
Činnost Mezinárodního úseku SKŠ v ČR v období od poslední Valné hromady 
Zpráva vedoucího Mezinárodního úseku SKŠ v ČR Josefa Mrkvičky 

na náhradním zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR dne 19. 3. 2016 
 

 
Vážení šachoví přátelé, 
 
dovolte mi, abych vás seznámil s nejdůležitějšími skutečnostmi a událostmi, které se 
odehrály od poslední valné hromady v Mezinárodním úseku SKŠ. Zmíním se samozřejmě i o 
rozhodnutích Kongresů ICCF, které měly, mají nebo ještě budou mít dopad na naše hráče, 
kteří se účastní mezinárodních turnajů. 
 
Personální zajištění MÚ 
Po celé období od poslední Valné hromady byl vedoucím MÚ Josef Mrkvička, který tuto 
funkci převzal již k 15. 3. 2010 po Petru Buchníčkovi. Zástupcem vedoucího MÚ byl na 
podzimní schůzi ŘK SKŠ v roce 2011 jmenován pan Michal Volf. V MÚ dále trvale pracují 
pánové Karel Glaser a Filip Mrkvička, tým MÚ je dále tvořen ad hoc kapitány družstev ČR 
v turnajích družstev v ICCF a v přátelských zápasech. 
 
Na tomto místě bych rád poděkoval i vedoucímu DÚ panu Josefu Sýkorovi, který pro MÚ 
ochotně pomáhá s komunikací s hráči, kteří hrají klasickou poštou a nemají e-mailové adresy. 
 
Přes odchody několika dalších spolupracovníků je MÚ v současné době personálně saturován 
a je zajištěna i zastupitelnost v případě krátkodobého výpadku vedoucího MÚ. Na serveru 
Google Dokumenty byla péčí pana Filipa Mrkvičky vytvořena tabulka, do které jsou 
pověřenými spolupracovníky MÚ on-line zaznamenávány všechny přihlášky do 
mezinárodních turnajů a průběh jejich vyřizování, čímž bylo minimalizováno riziko ztráty 
přihlášek v případě kolapsu počítače nebo náhlé indispozice pracovníka zodpovědného za 
jejich sběr.  
 
Kontakt na ICCF je zajišťován těmito členy SKŠ: 
Josef Mrkvička – delegát SKŠ u ICCF 
Michal Volf – e-mailový kontakt, zástupce delegáta 
Petr Buchníček – další kontakt 
 
Práce členů SKŠ v ICCF 
Do činnosti orgánů ICCF jsou v současné době zapojeni: 
Josef Mrkvička – od roku 2009 dosud auditor ICCF, od roku 2010 dosud auditor Evropské 
zóny, od roku 2015 člen Komise ICCF pro pravidla 
Zdeněk Nývlt – od roku 2015 člen Komitétu pro rozhodčí ICCF 
 
V průběhu hodnoceného období pracoval pro ICCF rovněž Michal Volf jako člen a později 
vedoucí testovacího týmu na serveru ICCF; z těchto funkcí z osobních důvodů již odstoupil. 
 
Jako rozhodčí ICCF pracují Karel Glaser, Zdeněk Nývlt a Josef Mrkvička. O vyřazení ze 
seznamu rozhodčích ICCF požádal v lednu 2016 Jaromír Canibal. O titul Mezinárodního 
arbitra se rozhodl usilovat Štefan Friča. 



Za svou dlouholetou dobrovolnou činnost pro ICCF obdržel v roce 2014 na Kongresu ICCF 
v Sydney zlatou medaili Bertl von Massow za 15 let nepřetržité práce pro ICCF Josef 
Mrkvička. Z dřívějších let jsou držiteli tohoto ocenění z žijících členů Jaromír Canibal, Karel 
Glaser, Vladimír Houdek a Zdeněk Nývlt. 
 
Mezinárodní tituly 
 
V období od poslední Valné hromady získali mezinárodní tituly ICCF: 
Velmistr – Jiří Dufek, Jan Lounek, Jiří Moučka, Ludvík Pospíšil, Kamil Stalmach, Pavel Sváček 
Mezinárodní mistr vyšší třídy – Jiří Dufek, Luboš Přívozník 
Mezinárodní mistr – Jiří Buček, Václav Čontoš, Pavel Fric, Petr Kouba, Josef Pecka, Luboš 
Přívozník 
Mezinárodní velmistryně – Jana Valinová, Kateřina Zpěváková 
Mezinárodní mistryně – Mariola Babulová 
 
Česká republika má tedy k dnešnímu dni: 

- 10 aktivních velmistrů (Chytilek, Lounek, Moučka, Nývlt, Pospíšil, Stalmach, Straka, 
Sváček, Tocháček, Židů) 

- 14 aktivních mezinárodních mistrů vyšší třídy (Boukal, Bureš, Jandek,  Machýček, 
Makovský Petr, Michálek, Mrkvička Josef, Přívozník, Rybák, Sochor, Svoboda 
František, Sýkora, Teichmann, Urban Jaromír) 

