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Výroční zpráva SKŠ v ČR za rok 2021 pro účely Konference ŠSČR 2022 
 
OBECNÉ INFORMACE  
Rok 2021 se stal vzhledem k přetrvávající epidemii způsobené virem covid-19 neplánovaně pátým 
rokem funkčního období (původně 4letého) členů volených orgánů SKŠ v ČR, které započalo volební 
Valnou hromadou SKŠ v ČR konanou dne 19. 3. 2016 v Praze. Řídicí komise SKŠ v ČR sice svolala již na 
7. 11. 2020 do Prahy řádnou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR, z níž mělo vzejít nové složení 
statutárního a kontrolního orgánu (Řídicí komise SKŠ v ČR a Kontrolní komise SKŠ v ČR) na další 4leté 
období, avšak vládní protiepidemická opatření zapříčinila, že zasedání nejvyššího spolkového orgánu, 
tj. Valné hromady SKŠ v ČR, muselo být odvoláno a odloženo na neurčito, přičemž všichni přesluhující 
členové volených orgánů SKŠ v ČR vyjádřili souhlas s tím, že budou své funkce zodpovědně vykonávat 
až do dne konání nejbližší volební Valné hromady SKŠ v ČR. Toto na neurčito odložené zasedání 
volební Valné hromady SKŠ v ČR, které mělo na programu mj. i změnu Stanov SKŠ v ČR a Jednacího a 
volebního řádu SKŠ v ČR, bylo po částečném zmírnění vládních protiepidemických opatření svoláno 
na 28. 8. 2021 do Prahy. Volby členů volených orgánů SKŠ v ČR konané v rámci tohoto zasedání a 
následné ustavující schůze Řídicí komise SKŠ v ČR a Kontrolní komise SKŠ v ČR rozhodly o tomto 
personálním složení funkcionářů SKŠ v ČR na další 4leté funkční období: 
 
Řídicí komise SKŠ v ČR (kolektivní statutární orgán):  
Jan Židů (Praha) – předseda,   
plk. v. v. Ing. Zdeněk Nývlt, CSc., (Brno) – místopředseda,  
Ing. Alena Mrkvičková, MBA (Plzeň) – ekonomka,  
Mgr. Josef Sýkora (Pardubice) – vedoucí domácího úseku,   
Ing. Josef Mrkvička (Plzeň) – vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát SKŠ v ČR při ICCF.   
  
Kontrolní komise SKŠ v ČR (kontrolní orgán): 
Mgr. Martin Hrubčík (Praha) – předseda, 
Ing. Vladislav Hýbl (Praha), 
Otomar Thoma (Praha). 
 
Zatímco personální složení statutárního orgánu nedoznalo v porovnání s předchozím funkčním 
obdobím žádných změn (ani co do rozdělení funkcí), za členy kontrolního orgánu byli zvoleni samí 
nováčci. Příští volby členů volených orgánů SKŠ v ČR se uskuteční v roce 2025, nezasáhne-li vyšší moc. 
 
Za dlouhodobou obětavou a zodpovědnou činnost a významný přínos pro korespondenční šach na 
domácím i mezinárodním poli bylo pánům Mgr. Josefu Sýkorovi (75) a Ing. Josefu Mrkvičkovi (70) na 
zasedání volební Valné hromady 2021 slavnostně uděleno čestné členství SKŠ v ČR.         
 



Veškeré dokumenty související s volební Valnou hromadou SKŠ v ČR konanou dne 21. 8. 2021 v Praze 
jsou (stejně jako dokumenty z předchozích Valných hromad SKŠ v ČR) veřejně dostupné na webu SKŠ 
v ČR. Jedná se o zápisy a jejich přílohy, které jsou umístěny pod záložkou „DOKUMENTY SKŠ“ a 
podzáložkou „VALNÉ HROMADY“ (http://skscr.cz/zapisy-z-vh-sks/).    
 

