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ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

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 2018
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. Rostislav Svoboda (hospodář), Ing. Jan
Malec (předseda Sportovně technické komise), Ing. Zdeněk Fiala (předseda Komise mládeže),
Michal Konopka (Komise reprezentačního úseku) a RNDr. Martin Petr.
Výkonný výbor se sešel v souladu s plánem práce pro rok 2017 na 10 schůzích, 2 další již
proběhly v letošním roce.
Přehled účasti na schůzích výkonného výboru:
VV
116
117
118
119
120
121
122
123

Termín
4. 4. 2017
16. 5. 2017
20. 6. 2017
12. 9. 2017
17. 10. 2017
28. 11. 2017
18. 1. 2018
6. 2. 2018

Místo
Praha
Praha
Zlín
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

VN
A
A
A
A
A
A
A
A

RS
A
A
A
A
A
A
A
A

JM
A
A
A
A
A
A
A
A

MP
A
A
A
A
A
A
A
A

MK
A
O
A
A
A
A
A
A

ZF
A
A
A
A
A
A
O
A

Viktor Novotný
předseda ŠSČR

3

ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

2. Zpráva sekretariátu pro Konferenci ŠSČR 2018
Personální obsazení sekretariátu ŠSČR zůstalo v roce 2017 nezměněné. Na pražském
sekretariátu pracovali František Štross, Milan Petras, Trang Křivánek Nguyenová a Radim
Borůvka, na sekretariátu v Ostravě Jitka Kniezková.
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. Dále je zodpovědný
za úspěšný projekt LearningChess, který byl v roce 2016 za úzké spolupráce s maďarskými
partnery zprovozněn 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 Křivánek 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, Facebook ŠSČR, Twitter ŠSČR, Youtube ŠSČR, Google+ ŠSČR) a pravidelně je
plní informacemi. 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.
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Rok 2017 a především jeho závěr byl pro sekretariát poměrně hektický. Množství projektů
(podpora šachových oddílů a kroužků, nový projekt podpora oddílů ŠSČR aj.) si vyžadovalo
rozsáhlou administrativní činnost a komunikaci s členskou základnou. K tomu byl na podzim
konečně spuštěn nový svazový web, který si vyžadoval (a stále vyžaduje) 100% nasazení
webmastera Radima Borůvky. V úplném závěru roku pořádal sekretariát ještě MČR
v bleskovém šachu za účasti 250 hráčů. Celoroční přehled všech nejdůležitějších činností
sekretariátu ŠSČR lze dohledat v zápisech ze schůzí VV ŠSČR.
Přestěhování sekretariátu do hlavní budovy České unie sportu ze začátku února 2017 se
osvědčilo. Nové kanceláře jsou prostornější a reprezentativnější než ty předchozí, které byly
malé a ke konci již zcela nevyhovující z důvodu vysoké vlhkosti a plísní. Schůze VV či např.
schůze RK se tak již místo v zasedacích místnostech ČUS mohou konat přímo v kancelářích
sekretariátu ŠSČR.
František Štross
generální sekretář ŠSČR
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Nové kanceláře pražského sekretariátu

6

ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

3. Zpráva Sportovně - technické komise pro Konferenci ŠSČR 2018
Personální složení:
Komise STK pracovala do volební konference 2017 ve složení:
David Ciprys, Pavel Chrz, Jiří Kalužný, Jan Malec, Petr Záruba.
Po volební konferenci byla VV ŠSČR ustavena STK ve složení:
Pavel Chrz, Jan Malec, Vladimíra Nováková-Šťastná, Marian Sabol, Petr Záruba,
v kterém pracovala po další část roku 2017.
Shrnutí celoroční práce:
STK, tak jako každý rok, vypisovala konkurzy na mistrovské akce, spolupracovala s pořadateli
těchto akcí, tak aby jejich účastníci byli v maximální možné míře spokojeni. V roce 2017 se
uskutečnil dlouho připravovaný převod kategorie juniorů a juniorek pod křídla KM.
S minimálním zájmem o účast se potýká Extraligu družstev žen, přestože pořadatel (Šachový
klub Světlá nad Sázavou) akci připravil precisně, zúčastnila se pouhá 4 družstva (z toho jedno
ze Slovenska). Velmi nízký zájem o svazové akce u šachistek se projevil i v minimální účasti
hráček na MČR žen (Ostrava, Ostravský koník), kdy na popud předsedy KRÚ situaci na
poslední chvíli zachraňoval VV navýšením startovného KRÚ oslovených hráček.
Dále STK vykonávala obvyklé činnosti (výklady soutěžního řádu, řešení případných problémů
v ligových utkáních, schvalovala rozpisy, vč. propozic, soutěží atd.).
27. 5. 2017 se v Havlíčkově Brodě konala schůze rozšířené STK za účasti členů STK, krajských
předsedů STK, vedoucích soutěží pořádaných ŠSČR. Na této schůzi byly schváleny výsledky a
pokuty v Extralize, 1. a 2. ligách. Schváleny odměny jednotlivým vedoucím lig, termínový
kalendář na soutěžní rok 2017/2018, rozpisy lig řízených ŠSČR a rozdělení druholigových a
prvoligových družstev do skupin. Již před touto schůzí došlo k odřeknutí ligové účasti
některých družstev, které se negativně projevilo v přípravě rozdělení družstev do skupin.
K vyššímu počtu odřeknutí účasti došlo i po zveřejnění rozpisů, což vyvolalo nutnost přesunů
několika družstev ve skupinách. V důsledku těchto negativ (které některým dotčeným
oddílům způsobily i problémy) se STK přiklání (bylo diskutováno již na schůzi rozšířené STK)
k tomu, rozdělovat družstva do ligových skupin až na základě závazných přihlášek.
22. července proběhlo losování všech lig řízených ŠSČR pro ročník 2017/2018, 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 8. 2. 2018
Jan Malec, předseda STK
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V roce 2017 nejlepší v soutěžích řízených STK ŠSČR:
tht Extraliga:
1. místo 1. Novoborský ŠK, 2. místo ŠK JOLY Lysá nad Labem, 3. místo ŠK Rapid Pardubice
1. liga - východ:
1. místo Agentura 64 Grygov, 2. místo TŽ Třinec, 3. místo Moravská Slavia Brno
1. liga - západ:
1. místo ŠK AD Jičín, 2. místo ŠK ZIKUDA Turnov, 3. místo TJ Neratovice
2. liga A:
1. místo ŠK Dopravní podnik Praha, 2. místo TJ Šakal Kozolupy, 3. místo TJ Praha - Pankrác B
2. liga B:
1. místo Unichess „B", 2. místo ŠK ZIKUDA Turnov „B“, 3. místo Sokol Mladá Boleslav
2. liga C:
1. místo ŠK JOLY Lysá nad Labem „C“, 2. místo ŠK Sokol Vyšehrad „B“, 3. místo TJ Sparta
Kutná Hora
2. liga D:
1. místo TJ Slavia Hradec Králové „B“, 2. místo ŠK Vysoké Mýto, 3. místo TJ Štefanydes
Polička
2. liga E:
1. místo Šachy Hošťálková, 2. místo ŠK GARDE Lipovec, 3. místo Zbrojovka Vsetín
2. liga F:
1. místo Slavoj Český Těšín, 2. místo SK Slavia Orlová, 3. místo TŽ Třinec „B“
Pohár ČR v rapid šachu družstev, 23. 9., Liberec:
1. místo ŠK ZIKUDA Turnov, 2. místo TJ Bohemians Praha, 3. místo SK OAZA Praha
Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev, 24. 9., Liberec:
1. místo ŠK ZIKUDA Turnov, 2. místo 2222 ŠK Polabiny, 3. místo QCC České Budějovice
Česko-Slovenská extraliga žen, 13. - 18. 6. Světlá nad Sázavou:
1. místo ŠK Světlá nad Sázavou, 2. místo Beskydská šachová škola (Frýdek-Místek), 3. místo
TJ Žďár nad Sázavou (4.)
Otevřené MČR 4členných družstev, 13. - 16. 7., Pardubice:
1. místo ŠK ZIKUDA Turnov (1.), 2. ŠK JOLY Lysá nad Labem (4.), 3. místo SK OAZA Praha (6.)
MČR mužů (open), 29. 4. - 7. 5., Ostrava:
1. místo GM David Navara, 2. místo GM Zbyněk Hráček, 3. místo GM Jiří Štoček
MČR žen (open společný s muži), 29. 4. - 7. 5., Ostrava:
1. místo WIM Kristýna Havlíková, 2. místo WIM Karolína Olšarová, 3. místo WGM Olga
Sikorová
MČR seniorů (U60, 19. - 27. 8., Rychnov nad Kněžnou:
1. místo Petr Mlýnek, 2. místo Jaroslav Přibyl, 3. místo Oldřich Lorenc
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MČR v rapid šachu, 19. - 20. 7., Pardubice:
1. místo IM Vojtěch Plát (7.), 2. místo IM Pavel Zpěvák (16.), 3. místo FM Jan Vykouk (23.
místo)
MČR v rapid šachu žen, 13. 5., Znojmo:
1. místo WGM Joanna Worek, 2. místo WFM Martina Folková, 3. místo WGM Olga Sikorová
MČR v bleskovém šachu (kategorie muži), 30. 12., Praha:
1. místo GM Miloš Jirovský, 2. místo GM Peter Michalík, 3. místo GM Vlastimil Babula
MČR v bleskovém šachu (kategorie senioři), 30. 12., Praha:
1. místo GM Eduard Meduna, 2. místo IM Josef Přibyl, 3. místo IM Lubomír Neckář
MČR v bleskovém šachu (kategorie junioři), 30. 12., Praha:
1. místo IM Thai Dai Van Nguyen, 2. místo FM Jan Vykouk, 3. místo FM Martin Hollan
MČR v bleskovém šachu (kategorie ženy), 30. 12., Praha:
1. místo WGM Olga Sikorová, 2. místo WGM Tereza Rodshtein, 3. místo WIM Kristýna
Havlíková
MČR v bleskovém šachu (kategorie juniorky), 30. 12., Praha:
1. místo WFM Natálie Kaňáková, 2. místo Michaela Nová, 3. místo Karin Němcová
MČR seniorů (U50, 19. - 27. 8., Rychnov nad Kněžnou:
1. místo FM Marian Sabol, 2. místo CM Zdeněk Urban, 3. místo FM Miloš Kozák
MČR seniorů (U70, 19. - 27. 8., Rychnov nad Kněžnou:
1. místo Jiří Chmelík (1.), 2. místo Jaroslav Volf (3.), 3. místo Jaroslav Zikmund (4.)
MČR seniorů (U80, 19. - 27. 8., Rychnov nad Kněžnou:
1. místo Josef Slížek, 2. místo Zdeněk Most, 3. místo Zdeněk Skokan
MČR seniorů v rapid šachu, 19. 5., Ústí nad Labem:
1. místo IM Josef Juřek, 2. místo FM Vlastimil Sejkora, 3. místo Martin Kameník
Otevřené MČR v bleskovém maratónu, 17. - 18. 7., Pardubice:
1. místo IM Vojtěch Plát (1.), 2. místo GM Petr Neuman (4.), 3. místo FM Jakub Půlpán (5.)
Otevřené MČR ve Fischerových šachách, 18. 7., Pardubice:
1. místo IM Pavel Šimáček (2.), 2. místo GM David Navara (3. místo), 3. místo Zdeněk
Kalousek (6. místo)
Otevřené MČR v Bughouse šachu, 15. 7., Pardubice:
1. místo Ivo Šlesinger + Jiří Jezbera (1.), 2. místo Martin Tajovský + Pavel Menčík (2.), 3. místo
Dušan Škaloud (4.)
10. ročníku Grand Prix České republiky v rapid šachu
jednotlivci: 1. místo IM Vojtěch Zwardoň, 2. místo FM Kirill Burdalev, 3. místo IM Vojtěch Plát
senioři 1. místo IM Serguel Vesselovsky (4.), 2. místo FM Jaroslav Sobek (20.), 3. místo IM
Jozef Michenka (21.)
junioři: 1. místo Adam Dvořák (26.), 2. místo Josef Růžička (29.), 3. místo FM Dhanush
Bharadwaj (IND, 42.)
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ženy: 1. místo WFM Hana Kubíková (74.), 2. místo WCM Sofie Přibylová (86.), 3. místo
Kristýna Novosadová (107.)
seniorky: 1. místo Růžena Přibylová (488.), 2. místo Marie Ludvová (706.), 3. WFM Hana
Modrová (717.)
juniorky: 1. místo WCM Sofie Přibylová (86.), 2. místo Eliška Vavříková (206.), 3. místo Eliška
Mrišová (240.)
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4. Zpráva Úseku talentované mládeže pro Konferenci ŠSČR 2018
Výroční zpráva manažera reprezentace mládeže za rok 2017
Úsek talentované mládeže od 1. března 2017 řídila Komise pro talenty, která je organizačně
podřízena reprezentační komisi ŠSČR vedené Michalem Konopkou. Komise pro talenty
pracovala ve složení předseda Marek Vokáč, členové Pavel Šimáček, David Kaňovský, Lukáš
Vlasák a Michal Novotný.
Listina Talentů a Individuální trénink
Komise pro talenty zahájila svou práci již během MČR mládeže 2017 v Koutech nad Desnou.
Připravila návrh Listiny talentů na rok 2017, prodiskutovala a posléze schválila návrh novely
zásad pro sestavování Listiny talentů na rok 2018, a prodiskutovala technické náležitosti
nového cyklu Individuálního tréninku, především v oblasti smluv s trenéry a s rodiči, a také
parametry pro výběr talentů především na základě dlouhodobých statistik projektu IT.
Současně bylo rozhodnuto upravit cyklus IT na období od 1. května do 30. dubna, v tomto
smyslu je probíhající cyklus IT přechodový, protože bude ukončen až 30. dubna 2018.
Listina talentů pro rok 2017 byla schválena a k 1. 4. 2017 publikována na webu ŠSČR na
adrese
http://old.chess.cz/www/assets/files/informace/tmk/Listina_talentu_2017.pdf
Novela zásad pro sestavování Listiny talentů byla schválena ve VV ŠSČR a je publikována na
webu ŠSČR na adrese
http://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2018/02/Pravidla_sestaveni_Listiny_talentu_od_1_1_2018.pdf
Výběr talentů pro zařazení do projektu individuálního tréninku byl dosti komplikovaný
vzhledem k velmi nepřehledné situaci v kategorii H16. Komise nakonec přijala nestandardní
řešení, kdy po polovině cyklu znovu zhodnotila výsledky tréninku u zařazených hráčů a
provedla k 1. 11. 2017 změny v rozdělení tréninkových hodin, přičemž některé smlouvy na IT
byly k tomuto datu ukončeny. Přehlednější údaje jsou uvedeny v tabulce:
IT 2017 - 2018
Marek Matyáš
Havelka Josef
Koubová Anna
Marie
Kaňáková Natálie
Němcová Karin
Švanda Ondřej
Lhotská Anna
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Ročník Trenér
1999 Berezjuk
Šimáček /
1999 Konopka
2003
1999
2002
2003
2005

