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Vážení delegáti, dámy a pánové, 

předkládáme Vám zprávu o činnosti Výkonného výboru Šachového svazu České republiky, která 

hodnotí činnost Šachového svazu České republiky od poslední konference ŠSČR v loňském roce. 
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1. Zpráva předsedy Výkonného výboru pro Konferenci ŠSČR 2017 
 

Svou zprávu přednesu jako již tradičně až přímo na konferenci. Zde se omezím na stručný 

statistický přehled. 

VV pracoval ve složení Viktor Novotný (předseda), Ing. Marek Vokáč (místopředseda a předseda 

Trenérsko-metodické komise), Ing. Rostislav Svoboda (hospodář), Ing. Jan Malec (předseda 

Sportovně technické komise), Ing. Jiří Havlíček (předseda Komise mládeže), Petr Pisk (delegát 

ŠSČR při FIDE a ECU) a RNDr. Martin Petr.  

Výkonný výbor se sešel v souladu s plánem práce pro rok 2016 na 10 schůzích, 2 další již proběhly 

v letošním roce. 

Přehled účasti na schůzích výkonného výboru: 

VV Termín Místo VN MV RS JH PP JM MP 

106 22.3.2016 Praha A A A O A A A 

107 26.4.2016 Praha A A A A A A A 

108 24.5.2016 Praha A A A A A A A 

109 21.6.2016 Zlín A O A A O A A 

110 18.7.2016 Pardubice A A O A A A A 

111 13.9.2016 Praha A A A O O A A 

112 18.10.2016 Praha A A A A A A A 

113 6.12.2016 Praha A A A A A A A 

114 17.1.2017 Praha A A O A A A A 

115 7.2.2017 Praha A A A A O A A 

 

 

Viktor Novotný 

předseda ŠSČR 

 



2. Zpráva sekretariátu pro Konferenci ŠSČR 2017 
 

V roce 2016 pracoval sekretariát ŠSČR ve stejném složení jako v předešlém roce. Na pražském 

sekretariátu pracovali František Štross, Milan Petras, Trang Nguyenová a Jan Kolašín, na 

sekretariátu v Ostravě Jitka Kniezková. Na podzim byl po vzájemné dohodě ukončen pracovní 

poměr s Janem Kolašínem a místo něj nastoupil Radim Borůvka. 

Hlavní náplň práce jednotlivých zaměstnanců je následující. 

František Štross zodpovídá za provoz a zdárný chod celého sekretariátu, připravuje schůze ŠSČR 

(VV, konference aj.), posílá pozvánky a zpracovává zápisy ze schůzí, připravuje podklady pro 

žádosti o dotace, věnuje se přípravě smluv, komunikuje s členskou základnou, KŠS, FIDE, ECU, 

ČUS, ČOV a dalšími organizacemi. Je hlavním organizátorem MČR v bleskovém šachu, které se 

koná pravidelně na konci roku. Část svého času věnuje také komisím ŠSČR, kterých je členem, 

tedy Organizační komisi a Komisi pro marketing a komunikaci. Nově je zodpovědný za projekt 

LearningChess, který v roce 2016 za úzké spolupráce s maďarskými partnery pomohl zprovoznit 

v českém prostředí. 

Milan Petras vytváří smlouvy se všemi pořadateli mistrovských soutěží ŠSČR, vypracovává žádosti 

o dotace MŠMT v programech I a II, má na starosti agendu s přihlašováním českých 

reprezentantů na mezinárodní soutěže a je pověřen dalšími úkoly z jednotlivých komisí ŠSČR. Za 

KM se stal koordinátorem Olympiády dětí a mládeže, pro TMK zpracovává agendu evidence 

trenérů a vytváření trenérských osvědčení. 

Trang Nguyenová úzce spolupracuje s hospodářem ŠSČR R. Svobodou a s Jitkou Kniezkovou při 

vedení účetnictví, odesílá veškeré bezhotovostní platby ŠSČR, vyúčtovává zahraniční akce jako MS 

a ME mládeže, pravidelně zpracovává DPP a příležitostné činnosti, eviduje došlou a odeslanou 

poštu a prodej metodických materiálů, archivuje dokumenty a účetní doklady, zodpovídá za 

materiální zabezpečení sekretariátu, obhospodařuje hotovostní pokladnu pražského sekretariátu. 

Radim Borůvka je webmasterem svazového webu a zodpovídá za všechny digitální kanály ŠSČR 

(web ŠSČR, web tht extraligy, Facebook ŠSČR, Twitter ŠSČR, Youtube ŠSČR, Google+ ŠSČR) a 

pravidelně je plní informacemi. Po svém nástupu do ŠSČR dostal na starost zprovoznění nového 

webu ŠSČR, který snad v roce 2017 bude konečně spuštěn. Dále zodpovídá za půjčování online 

šachovnic, za žádosti o tituly pro hráče a rozhodčí a za licence rozhodčích. Úzce spolupracuje 

především s Komisí pro marketing a komunikaci. 

Jitka Kniezková zpracovává od roku 2011 pro ŠSČR účetnictví, mzdy zaměstnanců a DPP a úzce 

v těchto záležitostech spolupracuje s hospodářem ŠSČR R. Svobodou. K tomu má jako členka 

Organizační komise důležitou úlohu při registraci členské základny a při spravování databáze 

ŠSČR. Zasílá oddílům tabulku pro aktualizaci dat a členů, zasílá oddílům pravidelné jarní a 

podzimní faktury, vyřizuje přestupy členů a registrace cizinců, doplňuje a aktualizuje třídy trenérů 

a rozhodčích v databázi atd. Vede hotovostní pokladnu ostravského pracoviště a zajišťuje prodej 

šachových cvičebnic ŠSČR pro oblast MKŠS.  

http://www.chess.cz/
http://extraliga.chess.cz/
https://www.facebook.com/chess.cz/
https://twitter.com/sachysvaz
https://www.youtube.com/channel/UCkkf9ooFIIIJ4HAP3McXfyw
https://plus.google.com/b/117063197202861166226/+chesscz/posts


Z důvodu neúnosného stavu kanceláří (málo prostoru, vlhkost, plísně, zápach) se pražský 

sekretariát začátkem února 2017 přestěhoval ze severního křídla západní tribuny Spartakiádního 

stadionu na Strahově do hlavní budovy České unie sportu. Kanceláře ŠSČR jsou nově ve 4. patře, 

č. dveří 421 a 422. 

František Štross 
 generální sekretář ŠSČR 

 

 

Nové prostory pražského sekretariátu se ještě musí trochu doladit :) 



3. Zpráva Sportovně - technické komise pro Konferenci ŠSČR 2017 

 

Personální složení: 

Komise STK pracovala po celý rok ve stejném složení. 
Konkrétně: David Ciprys, Pavel Chrz, Jiří Kalužný, Jan Malec, Petr Záruba. 
 

Shrnutí celoroční práce: 

STK, tak jako každý rok, vypisovala konkurzy na mistrovské akce, spolupracovala s pořadateli 

těchto akcí tak, aby jejich účastníci byli spokojeni. V roce 2016 byly vypsány všechny konkurzy na 

pořadatele Mistrovských akcí 2017 tak, aby o nich mohlo být rozhodnuto do konce listopadu. 

V předstihu (již v srpnu) bylo rozhodnuto o pořadateli MČR 2017 mužů a žen (v rámci festivalu 

„Ostravský koník“). Naopak konkurz na pořadatele MČR 2017 v rapidu juniorů a MČR 2017 

v rapidu žen musel být prodloužen (pozn.: uzávěrka prodlouženého konkurzu byla 31. 1. 2017 a 

byla úspěšná).  Později byl vypsán konkurz na pořadatele Česko-Slovenské extraligy žen (ještě 

trvá) zejména, po loňské zkušenosti, z důvodů možnosti stanovení termínu s co nejkomplexnější 

znalostí relevantních kolizí. 

Dále STK vykonávala obvyklé činnosti (výklady soutěžního řádu, řešení případné spory v ligových 

utkáních, rozhodovala o udělení divokých karet v soutěžích, schvalovala rozpisy, vč. propozic, 

soutěží atd.). 

15. 5. 2016 se v Havlíčkově Brodě konala schůze rozšířené STK za účasti členů STK, krajských 

předsedů STK, vedoucích soutěží pořádaných ŠSČR a hosta. Na této schůzi byly schváleny 

výsledky a pokuty v Extralize, 1. a 2. ligách. Schváleny odměny jednotlivým vedoucím lig, 

termínový kalendář na soutěžní rok 2016/2017, rozpisy lig řízených ŠSČR a rozdělení 

druholigových a prvoligových družstev do skupin. 

17. července proběhlo losování všech lig řízených ŠSČR pro ročník 2016/2017, a to tradičně 

v Pardubicích v rámci Czech Openu. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům STK ŠSČR včetně členů rozšířené STK za jejich práci 

nejen při organizaci šachových soutěží, ať už na celostátní úrovni nebo na úrovni krajů. 

 

Ve Stráži pod Ralskem 1. 2. 2017 
Jan Malec 

předseda STK ŠSČR 



 

V roce 2016 nejlepší v soutěžích řízených STK ŠSČR: 
(názvy oddílů a FIDE tituly hráčů aktuálně) 

tht Extraliga: 
1. místo 1. Novoborský ŠK, 2. místo ŠK JOLY Lysá nad Labem, 3. místo Beskydská šachová 
škola (Frýdek-Místek) 

1. liga - východ: 
1. místo Šachový klub Lokomotiva Brno, 2. místo Slavia Kroměříž, 3. místo ŠK Staré Město 

1. liga - západ: 
1. místo Unichess, 2. místo ŠK AD Jičín, 3. místo 2222 ŠK Polabiny  

2. liga A: 
1. místo SK OAZA Praha, 2. místo Unichess „C“, 3. místo ŠK Kladno 

2. liga B: 
1. místo ŠK AD Jičín „B", 2. místo ŠK Teplice, 3. místo ŠK ZIKUDA Turnov „B“ 

2. liga C: 
1. místo TJ Bohemians Praha, 2. místo ŠK JOLY Lysá nad Labem „C“, 3. místo ŠK Dopravní 
podnik Praha 

2. liga D: 
1. místo Region Panda (Rychnov nad Kněžnou), 2. místo TJ Slavia Hradec Králové „B“, 3. 
místo ŠK Vysoké Mýto 

2. liga E: 
1. místo ŠK Gordic Jihlava, 2. místo Šachový klub Lokomotiva Brno „B“, 3. místo ŠK GARDE 
Lipovec 

2. liga F: 
1. místo Baník Havířov, 2. místo TJ Slovan Havířov, 3. místo TŽ Třinec „B“ 

Pohár ČR v rapid šachu družstev, 24. 9., Liberec: 
1. místo ŠK Rapid Pardubice, 2. místo ŠK JOLY Lysá nad Labem, 3. místo ŠK ZIKUDA Turnov 

Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev, 25. 9., Liberec: 
1. místo ŠK JOLY Lysá nad Labem, 2. místo ŠK Rapid Pardubice, 3. místo ŠK ZIKUDA Turnov 

Česko-Slovenská extraliga žen (Slovensko): 
po problémech s nalezením nekolizního termínu se soutěž pro nízký zájem nekonala 

Otevřené MČR 4členných družstev, 14. - 17. 7., Pardubice: 
1. místo ŠK ZIKUDA Turnov, 2. ŠK JOLY Lysá nad Labem, 3. místo Slavoj Český Těšín 

MČR mužů (open), 30. 4. - 8. 5., Ostrava: 
1. místo IM Vojtěch Plát, 2. místo GM Štěpán Žilka, 3. místo IM Vitěslav Rašík 

MČR žen (open společný s muži), 30. 4. - 8. 5., Ostrava: 
1. místo WGM Joanna Worek, 2. místo WGM Tereza Rodshtein, 3. místo WGM Olga Sikorová 
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MČR juniorů (kategorie H18), 4. - 12. 3., Kouty nad Desnou: 
1. místo FM Jan Vykouk, 2. místo IM Martin Blahynka, 3. místo IM Matyáš Marek 

MČR juniorů (kategorie H20), 4. - 12. 3., Kouty nad Desnou: 
1. místo FM Jan Vykouk, 2. místo IM Martin Blahynka, 3. místo IM Matyáš Marek 

MČR juniorek (kategorie D18), 13. - 19. 11., Kovářská: 
1. místo WFM Nela Pýchová, 2. místo Natálie Kaňáková, 3. místo Tereza Beluská 

MČR juniorek (kategorie D20), 13. - 19. 11., Kovářská: 
1. místo WFM Nela Pýchová, 2. místo Natálie Kaňáková, 3. místo Simona Suchomelová 

MČR seniorů (U60, 20. - 28. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Miloslav Pilař (2. místo), 2. místo IM Josef Přibyl (3. místo), 3. místo Gustav Jablečník 
(4. místo) 

MČR v rapid šachu, 20. - 21. 7., Pardubice: 
1. místo GM Štěpán Žilka (10. místo), 2. místo GM Robert Cvek (13. místo), 3. místo IM 
Vitěslav Rašík (15. místo) 