ŘÍDICÍ KOMISE SKŠ V ČR  
Vzhledem k přetrvávajícím vládním protiepidemickým opatřením Řídicí komise SKŠ v ČR zasedala v 
roce 2021 jen jednou. Schůze se konala dne 27. 8. 2021 v salonku restaurace KD Mlejn v pražských 
Stodůlkách a zúčastnili se jí všichni členové Řídicí komise SKŠ v ČR a předseda Kontrolní komise SKŠ 
v ČR, RNDr. Oldřich Sedláček. Zápis z této schůze (stejně jako všechny předchozí zápisy), jsou veřejně 
dostupné na webu SKŠ v ČR pod záložkou „DOKUMENTY SKŠ“ a podzáložkou „SCHŮZE ŘÍDICÍ KOMISE“ 
(http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/). 
 
Řídicí komise SKŠ v ČR rozhodovala v průběhu roku 2021 o přijetí celkem 25 návrhů usnesení, přičemž 
k tomu využívala i způsob hlasování per rollam. 24 návrhů usnesení bylo schváleno, 1 návrh usnesení 
(č. 2021/12pr) byl zamítnut. Veškeré návrhy usnesení i výsledky jednotlivých hlasování (kromě 
usnesení č. 2021/18pr – 2021/25pr, která se promítnou až do zápisu z další/nejbližší schůze Řídicí 
komise SKŠ v ČR) jsou součástí zápisů ze schůzí Řídicí komise SKŠ v ČR (viz hypertextový odkaz 
v předchozím odstavci). 
 
Řídicí komise SKŠ dne 31. 8. 2021 schválila novelu Jednacího řádu Řídicí komise SKŠ v ČR, která nabyla 
platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021. Nově jsou na schůzích i při jednáních per rollam tohoto orgánu 
veškerá usnesení či jiná rozhodnutí přijímána relativní většinou hlasů, přičemž v případě dosažení 
rovnosti hlasů hlas předsedy nerozhoduje.         
       

KONTROLNÍ KOMISE SKŠ V ČR 
Kontrolní komise SKŠ v ČR za poslední sledované období neshledala v hlavní činnosti ani hospodaření 
SKŠ v ČR žádná pochybení ani nedostatky.   
 
Kontrolní komise SKŠ dne 31. 8. 2021 schválila novelu Jednacího řádu Kontrolní komise SKŠ v ČR, 
která nabyla platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021. Nově jsou na schůzích i při jednáních per rollam 
tohoto orgánu veškerá usnesení či jiná rozhodnutí přijímána relativní většinou hlasů, přičemž 
v případě dosažení rovnosti hlasů hlas předsedy nerozhoduje.         

 
EKONOMICKÝ ÚSEK  
Během roku 2021 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2021 a Stanovami 
SKŠ v ČR. Náklady a výnosy se vztahovaly pouze k hlavní činnosti dané Stanovami SKŠ v ČR. 
Rozhodující položkou výnosů je startovné vybrané od hráčů. V nákladech je toto startovné korigováno 
poplatky za účast v turnajích (odehrané partie), které se odvádějí ICCF. Rozhodující položkou vlastních 
zdrojů je účelový Fond na financování rozvoje korespondenčního šachu v ČR.  
 
V oblasti účetnictví postupuje účetní jednotka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
prováděcí vyhláškou Ministerstva financí ČR 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 (je stanoven roční kurz ČNB).  
 
Veškeré ekonomické dokumenty (platební pokyny, rozpočty, účetní závěrky, interní hospodářské 
směrnice aj.) jsou trvale zveřejněny na webu SKŠ v ČR, a to pod záložkou „EKONOMIKA SKŠ“ 
(http://skscr.cz/ekonomicke/), přičemž zásadní informace o zvýšení členského příspěvku SKŠ v ČR od 
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roku 2021 z 200 Kč na 400 Kč ročně, je na webu SKŠ v ČR umístěna i pod samostatnou záložkou v sekci 
„OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE“ (http://skscr.cz/zvyseni-clenskeho-prispevku-od-roku-2021/).   
  
Dne 3. 3. 2021 byla mezi ŠSČR a SKŠ v ČR uzavřena nová Smlouva o spolupráci (platná pro rok 2021), 
na jejímž základě ŠSČR proplatil SKŠ v ČR fakturu za rok 2021 na částku 100.000 Kč. Tato částku si SKŠ 
v ČR fakturovalo za vykonané služby “na objednávku ŠSČR”, tj. za pravidelné pořádání domácích i 
mezinárodních soutěží v korespondenčním šachu, podporu, rozvoj a popularizaci (nejen) 
korespondenčního šachu na tuzemské i mezinárodní scéně a další činnosti vyplývající ze Stanov SKŠ 
v ČR.               
 