Černoušek
Berezjuk
Vlasák
samouk, nepřijal
Berezjuk

Upraveno od 1. 11.
Hodin od 1. 4. 2017
2017
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
(7) 0
0
7
7

ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

Hrbek Štěpán
Stalmach Richard
Kožúšek Daniel
Pýchová Nela
Miesbauer Jan
Hurdzan Tomáš
Zeman Matyáš
Mládek Richard
Skalský Alexandr
Dolanský Lukáš
Laurincová
Kristýna

2006
2006
1999
1999
2001
2001
2001

Berezjuk
Jasný
Cvek
Pisk
Hausner
Bílek
Lacina
Trénink
2002 neprobíhal
2002 Hráček
2002 Havlík

7
7
4
4
4
4
4

2003 Jasný

4

4
4
4

7
7
4
4
7
0
7
0
4
0
4

Nadstandardní podpora pro trénink a účast na turnajích byla přidělena Thai Dai Van
Nguyenovi a Janu Vykoukovi (účetní položka V10.11).

Reprezentace ČR v kategoriích mládeže
Funkci manažera reprezentace mládeže převzal od 1. 3. 2017 Marek Vokáč. Některé detaily
smluvních závazků a pravomocí sice byly vzhledem k obecným zaváděným změnám v řízení
svazu dořešeny až koncem léta, ale základní práce manažera byla zahájena ihned, jelikož
v roce 2017 došlo k nezvyklé koncentraci termínů reprezentačních akcí do letního období,
navíc obě MS byly přiděleny do náročných destinací s řadou doplňkových komplikací. Ve
spolupráci se sekretariátem ŠSČR (ing. Milan Petras, Bc. Trang Křivánek Nguyenová) a
vedoucími jednotlivých výprav se podařilo všechny reprezentační akce technicky zajistit v
uspokojivé podobě, jedinou komplikací byla neznalost předpisu, který nedovoluje odlet dětí
do 18 mimo EU bez souhlasu rodičů.
Jednotlivé výsledky našich mládežnických reprezentantů však bohužel nelze hodnotit příliš
optimisticky. Pochválit je možno pouze několik výraznějších osobností – Natálii Kaňákovou,
která výsledkově obstála ve všech svých reprezentačních nominacích (individuální výsledek
na ME družstev D18, 9. místo na ME D18 a 9. místo na MS D20), a byla proto navržena
k ocenění Talent roku 2017, Nguyena Thai Dai Vana za 6. místo na MS H16 a Annu Lhotskou
za 7. místo na MS D12. Ale i tito naši reprezentanti měli při většině svých reprezentačních
vystoupeních výkonnostně potenciál na ještě lepší výsledek. Obecně vzato, velká většina
našich reprezentantů na mezinárodních soutěžích roku 2017 měla potenciál na
přinejmenším o půl bodu lepší výsledek, než jakého se jim podařilo dosáhnout.
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Z analýzy zpráv jednotlivých trenérů na reprezentačních soutěžích vyplývá několik faktorů
s obecnější platností:
1. Nedostatek sebevědomí a psychické odolnosti, respektive nadměrný respekt ze
soupeřů a z jejich ratingu – zdá se, že máme značné nedostatky v oblasti
psychologické přípravy našich mladých hráčů
2. Velmi rozšířené jsou nedostatky ve strategickém vedení partií, v hodnocení pozicí a
v technice realizace výhody – někdy jde o malou herní vyzrálost a nedostatek
zkušeností, jindy však o přímé nedostatky v tréninkovém procesu.
3. Značná závislost hráčů na současných počítačových šachových programech, která
omezuje samostatnost myšlení a kvalitu samostatného rozboru partií – týká se
většinou již starších věkových kategorií, s problémem bojují hlavně individuální
trenéři, ale úspěšnost zatím zřejmě není postačující.
4. Špatná obrana horších postavení – zde jde především o nedostatečnou herní
vyzrálost a zkušenosti, často ale také o malou taktickou vynalézavost a nekvalitní (či
spíše povrchní) propočet variant, na což zřejmě není v tréninku kladen dostatečný
důraz.
Výsledky jednotlivých soutěží:
Mistrovství světa 14-18, Montevideo, Uruguay, 16. - 26. září 2017
Individuální výsledky
St.č. Jméno
26 Švanda Ondřej
17 Laurincová Kristýna
Nguyen Thai Dai
2
Van
26 Zeman Matyáš
21 Němcová Karin
22 Kožúšek Daniel
18 Pýchová Nela

RtgF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Poř. rtg+/- Kateg.
2093 1 0 0 1 1 0 1 ½ 1 0 1 6,5 23
-52,80 U14_Open
1872 1 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 0 1 6,0 26 -100,40 U14_Girls
2493 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 1

7,5

6

2203
1964
2265
2107

6,0
5,5
6,5
6,0

27
29
18
16

1
1
0
½

0
0
1
½

1
1
1
1

0
0
½
½

½
1
0
1

1
0
0
1

0
0
½
½

1
½
½
0

1
1
1
0

0
0
1
½

½
1
1
½

-6,40 U16_Open
-54,80
-61,20
-27,60
8,40

U16_Open
U16_Girls
U18_Open
U18_Girls

Thai Dai Van Nguyen startoval v kategorii H16 jako extra hráč na základě vlastního
rozhodnutí.
Závěrečná zpráva viz
http://old.chess.cz/www/assets/files/mladez/reprezentace/MSMladez/2017/ZZ_MS_1418_Montevideo.pdf
Podrobné výsledky viz
http://www.chess-results.com/tnr297054.aspx?lan=5
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Mistrovství světa kadetů 8-12, Poços de Caldas, Brazílie, 21. - 31. srpen 2017
Individuální výsledky
St.č.
48
20
14
12

Jméno
Brožka Karel
Dobsa Emma
Hrbek Štěpán
Lhotská Anna

EloF
1521
1389
2046
1697

1
0
0
½
1

2
1
1
1
1

3
1
0
0
0

4
0
1
½
0

5
0
0
1
0

6
1
1
½
1

7
1
0
0
½

8
0
0
0
1

9
1
0
0
1

10
0
0
1
1

11
0
1
1
1

Pts.
5,0
4,0
5,5
7,5

Rk. rtg+/- Kateg.
53 18,00 U10_Open
50 -84,80 U10_Girls
47 -124,40 U12_Open
7
2,80 U12_Girls

Kategorie do 8 let jsme vzhledem k destinaci na základě rozhodnutí rodičů neobsadili.
Rozhodování rodičů by pravděpodobně usnadnilo, kdyby se MČR do 8 let konalo v poněkud
dřívějším kalendářním termínu.
Závěrečná zpráva viz
http://old.chess.cz/www/mladez/aktuality_km/aktuality-km-2017-2018/zaverecna-zpravatrenera-z-ms-kadetu.html
Podrobné výsledky viz
http://chess-results.com/tnr295098.aspx?lan=10

ME mládeže, Mamaia, Rumunsko, 4. – 15. září 2017
Individuální výsledky
SNo
53
58
31
45 CM
84
42
10 FM
54
86
52
32
62
9 WFM
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Name
Zelba Lukáš
Werner Hong Quan Dan
Dudek Vojtěch
Stalmach Richard
Voříšek Jakub
Hurdzan Tomáš
Vykouk Jan
Zádrapová Amálie
Martinková Magdalena
Šťastná Martina
Koubová Anna Marie
Vilímová Julie
Kaňáková Natálie

RtgI
1156
1555
1951
1888
1942
2223
2440
0
0
1558
1805
1741
2186

1
1
1
1
1
0
1
½
1
0
0
1
0
1

2
1
0
0
0
1
0
1
½
0
½
0
0
0

3
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1

4
0
1
1
0
½
0
0
1
1
0
1
1
½

5
1
1
0
1
½
1
1
0
1
0
½
1
0

6
0
0
1
1
0
1
½
0
½
½
0
1
0

7
1
0
0
0
1
½
½
0
0
0
1
1
1

8
0
1
1
½
0
0
½
1
0
1
1
0
1

9
0
0
0
½
½
½
0
0
1
1
0
½
1

Pts. Místo Kat.
4,0 61 H08
4,0 92 H10
5,0 47 H12
5,0 44 H12
3,5 99 H14
4,0 68 H16
5,0 26 H18
3,5 38 D08
3,5 75 D10
4,0 66 D12
5,5 18 D14
4,5 45 D16
5,5 15 D18
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Richard Stalmach měl jako bronzový medailista ME z roku 2016 individuální právo účasti.
Závěrečná zpráva viz
http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2017/10/ZZ-ME_mladeze_2017.pdf
Podrobné výsledky viz
http://chess-results.com/tnr296071.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=984

MEJ družstev H18 a D18, Rymanów-Zdrój, Polsko, 17. - 23. srpna 2017
Družstvo juniorů obsadilo celkově 12. místo. Tým nastupoval oslaben o Matyáše Marka,
který nestihl doléčit své dlouhodobé zdravotní problémy, a tým tak soutěž hrál bez
náhradníka. I tak je ale výsledek týmu proti roku 2016 výrazným ústupkem, výpadky formy u
některých hráčů byly příliš citelně znát.
Individuální výsledky
Bo.