MČR v rapid šachu žen, 16. - 17. 4., Znojmo: 
1. místo Martina Fusková (2. místo), 2. místo WGM Olga Sikorová (3. místo), 3. místo WIM 
Petra Sochorová (5. místo) 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek (kategorie H16), 10. - 11. 9., Vyškov: 
1. místo Jiří Liška, 2. místo František Mrkus, 3. místo Martin Simet 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek (kategorie H18), 10. - 11. 9., Vyškov: 
1. místo Vít Kratochvíl, 2. místo Jiří Liška, 3. místo FM Jakub Půlpán 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek (kategorie H20), 10. - 11. 9., Vyškov: 
1. místo Vít Kratochvíl, 2. místo Jiří Liška, 3. místo FM Jakub Půlpán 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek (kategorie D16), 10. - 11. 9., Vyškov: 
1. místo Blanka Brunová, 2. místo Anna Vítová, 3. místo Eliška Vavřínková 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek (kategorie D18), 10. - 11. 9., Vyškov: 
1. místo Natálie Kaňáková, 2. místo Tereza Beluská, 3. místo WFM Jitka Jánská 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek (kategorie D20), 10. - 11. 9., Vyškov: 
1. místo Kateřina Vlčková, 2. místo Natálie Kaňáková, 3. místo Tereza Beluská 

MČR v rapid šachu juniorů a juniorek (družstva), 10. - 11. 9., Vyškov: 
1. místo 2222 ŠK Polabiny, 2. místo Šachový klub Lokomotiva Brno, 3. místo ŠK Staré Město 

MČR v bleskovém šachu (kategorie muži), 17. 12., Praha: 
1. místo GM Viktor Láznička, 2. místo GM Zbyněk Hráček, 3. místo FM Jiří Kočiščák 

MČR v bleskovém šachu (kategorie ženy), 17. 12., Praha: 
1. místo WGM Joanna Worek, 2. místo WIM Kristýna Havlíková, 3. místo WIM Karolína 
Olšarová 

MČR v bleskovém šachu (kategorie mládež), 17. 12., Praha: 
1. místo FM Josef Havelka, 2. místo IM Thai Dai Van Nguyen, 3. místo FM Jakub Půlpán 
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MČR seniorů (U50, 20. - 28. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo CM Zdeněk Urban, 2. místo FM Marian Sabol, 3. místo FM Miloš Kozák 

MČR seniorů (U70, 20. - 28. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Rudolf Mesiarik, 2. místo Miloslav Jaček, 3. místo Jiří Chmelík 

MČR seniorů (U80, 20. - 28. 8., Rychnov nad Kněžnou: 
1. místo Zdeněk Most, 2. místo Emil Macura, 3. místo Vladimír Holeček 

MČR seniorů v rapid šachu, 20. 5., Ústí nad Labem: 
1. místo Zdeněk Janda, 2. místo IM Zdeněk Beil, 3. místo Zdeněk Joukl 

Otevřené MČR v bleskovém maratónu, 18. - 19. 7., Pardubice: 
1. místo IM Vojtěch Plát (2. místo), 2. místo IM Vojtěch Zwardoň (3. místo), 3. místo IM 
Martin Červený (4. místo) 

Otevřené MČR ve Fischerových šachách, 19. 7., Pardubice: 
1. místo GM David Navara, 2. místo FM Jiří Adámek (6. místo), 3. místo GM Martin Petr (7. 
místo) 

Otevřené MČR v Bughouse šachu, 16. 7., Pardubice: 
1. místo Dušan Škaloud + Jiří Jezbera (2. místo), 2. místo Martin Tajovský + Pavel Menčík (3. 

místo), 3. místo Marek Krása + Michal Cerha (4. místo) 
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4. Zpráva Trenérsko-metodické komise pro Konferenci ŠSČR 2017 
 

Trenérsko-metodická komise ŠSČR pracovala ve standardním složení předseda Marek Vokáč, 

manažer reprezentace ČR Michal Konopka,  kapitána reprezentace mužů  Vlastimil 

Jansa,kapitán reprezentace žen Petr Hába, šéftrenér reprezentace mládeže David Kaňovský, 

koordinátor projektu KTCM Jaroslav Fiala, vedoucí úseku školení trenérů Richard Biolek sen. 

a člen Josef Juřek. V průběhu roku na své členství v komisi rezignoval Richard Biolek sen., 

v září byla ukončena smlouva s trenérem reprezentace mládeže Davidem Kaňovským. 

 

Reprezentace  

 

Trvalým cílem úseku reprezentace je zajištění co nejlepších výsledků (do 16. místa) 

v oficiálních soutěžích sledovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rok 2016 

byl z tohoto pohledu celkem uspokojivý, kromě Olympiády a MS mládeže jsme ze všech 

sledovaných soutěží získali započitatelné výsledky. Seznam sledovaných soutěží byl v roce 

2016 mírně upraven, bylo z něho vyňato ME žen, doplněno bylo naopak ME jednotlivců 

v rapid šachu a bleskovém šachu. 

 

ME jednotlivců se konalo v Gjakovu / Kosovo. David Navara získal 8 bodů z 11 partií a dělil 

se o 3. - 5. místo, vedlejší hodnocení mu přisoudilo 4. místo. Potvrdil tak svou příslušnost 

k absolutní špičce, byť neobhájil loňskou stříbrnou medaili ani pozici prvního nasazeného 

hráče soutěže. Zbyněk Hráček si zlepšil rating po zisku 6,5 bodu, to však ve velice tvrdé 

konkurenci stačilo již jen na 50. místo (dělba 44. – 73. místa). Dobrý výkon a ratingové 

zlepšení předvedl Jiří Štoček, kterému 6 bodů zajistilo 75. místo (zlepšení o 20 místo proti 

nasazení), naopak stejný bodový zisk a 83. místo (dělení 74. - 116. místa) je pro Viktora 

Lázničku ve srovnání s pozicí 20. nasazeného hráče jasným neúspěchem. 

 

ME žen se konalo v Mamaii / Rumunsko. Reprezentovala nás Tereza Rodshtein, která ziskem 

4,5 bodu z 11 partií obsadila 86. místo ze 112 účastnic. Nasazena byla do soutěže jako 66. 

hráčka, výsledek rozhodně nelze považovat za úspěch. 

 

Vrcholnou soutěží roku 2016 byla Šachová olympiáda družstev mužů a žen v Baku / 

Ázerbájdžán. 
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Družstvo mužů v sestavě David Navara (6 / 11), Viktor Láznička (5/ 10), Zbyněk Hráček (4,5 / 

9), Vlastimil Babula (4 / 7) a Vojtěch Plát (4,5 / 7) obsadilo v konečném součtu 29. místo. Ve 

srovnání se 17. místem v nasazení do soutěže to nelze považovat za úspěch, jenže tým mužů 

podal v soutěži vynikající výkon, tři nadprůměrné individuální výsledky doplněné dvěma 

kvalitními standardy držely naše družstvo celou soutěž v čelní skupině, utkali jsme se mimo 

jiné se všemi třemi medailisty olympiády a změřili jsme síly s celkem šesti výše nasazenými 

družstvy. Znovu se však potvrdilo, že rozhoduje až samotný závěr soutěže. Po nešťastně 

ztraceném zápasu s později stříbrnou Ukrajinou následovala v posledním kole výrazná prohra 

s Francií a tradičně krutý pád hluboko dolů turnajovou tabulkou. Nic na tom nezmění ani 

fakt, že 6 zápasů z 11 kol náš tým odehrál na prvních šesti stolech soutěže. Prokletí 

posledních kol na olympiádách posledních mnoha let pokračuje. Povzbudivá je úspěšná 

reprezentační premiéra Vojtěcha Pláta. 

Družstvo žen v sestavě Joanna Worek (5,5 / 10), Kristýna Havlíková (7 / 10), Karolína 

Olšarová (2 / 7), Olga Sikorová (3,5 / 9) a Tereza Rodshtein (4,5/ 8) obsadilo 51. místo ze 134 

družstev. To je při srovnání s pozicí 20. nasazeného družstva jasný neúspěch, zvláště 

v souvislosti s předvedenou hrou. Dobrou formu a nadprůměrný výkon předvedla jen 

Kristýna Havlíková, obstojí ještě výkon Joanny Worek, další tři hráčky ale marně hledaly 

formu a zůstaly nejen výsledkem, ale především herně daleko za očekáváním. Nelze již 

pochybovat o tom, že v kategorii žen prožívá dnes naše reprezentace vážnou krizi. 

 

Novou pečlivě sledovanou reprezentační soutěží je od roku 2016 ME jednotlivců v rapid 

šachu a bleskovém šachu. Letos se konalo v Tallinu / Estonsko. V rapidech se naši 

reprezentanti na přední místa neprobojovali, nejlépe se prosadil Jiří Štoček, 8 bodů z 11 kol 

ale mezi 542 účastníky stačilo jen na 36. místo. O půl bodu méně získali Vojtěch Plát (45. 

místo) a David Navara (57. místo). V bleskové soutěži si David Navara trochu spravil chuť, 

když ziskem 19 bodů ze 26 partií vybojoval mezi 474 účastníky 9. místo (dělení 5. - 10. místa). 

Vojtěch Plát na 23. místě získal 17,5 bodu. Při obrovském počtu a kvalitě účastníků je 

v tomto typu šachu každé umístění na čelních místech tabulky velice cenné. 

 

Výraznou soutěží tohoto roku byl rovněž turnaj družstev Mitropa cup, jehož jsme byli letos 

pořadatelem. Po náročném výběru byla za dějiště soutěže vybrána Praha, organizační 

zajištění bylo svěřeno zkušenému týmu AVE-Kontaktu. Jelikož účast v soutěži odřekla 

Francie, využili jsme jako pořadatelé možnosti postavit do soutěže mužů dvě družstva. První 

tým v sestavě Zbyněk Hráček (5 / 8), Vlastimil Babula (2,5 / 6), Peter Michalík (6,5 / 8), 

Štěpán Žilka (3,5 / 7) a Cyril Ponížil (6 / 7) byl sestaven s jednoznačným cílem získat pro ČR 

historicky první celkové vítězství. To se nakonec po dramatickém závěru podařilo, především 

díky skvělým výkonům Michalíka a Ponížila, u některých dalších členů družstva ale 

k optimální formě dost chybělo. Při rovnosti 13 zápasových bodů s Německem rozhodl o 

našem prvenství jediný bod SB. 
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Druhý tým byl sestaven z talentovaných juniorů, nastupoval v sestavě Vojtěch Plát (3 / 8), 

NguyenThaiDai Van (4,5 / 7), Jiří Rýdl (0,5 / 6), Jan Vykouk (5,5 / 8) a Matyáš Marek (2 / 7), 

získal 6 zápasových bodů, a i když to stačilo jen na předposlední místo v soutěži, celkový 

dojem vůbec nebyl špatný. Výborný výkon podal Nguyen, který se tímto výsledkem zařadil 

mezi vážné kandidáty olympijské nominace. Skvělou vizitku předložil vedení reprezentace 

také Vykouk. Poučnou byla soutěž pro Pláta, který přes počáteční nejistotu nakonec dostal 

od realizačního týmu důvěru při nominaci na olympiádu. Rýdl zdaleka nehrál tak špatně, jak 

naznačuje bodový výsledek, platil však těžce nováčkovskou daň. Zkušenosti, které v této 

soutěži junioři získali, v dalších letech určitě zúročí. 

V soutěži žen zastoupilo Francii Polsko, naše ženy nastupovaly v sestavě Joanna Worek (3,5 / 

6), Tereza Rodshtein (1,5 / 6) a Karolína Olšarová (3,5 / 6). Přes téměř olympijskou sestavu 

bylo naše družstvo nasazeno až jako páté v soutěži a toto místo také ziskem 8 zápasových 

bodů obhájilo. O medaile svedla boj papírově silnější družstva, na bronz nestačilo ani 12 

zápasových bodů, odstup našeho družstva od nejlepších je tedy poměrně značný. 

 

Rok 2016 byl na mezinárodní soutěže pořádané v ČR nezvykle bohatý, v listopadu se 

v Mariánských Lázních konalo MS seniorů, opět pod organizačním vedením AVE-Kontaktu. 

TMK vzhledem k dějišti soutěže podpořila účast většího počtu našich seniorů, což přineslo i 

zajímavé výsledky. V soutěži seniorů nad 65 let zaznamenal další skvělý úspěch Vlastimil 

Jansa ziskem stříbrné medaile, od zlata ho až v posledních chvílích soutěže oddělilo 

neúprosné vedlejší hodnocení. Milan Babula, Josef Přibyl a Lubomír Neckář se shodným 

bodovým ziskem umístili ve třetí desítce soutěže. V soutěži žen nad 65 let obsadila Hana 

Modrová 8. místo. V soutěži mužů nad 50 let obsadil Marek Vokáč celkově 8. místo (dělba 4. 

- 9. místa), Petr Hába obsadil 12. místo, shodný bodový zisk zajistil Adolfu Lacinovi 13. místo. 