DOMÁCÍ ÚSEK 
V průběhu roku 2021 bylo odstartováno celkem 15 skupin tuzemských soutěží (12 webserverových a 
3 poštovní), a to včetně 3 skupin/šachovnic 9. MČR 3členných družstev a 1 turnaje jednotlivců bez 
zápočtu do ratingu (3. Pinkas Masters).  
 
Během roku 2021 skončily 3 vrcholné mistrovské soutěže, a to: 
- 32. MČR jednotlivců – 2 vítězové (dělené 1. místo): IM Jindřich Binas a IM Jaroslav Alexa (tabulka: 
https://www.iccf.com/event?id=84998),   
- 18. MČR veteránů – vítěz: CCE Miloš Urban (tabulka: https://www.iccf.com/event?id=81636),   
- 14. MČR 4členných družstev – vítězný tým: ZASILATELSTVÍ ŽELEZNÍK PARDUBICE – 1. šach.: SIM 
Josef Sýkora, 2. šach.: GM Zdeněk Nývlt, 3. šach.: CCM Jiří Hostinský, 4. šach.: IM Jaroslav Alexa 
(tabulka: https://www.iccf.com/event?id=84200).     
 
Za úspěchy a medailová umístění v soutěžích družstev i jednotlivců byly v průběhu roku 2021 hráčům 
SKŠ v ČR rozděleny věcné ceny (poháry, medaile, plakety, diplomy aj.) v celkové hodnotě 22.615 Kč. 
 

MEZINÁRODNÍ ÚSEK 
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ v ČR, dokončil aktualizaci anglicko-českého 
překladu 176stránkových (!) Pravidel ICCF platných od 1. 1. 2022 (ustanovení tohoto dokumentu se 
do značné míry promítají i do řádů a pravidel pro domácí soutěže SKŠ v ČR). Za tento velkolepý počin 
patří našemu překladateli obrovský dík a velké uznání všech českých korespondenčních šachistů! 
Pravidla ICCF platná od 1. 1. 2022 v úplném českém znění jsou zveřejněna na webu SKŠ v ČR pod 
záložkou „DOKUMENTY ICCF“ a podzáložkou se stejným názvem (http://skscr.cz/dokumenty-iccf-2/).  
 

Kongres ICCF 2021  

 

Pandemie COVID-19 ovlivnila v letech 2020 – 2021 zásadním způsobem i činnost ICCF. Kongres ICCF 
2020, který se měl konat ve Skotsku (Glasgow), byl vzhledem k plošným protiepidemickým opatřením 
zrušen a přeložen na rok 2021. Ze stejného důvodu se však Kongres ICCF s fyzickou účastí delegátů 
nekonal ani v roce 2021, takže byl odložen o další rok, a to s tím, že místo jeho konání se nemění.  
 
Výroční zprávy jednotlivých činovníků ICCF a další písemné materiály zpracované pro účely Kongresu 
ICCF 2021 byly trvale umístěny webu ICCF (https://www.iccf.com/message?message=1426). Veškeré 
návrhy, které měly být na Kongresu ICCF 2020 projednány, byly rovněž publikovány na webu ICCF 
(https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=74), přičemž delegáti jednotlivých národních federací 
začleněných do ICCF (https://www.iccf.com/Delegates.aspx?id=74) o nich následně hlasovali on-line.  

Schválené změny prostřednictvím on-line hlasování jsou uvedeny níže v jednotlivých kategoriích:  

(A) platných pro hráče,  
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(B) platných pro rozhodčí soutěží,  
(C) platných pro pořadatele soutěží,  
(D) použitelných pro kapitány týmů, 
(E) různé. 
 
Číslo ve formátu „2021-###“ za každým záznamem je číslo konkrétního návrhu. Zde jsou uvedeny pro 
případ, že by si někdo přál vidět skutečný návrh, ve kterém byla popsaná změna schválena. 

A. Platné pro hráče 

1. Od 1. 1. 2022 bude ve vybraných soutěžích sníženo startovné. (2021-025) 

2. Byly schváleny peněžní výdaje a plán na konzultaci s odborníkem na statistiku ratingu, jak nejlépe 
aktualizovat ratingový systém ICCF. Podrobnosti – viz 2021-033. 