- 14 aktivních mezinárodních mistrů (Alexa, Buček, Canibal, Čontoš, Fric, Hýbl, Kouba, 
Kudela, Laurenc Petr, Markytán, Mašek, Pecka, Šmalcl, Vožda) 

- 2 aktivní velmistryně (Bažantová, Valinová) 
- 2 aktivní mezinárodní mistryně (Babulová, Kubíková) 
- 4 mezinárodní arbitry (Canibal, Glaser, Nývlt, Ryška) 

 
Jako aktivní jsou v ratingové listině ICCF hodnoceni hráči, kteří v průběhu dvou posledních 
kalendářních let ukončili alespoň jednu partii zahrnutou do ratingu nebo jsou účastníky 
nejméně jednoho probíhajícího turnaje. Celá řada dalších našich hráčů s mezinárodními 
tituly již ukončila korespondenční hru nebo je dlouhodobě neaktivní, popř. zemřela. 
 
Náš velmistr Roman Chytilek se v ratingové listině ICCF po celé období pohyboval v první 
desítce a od 1. 1. 2015 na ní trvale zaujímá 1. místo. V nově vytvořené ratingové listině ICCF 
pro Chess960 (Fischerovy šachy) je náš velmistr Jan Židů k 1. 1. 2016 na 2. místě, v první 
polovině roku 2015 byl dokonce nejvýše hodnoceným hráčem ICCF. 
 
Hráči SKŠ v ČR v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach – stav k 1. 4. 
2016:    
 
GM Roman Chytilek (Brno) – 1. místo (Elo 2685)  
GM Jan Židů (Praha) – 38. místo (Elo 2590) 
GM Zdeněk Straka (Tábor) – 48. místo, (Elo 2584) 
GM Pavel Sváček (Praha) – 93. místo (Elo 2559) 
GM Kamil Stalmach (Opava) – 97. místo (Elo 2557) 
 



Hráči SKŠ v ČR v první světové stovce ratingové listiny ICCF pro Chess 960 (Fischerův šach) – 
stav k 1. 4. 2016: 
 
GM Jan Židů (Praha) – 2. místo (Elo 2571)  
IM Vladislav Hýbl (Praha) – 17. místo (Elo 2408) 
Vladimír Krett (Praha) – 89. místo (Elo 2028)  
 
Individuální úspěchy českých hráčů ve vrcholových turnajích ICCF 
 
Na rozdíl od let 2008-2012 se tentokrát bohužel nemůžeme pochlubit žádným medailovým 
umístěním ve Finále Mistrovství světa mužů nebo žen. 
 
Nicméně je třeba vysoko ocenit statečný boj SIM Petra Boukala ve Finále 28. MS, v němž měl 
ze všech účastníků nejnižší rating. Turnaj ještě není ukončen, v současné době je na 2. místě 
a dosud není vyloučeno, že skončí mezi prvními třemi a získá titul velmistra.  Ve stejném 
Finále hrál i GM Zdeněk Straka, který se mezi vítěze turnaje neprobojoval. 
 
LGM Jana Valinová (4.) a LGM Marie Bažantová (5.) se účastnily Finále 9. MS žen a skončily 
těsně pod stupni vítězů.  LGM Jana Valinová se rovněž účastní Finále 10. MS žen a na jedno 
z předních umístění bohužel nedosáhne. 
 
Úspěchy českých družstev ve vrcholových turnajích ICCF 
 
Na rozdíl od soutěží jednotlivců jsme zde slavili největší úspěch v dosavadní historii 
samostatného družstva České republiky! 
 
Ve Finále 16. Olympiády hrané klasickou poštou naše družstvo ve složení GM Chytilek, GM 
Dufek, GM Vrkoč, GM Vošahlík, nehrající kapitán SIM J. Mrkvička kromě jediné remízy 2-2 
s Německem smetlo všechny ostatní soupeře a Olympiádu vyhrálo s drtivým náskokem. Je 
kuriózní, že turnaj dosud neskončil (hraje se poslední partie mezi Německem a Anglií), takže 
ještě ani dnes nejsem s to tento náskok přesně vyčíslit. Naše vítězství přitom bylo jasné už na 
podzim roku 2013! Navíc naše družstvo neprohrálo jedinou partii a Chytilek, Dufek a Vošahlík 
vyhráli své šachovnice. 
 
Zlaté medaile a certifikáty byly našemu družstvu slavnostně předány na Kongresu ICCF v roce 
2014 v australském Sydney. Předání se osobně zúčastnili hráči Chytilek a Dufek a kapitán 
družstva Mrkvička, který rovněž převzal medaile a certifikáty pro nepřítomné členy družstva. 
Záznam z předávání lze shlédnout na http://www.skscr.cz/video-z-kongresu-iccf-2014-v-
sydney-na-youtube/, případně na https://www.youtube.com/watch?v=1y-xu40JTn8.  
 