Michal Konopka obsadil 17. místo a Sergej Berezjuk 19. místo. V soutěži žen nad 50 let 

obsadila Eliška Richtrová 11. místo. Za povšimnutí stojí rekordní účast ve všech věkových 

kategoriích: open 50+ = 162 účastníků, open 65+ = 265 účastníků, ženy 50+ = 25 účastnic, 

ženy 65+ = 18 účastnic. 

V kategoriích juniorů a mládeže bylo galapředstavením roku ME mládeže, pořádané znovu 

po čtyřech letech v Praze. Díky aktivitě a skvělé pořadatelské reputaci umožnil AVE-Kontakt 

ve spolupráci se ŠSČR naší mládeži další měření sil s evropskou špičkou. Příležitosti využilo 

185 našich mladých šachistů a šachistek. Ve snaze umožnit a podpořit účast našich nejlepších 

talentů zpracovala TMK organizačně a rozpočtově náročný projekt, zaměřený na finanční i 

trenérskou podporu našich nejlepších hráčů. Hlavním cílem projektu byly sledované 

kategorie do 18 let, ve kterých se na startu objevila naše kompletní špička. I když se v nich 

nepodařilo naplnit všechny naše ambice, výsledky v těchto kategoriích splnily v dostatečné 

míře požadavky na sledované soutěže. V kategorii H18 se nečekaně nejvýše prosadil 

výborným finišem Josef Havelka, 6,5 bodu z 9 partií mu zajistilo 7. místo. Nguyen i Vykouk 

pochovali své medailové ambice v závěrečných kolech, zisk 6 bodů jim ale i tak zajistil 10., 

respektive 15. místo. Další naši reprezentanti v této kategorii zaznamenali v turnaji více 
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slabých chvilek a do čela soutěže se jim proniknout nepodařilo. V kategorii D18 uspěla jen 

Natálie Kaňáková, která ziskem 6 bodů obsadila 11. místo. Vzhledem k síle našeho 

zastoupení jsme očekávali trochu lepší výsledky, další naše reprezentantky však nepřekročily 

šedý průměr, ostatně jako většina děvčat i v dalších kategoriích – nepříliš optimistická vize 

pro budoucnost. Za úspěch už je možno považovat jen 17. místo Sofie Přibylové v kategorii 

D14 (6 bodů). 

Náš nejcennější výsledek se nečekaně zrodil v kategorii H10. Richard Stalmach sehrál velmi 

vydařený turnaj, držel se většinu kol na medailové pozici a ziskem 7,5 bodu si nakonec 

vybojoval bronzovou medaili! Několik dalších našich reprezentantů ještě dosáhlo 

v chlapeckých kategoriích na slušný výsledkový průměr, ale i zde jsme od některých z nich 

očekávali trochu lepší a ambicióznější výkony. 

 

MS mládeže se konalo již ve dvou oddělených soutěžích. MS kategorií 14 – 18 se konalo 

v Khanty-Mansijsku / Rusko krátce po skončení ME. I díky termínové návaznosti byla naše 

výprava početně skromná, a nikdo z našich reprezentantů a reprezentantek nepředvedl 

nadprůměrný výkon. Většina hrála spíše pod svými možnostmi, relativně nejlepší výsledek 

dosáhl Matyáš Marek v kategorii H18, 6,5 bodu z 11 partií však stačilo jen na 18. místo. 

 

MS kategorií 8 – 12 se hrálo v Batumi / Gruzie. Obsadili jsme sice všechny kategorie, ale naši 

kadeti se příliš neprosadili. Nejvýše v tabulce skončila Anna Lhotská na 52. místě v kategorii 

D12. 

 

Naši junioři se zasloužili o ještě jeden kvalitní výsledek na ME juniorských družstev do 18 let. 

To se konalo v Celje / Slovinsko, naši junioři v sestavě Jan Vykouk (2/7), Matyáš Marek (2,5 / 

7), Jíří Rýdl (4,5 / 7) a Jakub Půlpán (3,5 / 7) sice neobhájili loňské bronzové medaile, celkově 

4. místo ze 12 družstev je ovšem stále slušný výsledek, zvláště když většina našich juniorů 

nehrála zdaleka v ideální formě. Tým juniorek A v sestavě Natálie Kaňáková (3,5 / 7) a Jitka 

Jánská (4 / 7) obsadil celkově 6. místo ze 14 družstev (to však neodpovídá parametru první 

poloviny soutěže vzhledem ke startu 6 družstev typu B). Náš druhý tým pod hlavičkou ŠK 

Světlá nad Sázavou v sestavě Nela Pýchová (3,5 / 7) a Simona Suchomelová (2 / 7) obsadil 8. 

místo. Oba výsledky dívek je možno kvalifikovat jako mírně nadprůměrné.  

 

Naši reprezentanti se zúčastnili rovněž Olympiády mládeže do 16 let v Popradu / Slovensko. 

Družstvo v sestavě Jan Miesbauer (3,5 / 7), Arsenij Anaškin (2,5 / 8), Michal Jelínek (5 / 8), 

Lukáš Dolanský (3,5 / 9) a Blanka Brůnová (2,5 / 4) obsadilo 20. Místo z celkem 40 družstev. 
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Úsek reprezentace uspořádal tentokrát jedno společné soustředění mužů a žen ve 
sportovním středisku Nymburk. Přizváno bylo i několik talentovaných juniorů. 
Mládež absolvovala 2 soustředění před ME a MS, obě v Kunžaku.  
 

Školení trenérů 

 

V roce 2016 se konečně podařilo získat přiměřený počet zájemců a zahájit další cyklus 

školení trenérů 2. třídy. Cyklus již je téměř u konce, zbývá závěrečný seminář a poté 

zpracování závěrečných prací a absolvování zkoušek. 

V průběhu ME mládeže se v Praze konalo i školení trenérů FIDE, kvalifikaci trenér FIDE zde 

získalo několik našich trenérů. Tato trenérská kvalifikace je důležitá především z pohledu 

našich reprezentačních výprav, FIDE garantuje pouze trenérům s touto kvalifikací při těchto 

soutěžích výhody při úhradě pobytových výloh. 

 

TMK uspořádala v Havlíčkově Brodě jednodenní konferenci trenérů všech kvalifikací, 

věnovanou aktuální problematice tréninku mládeže. Konference měla podobně jako v roce 

2015 velmi slušnou účast a jeví se jako velmi užitečná forma dalšího vzdělávání trenérů. 

Častější konání těchto konferencí komplikuje nedostatek volných termínů v kalendáři ŠSČR. 

Trenérům byla nabídnuta ještě další možnost rozšíření trenérských znalostí formou 

internetových webinářů. V roce 2016 byly opět realizovány 3 internetové přednášky na různá 

obecná témata. 

 

Projekt Krajských tréninkových center mládeže 

 

TMK ŠSČR pokračovala v rozvíjení projektu Krajských tréninkových center mládeže. V roce 

2016 byl navýšen celkový objem finančních prostředků tohoto projektu na 840 000 Kč. 

Rozdělení dotace mezi krajské svazy je uvedeno v následující tabulce. 

 

Kraj 

 

Paušál Podíl dle výsledků Dotace celkem 

Praha 

 

30 000 Kč 70 293 Kč 100 293 Kč 

Středočeský 

 

30 000 Kč 44 519 Kč 74 519 Kč 
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Jihočeský 

 

30 000 Kč 23 431 Kč 53 431 Kč 

Plzeňský 

 

30 000 Kč 23 431 Kč 53 431 Kč 

Karlovarský 

 

30 000 Kč 8 201 Kč 38 201 Kč 

Ústecký 

 

30 000 Kč 13 473 Kč 43 473 Kč 

Liberecký 

 

30 000 Kč 9 372 Kč 39 372 Kč 

Královéhradecký 

 

30 000 Kč 8 201 Kč 38 201 Kč 

Pardubický 

 

30 000 Kč 32 803 Kč 62 803 Kč 

Vysočina 

 

30 000 Kč 9 372 Kč 39 372 Kč 

Jihomoravský 

 

30 000 Kč 43 933 Kč 73 933 Kč 

Zlínský 

 

30 000 Kč 27 531 Kč 57 531 Kč 

Olomoucký 

 

30 000 Kč 13 473 Kč 43 473 Kč 

Moravskoslezský 

 

30 000 Kč 91 967 Kč 121 967 Kč 

 

Dotace byly převedeny na všechny krajské svazy tentokrát v plné výši, ve třech, někde ve 

dvou splátkách. Úroveň zajištění projektu ze strany krajských svazů se zlepšila, to chápeme 

jako náznak, že si projekt pomalu získává stabilní místo s činnosti krajských svazů. V roce 

2016 se bohužel z technických důvodů nepodařilo připravit plánované kontrolní znalostní 

testy, tento dluh se budeme snažit v dalším roce napravit. 

Oblast doplňování metodických materiálů na web ŠSČR stále čeká na zprovoznění nového 

svazového webu, pak bude počet publikovaných materiálů podstatně rozšířen. 

 

Webináře 

 

Také v roce 2016 pokračoval projekt Webináře, internetové přednášky předních trenérů pro 

zájemce především z řad mládeže. Webináře byly nahrávány a průběžně jsou zveřejňovány 

na internetu (Youtube). Projekt webinářů bude v roce 2017 ukončen, měl by být nahrazen 

jinými formami internetové výuky šachu. 

 

Výukový program na internetu 
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V roce 2016 výrazně pokročila spolupráce se serverem www.learningchess.net. TMK 

organizovala a realizovala překlad tří kompletních výukových kurzů na tomto serveru (pro 

začátečníky, pro mírně pokročilé a pro pokročilé), každý kurz je tvořen 36 výukovými 

lekcemi. V současné době je již spuštěn plný výukový provoz serveru se všemi přeloženými 

kurzy. Jednalo se o časově velice náročný projekt, tím ovšem možnosti spolupráce s tímto 

serverem zdaleka nekončí. Kromě provozních korektur již přeložených lekcí server nabízí i 

další možnosti využití, které by mohly být připravovány k využití v roce 2017. Již přeložené 

kurzy zatím využívají především šachové kroužky a kroužky účastnící se projektu Šachy do 

škol. Manažer projektu ŠdŠ je pověřen správou běžného provozu serveru pro uživatele z ČR. 

 

Motivační projekty 2016 

 

Ve snaze zvýšit motivaci našich nejlepších šachistů ve všech kategoriích předložila TMK na 

rok 2016 návrh motivačních projektů v podobě finančních cen pro šachisty a šachistky ve 

třech kategoriích – do 16 let, do 20 let a pro nejlepší šachisty žebříčku dospělých. V roce 

2016 se sice nepodařilo nikomu dosáhnout předepsaná cílová kritéria vypsaných motivačních 

cen, ale TMK podporuje tento projekt i pro další léta, s drobnými úpravami motivační ceny 

pro dospělé. Celý projekt a podrobnější statistika z kategorie dospělých je zveřejněna na 

webu ŠSČR v materiálech 115. schůze VV.  

 

Individuální trénink talentované mládeže 

 

Tento již dlouholetý projekt pokračoval v obvyklém režimu i v roce 2016. Do projektu byli 

zařazeni Nguyen Thai Dai Van, Matyáš Marek, Jan Vykouk, Jiří Rýdl, Lukáš Dolanský, Jakub 

Půlpán, Nela Pýchová, Jitka Jánská, Natálie Kaňáková, Martina Fusková, Jan Miesbauer, 

Alexandr Skalský, Anna Marie Koubová, Richard Stalmach, Blanka Brůnová a Josef Havelka. 

 
Marek Vokáč 

předseda TMK ŠSČR 

http://www.learningchess.net/
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5. Zpráva Komise mládeže pro Konferenci ŠSČR 2017 
 

V této zprávě se promítají zkušenosti, které získal předseda KM ŠSČR v době svého působení 

ve své funkci a domnívá se, že by neměly jen tak zapadnout. Předně dospěl k názoru, že 

k efektivní péči o mládež je zapotřebí rozdělit mládež do dvou kategorií, a to mládež, která 

ještě není schopna samostatné práce a mládež, která je schopna samostatné práce. K oběma 

kategoriím je zapotřebí přistupovat zcela odlišně, jak v oblasti tréninků, tak v oblasti 

turnajové praxe. 

Mládež, která není schopna pracovat samostatně, jsou děti ve věkových kategoriích U8 a 

U10. Tyto věkové kategorie jsou charakteristické tím, že jejich znalosti jsou převážně 

mechanické, úspěchy mají především ti zkušenější. V těchto kategoriích se také často stává, 

že i ten, kdo dosáhl výrazného úspěchu, se za rok již šachům nevěnuje. Děti z těchto kategorií 

doprovázejí na akce jejich rodiče, na což se musí brát zřetel při pořádání turnajů. 

Zde se jedná o oblast masového šachu, kde by měla podpora ŠSČR směřovat do akcí, ne do 

jednotlivců (to ale nevylučuje výjimky). Akce by měly býti spíše masového, náborového 

charakteru. V této oblasti se ŠSČR, potažmo KM ŠSČR daří jít správným směrem. 