3. Bylo schváleno vyzkoušení následujícího nového typu soutěže: jelikož podíl remíz stále stoupá, je 
třeba hledat alternativy, které by hráčům korespondenčního šachu poskytovaly konkurenční 
příležitosti. Jednou z takových alternativ jsou soutěže založené na podobném přístupu, jaký se 
používá v mistrovství světa nejlepších šachových motorů (https://tcec-chess.com). Navrženo bylo 
spustit tři zkušební soutěže o 7 hráčích, 2kolově, bez zápočtu do ratingu, s náhodnými zahajovacími 
pozicemi vylosovanými ze seznamu, s rychlou kontrolou času, aby bylo možné výsledek vyhodnotit 
pro Kongres 2022. Soutěže budou hrány s časovou kontrolou tří bloků, délka 302 dnů. Pro každou 
dvojici hráčů bude použita jiná náhodná zahajovací pozice. Těchto zkušebních soutěží by se mohli 
účastnit vybraní dobrovolníci bez startovného. Je třeba také zmínit, že použití systému tří bloků v 
těchto zkušebních soutěžích má pouze stihnout jejich vyhodnocení do Kongresu 2022, jakýkoli další 
vývoj tohoto stylu soutěží by nemusel být nutně spojen s konkrétním řízením času. (2021-039)  
 

4. Od 1. 1. 2022 nebude v žádné soutěži ICCF hráčům dovoleno provádět tahy před oficiálním datem 
zahájení, ačkoli soutěže budou nadále nahazovány na server nejméně o týden dříve. (2021-010) 

5. Od 1. 1. 2022 nebudou hráči v soutěžích ICCF, kde je možný postup, nebudou moci postoupit, 
pokud nebudou mít plusové skóre (> 50 % možných bodů). (2021-011)  

6. Jakmile to bude možné implementovat na server, budou mít hráči možnost zaznamenat své vlastní 
vystoupení, vzdání více partií najednou nebo čerpání dovolené pro více partií najednou. Nad každou 
šachovnicí bude k dispozici nová položka nabídky s názvem něco jako „možnost zastavení veškerého 
hraní“. Hráči, kteří potřebují zastavit všechny své partie v alespoň jednom kompletním turnaji a 
potenciálně pro všechny své partie, budou mít možnost to udělat přímo a snadno.  

Možnost vystoupení povede (a) k zastavení všech partií hráče, k odeslání partií k odhadu (nebo ve 
výjimečných situacích ke zrušení), (b) k záznamu akceptovaného vystoupení hráče (c) k 6měsíční 
suspendaci hráče z účasti na všech soutěžích ICCF. (To akceptované vystoupení hráče obsahuje již 
řadu let. Jedinou změnou je, že hráč jej bude moci přímo zaznamenat.)  

Možnost „vzdát všechny partie“ se hodí pro situaci, kdy hráč potřebuje na nějakou dobu přestat hrát, 
ale chce se vyhnout 6měsíční suspendaci, kterou by přineslo akceptované vystoupení. Možnost 
„vzdát všechny partie“ lze použít buď pro jednu soutěž, nebo pro všechny soutěže, kterých se hráč 
účastní.  



Možnost „vzít si celou dovolenou“ znamená, že server okamžitě zaznamená všechny možné dovolené 
(buď ve všech partiích v jedné soutěži, nebo ve všech partiích ve všech soutěžích). Možnost „vzít si 
celou dovolenou“ se hodí pro hráče, kteří očekávají, že se v blízké budoucnosti budou moci vrátit ke 
hře a budou potřebovat zastavit si hodiny. (Po návratu do hry lze veškerou nevyužitou dovolenou 
zrušit, a ta bude k dispozici pro budoucí použití.) Přesné datum implementace této položky nabídky 
není v současné době známo, i když práce v tomto ohledu již začaly. (2021-018) 

7. Protože poštovní postupové turnaje měly výrazně klesající počet přihlášených, budou soutěže 
WT/H a WT/M kombinovány a označovány jako WT/A. Až k tomu dojde, změní se také některé další 
podrobnosti. (2021-026)  

8. Poslední věta článku Pravidel 1.2.4.6. tj. zisk 1 – 3. místa v národním přeboru v korespondenčním 
šachu pro vstup do MN/B bude zrušena. Hráči, kteří se umístili na 1. – 3. místě v národním přeboru, 
nebudou moci hrát v turnaji MN/B, ale budou muset hrát v turnajích o normy na základě svého 
ratingu, stejně jako ostatní hráči. Podrobnosti – viz 2021-009. 