Name

1 FM Vykouk Jan

Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games RtgAvg
2431 CZE 349658 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 4,5

7

2416

2 FM Havelka Josef 2338 CZE 361097 1 0 0 ½ 1 0 0 2,5

7

2335

3

Kozusek Daniel 2296 CZE 349500 0 1 0 ½ 0 0 ½ 2,0

7

2283

4

Zeman Matyas 2168 CZE 364398 ½ 0 0 1 1 1 ½ 4,0

7

2205

Dvoučlenné družstvo dívek obsadilo rovněž až 12 místo v letos velmi početně obsazené
soutěži. Nastupovalo sice také bez náhradnice, zato v nejsilnější možné sestavě. I zde však
došlo k výpadku formy jedné hráčky a to u dvoučlenných týmů vždy výrazně ovlivní výsledek.
Individuální výsledky
Bo.

Name

1 WFM Pychova Nela

Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games RtgAvg
2201 CZE 351369 1 0 ½ 0 0 0 0 1,5

7

2166

2 WFM Kanakova Natalie 2176 CZE 350486 ½ 0 1 1 1 ½ ½ 4,5

7

2096

Závěrečné zprávy viz
http://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2017/11/Priloha_13_VV119_ZZ_MEJ_T18_chlapci.pdf

15

ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

a
http://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2017/11/Priloha_14_VV119_ZZ_MEJ_T18_divky.pdf
Podrobné výsledky viz
http://chess-results.com/tnr290624.aspx?lan=1&art=0&rd=7&turdet=YES&flag=30&wi=984
Soustředění
V roce 2017 bylo realizováno 5 soustředění
Soustředění pro juniory, Uherské Hradiště, 13. - 16. dubna 2017
Závěrečná zpráva viz
http://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2017/06/Priloha_5_VV117_Camp_Velikonoce_2017_juniori_ZZ.pdf
Soustředění s Alexejem Širovem, Nový Bor, 2. - 3. června 2017
Soustředění proběhlo ve spolupráci a s významným finančním přispěním klubu 1.
Novoborský ŠK, využito pro naši absolutní juniorskou špičku.
Soustředění pro účastníky MS kadetů, Praha, 19. – 21. května 2017
Soustředění připravil a realizoval vedoucí trenér výpravy Sergej Berezjuk pro účastníky MS
kadetů Karla Brožku, Štěpána Hrbka, Emu Dobsu a Annu Lhotskou. Obsahem byla cílená
příprava na MS.
Soustředění pro kategorie 12 – 16, Kunžak, 23. - 28. červen 2017
Závěrečná zpráva viz
http://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2017/11/Priloha_16_VV119_Camp_Kunzak_2017_Mladez_ZZ.pdf
Soustředění kategorie do 10 let, Praha a Uherské Hradiště, 27. - 29. prosinec 2017
Toto soustředění bylo koncipováno jako seznamovací s vytipovanými talenty velmi mladých
ročníků, pro které je na rok 2018 připravován program Scouting. Proběhlo současně na dvou
místech, rozdělení na Prahu a Uherské Hradiště zkrátilo dojezdové vzdálenosti. Přes
poměrně krátký čas na přípravu a dosti náročný termín se soustředění těšilo poměrně
velkému zájmu, z více než 20 pozvaných talentů se zúčastnilo 15 hráčů a hráček. Soustředění
mělo dva základní cíle – rozsáhlá diskuse s přítomnými rodiči o cílech, zájmu a zázemí
vytipovaných talentů, a bližší seznámení s pozvanými talenty (rozsáhlý kontrolní test a
několik přednáškových bloků, při kterých byly sledovány reakce, pozornost a aktivita
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jednotlivých účastníků. Účastníkům byly rovněž předány domácí úkoly a některé studijní
materiály pro samostatný trénink.
Zpracoval Marek Vokáč
Manažer reprezentace mládeže
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5. Zpráva Úseku mládeže pro Konferenci ŠSČR 2018
Po konferenci 2017 se změnila struktura řízení jednotlivých komisí a úseků. Do úseku
mládeže byla kromě Komise mládeže zařazena Trenérská komise, Projekt Šachy do škol a
Projekt Krajských šachových center talentované mládeže. Úsek mládeže a Komisi mládeže
řídil Zdeněk Fiala. Trenérskou komisi vedl Antonín Ambrož. Projekt Šachy do škol řídil
manager projektu Miroslav Veselý. Projekt Krajských šachových center talentované mládeže
měl na starost koordinátor projektu Marek Vokáč.
Zpráva Komise mládeže
Komise mládeže pracovala od března 2017 ve složení: předseda Zdeněk Fiala, členové Jiří
Kalužný, Vladimír Hadraba, Petr Záruba a Miroslav Hurta. Každý člen měl přidělenu svoji
oblast, kterou spravoval a řídil. Jiří Kalužný byl pověřen řízením soutěží družstev mládeže
(Extraliga mládeže, 1. ligy mládeže, Mistrovstvím ČR družstev mladších a starších žáků) a
soutěží juniorů a juniorek (Mistrovství ČR D18+20, Polofinále Mistrovství ČR H18+20,
Mistrovství ČR H18+20 a Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu). Vladimír Hadraba
byl pověřen řízením soutěží jednotlivců do 16 let (Mistrovství ČR mládeže do 16 let,
Mistrovství ČR mládeže do 8 let, Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství Čech dětí do
8 a 10 let, Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let a Mistrovství ČR v rapid šachu
mládeže). Petr Záruba byl pověřen řízením projektu podpory šachových oddílů a kroužků.
Miroslav Hurta měl na starost Přebor škol v šachu a masový rozvoj.
Jednání a hlasování komise mládeže probíhala pomocí elektronické pošty. Během
Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu, které se konalo v září v Mostě, se uskutečnila schůze
komise mládeže rozšířené o krajské předsedy. Od roku 2018 plánujeme obnovit rozšířené
schůze komise mládeže v březnovém termínu během Mistrovství ČR mládeže.
Komisi mládeže se podařilo zajistit regulérní chod všech akcí, které pod KM spadají. V
mistrovských soutěžích jednotlivců KM navazuje na dobře propracovaný systém, který se jen
v některých detailech průběžně zpřesňuje a upravuje. Úroveň přípravy soutěží, zajištění
soutěží a i zveřejňování informací má velmi dobrou úroveň. Kromě jiného byly z většiny
mládežnických mistrovství zajištěny kvalitní on-line přenosy.
KM ŠSČR hodnotí pozitivně spolupráci s STK. Pravidelně se nám daří sestavit termínový
kalendář tak, aby se Mistrovství ČR, Mistrovství Čech i Mistrovství Moravy mládeže mohli
zúčastnit všichni trenéři nejvyšších šachových kvalit. V roce 2017 přešli soutěže juniorů a
dorostenců do kompetence komise mládeže.
Pro rok 2017 připravila Komise mládeže „Projekt podpory šachových oddílů a kroužků“. Pro
projekt byla alokována částka 1.000.000 Kč. Do projektu se zapojilo celkem 143 šachových
oddílů a kroužků, přičemž 35 jich dosáhlo na vyšší úroveň. Tyto oddíly získaly finanční dotaci
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pro zajištění trenéra mládeže a také zdarma metodické materiály. KM chce v projektu
pokračovat i v následujících letech.
Komise mládeže ŠSČR děkuje všem mládežnickým pracovníkům, funkcionářům, trenérům,
rozhodčím a pořadatelům za jejich práci pro mládež a rozvoj šachu.
Zpracoval: Zdeněk Fiala,
předseda Komise mládeže ŠSČR
Výsledky soutěží řízených Komisí mládeže v roce 2017
Mistrovství ČR juniorů a dorostenců:
H20: 1. FM Vykouk Jan, 2. Kožúšek Daniel, 3. FM Havelka Josef.
H18: 1. FM Vykouk Jan, 2. Kožúšek Daniel, 3. FM Havelka Josef.
Mistrovství ČR juniorek a dorostenek:
D20: 1. Němcová Karin, 2. Suchomelová Simona, 3. Vlková Anežka.
D18: 1. Němcová Karin, 2. Vlková Anežka, 3. Brunová Blanka.
Mistrovství ČR mládeže do 16 let:
H16: 1. Zeman Matyáš, 2. Hurdzan Tomáš, 3. Mládek Richard.
H14: 1. Švanda Ondřej, 2. Voříšek Jakub, 3. Očko Dominik.
H12: 1. Hrbek Štěpán, 2. Stalmach Richard, 3. Dudek Vojtěch.
H10: 1. Brožka Karel, 2. Werner Hong Quan Dan, 3. Paseka Matyáš.
D16: 1. Němcová Karin, 2. Vilímová Julie, 3. Ambrožová Lucie.
D14: 1. Koubová Anna Marie, 2. Laurincová Kristýna, 3. Dvořáková Olga.
D12: 1. Lhotská Anna, 2. Šťastná Martina, 3. Marešová Michaela.
D10: 1. Dobsa Emma, 2. Martinková Magdalena, 3. Veverková Dorota.
Mistrovství ČR dětí do 8 let:
H8: 1. Zelba Lukáš, 2. Finěk Václav, 3. Barták Josef.
D8: 1. Zádrapová Amálie, 2. Buchtová Viktorie, 3. Horková Tereza.

Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu:
H20: 1. Liška Jiří, 2. Eret Jonáš, 3. Simet Martin.
H18: 1. Liška Jiří, 2. Eret Jonáš, 3. Simet Martin.