Velice pozitivně je vnímán projekt Podpory Šachových kroužků, který je od roku 2017 

směrován především do menších oddílů. Mravenčí, trpělivá a nikdy nekončící práce s těmi 

nejmenšími je dlouhodobě podceňována a tento projekt je takovým prvním oceněním práce 

těchto pracovníků s mládeží v 1. linii. Značným přínosem je program VIII. od MŠMT, který 

představuje velikou pomoc pro kluby s alespoň 12 dětmi. 

Dalším významným počinem je profesionalizace projektu Šachy do škol. Nikde jinde než na 

školách se nám nepodaří oslovit nejmladší generace. To má nyní na starosti republikový 

manažer projektu, který se věnuje projektu na plný úvazek. Jediným nedostatkem projektu 

je malé čerpání informací z mezinárodních zdrojů. Vynikajícím počinem ŠSČR je lokalizace a 

zaplacení výukového portálu Learning Chess, pomocí kterého mohou učit šachy i nešachisté 

a i aktivní děti si mohou procvičovat látku doma. Nejslabším článkem projektu jsou 

pedagogové, kteří by vyučovali šachy na školách, protože pro masovější rozšíření projektu 

nebude nikdy dost šachových trenérů. Navíc u nejmenších dětí je pedagogická složka 

důležitější než ta šachová. Z tohoto důvodu se připravuje ve spolupráci s NIDV (Národní 

institut pro další vzdělávání) kurz pro učitele, kteří by za dohledu garantů (šachových 

trenérů) vyučovali šachy na školách. Kurz je schválen centrálou NIDV a poslán k akreditaci na 

MŠMT. Nyní se hledají lektoři, kteří by školili učitele a dělali garanty v celé ČR. Také byl 

zpracován projekt o finanční podpoře výuky šachu na základních školách místní 

samosprávou. Ukazuje se, že není tak těžké přesvědčit místní samosprávu ani ředitele škol (i 

když vyčlenění nepovinného předmětu není jednoduché). Nejtěžší je získat učitele pro výuku. 

Další možností je příprava budoucích pedagogů přímo na pedagogických fakultách. Zde jsou 

patřičné předměty již akreditovány MŠMT v Liberci a v Českých Budějovicích. Velmi pozitivní 
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je, že o výuku šachu na školách se začínají zajímat i média, viz reportáže v TV v poslední 

době. Nedílnou součástí projektu Šachy do škol jsou přebory škol, a to především celostátní 

kolo Přeboru škol. V roce 2016 se podařilo realizovat celostátní kolo jako jediný turnaj a tím 

tato akce získala úplně jiný rozměr. Partnerská univerzita pořadatele nabídla nebývalé ceny 

v hodnotě ročních stipendií vítěznému celku středních škol. ŠSČR se zcela určitě ještě podaří 

tuto akci dále marketingově využít. 

Činnost ŠSČR v oblasti masového rozvoje šachu se dá pokládat za koncepční a přináší své 

ovoce ve formě nárůstu členské základny.  

Mládež, která je již schopna pracovat samostatně, jsou věkové kategorie U14 a starší. Zde se 

již pozná, do koho se vyplatí investovat. Ti, co jsou ochotni na sobě pracovat, mají výsledky. 

Tyto kategorie již většinou nevyžadují doprovod rodičů, ale trenérů. Toto je oblast 

výkonnostního sportu a zde se nám naopak vůbec nedaří. Soutěže jsou zastaralé a 

nepodporují přirozený výběr nejlepších talentů do mistrovských turnajů. Konkrétně 

v loňském roce se hrály dva postupově rovnocenné turnaje. V turnaji A mělo rating nad 1900 

prvních 15 a nad 1800 prvních 25 startujících, v turnaji B měli rating nad 1900 první 2 a nad 

1800 prvních 7 startujících. A z obou turnajů postupovalo dál prvních 8. To znamená, že celá 

řada kvalitních šachistů z turnaje A neměla šanci postoupit dále, oproti značně horším 

šachistům z turnaje B. Tímto nešťastným systémem se připravujeme o celou řadu 

talentovaných šachistů. Zde je zapotřebí nastavit taková pravidla, aby většina talentů, kteří 

se šachu patřičně věnují, měli šanci bojovat o mety nejvyšší.  

Zapeklitým oříškem je kategorie U12. V některých případech se jedná ještě o nesamostatné 

děti, v jiných případech již o mladé šachisty schopné samostatně pracovat. Navíc se jedná o 

kategorii, která v drtivé většině absolvuje přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, a zde 

rodiče preferují školu před šachy. O zařazení této kategorie k některé z výše uvedených 

skupin by se musela provést konkrétní analýza této kategorie. 

Úsek reprezentace a individuálních tréninků KM ŠSČR neřeší, ten byl dán pod správu TMK. 

Jen bych rád uvedl, že kromě individuálních tréninků by se mělo dohlížet na to, aby hráči pod 

individuálním tréninkem hráli jim určené turnaje (např. těm špičkovým uhradit start 

v uzavřených GM turnajích, které jim po dohodě určí trenér). Do účasti v turnajích by neměli 

zasahovat rodiče, ale mělo by s nimi být jednáno a zdůvodněno jim, proč by jejich děti měly 

hrát zrovna ten a ten turnaj. 

Turnaje pro kategorie U8, U10 (U12?) by měly být obdobné současným. S dětmi cestují 

rodiče, takže by to nemělo být na velké vzdálenosti (jeden turnaj v Čechách, druhý na 

Moravě, samozřejmě za stejných podmínek). 

Turnaje pro kategorie (U12?), U14 a starší by měly dostat novou podobu, která by zajistila 

účast nejlepších mladých šachistů ve vrcholovém turnaji. To znamená jedno společné 

polofinále s postupem do finálového turnaje (jak se dnes hrají kategorie H18-H20). Do 

polofinále by se postupovalo podle stanovených postupových klíčů z krajských přeborů. 

Krajské přebory by byly plně v kompetenci krajských svazů. Měly by to být mládežnické 
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turnaje (ovšem hrané vážným tempem), případně jako součást některého z Openů. Pokud by 

byly v kraji nějaké výrazné talenty, které by neměly z nějakého důvodu zajištěn přímý 

postup, mohla by je krajské komise nominovat přímo a nenutit je hrát turnaj, kde by neměli 

rovnocenného soupeře. Koncepce je jasná, technické věci je zapotřebí řádně zpracovat. 

Nedobrá je i situace u dlouhodobých soutěží mládeže. Dokonce i v Extralize se hrají 

nevyrovnané zápasy a v 1. ligách celá řada zbytečných partií. Navíc v této soutěži startují 

mladí šachisté, kteří by měli hrát úplně jiné soutěže. Šachy jsou individuální sport a právě 

proto mají soutěže družstev svůj nezpochybnitelný význam. Proto je velice důležité nejprve 

stanovit, pro koho jsou tyto soutěže určeny a za jakým účelem se hrají. Až podle toho by se 

měla určit jejich podoba. Do té doby by se do fungujícího systému nemělo zasahovat, i když 

víme, že není zdaleka vyhovující. 

Za práci v KM ŠSČR musím poděkovat svým kolegům. O soutěže družstev se staral Jiří 

Kalužný, o soutěže jednotlivců Ing. Vladimír Hadraba, o masový rozvoj a projekt Podpory 

šachových kroužků pan Antonín Ambrož a projekt Šachy do škol předal republikovému 

manažerovi panu Veselému Miroslav Hurta. Všichni odvedli pořádný kus práce a určitě by si 

zasloužili daleko větší ohodnocení, neboť díky nim proběhly veškeré akce hladce. Předseda 

KM se navíc zabýval projektem nového webu ŠSČR. 

Jiří Havlíček 
předseda KM ŠSČR 
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6. Zpráva Organizační komise pro Konferenci ŠSČR 2017 
 

Organizační komise ŠSČR v roce 2016 pracovala ve složení předseda František Štross a 

členové Jitka Kniezková, Martin Šmajzr a David Ciprys. Hlavní náplní práce Organizační 

komise je vedení evidence oddílů a jejich členů.  Evidence je zpracovávána za celou členskou 

základnu Šachového svazu České republiky na pracovišti ŠSČR v Ostravě.  

V databázi je k 31. 12. 2016  vedeno celkem  18.007 členů. Z toho aktivních  12.754 (dospělí  

8.292, mládež  4.462, neaktivních  5.253). V databázi jsou vedeni po dobu deseti let i 

vyřazení hráči, celkem 20.760. 

V průběhu roku 2016  provedla Organizační komise celkem 372 přestupů, zaregistrováno 

bylo  239  cizinců. V roce 2016 bylo zaregistrováno  1.551 nových členů. Členská základna 

tedy stoupá, ale především u mládeže. Je registrováno  522  aktivních oddílů. Seznam 

přestupů je pravidelně zveřejňován na webových stránkách ŠSČR. U každého hráče je v 

databázi 25 údajů. Při rozesílání dopisů oddílům k registraci členů ŠSČR na rok 2016 bylo na 

základě požadavků MŠMT a FIDE požádáno též o vyplnění emailové adresy, telefonu a místa 

narození u všech členů. 

Mezi další pravidelné činnosti Organizační komise patří předávání podkladů ke statistickému 

šetření stavu členské základny v České unii sportu, dále zpracovávání členské databáze pro 

účely žádostí o dotace MŠMT a ČOV, a v poslední době na základě smluvních podmínek také 

pravidelná aktualizace dat šachových oddílů pro server Firmy.cz. 

Součástí Organizační komise je Klasifikační subkomise, jejímiž členy jsou Martin Šmajzr, Jan 

Paukert, Jiřina Prokopová a Jan Kolašín. Hlavní úlohu zde má ratingový administrátor Martin 

Šmajzr, který pro ŠSČR zajišťuje zpracovávání LOK a FRL. 

František Štross 

předseda OK ŠSČR 
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7. Zpráva Komise pro marketing a komunikaci pro Konferenci ŠSČR 

2017 

V průběhu roku 2016 se nám podařilo uskutečnit několik projektů, které sloužily 

k popularizaci královské hry: 

1) Šachová prezentace v olympijském parku na Lipně 

Během letní olympiády v brazilském Riu vyrostl na Lipně v jižních Čechách olympijský park, 

organizovaný Českým olympijským výborem. Během 17 srpnových dnů ho navštívilo přibližně 

350 tisíc lidí, a jedním ze sportů, které si mohli návštěvníci na Lipně vyzkoušet, byly šachy.  

V našem šachovém stanu zahráli např. Antonín Panenka, ministr Jan Mládek nebo moderátor 

Daniel Stach, a s nimi odhadem dalších 5000 lidí. Kromě turnajů a soutěží se nám podařilo 

zorganizovat i představení živých šachů. Partie se 32 živými dětskými figurkami proběhly 

přímo na centrálním hřišti a diváci je mohli sledovat z vyvýšeného hlediště.  

  

Velké poděkování za přípravu představení panu Odehnalovi z ŠACHklubu Tábor, který 

dokázal přivést veškerý materiál, kostýmy i zorganizovat dopravu dětí. Za obsluhu šachového 

stanu děkujeme Pavlu Šimáčkovi, Kateřině Šmajzrové, Jakubu Vaculíkovi a Markovi Malému. 

Šachovou prezentaci na Lipně finančně podpořil Český olympijský výbor. 

Ve druhé polovině olympijského parku na Lipno zavítal také Viktor Láznička, který si s diváky 

zahrál simultánku naslepo. A na závěr perlička – šachy hraje i olympijský vítěz judista Lukáš 

Krpálek, který si při čekání na autogramiádu střihl partičku s kajakářem Jiřím Prskavcem: 

 

2) Partie osobností 
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Cílem projektu je propagovat šachy jako sport pro chytré a úspěšné. 

Vojtěch Rut a jeho tým navštěvují známé osobnosti veřejného života, které hrají šachy. 

Natáčí s nimi krátký rozhovor na téma, co jim šachy daly do života, a poté je požádají o 

zahrání jednoho tahu putovní partie. Video sestřih rozhovoru je pak každý čtvrtek 

zveřejňován na Facebooku a YouTubu Šachového svazu. 

Seznam osobností, které se do projektu zapojily, je velmi reprezentativní. Jmenujme 

například kardiochirurga Jana Pirka, olympijského vítěze hokejistu Dominika Haška, známého 

pražského kavárníka Ondřeje Kobzu, Václava Klause mladšího nebo herce Václava Vydru. 

Největší ohlas měl ale pochopitelně dvanáctý díl, natočený s prezidentem Milošem 

Zemanem. Ten v pozici na obrázku vlevo (vpravo je pak momentka z rozhovoru) zahrál 

jezdcem z g8 na e7, čímž ztratil černými figuru. 

 

V rozhovoru pak Miloš Zeman mimo jiné řekl: „Já v Lánech hraju sám se sebou. A protože 

jako každý člověk jsem schizofrenik, protože v každém člověku jsou minimálně dvě, někdy i 

více bytostí, tak se snažím jednou polovinou mozku přemýšlet za bílého a druhou za 

černého.“ 

V Partii osobností například zaznělo: 

"Šachy jsme hráli odmalička s tatínkem, dokonce jsme si přehrávali zajímavé partie a 

koncovky, které dřív vycházely v novinách. To souviselo s tím, že lidi měli daleko víc času, 

protože nebyla televize, a tak se mohli věnovat daleko intelektuálnějším zábavám, jako byly 

například šachy," myslí si kardiochirurg Jan Pirk. 