Vítězstvím ve Finále 16. Olympiády postoupilo družstvo České republiky rovněž do Finále 19. 
Olympiády hrané klasickou poštou. Bohužel je už téměř jisté, že ani jeden z hráčů vítězného 
družstva se tohoto finále nezúčastní; všichni buď s korespondenčním šachem skončili, nebo 
svou kariéru na delší dobu přerušili. 
 
Teoreticky by mohla mít Česká republika ve Finále 19. Olympiády dvojnásobné zastoupení. 
Do finále totiž ze semifinále postoupilo i další družstvo ČR, které zde obsadilo třetí postupové 

http://www.skscr.cz/video-z-kongresu-iccf-2014-v-sydney-na-youtube/
http://www.skscr.cz/video-z-kongresu-iccf-2014-v-sydney-na-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=1y-xu40JTn8


místo za Bulharskem a Ukrajinou. Turnaj také dosud neskončil, naše družstvo hraje ve složení 
GM Stalmach, SIM J. Urban, SIM J. Mrkvička (kapitán) a GM Nývlt. Protože však dvojnásobné 
zastoupení jedné země ve finále Olympiády pravidla ICCF nepovolují, zúčastní se naše země 
pouze s jedním družstvem. Start finále byl již několikrát odložen, nyní však již byl ohlášen na 
20. června 2016. 
 
Naproti tomu se nedařilo našemu družstvu ve Finále 8. Mistrovství Evropy družstev, hraném 
na serveru (sestava: GM Pospíšil, SIM Makovský Petr, GM Lounek, GM Moučka, SIM Bureš, 
SIM Sochor, GM Nývlt, IM Vožda, kapitán IM Canibal), které skončilo na 10. místě z 13 
účastníků. 
 
Obdobně se vedlo i našemu družstvu v Semifinále 9. Mistrovství Evropy družstev, hraném na 
serveru (sestava: SIM Jandek, SIM Michálek, SIM Bureš, GM Nývlt, Tomeček, Hostinský, 
Leiner, Nepustil, kapitán GM Nývlt), které ve své skupině skončilo na 7. místě a nepostoupilo 
do finále. 
 
V Semifinále 10. Mistrovství Evropy družstev hraje naše družstvo v sestavě SIM Jandek, SIM 
Bureš, GM Nývlt, IM P. Laurenc, Hostinský, IM Pecka, V. Novák, Mezera (kapitán) a podle průběžných 
výsledků s největší pravděpodobností do finále nepostoupí.  
 
Na rozdíl od roku 2011, kdy poprvé v historii ČR nepostavila družstvo do Finále 9. Olympiády 
žen, hraje nyní naše družstvo žen ve složení LGM Valinová, LIM Babulová, LIM Kubíková a 
Kramlová (nehrající kapitán K. Glaser) ve Finále 10. Olympiády žen. Pro malý počet 
přihlášených družstev odpadlo semifinále a hraje se rovnou finále, což bude v budoucnu 
zřejmě standardem. Turnaj byl zahájen 1. 9. 2015. 
 
Další úspěchy v individuálních turnajích a turnajích družstev 
 
Individuální turnaje 
 
GM Jan Židů obsadil 2. místo ve Finále 1. Světového poháru ICCF ve Fischerově šachu (Chess 960).  
 
IM Vladislav Hýbl postoupil do Finále 2. Světového poháru ICCF ve Fischerově šachu (Chess 960).  
 
SIM Lubomír Machýček postoupil do finále 69. Mistrovství Evropy.  

 
GM Zdeněk Straka vyhrál zvací turnaj Memoriál Dicka van Geeta, pořádaný nizozemskou 
federací KŠ (10. kategorie), a obsadil 3. místo v silném zvacím turnaji Memoriál Jaroslava 
Hýbla A (14. kategorie).  
 
IM Stanislav Kudela a SIM Lubomír Machýček postoupili do Finále 17. Světového poháru. 

 

Miroslav Pavlíček postoupil do Finále 19. Světového poháru hraného klasickou poštou. 

 
IM Jaromír Canibal postoupil do Finále 16. Světového poháru hraného klasickou poštou a do 
finále 2. Světového poháru veteránů. 
 



SIM Čeněk Teichmann postoupil do Finále 3. Světového poháru veteránů. 
 
Raimund Leiner postoupil do Finále 4. Světového poháru veteránů. 
 
Jan Schwarz postoupil do Finále 5. Světového poháru veteránů. 
 
SIM Luboš Přívozník obsadil 2. místo ve 3. skupině Turnaje kandidátů 30. MS ICCF a zajistil si 
60% bodovým ziskem kvalifikaci pro další účast v Turnaji kandidátů. 
 
SIM Josef Mrkvička obsadil na horší pomocné hodnocení 2. místo v silně obsazeném zvacím 
turnaji Memoriál Rudolfa Ševečka A (11. kategorie) a splnil první normu GM.    
 