19

ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

H16: 1. Přibyl Viktor, 2. Skalský Alexandr, 3. Dolanský Lukáš.
D20: 1. Nová Michaela, 2. Přibylová Sofie, 3. Vavřínková Eliška.
D18: 1. Nová Michaela, 2. Přibylová Sofie, 3. Vavřínková Eliška.
D16: 1. Přibylová Sofie, 2. Vavřínková Eliška.
Družstva: 1. 2222 ŠK Polabiny, 2. ŠK Sokol Klatovy, 3. Sokol Buštěhrad

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu:
H14: 1. Očko Dominik, 2. Špreňar Petr, 3. Hosnedl Matyáš.
H12: 1. Vojta Jakub, 2. Hlavina Matouš, 3. Frank Adam.
H10: 1. Dolenský Filip, 2. Brožka Karel, 3. Finěk Václav.
D14: 1. Laurincová Kristýna, 2. Vavřínková Anna, 3. Janošová Kateřina Anna.
D12: 1. Nagyová Daniela, 2. Fárková Kateřina, 3. Fizerová Lucie.
D10: 1. Řezníčková Sibyla, 2. Havelková Beáta, 3. Tichá Sofie.

Polofinále Mistrovství ČR juniorů a dorostenců:
H20: 1. Liška Jiří, 2. Nový Filip, 3. Pýchová Nela.
H18: 1. Liška Jiří, 2. Nový Filip, 3. Hurdzan Tomáš

Mistrovství Čech mládeže do 16 let:
H16: 1. Buločkin Martin, 2. Špreňar Petr, 3. Petr Jakub.
H14: 1. Jun Rudolf, 2. Skýpala Ondřej, 3. Jareš Michal.
H12: 1. Brožka Karel, 2. Hák David, 3. Procházka Vojtěch.
D16: 1. Němcová Karin, 2. Koubová Anna Marie, 3. Otrubová Kristýna.
D14: 1. Lhotská Anna, 2. Rolinková Lucie, 3. Šťastná Martina.
D12: 1. Třasáková Adéla, 2. Pejřimovská Viola Ruby, 3. Nagyová Daniela.

Mistrovství Čech dětí do 8 a 10 let:
H10: 1. Bárta David, 2. Juhaňák Daniel, 3. Němec Jáchym.
H8: 1. Finěk Václav, 2. Váňa Jan, 3. Chernyy Andrey
D10: 1. Janoušková Adéla, 2. Dobsa Emma, 3. Myšková Veronika.
D8: 1. Slívová Linda, 2. Janoušková Eliška, 3. Marešová Denisa.
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Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let:
H16: 1. Skalský Alexandr, 2. Stalmach Richard, 3. Nehyba Martin.
H14: 1. Gnojek Petr, 2. Miča Marek, 3. Neumann Filip.
H12: 1. Černý Michal, 2. Šimek Viktor, 3. Lang Šimon.
H10: 1. Šetina Václav, 2. Juračák David, 3. Buchta Bartoloměj.
D16: 1. Marková Kristýna, 2. Gemsová Tereza, 3. Urbanová Daniela.
D14: 1. Vavřínková Anna, 2. Fizerová Lucie, 3. Dvořáková Olga.
D12: 1. Vaňková Marie, 2. Kočí Magda, 3. Nesporá Taťána.
D10: 1. Buchtová Viktorie, 2. Sikorová Jana, 3. Zádrapová Amálie.

Extraliga mládeže:
1. Šachklub Sokol Klatovy, 2. TJ Spartak Vlašim, 3. PROMAT OAZA Praha.
1. liga mládeže – skupina A:
1. ŠK Karlovy Vary, 2. ŠK Spartak Ústí n. L., 3. ŠK Dvorec.
1. liga mládeže – skupina B:
1. Hraničář Horní Stropnice A, 2. ŠK PORG Praha, 3. ŠACHklub Tábor.
1. liga mládeže – skupina C:
1. ŠK Kuřim A, 2. TJ Štefanydes Polička B, 3. ŠK Libštát.
1. liga mládeže – skupina D:
1. Interchess Frýdek-Místek, 2. ŠK Duras BVK Brno, 3. BŠŠ Frýdek-Místek "B".
Mistrovství ČR družstev starších žáků:
1. 2222 ŠK Polabiny "A", 2. TJ Spartak Vlašim "A", 3. BŠŠ Frýdek - Místek "A".

Mistrovství ČR družstev mladších žáků:
1. BŠŠ Frýdek - Místek „A“, 2. Unichess A (Praha), 3. ŠK Kuřim „A“.

Mistrovství ČR školních týmů:
kategorie 1. až 5. třída: 1. 1. ZŠ Frýdek - Místek, P. Bezruče, 2. ZŠ Kuřim Tyršova, 3. ZŠ Zlín Malenovice, tř. Svobody.

21

ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

kategorie 6. až 9. třída: 1. Gymnázium Jírovcova České Budějovice, 2. 6. ZŠ Frýdek – Místek,
3. ZŠ E. Krásnohorské Frýdek – Místek.
kategorie středních škol: 1. Gymnázium P. Bezruče Frýdek – Místek, 2. Gymnázium Uherské
Hradiště, 3. Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno.

Zpracoval: Zdeněk Fiala,
předseda Komise mládeže ŠSČR
Zpráva Trenérské komise
TK požádala MŠMT o prodloužení akreditace pořádat školení trenérů II. třídy, která byla ŠS
úspěšně udělena 19. 6. 2017 s platností do 19. 6. 2020.
TK splnila plán práce na rok 2017 tak, že dokončila výběrové řízení na aktualizaci příručky pro
trenéry IV. E. Gonsiora a B. Skácela. Vítězem soutěže se stal pan Jiří Tůma.
TK pokračovala v přípravě online školení trenérů IV. třídy, které je před dokončením.
TK tvoří seznam šachové literatury, které doporučí trenérům jako metodické pomůcky.
TK pracuje průběžně na nové koncepci podmínek školení trenérů všech tříd.
TK zahájila nový cyklus školení trenérů II. tříd.
TK uspořádala semináře pro trenéry a rodiče při MČech mládeže v Harrachově a v Krnově při
MČR do družstev do 12 let.
TK společně se sekretariátem iniciovala schůzku na FTVS UK za účelem zjistit podmínky pro
dálkové studium získat kvalifikaci trenéra I. třídy.
A. Ambrož
Předseda TK ŠSČR

Zpráva manažera projektu Šachy do škol
V roce 2017 pokračoval nárůst počtu škol, které se zapojily do projektu. Nyní evidujeme už
180 škol. Pozitivní je i to, že přibývá škol, které začínají k výuce využívat naši metodiku. Nově
je k dispozici cvičebnice č. 1 od Martina Beila, která nahrazuje cvičebnici Pat a Mat (je
vyprodaná).
Velmi pozitivně byl přijat ve školách výukový program LearningChess, v listopadu byla
spuštěna soutěž o ceny v řešení diagramů, která má ještě více podpořit využívání programu
při výuce.
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Projekt byl vidět i v České televizi, poprvé na konci ledna v pořadu Sama doma a o pár dní
později se natáčela reportáž z šachového kroužku manželů Havlíčkových v jedné
českobudějovické škole. Dostali jsme se i do knížky pro děti V zemi mocného krále od
vydavatelství Albatros media. Na knize se podílela i Judit Polgárová a členové ŠSČR ji mohou
získat se zajímavou slevou.
Při MČR školních týmů proběhl ve Zlíně seminář Šachy do škol. Zúčastnilo se ho celkem 15
zájemců převážně ředitelů a učitelů. Lektory byli Miroslav Veselý, Mgr. Viera Haraštová, Mgr.
Karel Handlíř a Mgr. Jan Weiser.
Přeborů škol 2016/17 se zúčastnilo v okresních kolech celkem 809 družstev, v krajských
kolech startovalo 445 družstev a republikového finále se zúčastnilo celkem 90 družstev a 397
dětí.
Byla vytvořena webová stránka, kde zájemci najdou na jednom místě všechny výsledky od
okresních kol až po republikové finále Přeboru školních družstev. Na nových webových
stránkách ŠSČR v záložce Šachy do škol nyní najdete podrobné informace o projektu, popis
metodických materiálů, propagační materiály či informace o tom, jak se zapojit.
Zpracoval: Miroslav Veselý,
manažer projektu Šachy do škol
Zpráva koordinátora projektu KCTM
Projekt KTCM přešel v březnu roku 2017 pod formální správu Úseku mládeže ŠSČR,
koordinátorem projektu byl jmenován Marek Vokáč. Vzhledem k vyjasňování smluvních
kompetencí a značné nejistotě v pojetí státních dotací na rok 2017 a jejich vyúčtování ze
strany MŠMT začal být projekt KTCM řízen standardním způsobem až od září 2017. Projekt
byl naštěstí vyhlášen včas v lednu 2017, a jelikož jde o víceméně tradiční projekt se
standardními mechanismy, na činnost jednotlivých krajských center neměly tyto komplikace
příliš negativní dopad. Projekt KTCM v roce 2017 rozděloval dotaci v celkové částce 840 000
Kč.
Rozdělení dotace mezi krajské svazy je uvedeno v následující tabulce.
Kraj
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Paušál