 "Jednou jsem hrál s Magorem, Ivanem Martinem Jirousem, v Café Jericho - a to bylo moc 

příjemný, protože mě baví ty průpovídky mezi tím, a on měl takový ty: "Ukážu ti texaský 

masakr motorovou pilou" ... to bylo kouzelný, to bych si asi rád zopakoval."  Prozradil autor 

projektu Šachy v ulicích, kavárník Ondřej Kobza, na otázku s kým by si chtěl zahrát šachy. 

"Při šachu se člověk musí soustředit. A to je věc, kterou, když se naučí, tak mu pomůže i ve 

všech dalších činnostech. Hokej není výjimkou. Hlavně v první polovině mojí asi třicetileté 

hokejové kariéry jsem šachy hrál často," vzpomínal bývalý hokejový brankář Dominik Hašek 

na to, co mu šachy daly do jeho práce. 

3) Mezinárodní den šachu 
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Oslavu mezinárodního dne šachu, který oficiálně a celosvětově připadá na 20. července, 

finančně pro Šachový svaz podpořila Česká unie sportu (ČUS) v projektu Sportuj s námi. 

Centrem oslav byla města Pardubic a Liberce. V pardubických Tyršových sadech proběhla 

simultánka Martina Petra, které se zúčastnilo celkem 42 hráčů. Byla připravená také 

řešitelská soutěž o ceny a u dětí slavil největší úspěch plyšový kůň, kterého nám zapůjčil AVE-

KONTAKT z probíhajícího Czech Openu. 

 

V Liberci oslava Mezinárodního dne šachu probíhala na náměstí. Připravené šachovnice byly 

bez přestávky v obležení veřejnosti, uskutečnil se bleskový turnaj, řešitelská soutěž a také byl 

přes novou on-line hernu sachy.cz uspořádán zápas na dálku mezi oběma městy, který 

skončil remízou.  

 

Šachy se 20.7. hrály po celé republice – v Havlíčkově Brodě, Svitavách, Šenově, Praze, 

Bezměrově, Frýdku-Místku nebo v Nesovicích. Nahlášené partie jsme sečetli a výsledkem 

bylo celkem 2068 partií odehraných na Mezinárodní den šachu. 

 

 

4) Výročí 110 let od narození Věry Menčíkové 
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ŠSČR organizačně podpořil oslavy, uspořádané sdružením Sokrates 2001 a šachovým 

oddílem ŠK Smíchov. Podařilo se vydat knížku o životě Věry Menčíkové, uspořádat důstojný 

slavnostní večer s předáním cen Věry Menčíkové, po turnajích v celé republice byly 

distribuovány pamětní listy, konaly se simultánky. 

 

To ovšem ani zdaleka nebylo všechno, dále jsme se v KMK věnovali tradičním oblastem: 

 pořad V šachu 

Pořad v červnu 2016 oslavil 10 let svého vysílání. Do studia jubilejního dílu přišli exkluzivní 

hosté: světová juniorská jednička Richard Rapport a americký velmistr Timur Gareev.  

 

(Richard Rapport při rozhovoru ve studiu pořadu V šachu) 

Timur Gareev si ve studiu dokonce zahrál naslepo … ostatně pár měsíců po návštěvě V šachu 

překonal světový rekord v simultánce naslepo. 

 

Listopadový díl pořadu s upoutávkou na zápas o titul mistra světa si na i-vysílání České 

televize pustilo přes 19 tisíc lidí. Vánoční speciál k mistrovství ČR v bleskovém šachu se vysílal 

v krásném čase 23. 12. od 18:35 v délce 50 minut. 

Vysílání V šachu je zajištěno i na rok 2017. 

 Grantové řízení na popularizaci šachu 
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Smyslem grantů je podpořit projekty, které mají šanci oslovit veřejnost a zvýšit zájem o 

šachy. V roce 2016 KMK obdržela 14 žádostí o grant v celkové výši 497 tisíc Kč, což bylo 

zhruba šestkrát více, než jsme mohli rozdělit. Podpořili jsme nakonec 10 projektů celkovou 

částkou 77 tisíc Kč. Co se žadatelům podařilo?  

 Uspořádat výstavu šachových fotografií v několika pražských kavárnách a barech, 

zároveň uspořádat další ročník fotosoutěže se šachovou tematikou 

 V Čelákovicích proběhla akce pro děti Šachy v přírodě (mimochodem, víte, že ve 

městě mají pro veřejnost k dispozici hned 4 betonové šachové stolky?) 

 V Prostějově se šachy hrají v několika restauračních zařízeních, která mají dokonce 

vzájemnou ligu 

 V Rychnově nad Kněžnou probíhají šachové dny na školách 

 V Táboře mají zahradní šachy na městském bazénu, kde pořádají propagační akce 

 Na náměstích v Ústí nad Labem, v Olomouci a v Litovli se hrály simultánky 

 Ve Znojmě se podařilo vydat publikaci o znojemské královně a zapojit několik škol do 

projektu Šachy do škol 

 V Mohelnici proběhl seriál letních turnajů, ze kterého vysílala reportáž místní televize 

Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům za perfektní spolupráci a za propagaci naší 

královské hry. Grantové řízení chystáme i na rok 2017. 

 

 Popularizace šachu v médiích 

Tady je velmi významná pomoc agentury Bison & Rose. Společně s Petrem Součkem píšeme 

tiskové zprávy a rozesíláme je médiím. Do článků a televize se tak například dostalo vítězství 

našeho družstva na Mitropa Cupu nebo narozeniny Květy Eretové.  

 

(90. narozeniny Květy Eretové uváděné ve studiu Branek, bodů, vteřin) 

Velký ohlas měl zápas o titul mistra světa mezi Magnusem Carlsenem a Sergejem 

Karjakinem, během kterého jsme dělali rozhovory pro Český rozhlas a zprávy ze zápasu 

pravidelně zveřejňovali Lidové noviny, Česká televize, idnes.cz a další. 
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 Nová média 

Počet fanoušků Facebookového profilu Šachového svazu překročil hranici 1600, což znamená 

nárůst zhruba o třetinu během roku 2016. Na YouTube kanálu Šachového svazu najdete 

přednášky trenérů, webináře, krátké analýzy partií, rozhovory z tht extraligy nebo záběry 

z turnajů a simultánek. Z poslední doby pak všechny rozhovory projektu Partie osobností. 

 

Kromě všech uvedených oblastí jsme samozřejmě psali články, točili reportáže, pomáhali 

s organizací turnajů a projektů nebo například uskutečnili předávání Výročních cen ŠSČR.  

Chtěl bych moc poděkovat svým spolupracovníkům v komisi, ale nejen jim – vlastně všem, 

kterým leží na srdci popularizace šachu. V roce 2016 jsme udělali obrovský kus práce. 

 

Za tým KMK sepsal Martin Petr 
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8. Zpráva delegáta FIDE, ECU pro Konferenci ŠSČR 2017 
 

Rok 2016 byl hektický a osobně jej považuji pro Českou republiku za velmi úspěšný. V ČR 

proběhla řada prestižních akcí, díky níž se tisíce lidí dozvědělo o naší vlasti, našem svazu. 

Stovky domácích šachistů se mohly zúčastnit nejvýznamnějších světových akcí. Velké díky 

patří Šachovému svazu České republiky a všem organizátorům v čele s  AVE-KONTAKT s.r.o.  

Osobně jsem měl možnost se na těchto akcích podílet a dále jsem taktéž pokračoval ve 

funkci turnajového ředitele ECU - zde je přehled akcí a nejdůležitějších informací:    

V pozici turnajového ředitele ECU jsem se zúčastnil schůze vedení ECU ve Lvově (Ukrajina, 1. 

- 2. března 2016). Pro ČR je důležitá informace, že IA Jiřina Prokopová byla vybrána mezi 15 

evropských rozhodčí, nominovaných prezidentem ECU na Šachovou olympiádu 2016 v Baku! 

Ve dnech 21. - 28. 3. 2016 proběhl 2. ročník uzavřených GM a WIM turnajů Chess Masters, 

Chess Ladies 2016. Připomínám, že se jedná o akci Česka, Slovenska a Rakouska, jehož 

myšlenkou je dát mladým hráčům možnost za dobrých podmínek hrát o mezinárodní tituly. 

Po Vídni se tentokráte organizace zhostil domácí Frýdek - Místek, akce proběhla ke 

spokojenosti všech účastníků. Další ročník se uskuteční na Slovensku (Pieniny, ve dnech 10. - 

17. 4. 2017). 

Po deseti letech připadla možnost organizovat Mitropa Cup opět České republice. Díky 

pečlivé práci VV ŠSČR, pomoci Michala Konopky a dalších se podařilo akci uspořádat v Praze, 

což bylo poprvé v historii Mitropa Cupu, kdy akci hostilo hlavní město! Šachový svaz ve 

spolupráci s AVE-KONTAKT s.r.o. a za vedení Ing. Buchníčka zorganizoval úspěšně turnaj 

v hotelu Olympik ve dnech 18. - 27. 6. 2016.  Třešničkou na dortu bylo historicky první 

vítězství naší mužské reprezentace! 

Ve dnech 24. - 25. června 2016 proběhla v Praze schůze vedení Evropské šachové unie. Tato 

prestižní akce se uskutečnila v průběhu Mitropa Cupu 2016. Schůzi zahájil předseda ŠSČR 

Viktor Novotný, dále se o účastníky jednání staral delegát P. Pisk. Praha se účastníkům velmi 

líbila - potvrzením jest, že předseda ECU, Zurab Azmaiparashvili, zůstal v Praze o pár dnů déle 

a zúčastnil se slavnostního vyhlášení vítězů Mitropa Cupu 2016! 

Ve dnech 5. - 14. 8. 2016 proběhl na území České republiky 14. ročník MEU mládeže 2016 v 

Koutech nad Desnou - akce byla opět výborně zorganizovaná, děti obdržely nádherné ceny. 

Velké díky patří Ing. Fialovi! 

Již podruhé v krátké době jsme měli možnost hostit Mistrovství Evropy mládeže. Uskutečnilo 

se v Praze ve dnech 17. - 28. 8. 2016 a fantastický rekord 1309 hráčů udělal z této akce 

nejpočetnější turnaj v historii akcí ECU! Jsem potěšen, že mladí čeští hráči využili této 

výjimečné příležitosti -  zúčastnilo se jich více než 180. Během mistrovství proběhly semináře 

trenérů (s jedním z nejlepších světových trenérů velmistrem Adrianem Michalčišinem ) a 

rozhodčích FIDE, poprvé se v roli hlavního rozhodčího tak významné akce představil IA 
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Ladislav Palovský. Úspěch akce završil bronzem pro Českou republiku Richard Stalmach 

z Frýdku - Místku, velké uznání patří samozřejmě také Janu Mazuchovi a jeho organizačnímu 

týmu! 

 
 

Během 42. Šachové olympiády v Baku (1. - 14. 9. 2016) proběhla Valná hromada ECU a 87. 

kongres FIDE. Bylo schváleno hospodaření v roce 2015, ECU je ve výborné finanční kondici. 

Bylo rozhodnuto o suspendaci Bulharské šachové federace. 1. Novoborský ŠK ve spolupráci 

s AVE-KONTAKT s.r.o. podal přihlášku na organizování Evropského klubového poháru 2018 

v Praze, ovšem v následném hlasování zvítězil řecký Rhodos.  

Valná hromada ECU rozhodla mj. o pořadatelích následujících akcí: 

ME žen 2017, ME mládeže 2018 - Riga (Lotyšsko)  

ME žen 2018, ME mládeže 2019 - Poprad (Slovensko) 

Kompletní turnajový kalendář najdete na http://www.europechess.org/calendar/ 

 Na 87. kongresu FIDE (4. - 14. 9. 2016) byly uděleny českým hráčům a rozhodčím následující 

tituly: 

IM - Martin Blahynka, Tomáš Kraus, Matyáš Marek, Thai Dai Van Nguyen  

WIM - Magdaléna Miturová, Nataša Richterová 

FA - Jiří Novák, Martin Sieber, Jaromír Skála, Martin Šmajzr  

Kongres FIDE rozhodl mj. o pořadatelích následujících akcí: 

44. šachová olympiáda 2020 -  Rusko, Khanty-Mansiysk  

Kompletní turnajový kalendář najdete na http://www.fide.com/calendar/fide-calendar.html 

Taktéž FIDE rozhodla o suspendování Bulharské šachové federace. 

Marketingová komise FIDE zvolila nové členy, předsedou se stal bývalý prezident SŠS, pan 

Martin Huba! 