B. Platné pro rozhodčí soutěží 

1. Od 1. 1. 2022 hráč, který již byl zaregistrován v mezinárodní soutěži, nemůže později sloužit jako 
náhradní nebo vyměněný hráč ve stejné soutěži. Toto pravidlo nebude v brzké budoucnosti 
automatizováno, bude tedy nutné, aby ho osobně prosazovali všichni rozhodčí. (2021-013) 

2. Od 1. 1. 2022 hráč, který hrál v družstvu vyřazeném v mezinárodní soutěži, nemůže potom znovu 
vstoupit do stejné soutěže v jiném družstvu.  Toto pravidlo nebude v brzké budoucnosti 
automatizováno, bude tedy nutné, aby ho osobně prosazovali všichni rozhodčí. (2021-014) 

3. Od 1. 1. 2022 hráč v družstvu v mezinárodní soutěži zahrnuté do ratingu nemůže nikdy sloužit jako 
náhradní nebo vyměněný hráč sám za sebe. Toto pravidlo nebude v brzké budoucnosti 
automatizováno, bude tedy zapotřebí, aby je prosazovali všichni rozhodčí. (K tomuto problému došlo 
nedávno, když hráč požádal o vystřídání. Poté, co kapitán družstva zaregistroval úmysl střídat, hráč si 
to rozmyslel.) (2021-015) 

4. Od 1. 1. 2022 hráči, kteří již hráli za mezinárodní družstvo, nemohou hrát znovu v tomto družstvu. 
(Toto se nevztahuje na kapitány družstev, kteří předtím nesehráli v této soutěži žádnou partii.) Toto 
pravidlo nebude v brzké budoucnosti automatizováno. Bude tedy nutné, aby ho osobně prosazovali 
všichni rozhodčí. (2021-016) 

5. Následující odstavce nemění nic na tom, co mohou rozhodčí dělat.  Nová procedura pouze 
doplňuje, co mohou dělat hráči sami za/pro sebe: 

S platností od doby, jakmile to bude možno implementovat do systému webserveru ICCF, budou mít 
hráči možnost zaznamenat své vlastní vystoupení, vzdání více partií najednou nebo čerpání dovolené 
pro více partií najednou. Nad každou šachovnicí bude k dispozici nová položka nabídky s názvem něco 
jako „možnost zastavení veškerého hraní“. Hráči, kteří potřebují zastavit všechny své partie v alespoň 
jednom kompletním turnaji a potenciálně pro všechny své partie, budou mít možnost to udělat přímo 
a snadno.  

Možnost vystoupení povede (a) k zastavení všech partií hráče, k odeslání partií k odhadu (nebo ve 
výjimečných situacích ke zrušení), (b) k záznamu akceptovaného vystoupení hráče (c) k 6měsíční 



suspendaci hráče z účasti na všech soutěžích ICCF. (To akceptované vystoupení hráče obsahuje již 
řadu let. Jedinou změnou je, že hráč jej bude moci přímo zaznamenat.)  

Možnost „vzdát všechny partie“ se hodí pro situaci, kdy hráč potřebuje na nějakou dobu přestat hrát, 
ale chce se vyhnout 6měsíční suspendaci, kterou by přineslo akceptované vystoupení. Možnost 
„vzdát všechny partie lze použít buď pro jednu soutěž, nebo pro všechny soutěže, kterých se hráč 
účastní.  