Turnaje družstev 
 
Družstvo „Brevnov Knights“ obsadilo 3. místo v nejvyšší lize „A“ 4. ročníku celosvětové, velice 
populární soutěže 4členných týmů Champions League. Družstvo hrálo ve složení GM 
Tocháček, GM Stalmach, SIM Petr Makovský (kapitán), Pavel Makovský. 
 
Družstvo ČR I ve složení SIM Jandek, GM Nývlt, IM Pecka, IM Kouba, V. Novák, Leiner, 
nehrající kapitán Pavlíček skončilo na 3. místě ve 4. ročníku Slovanského poháru. 
 
Družstvo ČR ve složení Portych, Václav Kratochvíl, Filip Mrkvička, Doležal, Berko, Šindelář, 
nehrající kapitán Volf obsadilo 3. místo v turnaji družstev Memoriál Witolda Bieleckého, 
pořádaného polskou federací.    
 
Družstvo ČR ve složení Tunega, Tomíšek, Glaser (kapitán), Kudr, Portych, Jan Kratochvíl 
postoupilo do finále Memoriálu Thora Løvholta, pořádaného anglickou federací. 
 
Družstvo ČR „A“ ve složení LIM Kubíková, Jan Kratochvíl, Nigrin, Jarabinský, Cvak, Trš, 
nehrající kapitán Volf postoupilo do finále Memoriálu Ger van Perla, pořádaného 
nizozemskou federací.  
 
Družstvo VETERANS ve složení SIM Sýkora, Kýhos, Pavlíček, Cvak, kapitán Pavlíček postoupilo 
do finále Evropského poštovního poháru.  
 
 
Mezinárodní zvací turnaje pořádané SKŠ  
 
Memoriál Jaroslava Hýbla  
 
Hrál se ve 3 skupinách (hlavní turnaj - „A“, vedlejší turnaj – skupina „Vltava“, vedlejší turnaj – 
skupina „Labe“).  
 
Pro turnaj „A“ (kategorie 14) se podařilo získat mnoho hráčů z absolutní světové špičky, bez 
kterých by tak vysoké kategorie nemohlo být nikdy dosaženo. Hlavní turnaj „A“ Memoriálu 
Jaroslava Hýbla byl uspořádán především pro české hráče, kterým k zisku titulu GM scházelo 
už jen jedno splnění velmistrovské normy: SIM Kamil Stalmach, SIM Pavel Sváček, SIM Jan 



Lounek, SIM Ludvík Pospíšil, SIM Jiří Moučka. Z českých účastníků v turnaji startovali ještě 
GM Jan Židů a GM Zdeněk Straka. Turnaj odstartoval 1. 12. 2012 a ke splnění velmistrovské 
normy stačilo dosáhnout výsledku 8,5 bodu z 16 partií, tj. +1. Rozhodčím turnaje byl IA 
Zdeněk Nývlt.  
Turnaj byl úspěchem našich barev nejen po organizační, ale i po hráčské stránce: 4 z 5 výše 
jmenovaných SIM (Lounek, Moučka, Stalmach. Sváček) splnili druhou normu GM a získali 
titul GM! Navíc GM Zdeněk Straka, jak již bylo řečeno dříve, obsadil v turnaji 3. místo. 
 
Ve vedlejším turnaji „Vltava“ (kategorie 7) se dařilo Lukáši Mezerovi, který obsadil druhé 
místo. 
 
Memoriál Rudolfa Ševečka 
 
Na počest bývalého dlouholetého funkcionáře SKŠ v ČR, předsedy SKŠ v ČR a svého času 
nejlepšího korespondenčního českého hráče, který zesnul 28. 5. 2012, Řídicí komise SKŠ v ČR 
uspořádala třískupinový memoriál s mezinárodní účastí, cenovým fondem € 700 (určen pro 
hlavní turnaj “A”) a startem k 1. 12. 2013. Na cenovém fondu se z poloviny podílela i rodina 
Rudolfa Ševečka. Hlavního turnaje “A” 11. kategorie se účastnilo 6, vedlejšího turnaje “B” 7. 
kat. (skupina Sázava) 5 a vedlejšího turnaje “C” 5. kat. (skupina Otava) 7 našich hráčů.  
 
O úspěchu SIM Josefa Mrkvičky v hlavním turnaji jsem se zmínil již dříve. Našim hráčům se 
dařilo i ve vedlejších turnajích – IM Petr Kouba vyhrál skupinu Otava a Vratislav Novák 
obsadil 3. místo ve skupině Sázava. 
 
Kongresy ICCF, naše účast a hlavní závěry 
 
V době od poslední valné hromady se uskutečnily celkem 4 Kongresy ICCF, všechny s účastí 
našich zástupců: 

- Kongres ICCF 2012 se konal ve dnech 27. 10. – 3. 11. 2012 v Jihoafrické republice. Na 
tomto kongresu byl zastupujícím delegátem SKŠ v ČR z rozhodnutí Řídicí komise SKŠ  
Petr Buchníček, 

- Kongres ICCF 2013 se uskutečnil v polském Krakově ve dnech 21. – 27. 7. 2013. Pro 
tento Kongres byla Řídicí komisí SKŠ v ČR schválena delegace v tomto složení: Josef 
Mrkvička (delegát a vedoucí delegace), Alena Mrkvičková a Jaromír Canibal (členové 
delegace). Mimo uvedenou delegaci se Kongresu ICCF zúčastnil i Michal Volf, který 
byl v té době členem mezinárodní testovací skupiny pro webserver ICCF, a jako host 
Petr Buchníček. 