Závěr roku patřil jedné z nejprestižnějších akcí FIDE, poprvé se v České republice uskutečnilo 
Mistrovství světa seniorů (kategorie 50+, 65+)! Mariánské Lázně přivítali ve dnech 18. 11. - 1. 
12. 2016 celkem 470 hráčů z 54 zemí. Loňský rekord 312 účastníků byl překonán i díky účasti 
110 českých hráčů! Naše barvy skvěle hájil obzvláště kapitán mužské reprezentace, GM 
Vlastimil Jansa, kterému jen těsně unikla zlatá medaile a nakonec obsadil druhou příčku 
(celkově již popáté...). Organizaci této akce měl, stejně jako v Praze, na starost AVE-KONTAKT 
s.r.o. Šanci ověřit si svoji úroveň na významné mezinárodní akci dostala znovu řada českých 
rozhodčích. Hlavním rozhodčí mistrovství byl věhlasný polský IA Andrzej Filipowicz, který na 

http://www.europechess.org/calendar/
http://www.fide.com/calendar/fide-calendar.html
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slavnostním vyhlášení vysoce ocenil práci svých kolegů - obzvláště ocenil jeho zástupce na 
MS seniorů, IA L. Palovského, kterého označil za jednoho z nejlepších rozhodčích na světě! 

  

 

Věřím, že letošní rok byl jedním z nejúspěšnějších v historii českého šachu a hodnotu 

úspěchů a naší úspěšné práce na mezinárodním poli doceníme až s odstupem času. 

 

Petr Pisk 
delegát FIDE a ECU 
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9. Zpráva Legislativní komise pro Konferenci ŠSČR 2017 
 

Legislativní komise pracovala celý rok ve složení: V. Novotný (předseda), J. Benák, A. 

Šimeček, K. Novosadová, P. Kučera, P. Buchníček, M. Vávra a M. Šenkýř.  

 

Ačkoliv se podařilo Legislativní komisi ŠSČR naplnit širším počtem členů především z řad 

právníků, nepodařilo se mi je významnějším způsobem aktivněji zapojit do činnosti komise. 

Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží J. Benák, který aktivně reagoval na všechny 

podněty. Aktivní byl i A. Šimeček či K. Novosadová.  

 

Legislativní oblast   

LK připravila novelizaci: 

 Jednacího řádu VV. 

 Soutěžního řádu 
 

Během roku se objevila řada námětů k jednotlivým předpisům, které předseda pečlivě 

ukládá pro budoucí úpravy předpisů ŠSČR.  

 

Pomoc členům - Stanoviska LK 

Na webu byla pod LK zřízena sekce se Stanovisky LK, které vznikají nejčastěji na základě 

konkrétních dotazů: http://www.chess.cz/www/informace/komise/legislativni-

komise/stanoviska-lk.html 

 

LK vypracovala stanoviska: 

 k postavení členů s pozastaveným členstvím 

 k podmínkám volitelnosti orgánů ŠSČR 

 k dopsání na soupisku 

 k převodu soutěže 

 k hracím místnostem 
 

Odvolací a námitkové řízení 

LK pomáhá VV ŠSČR připravovat podklady k podaným odvoláním a námitkám.  

 Odvolání ŠK Lysá nad Labem 

 Námitka ŠA VŠTE Č. Budějovice 

http://www.chess.cz/www/informace/komise/legislativni-komise/stanoviska-lk.html
http://www.chess.cz/www/informace/komise/legislativni-komise/stanoviska-lk.html
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Další úkoly  

LK pomáhala sekretariátu a zájemcům s rejstříkovými zápisy. Mnohem pomaleji, než by bylo 

záhodno, se daří vypořádávat resty z minulých let. Několik těch nejstarších se ale vyřešit 

podařilo.  

 

          Viktor Novotný 

        Předseda Legislativní komise ŠSČR 
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10. Zpráva Sdružení šachových problémistů pro Konferenci 

ŠSČR 2017 
 

SŠP dlouhodobě vyvíjí řešitelskou, skladatelskou a vydavatelskou činnost. V r. 2016 se naši 
řešitelé zúčastnili dvou významných řešitelských soutěží.  

 

Na prvním místě je třeba uvést účast na ME v Aténách, na němž se naši dva zástupci a jedni 
z nejlepších, totiž Michal Dragoun a Miloslav Vanka, rozhodli změřit své řešitelské síly 
s evropskou špičkou. Samotné mistrovství Evropy se konalo 16. a 17. dubna 2016. Rozhodoval 
jej Ivan Denkovski z Makedonie. Michal dobrým výkonem ve druhém dni postoupil za první 
desítku a umístil se ze 77 řešitelů nakonec jako třináctý se 65 body. Také Míla Vanka si po 
druhém soutěžním dnu polepšil, když nakonec v kategorii seniorů obsadil bronzovou příčku a 
celkově skončil 26. s 56,5 bodem.  

 

Soutěž družstev byla napínavější než v předchozích ročnících a pořadí na předních místech se 
v ní měnilo. Po prvním dnu vedla Ukrajina, ale tři z jejích řešitelů nezvládli trojtahový 
samomat, což znamenalo konec medailových nadějí. Dobré doplňování členů družstva 
vyneslo evropský titul Srbům, kteří se opět představili v sestavě se čtyřmi velmistry. Suverén 
posledních let, Polsko, neměl jako Česko třetího řešitele, který by plnohodnotně doplnil 
hvězdné duo P. Murdzia a K. Piorun, a slabší výsledek těchto dvou v posledním kole znamenal 
propad až na třetí místo za Ázerbajdžán. Česká dvojice splnila svůj cíl, druhý den se poměrně 
bezpečně vzdálila ostatním dvojčlenným týmům a v posledních dvou kolech nakonec ještě 
předstihla druhé domácí družstvo. Celkově náš tým skončil na 12. místě ze 16 zahraničních 
družstev. 

Na domácí scéně proběhlo naše národní řešitelské mistrovství v rámci šachového festivalu 

Czech Open v pardubické aréně Tipsport ve dnech 16. a 17. července 2016. Hlavní rozhodčí 

Pavel Kameník přivítal spolu s rozhodčím Ivanem Skobou 25 účastníků z 9 zemí, konkrétně z 

Česka, Slovinska, Lotyšska, Ruska, Slovenska, Maroka, Běloruska, Německa a Polska. Soutěž 

byla velmi obtížná, protože nikdo ze soutěžících nedosáhl na pomyslnou hranici 70 bodů. 

Mezinárodním mistrem České republiky se stal Klemen Šivic ze Slovinska. Stříbrná příčka 

patřila Martynasu Limontasovi z Lotyšska, loňskému vítězi. Mistr Ruska 2016 v řešení 

šachových skladeb Dmitrij Pletněv vystoupil na bronzový stupínek. Novým mistrem České 

republiky v r. 2016 se po delší době opět stal celkově sedmý Miloslav Vanka, jenž tak po 

Kutné Hoře v r. 1999 znovu po 17 letech získal prvenství své země. Druhým nejúspěšnějším 

českým účastníkem byl jedenáctý Martin Petr, známý z televizního pořadu „V šachu“. Stal se 

prvým českým velmistrem praktického šachu, který v Pardubicích na mistrovství ČR v historii 

naší nejvyšší soutěže startoval. Třetí příčku obsadil jako český řešitel třináctý Zdeněk Libiš, 

nejčastější účastník ze všech dosavadních mistrovských soutěží. 

V loňském roce jsme si připomenuli významná životní výročí našich tří úspěšných šachových 

skladatelů.  
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Před rokem, 20. února, oslavil šedesátiny studiář Emil Vlasák. Vystudoval kybernetiku na 

elektrotechnické fakultě ČVUT. Jeho aktivity zasahují prakticky do všech odvětví šachové hry. 

Mnoho let nastupoval v České národní lize za Spartak Ústí n. L. Jako trenér mládeže vychoval 

řadu nových hráčů. Výraznějších úspěchů dosáhl v korespondenčním šachu, kdy v r. 1991 

s družstvem Spartak vyhráli přebor Československa. V oblasti studií patří k předním českým 

skladatelům. Studií publikoval více než 100. Z nich nejméně 55 získalo vyznamenání, z toho je 

12 cen. V Albech FIDE dosud obdržel 6,67 bodů; v r. 2010 mu byl udělen titul mezinárodního 

rozhodčího FIDE pro studie. Stará se mnoho let o zajímavou webovou stránku 

www.vlasak.biz. V Čs. šachu v rubrice Šachy a počítače publikoval více než 70 článků. Je 

autorem několika šachových programů, je v této oblasti uznávaným odborníkem. 

Rozhodoval řadu studiových soutěží a uveřejnil přes 40 poutavých článků o studiové 

problematice. Vydal 6 studiových publikací, např. Matouš pod mikroskopem, Moravec pod 

lupou a další. Od roku 2007 vede počítačovou sekci v prestižním časopise Endgame. Ve studii 

si nejvíce cení nápadu, prostě nikdy nezapomíná na řešitele. Je šťastně ženatý, jeho obě děti 

studují na matematicko-fyzikální fakultě UK. 

Loni 8. června oslavil své padesátiny František Sabol, přední český šachový řešitel a 
skladatel. Podle řešitelského ela mu v současné době patří na českém žebříčku pátá příčka, 
při svých deseti účastech na mistrovství ČR v řešení získal v národní kategorii třikrát stříbrnou 
a třikrát bronzovou medaili. Kromě zápolení na mistrovstvích okolních zemí reprezentoval 
Česko rovněž na mistrovstvích Evropy a světa.  
 
Františkův vstup do světa šachové skladby se datuje rokem 1982, kdy v Šachovém umění 
uveřejnil svou prvotinu, dvojtažku se cvrčky. Již jeho první úloha symbolicky naznačila, že se 
ve skladbě nejvíce zaměří na exoproblémy. Dosud uveřejnil zhruba 500 skladeb, za něž získal 
asi 150 ocenění (z toho alespoň 34 cen a nejméně čtrnáct cen prvních). V Albech FIDE do 
roku 2012 dosáhl 15 bodů, což jej v tabulce českých skladatelů mezi aktivními skladateli řadí 
na třetí místo, a v roce 2013 mu byl po dosažení 12 bodů udělen titul mistra FIDE ve skladbě. 
Od roku 2010 je také českým delegátem v nejvyšší světové organizaci skladebního šachu 
WFCC.  
 

Další loňský jubilant – Václav Kotěšovec – oslavil šedesátiny loni 29. července. Vystudoval 

přírodovědné gymnázium se zaměřením na matematiku a fyziku. Profesí je programátorem. 

Věnuje se rovněž objevům v teoretické matematice. Jako autor a šéfeditor přispívá do 

encyklopedie „On-Line Encyclopedia of Integer Sequences“. Patří ke špičkovým světovým 

skladatelům zejména se zaměřením na exošach. Václav publikoval od r. 1970 do současnosti 

asi 3000 skladeb, z toho přes 95 % tvoří exoproblémy. Asi 550 skladeb získalo vyznamenání, 

z toho je cca 160 cen. Velmi úspěšné výsledky dociluje průběžně v albech FIDE, v nichž 

figuruje (do r. 2012) jeho 42 skladeb. V žebříčku úspěšnosti mezi českými skladateli 

bodujícími v albech FIDE zatím stojí na 7. místě. Přirozeným výsledkem jeho tvůrčí činnosti a 

rozsáhlého přehledu o světové tvorbě je zisk mistra FIDE v šachové kompozici v r. 1996, 

mezinárodního mistra FIDE v šachové kompozici v r. 2005 a mezinárodního rozhodčího FIDE 

v r. 2010. V roli rozhodčího již posuzoval skladby ve více než stovce skladatelských soutěží, 

jednou působil jako jeden ze tří rozhodčích v exooddělení Alba FIDE 2010–2012, od roku 
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2009 každoročně rozhoduje jako jeden ze sedmi rozhodčích soutěž Wenigsteiner-

JahresPreis. Nesmírně rozsáhlá je Václavova publikační činnost. Vydal dosud 18 knih a 

brožur, v nichž se někdy snoubí šach a jeho oblíbená matematika. O činnosti oslavence coby 

počítačového experta a tvůrce programů nejlépe hovoří jubilantovy stránky, které spravuje 

od r. 2000 na nynější adrese www.kotesovec.cz. Stránky patří k tomu nejlepšímu na světě, co 

s touto šachovou specializací existuje. Václav na nich mj. pečuje o archiv naskenované staré i 

novější šachové kompoziční literatury, časopisů a novin se šachovými hlídkami s cílem 

zachránit pro budoucí generace co nejvíce z toho, co kdy v minulosti v kompozičním šachu 

bylo vytvořeno a publikováno. V oblasti vysoké matematiky je celosvětově oceňovanou 

osobností pro tzv. celočíselné sekvence. Zejména ho uznává matematické společenství 

v USA, kde je považován za špičkového experta, na něhož se v dané specializaci světoví 

matematici obracejí jako na konzultanta svých odborných záležitostí. 

Česká Wikipedie přináší o jubilantovi fakta na stránce www.wikipedie.cz, heslo „Václav 

Kotěšovec“. Mimo jiné se tu uvádí, že „Václav Kotěšovec byl v roce 2004 uveden mezi 

2000 nejvýznamnějších žijících intelektuálů ve světě v 21. století. 

Ke smutným událostem minulého roku se řadí odchody tří našich problémistů.  