Možnost „vzít si celou dovolenou“ znamená, že server okamžitě zaznamená všechny možné dovolené 
(buď ve všech partiích v jedné soutěži, nebo ve všech partiích ve všech soutěžích). Možnost „vzít si 
celou dovolenou“ se hodí pro hráče, kteří očekávají, že se v blízké budoucnosti budou moci vrátit ke 
hře a budou potřebovat zastavit si hodiny. (Po návratu do hry lze veškerou nevyužitou dovolenou 
zrušit, a ta bude k dispozici pro budoucí použití.) Přesné datum implementace této položky nabídky 
není v současné době známo, i když práce v tomto ohledu již začaly. (2021-018) 

6. Od 1. 1. 2022 platí zásada, že když hráč podá protest rozhodčímu, že soupeř praktikuje "obranu 
mrtvého muže“ (podle článku 3.15.2.2. Pravidel ICCF 2022), a rozhodčí tento protest neuzná, od 
rozhodčího se požaduje, aby bez zbytečného odkladu informoval soupeře, že byl takový protest 
podán (a neuznán). (2021-019) 

7. Objasnění stávajícího pravidla:  Rozhodčí musí zapsat výsledek partie hrané klasickou poštou, když 
obdrží zápis partie aspoň od jednoho hráče, nikoli nutně od obou hráčů. (2021-021) 

C. Platné pro pořadatele turnajů 

1. Od 1. 1. 2022 budou k tomu, co bude povoleno jako přátelský zápas ICCF, přidány 3 nové sady 
možností:  

a) Národní federace s nejmenším počtem a relativně malým počtem hráčů se budou moci spojit pro 
přátelský zápas do jednoho týmu. Podrobnosti – viz 2021-023.  

b) Snahou Výkonného výboru ICCF je, aby se hráči ze země, která je v procesu podávání žádosti o 
členství v ICCF, mohli účastnit přátelských zápasů, jako kdyby tato země členem ICCF již byla. (2021-
027)  

c) Určené regiony světa lze použít k sestavení týmu pro přátelské zápasy. Těmito regiony jsou Afrika, 
Asie, balkánské země, pobaltské země, Benelux, Karibik, Střední Amerika, východní Evropa, Evropa, 
Střední východ, severské země, Severní Amerika, Oceánie, Patagonie, Jižní Amerika a západní Evropa. 
(2021-037) 

2. Od 1. 1. 2022 nebude v žádné soutěži ICCF hráčům dovoleno provádět tahy před oficiálním datem 
zahájení, ačkoli soutěže budou nadále nahazovány na server nejméně o týden dříve. (2021-010) 

3. Od 1. 1. 2022 nebudou hráči v soutěžích ICCF, kde je možný postup, nebudou moci postoupit, 
pokud nebudou mít plusové skóre (> 50 % možných bodů). (2021-011)  

4. Od 1. 1. 2022 mohou hráči v mezinárodní soutěži družstev hrát pouze na jedné šachovnici, s 
výjimkou přátelského zápasu ICCF, kde stále není žádný oficiální limit. (2021-012)  



5. Od 1. 1. 2022 hráč, který hrál v družstvu, které bylo vyřazeno v mezinárodní soutěži, nemůže 
později znovu vstoupit do stejné soutěže v jiném družstvu. (2021-014) 

6. Byla odstraněna mezera v zásadách ochrany osobních údajů ICCF (požadavek GDPR), která se týkala 
organizace určitých mezinárodních akcí. Doporučuje se, aby si všichni pořadatelé turnaje přečetli 
podrobnosti v návrhu. (2021-020)  

7. Od 1. 1. 2022 budou pravidla veřejného sledování přátelských zápasů ICCF nutně obsahovat dvě 
složky: (a) kapitáni družstev rozhodnou o zpoždění veřejného sledování, ale nemůže to být více než 
10 tahů, a (b) nemůže se požadovat, aby byly všechny partie před zahájením veřejného sledování 
dokončeny. (2021-038) 

8. Od 1. 1. 2022 bude nejnižší možný počet různých jednotlivců pro vytvoření týmu 4 (slovy: čtyři), a 
to včetně přátelských zápasů. (2021-024)  

9. Od 1. 1. 2022 se změní pravidla ICCF (1.2.3.1 až 1.2.3.7) zahrnující turnaje Světového poháru, 
přičemž se změní počet hráčů povolených v různých skupinách. (2021-032)  

10. U otevřených turnajů hraných prostřednictvím webserveru ICCF, bude zaveden nový postup pro 
zajištění finanční odpovědnosti sponzorováním členských federací. Podrobnosti – viz 2021-034.  