- Pro Kongres ICCF 2014, který se uskutečnil v australském Sydney ve dnech 11. – 18. 
10. 2014, byla Řídicí komisí SKŠ v ČR schválena delegace v tomto složení: Josef 
Mrkvička – delegát a vedoucí delegace, Alena Mrkvičková – členka delegace. 

- Pro Kongres ICCF 2015, který se uskutečnil ve velšském Cardiffu ve dnech 16. – 22. 8. 
2015, byla Řídicí komisí SKŠ v ČR schválena delegace v tomto složení: Josef Mrkvička – 
delegát a vedoucí delegace, Alena Mrkvičková – členka delegace.  

 
Kongres ICCF v roce 2016 se uskuteční od 14. 8. do 20. 8. 2016 v německých Brémách. 
 
Hlavní závěry Kongresů: 



- Podle mého názoru nejzásadnější a v pravdě historická změna byla přijata na 
Kongresu ICCF v Krakově. Článek 13 Statutu ICCF byl totiž upraven v tom smyslu, že 
umožňuje ICCF odchylovat se od základních pravidel hry FIDE. Tím se ICCF historicky 
„odstřihla“ od vazby na pravidla FIDE. 

- Webserver ICCF:  ICCF bude garantovat ne více než 3 období nedostupnosti 
přesahující 1 hodinu v průběhu 7 dnů, žádné období výpadku přesahující celkem 8 
hodin, žádnou ztrátu dat za období přesahující 1 hodinu. 

- Další vývoj na webserveru ICCF (nejdůležitější body): podpora nových jazykových 
verzí (česká již existuje), podpora pro mobilní telefony, vylepšení pro turnaje s mnoha 
skupinami, kde je zapotřebí sestavovat skupiny s přibližně stejným ratingem 
(balancování průměrného ratingu se bude provádět automaticky), v okně zasílání 
zpráv budou zprávy průběžně ukládány, okno bude otevřeno týden po ukončení 
partie. 

- Navržené hodnocení výsledků partií 3 (výhra) – 1 (remíza) – 0 (prohra), které by mělo 
snížit počet remíz v partiích, nebylo schváleno. 

- Byl schválen a zaveden zvláštní rating pro turnaje Chess960.  
- Jako volitelný způsob časové kontroly bylo schváleno přírůstkové počítání času 

(počáteční čas, přírůstek času, frekvence přírůstku); pro většinu turnajů v ICCF však 
zůstává základní časová kontrola 10 tahů za 50 dnů. 

- S platností od 1. 1. 2014 byla v turnajích ICCF zrušena mimořádná dovolená a 
rozpuštěna Komise pro zvláštní dovolenou. Pro všechny turnaje startované od 1. 1. 
2014 byla řádná dovolená prodloužena na 45 dnů za kalendářní rok. 

- Bylo zavedeno používání tablebases (max. 6 kamenů) pro reklamaci výsledků partií. 
Při reklamaci výhry v partii již neplatí „50tahové pravidlo“ FIDE. To však zůstává 
v platnosti, pokud výhru nebude možno podle tablebases prokázat.  

- V Turnajových pravidlech ICCF byl schválen návrh SKŠ v ČR na změnu postupových 
pravidel mezi jednotlivými stupni Mistrovství světa: pravidlo dosažení nejméně 60 % 
možných bodů pro udržení se ve stejném stupni bylo nahrazeno pravidlem umístění 
se na 3. a 4. příčce ve skupině, nebo dosažením nejméně 60 % možných bodů. 

-  Etický kodex ICCF byl doplněn o článek postihující extrémně pomalou hru v partii 
(neúměrné oddalování vzdání partie v jasně prohrané pozici). 

-  Do systému postupových turnajů ICCF byla doplněna nová kategorie turnajů 
s názvem ICCF Aspirers (nižší než Open Class) pro propagaci korespondenčního šachu 
mezi hráči s velmi nízkým ratingem. 

- V Olympiádách obdrží medaile a diplomy i hráči, kteří se svým družstvem dosáhli 
kvalifikace do finále z předkola a nevešli se do sestavy pro finále. 

- ICCF se rozhodla (zejména v reakci na nová pravidla FIDE pro uznání remízy, která pro 
korespondenční šach nevyhovují) vytvořit vlastní „Zásady šachu“ (Laws of Chess), 
odlišné od FIDE.  