26. 2. 2016 zemřel Zdeněk Šutera, regionální malíř, šachový nadšenec a příležitostný 
skladatel. Byl blízkým přítelem Josefa Křivohlávka a pravidelně za ním jezdíval do Uherského 
Hradiště. Ještě dlouho před tím se ve Zdeňkově ateliéru setkávali problémisté (Maršálek, 
Juříček, Křivohlávek, Skoba a další). Ve svých úlohách vycházel především z praktického 
šachu, ale jeho nápady byly naprosto nekonvenční. Vzpomínky na Zdeňka Šuteru navždy 
zůstanou i v knížce Šachové úlohy Josefa Křivohlávka, kterou předloni u příležitosti 95. 
narozenin J. Křivohlávka vydal Josef Maršálek. 
 
9. 6 .2016 nás opustil Miroslav Šindelář, původem z Karlových Varů, kde se narodil. Po 

maturitě na průmyslové střední škole v Ústí n. Labem v roce 1967 se Miroslav rozhodl pro 

studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Po promoci se vrátil do Karlových 

Varů a svou pracovní kariéru prožil v Chemických závodech Sokolov, kde se během let 

postupně vypracoval až do pozice technického náměstka. V Sokolově se usadil, oženil a 

s manželkou Lidmilou vychoval dvě děti. Do důchodu odešel v roce 2008 a hned se začal 

aktivně věnovat šachové tvorbě. Jeho skladatelské dílo je sice množstvím skladeb poměrně 

skromné, přesto hodnotné, nejvíce úspěchů dokázal v tvorbě podle zásad české školy 

úlohové. Celkem zkomponoval Miroslav kolem stovky skladeb, z nichž publikoval asi 90 a 

obdržel téměř 20 cen a 20 dalších ocenění. Byl velmi úspěšný v albech FIDE, v nichž získal i 

díky studiím celkem 12,67 bodu, což znamená, že mu nyní náleží 27. místo v historickém 

pořadí úspěšnosti všech našich skladatelů. Zcela mimořádné ovšem je, že se k tomuto 

výsledku dopracoval již jako velmi mladý díky ranému, převážně studentskému období své 

tvorby. Tím splnil normu pro získání titulu mistra FIDE v šachové kompozici, jenž mu byl 

udělen v roce 1990. O dva roky dříve se též stal mezinárodním rozhodčím FIDE pro trojtažky 

a vícetažky. Od mládí byl velmi aktivní i organizačně. V redakci Šachového umění působil od 

poloviny roku 1969 jako vedoucí stálé řešitelské soutěže až do konce roku 1981 a do roku 

1983 řídil v ŠU oddělení trojtažek. V letech 1969 až 1983 byl členem předsednictva sekce 

http://www.kotesovec.cz/
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kompozičního šachu při ÚV ČSTV. Tvorbu z jeho prvního skladatelského období mapuje 

brožurka Z. Libiše a V. Kosa Dva šachové meteory (Brno 2000), kde lze nalézt další zajímavé 

informace. 

11. 10. 2016 odešel Evžen Pavlovský. Byl původem Moravan z Prostějova, ale prožil většinu 

svého života v Praze, kde vystudoval stavební fakultu ČVUT. Profesně se zaměřil na 

aplikovanou kybernetiku a složité informační systémy. Mimo jiné se ve volném času věnoval i 

bádání v šachových archivech a studiu nalezených šachových hlídek a své některé dílčí 

poznatky pak publikoval buď v Šachové skladbě, anebo na internetových stránkách 

Rakousko-Uherského šachu. Evžena zajímaly vlastně jenom studie, s nimiž se jako 

středoškolský student seznámil na gymnáziu díky učiteli Ladislavu Prokešovi, vynikajícímu 

studiáři a mezinárodnímu mistru FIDE in memoriam. Skládání se věnoval pouze příležitostně, 

prvotinu publikoval v roce 1972, je známo asi 50 jeho studií. Projevoval celoživotně obdiv ke 

studiovému dílu R. Rétiho, což se odrazilo v několika případech v jeho tvorbě, kdy využil 

k dosažení cíle tzv. Rétiho manévr.  

Co se týče skladatelské činnosti, tak v současné době stále ještě probíhá světová týmová 

skladatelská soutěž 10. WCCT, která se nyní nachází ve fázi posuzování složených skladeb na 

daná témata. V oddělení samomatů naši dva rozhodčí F. Sabol a J. Jelínek momentálně 

posuzují úroveň a kvalitu více než 80 samomatů. Hodnocení bude do konce dubna zasláno 

řediteli soutěže G. Jevsejevovi. Skladby v každém oddělení hodnotí pět zemí, kromě Česka 

jsou to dále Bulharsko, Německo, Slovensko a Ukrajina. Na základě toho pak bude stanovena 

kvalitativní úroveň každého samomatu podle docíleného bodového hodnocení za všechny 

země. Očekáváme, že v červnu už budou známa hodnocení zúčastněných skladeb ze všech 

osmi oddělení (dvojtažek, trojtažek, vícetažek, studií, pomocných matů, samomatů, 

exoskladeb a retroskladeb), což umožní stanovit celkové pořadí 39 zúčastněných zemí 

z Evropy, Asie a Ameriky a vyhlásit nejlepší tři vítězné země. Oficiální výsledky budou 

publikovány formou brožury v říjnu 2017. 

SŠP loni uspořádalo dva skladatelské memoriály, jeden k 150 výročí narození vynikajícího 

českého skladatele Karla Traxlera a druhý byl vypsán k uctění památky loni zemřelého 

Miroslava Šindeláře. Obě soutěže mají mezinárodní ohlas, zúčastňují se jich vynikající 

skladatelé, kteří mají český skladatelský styl v oblibě. Vyznamenané skladby budou letos 

publikovány na stránkách Šachové skladby. 

V loňském roce probíhaly a stále ještě probíhají práce na přípravě publikace Výběr českých 

skladeb, jenž bude obsahovat to nejlepší z české tvorby za období od r. 2010 do r. 2014. 

Knížka s reprezentativním výběrem toho nejlepšího, co naši skladatelé publikovali během 

uvedených let, bude obsahovat asi 400 problémů včetně studií od 30 skladatelů a vyjde 

v tomto roce. 

A další plány na tento rok? Pořádáme pravidelné jednoroční nebo dvouleté skladatelské 

soutěže v Šachovém umění a v časopisu Šachová skladba, z nichž jednoroční soutěž 

v oddělení samomatů je vypsána jako jubilejní soutěž k sedmdesátinám Alexandra Ficy, 
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skvělého skladatele zejména pomocných matů a samomatů. Dále organizujeme k jubileu 

našich dvou nejlepších studiářů Emila Vlasáka a Jaroslava Poláška společnou skladatelskou 

soutěž, abychom si tak připomenuli jejich významné životní jubileum, totiž jejich šedesátiny. 

V ŠU i ŠS rovněž probíhají roční řešitelské soutěže s mezinárodní účastí s knižními cenami 

problémové literatury pro ty nejlepší.  

Naši nejlepší řešitelé plánují svou účast na řešitelském mistrovství Evropy v květnu 2007 

v Rize a v srpnu 2017 v Drážďanech, což je možné díky trvalé podpoře ze strany ŠSČR, čehož 

si velmi vážíme. Věříme, že obstojíme při poměřování svých řešitelských schopností i na 

mezinárodní úrovni. 

Jiří Jelínek 
předseda SŠP 
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11. Zpráva Sdružení korespondenčního šachu v ČR pro 

Konferenci ŠSČR 2017 
 

 

 

 

Obecné, volební Valná hromada, legislativa 

V roce 2016 skončilo 4leté funkční období členů volených orgánů SKŠ. Toto volební období 

začalo volební Valnou hromadou SKŠ konanou dne 28. 4. 2012 ve Sportohotelu Tichá Orlice v 

Ústí nad Orlicí a skončilo náhradním zasedáním volební Valné hromady SKŠ 2016 (dále jen 

VH SKŠ), které se uskutečnilo dne 19. 3. 2016 v konferenčním sále koleje UK Kajetánka, 

Radimova 35/12, Praha 6 – Břevnov. Tohoto zasedání se zúčastnilo celkem 19 členů SKŠ s 

hlasem rozhodujícím a byly na něm přijaty tyto platné závěry:   

 
1) VH SKŠ vzala na vědomí: 
- zprávu Kontrolní a revizní komise SKŠ (po VH SKŠ už jen “Kontrolní komise SKŠ”) za uplynulé 
funkční obdodí, kterou přednesl její předseda, RNDr. Oldřich Sedláček.   
 
2) VH SKŠ schválila mj.: 
- předložený návrh nových Stanov SKŠ (včetně změny názvu spolku) uvedený do souladu s 
NOZ (poznámka: přijetím návrhu nových Stanov SKŠ došlo k okamžitému zániku Disciplinární 
komise SKŠ a funkce arbitra SKŠ);   
- předložený návrh nového Jednacího a volebního řádu VH SKŠ uvedený do souladu NOZ; 
- zprávu předsedy SKŠ a zprávy vedoucích jednotlivých úseků o činnosti SKŠ za uplynulé 
období od minulé VH SKŠ v roce 2012;   
- obecný princip nominací hráčů SKŠ do mezinárodních postupových soutěží družstev; účast 
v družstvu pro finále bude zaručena hráčům, kteří do tohoto finále vybojují postup, a to za 
podmínek blíže stanovených Řídicí komisí SKŠ. 
 
3) VH SKŠ zvolila mj.:  
a) členy statutárního orgánu – Řídicí komise SKŠ (na čtyřleté funkční období, tj. do roku 
2020):  
- Jan Židů (Praha) – předseda;  

- Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (Brno) – místopředseda; 

- Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku;  

- Ing. Josef Mrkvička Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a delegát u ICCF;  

- Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – ekonomka;  
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b) členy kontrolního orgánu – Kontrolní komise SKŠ (na čtyřleté funkční období, tj. do roku 
2020):  
- RNDr. Oldřich Sedláček (Domamil) – předseda; 
- RNDr. Petr Kouba, MBA (Srch) – člen; 
- doc. Ing. Jan Lounek, CSc. (Praha) – člen.  
 

Poznámka: Ke dni 23. 6. 2016 byly u Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s., zapsány 

požadované změny ve spolkovém rejstříku vedeném rejstříkovým soudem pro hl. m. Prahu, tj. 

Městkým soudem v Praze. Ke stejnému datu, tj. k 23. 6. 2016, nabyly účinnosti aktuálně 

platné Stanovy SKŠ v ČR, které schválila na svém březnovém zasedání VH SKŠ 2016. Výše 

zmíněným zápisem změn do spolkového rejstříku byl úspěšně dovršen proces transformace 

SKŠ z občanského sdružení (o. s.) na zapsaný spolek (z. s.), během něhož muselo dojít nejen k 

přejmenování spolku (týká se pouze zkratky v jeho názvu), ale i ke globálním úpravám 

některých legislativních dokumentů SKŠ v ČR, které musely být uvedeny do souladu s NOZ. To 

se týkalo zejména Stanov SKŠ a Jednacího řádu VH SKŠ. 

 

Schůze Řídicí komise 

Stejně jako v minulých letech i v roce 2016 zasedala Řídicí komise SKŠ v ČR celkem dvakrát. 

Obě dvě dvoudenní schůze se konaly v pražském pensionu Josefina, a to za účasti všech 

členů Řídicí komise SKŠ v ČR, předsedy Kontrolní komise SKŠ v ČR a přizvaných hostů. První z 

nich se uskutečnila v termínu 18. – 19. 3. 2016 (před i po zasedání volební VH SKŠ) a druhá ve 

dnech 11. – 12. 11. 2016.  

 

Účetnictví a dotace 

Během roku 2016 postupovalo SKŠ v souladu se svými stanovami, tj. náklady a výnosy se 

vztahovaly pouze pouze k hlavní činnosti dané stanovami. Rozhodující položkou výnosů bylo 

startovné vybrané od hráčů (v nákladech je toto startovné korigováno poplatky za účast v 

turnajích) a odváděné ICCF. Rozhodující položkou vlastních zdrojů je pro tento účel zřízený 

“Fond na financování rozvoje korespondenčního šachu v ČR”. I v roce 2016 byla SKŠ ze strany 

ŠSČR poskytnuta účelová provozní dotace z Programu MŠMT č. V – Organizace sportu, 

tentokrát ve výši 111.737 Kč (na BÚ SKŠ připsáno 8. 12. 2016). V oblasti účetnictví 

postupovala účetní jednotka v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb. 

S ohledem na omezený rozsah účetních operací nebyla přijata žádná speciální usnesení k 

účetním metodám, s výjimkou oblasti přepočtu cizích měn (byl stanoven roční kurz ČNB).   

 

Domácí úsek 
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V roce 2016 bylo odstartováno celkem 20 skupin tuzemských soutěží, a to včetně 4 skupin 

(šachovnic) v rámci 12. MČR čtyřčlenných družstev).  

 

Po náhlém a nečekaném úmrtí Ing. Petra Boukala z Prahy, k němuž došlo dne 4. 9. 2016, 

musela Řídicí komise SKŠ řešit personální otázku na postu zástupce vedoucího sboru 

odhadců. Do této funkce byl jmenován Ing. Vladislav Hýbl z Prahy, přičemž vedoucím tohoto 

sboru zůstal Luboš Přívozník z Prahy.   