Podíl dle výsledků

Dotace celkem

Praha

30 000 Kč

58 317 Kč

88 317 Kč

Středočeský

30 000 Kč

54 194 Kč

84 194 Kč

Jihočeský

30 000 Kč

36 522 Kč

66 522 Kč

Plzeňský

30 000 Kč

21 795 Kč

51 795 Kč

Karlovarský

30 000 Kč

6 480 Kč

36 480 Kč
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Ústecký

30 000 Kč

10 603 Kč

40 603 Kč

Liberecký

30 000 Kč

8 247 Kč

38 247 Kč

Královéhradecký

30 000 Kč

27 686 Kč

57 686 Kč

Pardubický

30 000 Kč

31 809 Kč

61 809 Kč

Vysočina

30 000 Kč

4 123 Kč

34 123 Kč

Jihomoravský

30 000 Kč

34 165 Kč

64 165 Kč

Zlínský

30 000 Kč

24 151 Kč

54 151 Kč

Olomoucký

30 000 Kč

15 905 Kč

45 905 Kč

Moravskoslezský

30 000 Kč

86 003 Kč

116 003 Kč

Závěrečné zprávy o činnosti KTCM byly akceptovány od všech krajů, pouze s dodržováním
termínů u některých krajů byly opět problémy. Dotace byly proplaceny všem krajům v plné
výši ve dvou splátkách. Nepodařilo se dosud z časových důvodů dokončit blok dalších
kontrolních testů pro KTCM. Úkol doplňovat metodické materiály na web ŠSČR byl předán
Trenérské komisi ŠSČR, nový web zatím pracuje v zahřívacím provozu a k těmto krokům ještě
nedošlo.
Byla uspořádána schůzka krajských manažerů projektu KTCM, zápis z tohoto jednání je
zveřejněn na webu ŠSČR na adrese http://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2018/01/Priloha_18_VV121_Schuzka_manazeru_KTCM_2017_zapis.pdf
Výstupy této schůzky byly zahrnuty do přípravy projektu KTCM na rok 2018, tento projekt byl
schválen ve VV ŠSČR a je publikován n webu ŠSČR na adrese
http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/02/Projekt_KTCM_2018.pdf
Zpracoval: Marek Vokáč,
koordinátor projektu KTCM
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6. Zpráva Organizační komise pro Konferenci ŠSČR 2018
Organizační komise ŠSČR v roce 2017 pracovala ve složení předseda František Štross a
členové Jitka Kniezková a Martin Šmajzr. 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. 2017
vedeno celkem 18.572 členů. Z toho
aktivních 13.394 (dospělí 8.253, mládež 5.141, neaktivních 5.178). V databázi jsou vedeni i
vyřazení hráči, celkem 21.516.
V průběhu roku 2017 provedla Organizační komise celkem 373 přestupů, zaregistrováno
bylo 224 cizinců. V roce 2017 bylo zaregistrováno 1.866 nových členů. Členská základna
tedy stoupá, ale především u mládeže. Je registrováno 514 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 2017 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 a zpracovávání členské databáze pro účely
žádostí o dotace MŠMT a ČOV.
Během roku 2018 čekají Organizační komisi dvě důležité novinky. První z nich je zavádění
Rejstříku sportovních organizací MŠMT. Správnost údajů o jménu, příjmení, datu narození,
adrese trvalého pobytu a státním občanství bude MŠMT kontrolovat podle základního
registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby
musí záznam v základním registru obyvatel MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i
adresa trvalého bydliště. Kdo nebude mít požadovaná data v pořádku, nedostane se do
rejstříku a nebude moct hrát mistrovské soutěže. Proto správnosti údajů členů ŠSČR musí být
věnována značná pozornost.
Druhou novinkou, která od 25. května vchází v platnost, je z nařízení Evropského parlamentu
o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR - General Data Protection Regulation), jehož cílem
je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. Aby nakládání s daty členů ŠSČR bylo po
právní stránce v pořádku, bude v prvním čtvrtletí tohoto roku připravena metodika, jak bude
Šachový svaz v součinnosti s oddíly postupovat. I přes snahu učinit tento proces co
nejjednodušší, budeme muset od všech členů Šachového svazu získat jejich písemný souhlas
k nakládání s jejich osobními údaji vedenými v databázi Šachového svazu.
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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
2018
Hlavní oblasti, kterým se v roce 2017 věnovala Komise pro marketing a komunikaci:

 Popularizace šachu v médiích
Zájem médií o šachy roste. Před dvěma lety měl měsíční monitoring mediálních výstupů
průměrně 25 stran, před rokem 38 stran a v roce 2017 už to bylo 43 stran. Velkou měrou se
na tom podílí tiskové zprávy, které pravidelně posíláme novinářům. V adresáři máme
v současné době 97 kontaktů z lokálních i celostátních médií.
V roce 2017 se šachy několikrát dostaly do nejsledovanějších sportovních televizních zpráv
(Branky, body, vteřiny na ČT). Šachové články vyšly na idnes.cz, v Lidových novinách nebo
třeba i na nejnavštěvovanějším webu českého internetu seznam.cz. Média zaujala především
účast Davida Navary na turnaji v americkém St. Louis, kde porazil Garriho Kasparova. Tohoto
turnaje se jako zpravodaj zúčastnil Radim Borůvka, takže jsme měli spojku přímo na místě.
Na webu České televize pak dokonce vycházely šachové analýzy 😊

(Garri Kasparov na fotografii Radima Borůvky během partie s Davidem Navarou)
 Grantové řízení na popularizaci šachu
Smyslem grantů je podpořit projekty, které mají šanci oslovit veřejnost a zvýšit zájem o
šachy. V roce 2017 KMK obdržela 17 žádostí o grant v celkové výši 708 tisíc Kč. Podpořili jsme
nakonec 13 projektů celkovou částkou 122 tisíc Kč.
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Granty sloužily k rozvoji YouTube kanálu Roberta Cveka a Petra Koutného, pomohly založení
šachů na pražské Výletné, dětskému dnu v Říčanech nebo například turnaji rodinných dvojic
v Krnově.
Grantové řízení plánujeme vypsat také v roce 2018.

 Nová média
Počet fanoušků Facebookového profilu Šachového svazu překročil hranici 2000. Dosah
příspěvků přitom bývá ještě vyšší, například zprávu o nejmladším velmistrovi české historie
vidělo přes 11 tisíc lidí.

 Založení Fanshopu
Od února 2017 si můžete koupit trička, mikiny nebo třeba hrnečky se šachovými motivy. Do
Fanshopu se dostanete ze stránky chess.cz po kliknutí v levém menu na Fanshop. Jsou na
výběr dvě kolekce: 1) S logem Šachového svazu ČR, 2) Na motivy projektu Šachy do škol.
Výroba i doručení produktů fungují spolehlivě.

 Rozesílání měsíčního newsletteru
Už rok rozesíláme pravidelný měsíční newsletter na adresy všech oddílů ŠSČR. Informujeme
v něm o svazovém dění (vypsaných konkurzech, zápisech VV), přidáváme také zpravodajství
z turnajů a jiných důležitých událostí světa 64 polí.

 Spuštění nového webu
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V listopadu se podařilo spustit dlouho odkládaný projekt nového webu. Nikterak
nepopíráme, že web má problémy. Většina z nich byla způsobena chybným zadáním,
postupně je opravujeme. Nicméně všechny ligové soutěže běží v pořádku, funguje
aktualizace ELA i registrace nových členů. Na webu je aktuální zpravodajství. Připomínky
směřujte ideálně na adresu webmastera, která je radim.boruvka@chess.cz.
V oblasti IT je dalším rozvojem možné ulehčit práci oddílům a funkcionářům – například
automatickým zadáváním soupisek, registrací cizinců, delegací rozhodčích. Cílem IT rozvoje
by také měla být možnost online registrace členů do ŠSČR. Pochopitelně je potřeba, na rozdíl
od předchozího projektu nového webu, rozdělit IT rozvoj do menších oblastí a jednotlivých
zakázek, u kterých budeme moci zhodnotit poměr cena/výkon a vidět postup práce.

Kromě všech uvedených oblastí jsme samozřejmě psali články, točili reportáže, pomáhali
s organizací turnajů a projektů nebo například uskutečnili předávání Výročních cen ŠSČR.
tým KMK
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8. Zpráva Komise rozhodčích pro Konferenci ŠSČR 2018
Základní oblastí činnosti jsou organizační věci příslušející komisi rozhodčích ŠSČR (dále jen
komise, KR), tj. překlady oficiálních dokumentů FIDE, výklady a stanoviska k dotazům ohledně
pravidel, delegace rozhodčích, školení a semináře rozhodčích, lektorská činnost, kárná řízení
atd.
V loňském roce pracovala komise v nezměněném složení (abecedně, bez titulů): Richard
Fischl, Petr Harasimovič (předseda), Jan Malec, Jiřina Prokopová, Jaroslav Satranský. 1. února
2018 dochází ke změně na postu předsedy a komisi dále povede IA Jiřina Prokopová,
personální složení komise zůstane nezměněno.
Mezi nejvýznamnější aktivity komise patřily v loňském roce překlad nových pravidel šachu,
uspořádání školení rozhodčích 1. třídy a delegace rozhodčích na ligové soutěže družstev.
Oproti zvyklostem FIDE v loňském roce novelizovala pravidla dokonce dvakrát. Komise v obou
případech aktualizovala český překlad a na populárním Novoborském šachovém serveru
zveřejnila dva popularizační články, které problematiku pravidel a jejich nejnovějších změn
diskutují. Komise si také vyžádala stanovisko FIDE k některým nejasnostem.
Nejvýznamnější novinkou v pravidlech bylo začlenění směrnice proti podvádění, což si
vynutilo vytvoření překladu tohoto dokumentu a jeho zařazení do programu školení
rozhodčích. Jelikož se jedná o zcela nový dokument, který je navíc poněkud rozsáhlý, podařilo
se dosud vypracovat pouze částečnou pracovní verzi překladu. V souvislosti s touto směrnicí
byla komise upozorněna FIDE na nutnost používání detektorů kovu či podobných zařízení na
turnajích, které umožňují získávat hráčské normy. Proto komise iniciovala nákup několika
kusů ručních detektorů pro svazové potřeby. Cílem je realizovat tento nákup v nejbližší době
tak, aby tyto detektory byly k dispozici již na závěrečném trojkole extraligy a MČR.
Po roční pauze bylo opět uspořádáno školení rozhodčích 1. třídy, tentokrát v Pardubicích.
Tohoto školení a souběžného semináře se zúčastnilo 11 rozhodčích a bylo uděleno 8 nových
tříd R1. Pro následující rok se s pořádáním školení R1 nepočítá, komise však rozhodla o
uspořádání školení rozhodčích FIDE (FA seminar). Přesné podmínky pro uspořádání tohoto
školení nebyly ještě stanoveny, ale komise se bude snažit vyjít vstříc zejména těm rozhodčím,
kteří mají zájem o zvýšení kvalifikace a získání mezinárodního titulu FIDE Arbiter, avšak
nezvládnou školení absolvovat v anglickém jazyce. V úvahu tedy připadá buď školení
v ruštině, nebo v nějaké hybridní formě, která bude těmto rozhodčím přístupná.
Stejně jako v loňském roce i letos komise delegovala kvalifikované rozhodčí na všech 594
utkání ligových soutěží. Průběh delegací provázely určité komplikace spojené jak
s nedostatkem rozhodčích v některých lokalitách tak s kapacitními možnostmi komise. V této
souvislosti budeme tudíž hledat možnosti zefektivnění systému delegací. Jednou
z navržených možností je vytvoření softwarového řešení, které by správu delegací případně
další agendy komise usnadnilo. Za tímto účelem bude vytvořena pracovní skupina pod
vedením předsedy KR, jejímž cílem bude posoudit možnosti takového řešení a případně
takový systém navrhnout.
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Z dalších plánů pro následující období bych zmínil především projekt novelizace Statutu
rozhodčích a souvisejících směrnic, který se nám bohužel nepodařilo doposud dotáhnout do
konce. Zde máme dluh, který se pokusíme smazat. Dále nás čeká dokončení, aktualizace a
revize některých překladů (např. směrnice proti podvádění, české prostředí losovacího
programu Swiss Manager aj.) a plánuje se doplnění minimanuálu k digitálním hodinám o
nedávno nově schválené hodiny KK9908 značky LEAP, které by se potenciálně mohly objevit
v našich hracích místnostech. A nakonec čistě technická poznámka, po zprovoznění nového
svazového webu by se letos měla uskutečnit migrace systému pro online testování
rozhodčích na infrastrukturu ŠSČR.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval jednotlivým členům komise a pracovníkům
sekretariátu ŠSČR (v Praze a Ostravě) za jejich obětavou práci. V neposlední řadě patří mé
díky KR jednotlivých KŠS, které se aktivně podílejí na výchově nových rozhodčích pořádáním
školení a seminářů R2 a R3. Komisi a novému předsedovi potom přeji mnoho úspěchů a
elánu do další práce.

Zpracoval Ing. Petr Harasimovič,
odstupující předseda KR ŠSČR
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9. Zpráva Komise reprezentačního úseku pro Konferenci ŠSČR 2018
V roce 2017 byla vytvořena nová komise na bázi předešlé TMK, věnující se reprezentaci ČR.
V komisi jsou oba reprezentační kapitáni Vlastimil Jansa a Petr Hába, manažer mládežnické
reprezentace Marek Vokáč a Michal Konopka jako předseda komise. V průběhu roku byla do
komise kooptována Olga Sikorová – souvisí to s jedním z našich cílů – věnovat se více
ženskému šachu a zkvalitnit ženskou reprezentaci všeobecně. Prvním úkolem bylo vytvoření
nového systému smluv s reprezentanty, který se zdařil a osvědčil. Hlavním celoročním
úkolem bylo zajištění státních reprezentací a snaha o co nejlepší výsledek. Jedním
z důležitých dílčích úkolů byla příprava konkursu na posty kapitánů reprezentací mužů a žen.