- Při hře na serveru ICCF je v případě překročení časového limitu výhra zaznamenána 
automaticky, bez nutnosti ji reklamovat. Rozhodovat tedy bude server, nikoli 
rozhodčí. Výsledek se objeví okamžitě v tabulce. Nové pravidlo platí pro turnaje 
startované po 1. 1. 2015 a hrané na serveru. Proti rozhodnutí serveru je možno podat 
standardním způsobem odvolání. 

- Hráči v turnajích družstev mohou zasílat své reklamace přímo rozhodčímu, nikoli přes 
kapitána družstva (ten ale dostane kopii zprávy). Nové pravidlo je platné okamžitě od 
okamžiku implementace na serveru, a to i pro již běžící turnaje. 



- Bylo zrušeno pravidlo 1e Pravidel ICCF pro hru na serveru, které se týkalo možnosti 
jednou ročně přerušit hru na 30 dnů v případě havárie hardware nebo software 
v hráčově počítači nebo ztráty internetového spojení. Zrušení pravidla platí pro 
turnaje startované po 1. 1. 2015 a hrané na serveru. 

- Byl zamítnut návrh, aby ve vrcholových národních turnajích bylo možno plnit normy 
pro zisk mezinárodních titulů ICCF. 

- Semifinále 21. Olympiády bude hráno na webserveru, nikoli podle původního záměru 
klasickou poštou. Rozhodnutí o další budoucnosti poštovních šachových olympiád 
bylo opět odloženo. Na tomto místě bych rád upozornil, že ŘK SKŠ na své podzimní 
schůzi v roce 2015 pověřilo delegáta SKŠ u ICCF, aby jménem České republiky 
předložil na Kongresu ICCF 2016 v Brémách návrh na zrušení Olympiád ICCF hraných 
klasickou poštou. 

- Server ICCF byl aktualizován v tom smyslu, že jako odvolací orgán v národních 
turnajích hraných na server ICCF je nastaven delegát u ICCF příslušné země. 

- Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že čestné členství v ICCF bude 
udělováno za 25 let vynikající práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že 
si dotyčný toto ocenění zaslouží. 

- Byla schválena změna Statutu ICCF v tom smyslu, že doživotní ocenění zásluh bude 
udělováno za 35 let vynikající práce pro ICCF, nebo i dříve, pokud Kongres usoudí, že 
si dotyčný toto ocenění zaslouží. 

- S platností od 1. 1. 2016 byly zavedeny nové tituly ICCF: “Expert korespondenčního 
šachu” (Correspondence Chess Expert – CCE) a “Mistr korespondenčního šachu” 
(Correspondence Chess Master – CCM). Tyto tituly jsou genderově neutrální a platí 
pro ně přesně tytéž požadavky na výkonnost jako pro stávající tituly LIM a LGM. Jsou 
dostupné všem hráčům bez ohledu na jejich pohlaví a odstraňují nerovnost spojenou 
s tituly udělovanými hráčům podle pohlaví, přiblížují ICCF k FIDE s jejich tituly FM a 
CM a otevírají potenciál pro získání titulů širší skupině hráčů. Každá žena, která získá 
titul CCE nebo CCM, si bude moci po dobu následujících 5 let vybrat ekvivalent LIM 
nebo LGM uvedený na jejím certifikátu a medaili. Normy LIM nebo LGM získané v 
turnajích startovaných před 1. 1. 2016 platí příslušně pro tituly CCE a CCM. Tituly CCE 
a CCM budou udělovány automaticky serverem při splnění požadovaných norem, 
včetně stažitelného certifikátu.  Medaile a certifikáty pro nové tituly, podepsané 
prezidentem ICCF a generálním sekretářem ICCF, budou k dispozici k předání na 
Kongresu ICCF pouze pro ty hráče, kteří se osobně zúčastní Kongresu ICCF, nebo jsou 
ženského pohlaví (to bude platit pro příštích 5 let). Možnost plnění norem na tituly 
LIM a LGM je zrušena, dosud získané tituly LIM a LGM však budou platné i nadále. 

- Byly schváleny zaktualizované manuály pro rozhodčí ICCF v serverových a poštovních 
turnajích. Tyto manuály se však do jisté míry týkají i rozhodčích našich domácích 
turnajů, protože tyto jsou od 1. 7. 2010 zahrnuty do ratingu ICCF. Původní požadavek, 
aby i rozhodčí domácích turnajů zahrnutých do ratingu ICCF měli základní znalosti 
angličtiny, se našemu delegátovi naštěstí podařilo na Kongresu ICCF odvrátit a 
manuály byly v tomto smyslu doplněny. Oba manuály přeložil náš delegát do češtiny 
a jsou veřejně dostupné na webu SKŠ v ČR v sekci „Dokumenty ICCF“ (viz odkaz: 
http://www.skscr.cz/dokumenty-iccf/). 

- Bylo schváleno nové pravidlo, že ve všech postupových turnajích (tedy i 
v jednotlivých fázích MS a ME) může do další fáze turnaje postoupit pouze hráč, který 

http://www.skscr.cz/dokumenty-iccf/


získá ve své skupině kladný výsledek, tj. minimálně +1. Pokud ve skupině nižší fáze 
skončí všechny partie remízou, nepostoupí z této skupiny do vyšší fáze žádný hráč. 