11. Od 1. 1. 2022 budou implementovány nové tiebreakové postupy pro turnaje hrané systémem 
Scheveningen a Silli. Podrobnosti – viz 2021-035. 

D. Platné pro kapitány družstev 

1. Od 1. 1. 2022 hráč nemůže nikdy sloužit jako náhradní nebo vyměněný hráč sám za sebe. (2021-
015) 

2. Od 1. 1. 2022 hráči, kteří již hráli za mezinárodní družstvo, nemohou hrát znovu v tomto družstvu. 
(To se nevztahuje na kapitány družstev, kteří předtím nesehráli v této soutěži žádnou partii.) (2021-
016) 

3. Od 1. 1. 2022 může mít družstvo v mezinárodní soutěži ve stejné době pouze jednoho oficiálního 
kapitána. (2021-017) 

4. Od 1. 1. 2022 budou pravidla veřejného sledování přátelských zápasů ICCF nutně obsahovat dvě 
složky: (a) kapitáni družstev rozhodnou o zpoždění veřejného sledování, ale nemůže to být více než 
10 tahů, a (b) nemůže se požadovat, aby byly všechny partie před zahájením veřejného sledování 
dokončeny. (2021-038) 

E. Různé 

1.  Filipíny byly přijaty za člena ICCF (2021-004) 

2.  Aruba byla přijata za člena ICCF (2021-030) 

3.  Venezuela byla vyloučena z ICCF (2021-028)  



4. Od 1. 1. 2022 se bude zobrazovat záznam o tom, že se funkcionář ICCF připojil k probíhající partii. 
(2021-022) 

5. Bylo rozhodnuto, aby do doby konání Kongresu 2022 byl zpracován návrh na nový systém ratingu 
ICCF. Za tímto účelem bude sestavena nová pracovní skupina. (2021-033) 
 

Úspěchy hráčů SKŠ v ČR na mezinárodní scéně zaznamenané v průběhu roku 2021 
 

12. 10. 2021: skončilo finále 19. Olympiády ICCF hrané klasickou poštou, v němž Česká republika 
obsadila společně s Polskem dělené 3. místo. Soutěž byla zahájena 20. 6. 2016, trvala více než 5 a 
čtvrt roku a jednalo se o poslední ročník Olympiády ICCF, který se hrál podle Pravidel ICCF pro hru 
klasickou poštou. Českou republiku reprezentovalo družstvo ve složení: 1. GM Jan Židů 7/12, 2. GM 
Kamil Stalmach 6,5/12, 3. GM Josef Mrkvička 6,5/12, 4. GM Zdeněk Nývlt 6,5/12 (celkové pořadí: 
https://www.iccf.com/event?id=60285). 
  

Mezinárodní tituly získané hráči SKŠ v ČR v roce 2021  
 

Mezinárodní mistr – IM: Jiří Hostinský.  
 

Mistr korespondenčního šachu – CCM: Miloslav Bačiak, Milan Málek, Ladislav Pirhala, Štefan Friča, 
Miloslav Cakl. 
 

Expert korespondenčního šachu – CCE: Stanislav Krejčíř, Petr Doležal. 

 
 

Aktivní hráči SKŠ v ČR umístění v TOP 100 „světových žebříčků“ (stav k 1. 1. 2022) 
 

Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro klasický šach:    
-   1. místo: GM Roman Chytilek – Brno (Elo 2687, celkem 189 započtených partií), 
- 14. místo: GM Jan Židů – Praha (Elo 2605, celkem 493 započtených partií),  
- 63. místo: GM Pavel Sváček – Praha (Elo 2550, celkem 284 započtených partií).   
 

Aktivní hráči SKŠ v ČR s fixním ratingem v TOP 100 ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach: 
- 37. místo: IM Vladislav Hýbl – Praha (Elo 2426, celkem 160 započtených partií).  
 

Ratingové listiny ICCF a jejich vyhledávač s konfigurátorem: https://www.iccf.com/RatingList.aspx.  
 
 
Praha 13. 2. 2021                                                                                 
                                                                                                      Pro účely Konference ŠSČR 2022 (s využitím  
                                                                                                      podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky) zpracoval      
                                                                                                          
                                                                                                       Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR 

https://www.iccf.com/event?id=60285
https://www.iccf.com/RatingList.aspx