Složení reprezentací mužů a žen v roce 2017
Muži: exkluzivní smlouvu s ŠSČR měli David Navara, Viktor Láznička a Zbyněk Hráček. Do širší
reprezentace byli zařazeni Vlastimil Babula, Vojtěch Plát, Jan Krejčí, Peter Michalík, Jiří
Štoček, Štěpán Žilka, Cyril Ponížil, Robert Cvek a Tomáš Polák.
Ženy: do širší ženské reprezentace v roce 2017 patřily Joanna Worek, Tereza Rodshtein,
Kristýna Havlíková, Kristýna Novosadová, Magda Miturová a Olga Sikorová.
Stručný přehled akcí 2017
V roce 2017 proběhlo několik důležitých reprezentačních turnajů. V první polovině roku to
byly individuální mistrovství Evropy (muži - Minsk, ženy - Riga), ve druhé polovině roku pak
především Mistrovství Evropy družstev na Krétě. Dále jsme obhajovali vítězství na Mitropu
Cupu v Maďarsku (netradičně v září), hrálo se MS seniorů a velká česká výprava startovala na
ME v rapidu a bleskovém šachu v polských Katovicích. Zcela na závěr roku jsme měli
zastoupení i na MS v zrychleném šachu v Saudské Arábii.
Motivační ceny v roce 2017
V roce 2017 pokračoval druhým rokem projekt motivačních cen. Tento projekt a nastavení
pravidel byl tak trochu experiment, nebylo snadné posoudit, zda jsou kritéria nastavena
přiměřeně. Během prvního roku 2016 se nikomu ze seniorské reprezentace na cenu Evžena
Gonsiora nepodařilo dosáhnout. V roce 2017 se ale prokázalo, že kritéria splnitelná jsou.
Úspěšní byli hned tři - Jan Krejčí, Vojtěch Plát a Karolína Olšarová. Karolína Olšarová splnila
podmínky jako první. Rok začínala s ratingem 2232, v prosinci měla 2318 a výrazně překročila
stanovený cíl. Celý rok předváděla stabilní výkony, skončila druhá na MČR v Ostravě, zahrála
velmi dobře na ME družstev na Krétě. Rok 2017 byl nejúspěšnější v dosavadní kariéře
velmistra Jana Krejčího. Pilným tréninkem se mu podařilo významně zlepšit a oslnil
přesvědčivým vítězstvím na našem největším turnaji - Czech Openu v Pardubicích. Po
remízách v úvodních dvou kolech vyhrál 7 partií po sobě a s úctyhodným ziskem 8 bodů z 9
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(performance 2743) slavil triumf. Z lednových 2495 se dostal v prosinci na 2570 a i on
přesvědčivě překonal stanovenou hranici. Výbornými a vyrovnanými výsledky se prezentuje
v posledních dvou letech Vojtěch Plát. V roce 2016 byl nejvážnějším kandidátem na splnění
podmínek ceny Evžena Gonsiora, v poslední moment mu ale prémie vyklouzla mezi prsty.
Rok 2017 navíc odstartoval nepříliš povedeným turnajem v Arménii, takže se zdálo téměř
vyloučené, že by cenu atakoval i letos. Opak byl pravdou, po sérii nadprůměrných výsledků
zlepšil svůj rating z 2508 (únor 2017) na prosincových 2567 a po zásluze získal vypsanou
prémii.
Velkého úspěchu dosáhl v roce 2017 Thai Dai Van Nguyen. Povedlo se mu splnit druhou a
třetí velmistrovskou normu, a na nejbližším kongresu FIDE mu bude udělen titul velmistra.
Jako nejmladšímu českému hráči v historii! Zároveň splnil podmínky pro udělení ceny
Vratislava Hory. Získá ji mladý hráč do 20 let, kterému se podaří překonat hranici ELA 2500
(pro mladé hráčky do 20 let je stanovena hranice ratingu 2250). Thai Dai Van se postupně
zlepšuje a v roce 2018 bude již zařazen do širší seniorské reprezentace.
Důležité turnaje roku 2017
Pojďme k turnajům roku 2017. Na individuálním mistrovství Evropy v Bělorusku (Minsk)
podpořil ŠSČR účast reprezentantů a členů širší reprezentace Navary, Hráčka, Michalíka a
Pláta. Dále startovali Nguyen, Matsenko, Kaňáková, Hrbek a Očko. Náš nejlepší hráč David
Navara se dlouho nemohl dostat do tempa, ale velmi dobrým finišem se probojoval na
konečné slušné 8. místo se ziskem 8 bodů z 11. David měl účast na zářijovém Světovém
poháru již zajištěnu, nikomu dalšímu z našich reprezentantů se tam nepovedlo proniknout.
Zbyněk Hráček měl v posledním kole při vítězství určité šance, nakonec ale v perspektivní
pozici Rusa Andreikina (2723) nepřehrál a skončil se 7 body na 48. místě. Vojtěch Plát obsadil
se 6,5 body 87. místo a Peter Michalík se stejným bodovým ziskem 119. místo. Pro
zajímavost výsledky dalších českých zástupců: Thai Dai Van Nguyen 6bodů a 171. místo,
Matsenko 5 bodů a 272. místo, Kaňáková 4 body a 329. místo, Hrbek a Očko měli po 3,5
bodech a obsadili 357., respektive 364. místo. Turnaj byl skutečně masový a kromě silné
špičky hráli v dolních patrech i podstatně slabší šachisté. Každopádně pro naše mladé hráče,
Vanem počínaje, to byla velmi dobrá zkušenost, kterou doufám v další kariéře využijí.
Na Individuálním mistrovství Evropy žen, které probíhalo v Lotyšsku (Riga), jsme měli
jedinou zástupkyni – Joannu Worek. Nedařilo se jí a obsadila se 4,5 body až 116. pozici. Po
výhře v úvodním kole následovala černá série 5 proher. Joanna bojovala až dokonce, ale
výsledek zlepšila už jen nepatrně. Projevily se některé její herní nedostatky, má nad čím
pracovat a má co zlepšovat. Z dalšího odstavce je patrné, že Joanna trénovat chce, iniciativně
se zúčastnila jak soustředění mužské reprezentace, tak následného ženského, které začínalo
o den později.
Obě naše reprezentace měly v letních měsících soustředění – mužské proběhlo v jihočeských
lázních Vráž a mělo početné zastoupení (Navara. Láznička, Hráček, Krejčí, Plát, Polák,
Nguyen, Vykouk, Žilka, Michalík, Worek, akci vedli kapitán mužské reprezentace Vlastimil
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Jansa a Michal Konopka). Ženské reprezentační soustředění proběhlo v Říčanech a zúčastnily
se ho reprezentantky Olšarová, Sikorová, Havlíková, Worek , Novosadová, Rodshtein,
Miturová. Akci vedl a odtrénoval kapitán ženské reprezentace Petr Hába s malou pomocí
Michala Konopky.
Jen několik dní po skončení reprezentačního soustředění odcestoval David Navara na
Světový pohár do Tbilisi. Nutno dodat že Davidova příprava je velká alchymie a nic není tak
jednoduché, jak se na první pohled zdá. Tentokrát neměl na důkladnou přípravu tolik času,
kolik by si představoval v ideálním případě. Před soustředěním reprezentace se totiž
zúčastnil mediálně velmi prezentovaného turnaje v rapidu a bleskovém šachu v USA (St.
Louis). Byť možná očekával o trochu lepší výsledek, povedlo se mu sehrát několik
povedených partií a zvítězil nad exmistrem světa, legendárním Kasparovem. Jen tato jediná
partie měla velkou publicitu v různých médiích a velmi dobře propagovala náš sport. V Tbilisi
pak David s přehledem zvládl úvodní kolo, když porazil bývalého kandidáta MS Hjartarssona
z Islandu 2:0. Ve druhém kole se očekával vyrovnaný souboj s Bulharem Ivanem
Čeparinovem, David ale předvedl velmi dobrou hru, zúročil přípravu a vyhrál 3:1. Klíčový
zápas čekal naši jedničku ve 3. kole, kdy měl za soupeře hráče světové extratřídy Griščuka.
Navara s ním už kdysi zápas ve Světovém poháru hrál a smolně prohrál, když v jedné z partií
nerealizoval rozhodující výhodu. Bohužel letos se situace opakovala. Po dvou úvodních
remízách David využil zaváhání soupeře v zahájení třetí partie a dosáhl zcela vyhrané pozice,
a to dokonce černými figurami. Fáze realizace probíhala v časové tísni, kde bohužel náš
reprezentant udělal několik chyb a dovolil Griščukovi zachránit půl bodu. Objektivně řečeno
v dalších partiích již přebral iniciativu ruský velmistr a nakonec zvítězil 3,5:2,5.
Mitropa byla letos z různých důvodů posunuta do zářijového termínu, který nám ale
znemožnil zamýšlenou účast některých mladých hráčů (především Thai Dai Van Nguyen)
kvůli kolizi s MS mládeže v Montevideu. Hrálo se v maďarském městečku Balatonszarzó, a
především naši reprezentanti nám udělali velkou radost. Dokázali vyhrát 6 zápasů, 2
remizovali a jen jednou odešli poraženi. Obsadili 2. místo za vítěznými Chorvaty. Opírali se o
skvělou hru Jana Krejčího na 1. šachovnici – 5 ze 7, performance 2676 a nejlepší český
výsledek na 1. šachovnici za mnoho posledních let. Další mimořádný výsledek se povedl
Štěpánu Žilkovi (4,5 ze 6, performance 2623), a jako třešnička na dortu byla splněná
velmistrovská norma Tadeáše Kriebela na 2. šachovnici (6 z 9, performance 2602). Tým
doplnili Cyril Ponížil a Tomáš Kraus (3,5 ze 7), kteří tým dobře podrželi už jen tím, že většinu
partií hráli černými figurami. Ženský tým obsadil 8. místo se ziskem 7 bodů – zde jsme velké
ambice neměli, tým byl mladý a hráčky jely sbírat zkušenosti. Sestava týmu byla: Miturová
(1,5/9), Richterová (4/9), Zpěváková (4,5/9), Koubová (3/9). Z výsledků je patrné, že Magda
Miturová, mající reprezentační ambice, na sobě musí velmi zapracovat, naopak pozitivně
byla vnímána hra nejmladší účastnice Koubové (ročník 2003), která navíc na Mitropu dorazila
přímo z Rumunska z ME mládeže.
Stěžejním turnajem roku 2017 bylo mistrovství Evropy družstev v Chersonissosu (Řecko,
Kréta). Naši muži (11. nasazení) nominálně obsadili velmi přijatelné 14. místo (4 výhry, 3
remízy, 2 prohry, 10 bodů), nicméně bylo to velmi ubojované, přes těsnou výhru v posledním
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kole 2,5:1,5 s Řeckem „B“. Hra tentokrát skřípala, a zatímco na olympiádě v Baku 2016 hrál
tým skvěle a jen selháním v posledních dvou kolech sestoupil v turnajové tabulce, zde to bylo
naopak. Stále chceme dosáhnout optimální varianty – dobrá hra a dobrý konečný výsledek.
Pevně věřím, že se toho v následujících letech dočkáme. Reprezentanti mužského týmu měli
následující individuální výsledky: Navara 6/9, Láznička 3,5/8, Hráček 2/6, Štoček 3/6, Plát
4,5/7. Vojtěch Plát velmi solidním výsledkem potvrdil oprávněnost své nominace, velká
pochvala Davidu Navarovi za vynikající výsledek na 1. šachovnici.
Ženy (16. nasazené) naopak obsadili až 21. místo s 8 body (3 výhry, 2 remízy, 4 prohry),
celkový dojem byl ale oproti olympiádě v Baku daleko lepší a celkově velmi pozitivní. Po 7.
kole byl tým na krásném 10. místě, v posledních dvou kolech ovšem naše reprezentantky
narazily na favorizované celky z Arménie a Maďarska a po dvou prohrách skončily na již
zmiňované 21. pozici. Dvě reprezentantky předvedly mimořádné výsledky: Karolína Olšarová
5 ze 7, bez prohry, performance 2395, a především Kristýna Novosadová, 7 z 9, performance
2378. Kristýna měla dokonce průběžných 7 z 8 a jedinou partii prohrála v závěrečném kole.
Výsledky dalších reprezentantek: Worek 2,5/7, Havlíková 1,5/6, Rodshtein 4/7. Pokud budou
naše hráčky pokračovat v podobném stylu hry, jako na ME 2017, věříme v dobré výsledky
v dalších letech.
Hned po skončení ME družstev se konalo MS seniorů v Acqi Terme (Itálie), na kterém nás
v kategorii hráčů nad 65 let skvěle reprezentoval kapitán mužské reprezentace velmistr
Vlastimil Jansa. Celý turnaj se nacházel na předních příčkách, zlato bylo velmi blízko!
Nakonec z toho byl bronz (8 bodů z 11), a vzhledem k tomu, že Vlastimil oslavil 75.
narozeniny a bojoval tak s podstatně mladšími soupeři, bronz velice úctyhodný!
Radost nám udělala i Natálie Kaňáková na souběžně s MS seniorů probíhajícím MS juniorů
v Tarvisiu (Itálie), kde obsadila ve velmi silné konkurenci jako 43. nasazená hráčka 9. místo
se 7,5 body z 11 partií a připsala si 116 bodů ratingu. Skvělý výsledek ji vynesl na 5. místo
českého ženského žebříčku! Jan Vykouk (53. nasazený) obsadil 63. místo se ziskem 6 bodů
z 11 partií. Mistrovství světa juniorů bylo v obou kategoriích skvěle obsazeno, hrála řada
hotových hráčů – velmistrů, velmi kvalitní byla účast z Asie. I přes mimořádný úspěch Natálie
nám to ukázalo, jak silně zaostáváme za ostatním šachovým světem ve výchově mladé
šachové generace. Musíme se pokusit toto zaostávání postupně snižovat, není jiné cesty.
Závěr roku patřil rychlým disciplínám, rapidu a bleskovému šachu. Ještě před MČR se
v Katovicích hrálo Mistrovství Evropy, na kterou jsme poslali početnou výpravu
reprezentantů (Navara, Hráček, Štoček, Michalík, Krejčí, Plát, Rausis, Worek, Vykouk a
Půlpán). K tomu připočteme několik dalších českých hráčů, kteří přijeli z vlastní iniciativy a
vedli si velmi dobře (například Vojtěch Zwardoň, Alexej Kislinský nebo Natálie Kaňáková) - to
vše vedlo k tomu, že Češi byli v Katovicích vidět. Hned první den jsme vybojovali
v bleskovém turnaji skvělou bronzovou medaili zásluhou Petera Michalíka (17,7 z 22 partií).
O půl bodu méně získal David Navara a stačilo to na solidní 5. místo. Alexej Kislinský skončil
s 16 body na 31. místě, Vojtěch Plát s 15,5 body na 42. místě a Vojtěch Zwardoň se stejným
bodovým ziskem na 44. místě. V rapid turnaji, který se hrál následující dva dny, se nám už
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tolik nevedlo. David Navara obsadil 21. příčku s 8,5 body, pověst specialisty na zrychlený
šach potvrdil Vojtěch Zwardoň, který získal stejně bodů jako Navara a skončil 27., o půl bodu
méně – tedy 8 z 11 – mělo dalších 8 českých reprezentantů, mezi nimi Hráček na 45. místě a
Plát na 48. místě. Celkově hodnotím zájezd českých reprezentantů do Katovic pozitivně.
O dva týdny později se zúčastnil Viktor Láznička MS v bleskovém šachu a rapidu v Saudské
Arábii. V bleskovém šachu obsadil 39. místo se ziskem 12 bodů z 21 partií, v rapidu pak 46.
místo (8 bodů z 15), ale s velmi úctyhodným performance 2773 a ziskem 52 bodů Elo bodů.
Snad to byl pro naši dvojku ten správný dopink k dalšímu šachovému úsilí!
Michal Konopka,
Předseda Komise reprezentačního úseku ŠSČR
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10.
Zpráva Sdružení šachových problémistů pro Konferenci
ŠSČR 2018
Činnost SŠP lze tradičně rozdělit na část řešitelskou a část skladatelskou.
V r. 2017 se uskutečnila 29. ledna ve 31 zemích světa simultánní řešitelská soutěž
International Solving Contest, jíž se celkem zúčastnilo 482 řešitelů. Soutěž se vždy koná pro
všechny řešitele ve všech zemích ve stejnou dobu, přičemž v našem časovém pásmu se
začínalo v 11 hodin. V Česku zvítězil M. Vanka, jenž získal 44 bodů a celkově se na světě
umístil na děleném 18. - 19. místě.
Jubilejní 25. mistrovství ČR v řešení šachových skladeb bylo uspořádáno ve dnech 15. – 16.
července 2017 v rámci šachového festivalu Czech Open. Na startu se sešlo 22 účastníků z
8 zemí. Novými řešiteli byli domácí účastníci Pavel Haase a Luděk Sedlák, k nim se přidal
Marko Filipović z Chorvatska.
Poprvé na českém mistrovství zvítězil Aleksandr Bulavka, který v současné době sklízí
úspěchy i na jiných mezinárodních soutěžích. Druhé místo z předcházejícího ročníku si
zopakoval Martynas Limontas, zvítězil už v Pardubicích 2015. Marko Filipović vedl po prvním
dni, obtížné mnohotažky však rozhodly o jeho bronzové příčce. Andrej Selivanov se
propracoval ze 7. místa po prvním dni na 4. místo vynikajícím výsledkem v samomatech.
Hranici 70 bodů ještě pokořil pátý Vidmantas Satkus, výborného výsledku dosáhl i ruský
mladík Aleksej Popov.
Za posledně jmenovanými už se umístil staronový mistr České republiky Miloslav Vanka,
jedenáctinásobný účastník mistrovství, mistrem ČR je už počtvrté. Druhým nejúspěšnějším
českým řešitelem byl Zdeněk Libiš – rekordman v počtu účastí v mistrovských soutěžích.
Bronzová příčka patří Milanu Petrasovi – kromě této soutěže se v Pardubicích zúčastnil
i soutěže čtyřčlenných družstev v praktickém šachu.
Podrobné výsledky soutěže pořádané ve stylu mistrovství světa v řešení šachových skladeb
(dvoudenní soutěž na 6 kol s časovými limity, celkem je možno získat 90 bodů, celkový
časový limit je 360 minut) jsou zřejmé z připojené tabulky.
Poř.
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Jméno