- S platností od 1. 1. 2016 byla zrušena povinnost delegátů národních federací žádat 
kvalifikačního komisaře ICCF o udělení titulů ICCF pro hráče ze své federace; tato 
povinnost bude nahrazena automatickou procedurou na serveru ICCF. 

- S platností od 1. 1. 2016 byly zrušeny tzv. „uzly“ (hráči, kteří v serverových turnajích 
zadávají tahy hráčů hrajících obyčejnou poštou); „kombinované“ turnaje server – 
pošta tedy nebudou nadále přípustné. Možnost hrát e-mailem v poštovních turnajích 
po dohodě se soupeřem a po schválení rozhodčím však zůstává zachována. 

- Byl schválen postup kompletní revize výpočtu norem pro získání mezinárodních titulů 
ICCF, a to ve dvou fázích: Fáze 1 – vývoj metodiky a dokumentace (srpen 2015 až jaro 
2016): Příloha č. II Turnajových pravidel  ICCF bude přepracována na základě solidních 
statistických principů a konzultací s profesionálním statistikem. Tento dokument pak 
bude v roce 2016 předložen Kongresu ICCF k ratifikaci. Fáze 2 – implementace (léto 
2016 do 31. 12. 2016): pokud budou navržené změny pravidel pro výpočet norem 
schváleny Kongresem ICCF v roce 2016, bude aktualizován server ICCF a nova pravidla 
vstoupí v platnost pro turnaje startované od 1. 1. 2017. 

- Experimentálně bude do turnajů ICCF zavedena možnost aplikace tzv. Sofijského 
pravidla, které zamezí hráčům nabízet remízu před dosažením určitého počtu tahů. 

- Po několikaleté diskusi bylo konečně definitivně schváleno, že možnost nabízení tahů 
bude v serverových turnajích ICCF záviset pouze na rozhodnutí pořadatelů turnajů. 

- Vzhledem k tomu, že byl zjištěn další pokus o manipulaci s ratingem ICCF, byla 
schválena dílčí změna Ratingových pravidel ICCF. 

- V Turnajových pravidlech platných od 1. 1. 2016 bylo zakotveno pravidlo, že pro zisk 
jakékoli normy na tituly ICCF musí hráč uhrát alespoň 35 % možných bodů. 
 

Přátelské zápasy 
Stále funguje stálý tým ČR pro přátelské zápasy. Jeho členové se automaticky účastní všech 
přátelských zápasů, pokud je vypsán dostatečný počet šachovnic a pokud výslovně 
neprohlásí, že některý ze zápasů hrát nechtějí. Podle potřeby se tým doplňuje o další hráče 
buď formou výzvy na webu SKŠ, nebo cíleným oslovením hráčů. V péči o tento stálý tým se 
postupně vystřídali František Sochor, Filip Mrkvička a Michal Volf, který se o něj stará 
v současné době. 
 
V roce 2015 se nám podařilo uspořádat a k 31. 12. 2015 odstartovat přátelský velkozápas 
Česká republika – zbytek Evropy, který se hraje prostřednictvím webserveru ICCF, a to na 
celkem 119 šachovnicích.   
 
Kromě tohoto velkozápasu byly v období od poslední Valné hromady odstartovány přátelské 
zápasy s Ruskem, Ukrajinou, USA (odvetný zápas), Austrálií/Novým Zélandem (odvetný 
zápas), Brazílií, Švýcarskem (odvetný zápas) a Walesem. Kapitány našich družstev byli Michal 
Volf, Filip Mrkvička a Josef Mrkvička. 
 
Na webové stránce SKŠ v sekci „Dokumenty ICCF“ je k dispozici přehled všech přátelských 
zápasů družstev ČR od roku 2008, včetně odkazů na příslušné tabulky na serveru ICCF. 
 
Herní modul webserveru ICCF v českém jazyce  



 
Pro další zkvalitnění vlastností webserveru ICCF byl vyhlášen program jeho lokalizace. Již byly 
zpracovány a na webserver ICCF zavedeny vedle základní anglické verze německá, 
francouzská, španělská, ruská, polská, chorvatská, japonská a v roce 2013 i česká jazyková 
verze herního modulu. Protože znalost angličtiny nepatří k silným stránkám většiny našich 
korespondenčních hráčů, představuje pro ně tento servis významnou přidanou hodnotu. 
 
Pro zpracování českého překladu textů používaných na herním modulu webserveru ICCF byla 
ustavena pracovní skupina, kterou v současné době tvoří Michal Volf jako vedoucí skupiny a 
Josef Mrkvička a Bohumír Glembek jako její členové.  
 
Vzhledem k tomu, že server ICCF je minimálně jednou ročně aktualizován kvůli implementaci 
rozhodnutí Kongresu ICCF (obvykle v prosinci běžného roku), je činnost pracovní skupiny 
vlastně nikdy nekončícím příběhem.  
 