 

Dne 12. 11. 2016 bylo na pražské schůzi Řídicí komise přijato několik usnesení, která se týkají 

zásadních změn v dokumentech ošetřujících tuzemské soutěže SKŠ. Bylo rozhodnuto o 

zrušení Ratingových a turnajových pravidel ke dni 31. 12. 2016 (v plném rozsahu je od 1. 1. 

2017 nahrazuje Soutěžní řád SKŠ a Turnajová pravidla ICCF, resp, jejich česká verze přeložená 

z angličtiny Ing. Josefem Mrkvičkou) a byly schváleny dva novelizované dokumenty: Soutěžní 

řád SKŠ platný od 1. 1. 2017 a Odhadní řád SKŠ platný rovněž od 1. 1. 2017.      

 

V souladu s § 5 Ratingových a turnajových pravidel SKŠ Řídicí komise SKŠ v v průběhu roku 

2016 schválila a udělila čestný titul “Mistr korespondenčního šachu” (MKŠ) IM Václavu 

Čontošovi z Karlových Varů za vítězství ve finále 26. MČR jednotlivců a Františku Nepustilovi 

z Prahy za vítězství ve finále 27. MČR jednotlivců.  

 

Mezinárodní úsek 
Pro Kongres ICCF 2016, který se konal v německých Brémách ve dnech 14. – 20. 8. 2016, byla 
Řídicí komisí SKŠ v ČR na základě přijatého usnesení nominována delegace ve složení: Ing. 
Josef Mrkvička – oficiální delegát a vedoucí delegace, Ing. Alena Mrkvičková, MBA – členka 
delegace.    
 
Hlavní závěry z Kongresu ICCF konaného ve dnech 14. – 20. 8. 2016 v Německu (Brémy)  

 

- Na návrh SKŠ v ČR byly s okamžitou platností zrušeny Olympiády hrané klasickou poštou. 
Poslední poštovní Olympiádou je tedy 19. Olympiáda a její Finále, hrané s naší účastí.  
 
- Olympijské cykly budou zahajovány v kalendářním roce dělitelném 4 (2020, 2024 atd.). 
Stejně jako Finále MS jednotlivců by měly být startovány v červnu. Pokud na začátku roku, v 
němž by měl být zahájen nový cyklus, nastane situace, že nebudou známi všichni účastníci 
Finále, všechny rozhodující partie budou odhadovány panelem odhadců, kteří nepatří do 
zemí, které jsou přímo nebo nepřímo zainteresovány na postupu do Finále.  
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- Nový systém mezinárodní soutěže družstev Champions League se neosvědčil a nesetkal se s 
pozitivním přijetím ze strany hráčů. Nový ročník bude proto hrán podle původního systému 
(Ligy A, B, C). Zahájení nového ročníku nebylo dosud stanoveno. 
 
- Byl schválen nový systém počítání času v turnajích hraných na webserveru ICCF. Na server 
bude zaveden od 1. 1. 2017, prozatím bude minimálně 1 rok testován ve vybraných 
turnajích. Prezentace s výkladem nového systému (překlad anglického originálu) je k 
dispozici na webu SKŠ v sekci Dokumenty ICCF. 
 
- Turnaj národních družstev pro hráče s ratingem nižším než 2300, pořádaný prozatím pouze 
Evropskou zónou ICCF (jako Memoriál Thora Løvholta), bude v budoucnu pořádán jako 
celosvětový.  
S platností od 1. 1. 2017 budou moci národní federace zasílat Řediteli světových turnajů 
žádosti o schválení zvacích a open turnajů pouze 3 měsíce před plánovaným datem startu, 
nikoli 6 měsíců (zvací turnaje) nebo 4 měsíce (open turnaje) jako dosud.  
 
- Ředitel světových turnajů a Ratingový komisař ICCF budou mít právo zrušit, resp. opravit 
nesprávné rozhodnutí rozhodčího turnaje. Jejich zásahu však musí předcházet žádost, aby 
rozhodčí nesprávné rozhodnutí opravil sám.  
 
- Ředitel světových turnajů, Komisař ICCF pro pravidla a Předseda Komise rozhodčích ICCF 
budou mít právo se odvolat k standardním Odvolacím komisím v případech, kdy rozhodčí 
rozhodne nesprávně a odmítne své rozhodnutí korigovat.  
 
- S platností od 1. 1. 2017 se přátelské zápasy budou řídit stejnými pravidly jako všechny 
ostatní turnaje schválené ICCF (zejména v otázkách vystoupení hráčů z turnaje) a budou 
započítávány do počtu partií pro zisk titulu Mezinárodní rozhodčí (IA).  
 
- S platností od 1. 1. 2017 byla stanovena obecně platná pravidla pro odhady partií 
zemřelých hráčů: Pokud zemřelý hráč v době svého úmrtí neukončil v turnaji žádnou partii, 
všechny jeho partie budou zrušeny a nebudou odhadovány (již platné pravidlo). Pokud 
zemřelý hráč v turnaji již ukončil alespoň jednu partii, pak bude pro stanovení jeho 
“požadavku” pro účely odhadu použito následující schéma: Pokud má odhadovaná partie 26 
tahů nebo vice, pak bude zemřelý hráč “požadovat” výhru. Pokud má odhadovaná partie 
méně než 26 tahů, pak bude zemřelý hráč “požadovat” remízu. Pokud na šachovnici zbude 
jen 6 kamenů, partie nebude odhadována, rozhodčí použije pro stanovení výsledku 
6kamenovou tablebase a zaznamená výsledek určený tablebase.   
 
- Byl upřesněn článek 10.4 Turnajových pravidel ICCF, a to následovně: Titul „Velmistr (GM) v 
korespondenčním šachu“ není časově omezen a je udělován: …(c) hráčům, kteří splní 
nejméně 2 velmistrovské normy v mezinárodních turnajích, v nichž je možné získat normy a 
tituly, a sehrají v nich minimálně 24 partií. Tento požadavek na minimální počet partií může 
být snížen, pokud hráč dostatečně převýší počet bodů potřebných na normu, resp. normy. 
Nejméně 5 z těchto 24 partií musí být sehráno se soupeři, kteří měli před koncem 
počátečního ratingového období titul Velmistra (GM) v korespondenčním šachu, popř. se 
soupeři s fixním ratingem ICCF alespoň 2600. Z této kvóty 5 partií však mohou být až 2 partie 
nahrazeny 4 partiemi sehranými se soupeři, kteří měli před koncem počátečního ratingového 
období titul Mezinárodního mistra vyšší třídy (SIM) v korespondenčním šachu.  
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- S platností od 1. 1. 2017 nebudou do turnajů GMN a MN nadále připouštěni hráči, kteří 
nesplní požadavek na minimální rating dle článků 4.3 a 4. 4 Turnajových pravidel ICCF. Dosud 
mohl startér do turnaje přijímat i hráče s nižším ratingem, pokud jejich účast nesnížila 
kategorii turnaje. Dolní limit pro účast v turnajích GMN byl zároveň snížen na 2401. Do 
turnajů MN a GMN se bude možno přihlašovat každé 3 měsíce (dosud 6 měsíců).   
 
- Formálně bylo do článku 10. 10 Turnajových pravidel ICCF zavedeno již používané pravidlo, 
že získaný mezinárodní titul oficiálně vstupuje v platnost datem automatického potvrzení 
serverem ICCF. Pokud se jej netýká automatické potvrzení (jediným případem je titul 
Mezinárodní rozhodčí – IA), vstupuje titul v platnost datem potvrzení a registrace 
Kvalifikačním komisařem. 
  
- S platností od 1. 1. 2017 bude možné v domácích turnajích používat pro odhady 
neukončených partií pravidla odlišná od pravidel ICCF.  
 
- Byl schválen nový Manuál pro pořadatele turnajů ICCF. Týká se hlavně osob, které zadávají 
turnaje na server ICCF.  
 
- Bylo schváleno, že změny v Pravidlech ICCF pro hru na serveru ICCF nebudou prováděny 
častěji než 1krát za 2 roky. 
 
- S platností od 1. 1. 2017 byly schváleny následující změny ve výpočtu norem pro zisk titulů 
ICCF: Normy nebudou nadále kalkulovány na základě turnajových kategorií. Definice 
turnajových kategorií zůstanou zachovány, nebudou však používány pro výpočet požadavků 
pro splnění norem. Požadované skóre pro dosažení normy v konkrétním turnaji bude 
kalkulováno zvlášť pro každého hráče a bude založeno na sumě vítězných očekávání jeho 
soupeřů. Nemá-li hráč rating ICCF, může být použit jeho aktuální rating FIDE (definovaný v 
Příloze I Turnajových pravidel), pokud je k dispozici. Nemá-li hráč ani rating ICCF, ani rating 
FIDE, pak bude za jeho rating považován průměrný rating jeho soupeřů v turnaji. Hráčům 
bude k dispozici on-line kalkulátor, jehož pomocí bude možné si spočítat skóre potřebné k 
zisku normy. Tento kalkulátor bude integrován do webserveru ICCF a propojen s turnajovými 
tabulkami, takže kalkulace norem budou otevřené a dostupné všem hráčům. Minimální 
průměrný rating hráčových soupeřů se musí rovnat nebo být vyšší než požadovaný výkonový 
rating minus 200 bodů, zaokrouhleno na nejbližší 1/2bod  (1950,5 pro CCE, tj. Experta 
korespondenčního šachu; 2100,5 pro CCM, tj. Mistra korespondenčního šachu; 2250,5 pro 
IM, tj. Mezinárodního mistra v korespondenčním šachu; 2325,5 pro SIM, tj. Mezinárodního 
mistra vyšší třídy v korespondenčním šachu a 2400,5 pro GM, tj. Velmistra 
v korespondenčním šachu). 
 
- V průběhu roku 2017 bude testována vhodnost systému ratingu “Glicko rating“, vyvinutého 
americkým profesorem Markem Glickmanem, pro korespondenční šach. Systém bude pro 
účely ověření zaveden na server ICCF ještě před zveřejněním rating listiny platné k 1. 1. 2017 
a bude v provozu souběžně se stávajícím ratingovým systémem. Ratingy podle „Glicko 
systému“ však budou dostupné pouze Ratingové komisi ICCF a nebudou mít žádný oficiální 
status. Pracovní skupina ustanovená na Kongresu ICCF 2015 v Cardiffu bude pokračovat ve 
své práci a podá zprávu Kongresu ICCF v roce 2017.  
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- V databázi ICCF a v ratingových listinách budou u jmen hráčů zrušeny veškeré akademické a 
jiné tituly a každý hráč bude identifikován pouze podle svého jména, příjmení a ICCF_ID (toto 
opatření se českých hráčů netýká, protože v SKŠ bylo toto opatření zavedeno již dříve). 
 
- V personální oblasti došlo ke změnám na pozicích Komisaře nevrcholových turnajů (novým 
komisařem bude Russell Sherwood, Wales), startéra postupových turnajů ICCF (novým 
startérem bude Olli Ylönen, Finsko) a předsedy Komise rozhodčích ICCF (novým předsedou 
bude Tom Biedermann, USA).  
 
- Bylo schváleno zkrácení délky trvání Kongresů ICCF o 1 den, které bude aplikováno již v roce 
2017. 
- Ještě v roce 2016 bude zahájen přátelský velkozápas Polsko – Zbytek Evropy. Na rok 2017 je 
plánován velkozápas Francie – Zbytek Evropy. Německo nabízí přátelský zápas Německo – 
Zbytek Evropy hraný klasickou poštou.  
 
- Příští Kongres ICCF se bude konat někdy v průběhu měsíce v září 2017 v Bulharsku (Albena).  
 
Ocenění českých hráčů předaná na Kongresu ICCF 2016 
Certifikáty (diplomy) a medaile za nové tituly ICCF či umístění v mezinárodních soutěžích za 
SKŠ na Kongresu ICCF 2016 získali: 
- IM Josef Pecka z Nové Boleslavi – zisk titulu IM,  
- GM Zdeněk Straka z Tábora – 3. místo v Memoriálu Krystýny Radžikowské.  
Ani jeden ze jmenovaných hráčů se Kongresu ICCF nezúčastnil osobně, takže certifikáty 
(diplomy) a medaile za ně převzal Ing. Josef Mrkvička, coby delegát SKŠ.  
  
Aktivní hráči SKŠ v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach, stav k 1. 1. 
2017:    
- 01. místo (Elo 2688) – GM Roman Chytilek (Brno), 
- 26. místo (Elo 2595) – GM Jan Židů (Praha),  
- 43. místo (Elo 2576) – GM Zdeněk Straka (Tábor), 
- 65. místo (Elo 2564) – GM Kamil Stalmach (Opava),  
- 75. místo (Elo 2559) – GM Pavel Sváček (Praha). 
 
Aktivní hráči SKŠ v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach, stav k 1. 
1. 2017: 
- 02. místo (Elo 2571) – GM Jan Židů (Praha),  
- 25. místo (Elo 2393) – IM Vladislav Hýbl (Praha), 
- 30. místo (Elo 2384) – SIM Lubomír Machýček (Jeseník nad Odrou). 
 
S využitím podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky zpracoval: Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ 
v ČR 