Stát

ELO

2#

3#

+/
=

H#

n#

S#

Body

Čas

1.

Bulavka Aleksandr IM

Blr

2459

15 14,45 15 15,00

9,30 15,00

83,75

322

2.

Limontas Martynas GM

Ltu

2537

15 15,00 15 15,00

9,75 10,00

79,75

348
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3.

Filipović Marko IM

Cro

2522

15 15,00 15 15,00

7,80 11,75

79,55

293

4.

Selivanov Andrej GM

Rus

2351

10 14,40 11 15,00

5,00 15,00

70,40

286

5.

Satkus Vidmantas IM

Ltu

2385

15 14,40

8,75

70,15

343

6.

Popov Aleksej

Rus

2283

15 15,00 11

9,00

4,75 14,00

68,75

338

7.

Vanka Miloslav FM

Cze

2355

15 12,25

7 15,00

9,30 10,00

68,55

347

8.

Kopyl Valerij IM

Ukr

2400

15 13,80 11 15,00

0,00

5,00

59,80

334

9.

Kolčák Marek FM

Svk

2359

15 13,15

3 11,25

5,00 10,00

57,40

356

10.

Libiš Zdeněk

Cze

2098

10

9,45

9 10,00

4,20

5,00

47,65

360

11.

Królikowski Ryszard

Pol

2172

15 14,45

2 10,00

0,00

4,00

45,45

347

12.

Svrček Milan

Svk

2026

10 12,70

3

0,50 10,00

44,95

360

13.

Mihalčo Oto

Svk

2173

0,50

5,00

44,70

350

14.

Kolodziejski Marcin

Pol

1949

3 12,50

4,10

5,00

44,40

360

15.

Signěvič Mikolaj

Blr

2208

5 13,25

9

9,00

0,00

5,00

41,25

359

16.

Micholap Aleksandr

Blr

2118

5

9,25

6 10,00

2,75

5,00

38,00

360

17.

Petras Milan

Cze

1997

10

6,50

4 10,00

0,00

5,00

35,50

358

18.

Kobolka Jozef

Svk

1930

5

6,30

1

6,25

0,00

5,00

23,55

359

19.

Sedlák Luděk

Cze

-

5

0,00

6

1,00

4,75

5,00

21,75

354

20.

Haase Pavel

Cze

-

0

1,50

6

5,25

0,00

0,00

12,75

357

21.

Fica Alexander

Cze

1720

0

0,00

0

3,00

0,00

4,00

7,00

360

22.

Hacaperka Michal

Cze

1640

0

0,00

1

3,00

0,00

1,00

5,00

360

7 15,00 10,00

8,75

5 13,20 11 10,00
15

4,80

Ve dnech 6. – 11. srpna 2017 se v Drážďanech uskutečnil jubilejní 60. světový kongres
kompozičního šachu, v jehož rámci se mimo jiné konalo 41. mistrovství světa v řešení
šachových skladeb. Náš tým tvořilo celkem 7 reprezentantů: Miloslav Vanka, Miroslav
Voráček, Zdeněk Libiš, Milan Petras a senioři Josef Maršálek a Alexander Fica. Výpravu ještě
doplnil kapitán řešitelského týmu Pavel Kameník, který byl zároveň delegátem na zasedáních
Světové organizace pro kompoziční šach WFCC za Českou republiku, ředitelem a rozhodčím
přidružené soutěže v řešení exoúloh a také řešil v openu a soutěži v řešení retroúloh.
V pondělí 7. 8. byl uspořádán dvoukolový řešitelský open, v každém kole se řešilo po šesti
skladbách za 90 minut. Protože tato soutěž neměla žádná omezení na počet účastníků,
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nastoupilo na start všech sedm Čechů. Skladby prvního kola byly trochu snadnější, ve
druhém kole přituhlo, ale řešitelé světové špičky ztráceli jen minimálně. Plný počet 60 bodů
získal jak vítěz GM Piotr Murdzia z Polska (čas 115 minut ze 180), tak druhý GM John Nunn
z Velké Británie s časem horším o 14 minut. Dva body ztratil třetí GM Vladimir Podinić ze
Srbska.
Z našich byl nejlepší Miloslav Vanka na děleném 33. místě se ziskem 46,5 bodu. Miroslav
Voráček obsadil dělené 41. místo s 43,5 bodu, třetí Zdeněk Libiš byl na děleném 76. místě
s 31 bodem. Výkony všech Čechů odpovídaly jejich ratingu.