Dokumenty ICCF dostupné na webové stránce SKŠ 
 
Vzhledem k tomu, že Kongres ICCF v roce 2015 rozhodl o celé řadě významných změn jak 
v turnajových pravidlech, tak v pravidlech hry a dalších dokumentech ICCF, přeložil vedoucí 
MÚ všechny základní dokumenty ICCF platné od 1. 1. 2016 do češtiny a umístil je na web SKŠ 
do sekce „Dokumenty ICCF“. 
 
Zájemci tam tedy mohou najít: 

- Pravidla hry ICCF (na serveru I klasickou poštou) 
- Směrnice k Pravidlům hry ICCF (na serveru i klasickou poštou) 
- Manuály pro rozhodčí ICCF (pro hru na serveru i klasickou poštou) 
- Turnajová pravidla ICCF (včetně starších verzí, protože nová pravidla platí vždy až pro 

turnaje startované v první den jejich platnosti a později) 
- Etický kodex ICCF 

 
Kromě toho zde lze nalézt Turnajová pravidla pro Mistrovství Evropy jednotlivců platná od 1. 
1. 2014, Turnajový kalendář ICCF a Evropské zóny pro roky 2015 až 2017 (aktualizuje se po 
každém Kongresu ICCF) a již zmíněný přehled mezinárodních přátelských zápasů družstev ČR, 
který je rovněž průběžně aktualizován. 
 
Vážení přátelé, 
 
závěrem svého vystoupení bych chtěl požádat Valnou hromadu, aby projednala a přijala 
usnesení k problému, který se týká nominací hráčů do postupových turnajů družstev, 
konkrétně do Olympiád ICCF a Mistrovství Evropy družstev. 
 
Jak Olympiády, tak Mistrovství Evropy sestávají z dvou fází – semifinále a finále. 
Předpokládám, že všichni, nebo alespoň drtivá většina z vás zná Turnajová pravidla ICCF, 
přesto připomínám, že do finále lze postoupit dvěma způsoby: 

- postupem ze semifinále, zpravidla obsazením 1. – 3. místa ve skupině, 
- obsazením 1. – 3. místa v předcházejícím finále. 



Počet družstev ve finále se pak doplňuje na lichý počet družstev o družstvo, které v 
 semifinále na přímo nepostupovém místě docílilo nejlepšího výsledku. Každá země se může 
finále zúčastnit pouze s jedním družstvem. 
 
K nominacím hráčů do družstva ve finále lze v zásadě přistoupit dvojím způsobem: 

a) nebrat v úvahu sestavu družstva, které vybojovalo postup do finále, a do finále 
nominovat „to nejlepší“, co je momentálně k dispozici z hlediska Elo a titulů, i když se 
někteří nominovaní hráči o postup do finále vůbec nezasloužili; výhodou tohoto 
řešení může být větší naděje družstva na úspěch ve finále; nevýhodou může být to, že 
se hráči z družstva, které vybojovalo postup ze semifinále, cítí jako „nosiči vody“ a 
ztratí motivaci pro svou účast v dalších semifinálových turnajích. Tím se pochopitelně 
snižuje pravděpodobnost dalších finálových účastí. 

b) zaručit účast v družstvu pro finále hráčům družstva, které jedním ze dvou výše 
uvedených způsobů vybojovalo postup do finále; účast v družstvu však podmínit 
dosažením nadprůměrného výsledku na své šachovnici, např. stanovením % 
dosažených bodů; družstvo pak doplnit volným výběrem dle bodu a). Výhodu tohoto 
řešení vidím ve zvýšení motivace hráčů pro účast v semifinále, přičemž si dovoluji 
předpokládat, že účast v reprezentaci ČR by měla být pro každého z našich hráčů ctí. 
Nevýhoda spočívá v tom, že se někteří silní hráči, kteří se semifinále – například kvůli 
obavám z poklesu Elo – nezúčastní, do družstva pro finále prostě nevejdou.  

 
Jak vidíte a určitě i sami cítíte, obě možnosti mají své výhody a nevýhody. Protože se podle 
mého názoru jedná o zásadní problém, rozhodl jsem se tuto záležitost předložit k rozhodnutí 
Valné hromadě jako vrcholnému orgánu SKŠ. Žádám tedy předsedajícího Valné hromady, aby 
diskusi a hlasování o tomto bodu zařadil do průběhu jednání Valné hromady dle svého 
uvážení. 
 
Vážení přátelé, 
 
to je dle mého názoru to nejdůležitější, co jsem považoval za vhodné Vám na tomto fóru 
sdělit. Celá má zpráva bude dostupná k nahlédnutí a stažení na webu SKŠ v dokumentaci 
dnešní Valné hromady. 
 
Děkuji Vám za pozornost. 
 
 
Zprávu zpracoval Ing. Josef Mrkvička,  
vedoucí MÚ SKŠ v ČR a delegát u ICCF 