Další dva dny, tj. v úterý 8. 8. a ve středu 9. 8. již probíhalo mistrovství světa v řešení
šachových problémů. Naši nejlepší řešitelé M. Vanka a M. Voráček obsadili dělené 31. - 33.
místo, resp. 40. místo z 89 soutěžících. V družstvech jsme skončili třináctí dva a půl bodu za
Slovenskem.

MS jednotlivci: 1. GM K. Piorun (POL, ELO 2661) 77 bodů / 336 minut (přírůstek ELO 14,96),
2. GM M. Limontas (LTU, 2537) 76,5/360 (47,32), 3. IM M. Filipović (CRO, 2522) 74/339
(41,24), 4. GM J. Nunn (GBR, 2649) 73,5/296 (4,28), 5. GM B. Tummes (GER, 2546) 73/360
(30,76), 6. GM P. Murdzia (POL, 2688) 72,5/320 (-10,36), 7. GM J. Mestel (GBR, 2553)
72,5/349 (26,84), 8. GM B. Vučković (SRB, 2536) 69,5/339 (19,60), 9. GM M. Caillaud (FRA,
2548) 69/356 (14,12), 10.–11. IM S. Baier (GER, 2593) 69/360 (1,84) a GM A. Mista (POL,
2570) 69/360 (8,24), 12. GM R. Baier (SUI, 2510) 66,5/337 (14,64), 13.–15. IM A. Bulavka
(BLR, 2459) 66,5/360 (28,80) a GM O. Comay (ISR, 2596) 66,5/360 (-9,08) a D. Pavlov (RUS,
2411) 66,5/360 (42,12), ... 31.–33. FM M. Vanka (CZE, 2355) 56/360 (15,36) a IM T. Peitl
(SVK, 2514) 56/360 (-28,44), 40. FM M. Voráček (CZE, 2381) 52/359 (-7,76), 41.–43. FM
E. Klemanič (SVK, 2339) 51,5/360 (1,96), 55. FM M. Kolčák (SVK, 2359) 46/358 (-25,68), 65.–
66. M. Svrček (SVK, 2026) 40/360 (42,48), 67.–68. M. Petras (CZE, 1997) 39/360 (46,40), 79.
Z. Libiš (CZE, 2098) 23/360 (-45,48), 81. J. Maršálek (CZE, 1915) 21/360 (-3,04),82. A. Fica
(CZE, 1720) 20,5/360 (48,84), celkem 89 soutěžících.
MS družstva: 1. Polsko 161,5 bodů / 656 minut, 2. Velká Británie 151/645, 3. Německo
142/719, 4. Srbsko 140/678, 5. Litva 135,5/717, 6. Rusko 128/720, 7.–8. Izrael a Nizozemí
127,5/720, 9. Ukrajina 125,5/685, 10. Švýcarsko 124/697, 11. Finsko 119/716, 12. Slovensko
111,5/720, 13. Česká republika 109/719, 14. Slovinsko* 104,5/720, 15. Bělorusko*
101,5/720, 16. Německo-2 94,5/710, 17. Francie* 90,5/716, 18. Řecko* 82,5/720, 19. Belgie*
82/709, 20. Japonsko 44/704.
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V loňském roce byly vyhlášeny výsledky několika skladatelských mezinárodních soutěží,
z nichž připomínáme na prvním místě Memoriál Karla Traxlera k důstojnému připomenutí
150. výročí jeho narození v r. 1866. Kdo to byl Karel Traxler?

Karel Traxler, vlastenecký kněz, biskupský vikář, konsistorní rada a děkan v Dubu, mistr
českého umění šachového, narozen 17. 1. 1866, zemřel 15. 5. 1936. Tato slova jsou vytesána
do Traxlerova náhrobku ve Veselí nad Lužnicí. Narodil se ve Vlachově Březí, okres Prachatice,
kde se již jako kvartán naučil šachu. Později studoval v Českých Budějovicích a r. 1885 zde
založil šachový kroužek. Od 1. ledna 1886 řídil šachovou rubriku v časopise Tábor. Jako
kaplan vystřídal několik farností. Po Českých Budějovicích následovaly Vlachovo Březí,
Štítary, Dnešice, Veselí, kde byl jmenován katechetou. I zde založil šachový kroužek, který
pak v letech 1898, 1901 a 1902 uspořádal zdařilé sjezdy jihočeských šachistů. Pak přesídlil na
faru v Dubu u Vodňan, kde zůstal až do své smrti. Byl všestranným šachistou, jako praktik
vynikl zejména v mládí. Již r. 1886 vyhrál I. cenu ve skupinovém turnaji, na sjezdu šachistů
1891 v Praze se dělil o 2. - 3. cenu. V r. 1902 na sjezdu ve Veselí obsadil první místo před
tehdy ještě mladým Oldřichem Durasem.
Jeho největší úspěchy z praktického šachu (kromě již výše uvedeného) zmiňuje Malá
encyklopedie šachu: V turnaji při 2. sjezdu českých šachistů v Praze 1886 vyhrál jednu ze
skupin, při 3. sjezdu v r. 1891 se dělil o 2. místo. Uspořádal v r. 1896 první korespondenční
turnaj v Čechách a obsadil v něm 1. místo a vyhrál i další korespondenční turnaj. Obohatil
šachovou teorii variantou hry dvou jezdců v obraně 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 Sc5!?
Tento systém je po něm i pojmenován.
Svou prvotinu - dvojtažku publikoval v osmnácti letech 26. 7. 1884 ve Světozoru.
V největší databázi, kde se jeho díla nacházejí (http://www.yacpdb.org), je soustředěno jeho
375 skladeb, převážně trojtažek. V roce 1896 vyšlo v březnu první číslo měsíčníku České listy
šachové, jehož vydavatelem a nakladatelem se stal Jan Kotrč, vedení problémové části bylo
svěřeno Josefu Pospíšilovi a dalším redaktorem nebyl nikdo jiný než sám K. Traxler, Kotrčův
švagr. Traxler tak mohl zúročit své již nabyté redaktorské zkušenosti z vedení šachové rubriky
v časopise Tábor. Z další činnosti nelze též nevzpomenout jeho jemný šachový humor a žerty,
které ukládal do svěžích šachových humoresek psaných pro České listy šachové a pro
šachovou besídku vídeňských Dělnických listů.
Když se v červnu 1906 objevil na scéně Časopis českých šachistů s úlohovou částí pod
vedením Jana Dobruského, po jehož smrti následovali jako její redaktoři Jiří Chocholouš,
Bedřich Bosch, František Dedrle a Jaroslav Genttner, je tu na scéně znovu K. Traxler, aby v r.
1916 během světové války pomohl vydavateli V. Kautskému. Ten v té době ztratil většinu
svých spolupracovníků a K. Traxler jako redaktor opět odvedl skvělou práci, když v kritické
chvíli v nouzi nejvyšší fakticky pomohl existenčně udržet významné české šachové
periodikum.

40

ZPRÁVA VV ŠSČR NA KONFERENCI ŠSČR

Historický význam K. Traxlera a jeho vliv na další vývoj české školy jako skladatele
výstižně zhodnotil velmistr Vladimír Pachman ve své knize Šachová úloha:
„Traxler byl vynikajícím příslušníkem generace zakladatelů české školy, jeho úlohy
nalezneme již v Českých úlohách šachových. Spolu s J. Chocholoušem a J. Kotrčem od
počátku zdůrazňoval zajímavý kombinační obsah, a proto také proti nim byly soustředěny
prudké útoky stoupenců modernismu. A právě v tomto boji prudce rostl Traxlerův
skladatelský formát. Dovedl včlenit do tvorby starého stylu kladné stránky modernismu i
strategického směru a vytvořit tak dílo podivuhodné tvůrčí šíře a dokonalosti.
Zatímco někteří stoupenci klasického směru viděli jádro dědictví zakladatelů české
školy v obsahu jejich prací, Traxler prokázal, že takové hledisko je nesprávné. Obsah úlohy se
musí měnit, vyvíjet se k novým výbojům, nemá-li česká škola ustrnout a tím i odumřít.
Traxler ukázal, že živým jádrem národního odkazu zakladatelů české školy je jejich pojetí
úlohy, chápání všech jejích stránek, konkrétní chápání jednoty všech uměleckých požadavků
podle osobitého charakteru obsahu, odpor k jakékoliv jednostrannosti. Právě proto musíme
v Traxlerovi vidět skladatele, jenž nejhlouběji pochopil a dále rozvinul dědictví zakladatelů
české školy.
Takovou cestu ukazovala jeho tvorba v letech, kdy dochází k hromadnému opouštění
zásad klasického směru. Traxler ukázal ohraničenost modernismu, dovedl ve své tvorbě
uplatnit jeho zásady právě tam, kde jsou jedině na místě, tj. u úloh, jejichž pointa spočívá ve
vytvoření čistých matů, zatímco tam, kde jde o kombinační obsah, dovedl vždy řešit otázky
jeho formy v souhlase s charakterem kombinace.“
V problémovém šachu vykonal K. Traxler obrovskou práci na poli mezinárodním svou
účastí a zejména dosaženými výsledky, ale nejen tím. Jeho jazykové znalosti, čilá
korespondence a kontakty po celé Evropě měly významný podíl a vliv na tehdejší zahraniční
pohled na českou školu v době jejího bouřlivého rozmachu a na respekt vůči ní.

Memoriálu Karla Traxlera se zúčastnilo celkem 34 skladatelů z 11 zemí se 73 úlohami.
Rozhodoval Štefan Sovík, mezinárodní rozhodčí FIDE. Další významnou mezinárodní
skladatelskou soutěží se stala jubilejní soutěž u příležitosti šedesátin našich vynikajících
studiářů Emila Vlasáka a Jaroslava Poláška, kteří byli též rozhodčími. Třetí soutěží s nemalým
mezinárodním ohlasem byla jubilejní soutěž předsedy SŠP Jiřího Jelínka k jeho 64.
narozeninám. Výsledky všech tří soutěží přinášíme v přílohách pro hlubší studium zájemcům
o kompoziční šach.

Loni byla vyhodnocena světová skladatelská soutěž 10. WCCT, v níž náš tým se 69,2 bodu
skončil uprostřed pole na 20. místě z 38 zemí. Nejlépe se dařilo našim studiářům, kteří
přispěli 13,4 bodu do konečného výsledku. Zvítězil tým Ruska následovaný Ukrajinou a
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Německem. To jsou všechno světové mocnosti v kompozičním šachu. Konečné kompletní
výsledky naleznete na stránkách World Federation for Chess Composition:
https://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/10-WCCT-Final-Award.pdf

V září 2017 Sdružení šachových problémistů vyhlásilo pod záštitou ŠSČR ve spolupráci se
Slovenskou orgánizáciou kompozičného šachu mezinárodní anonymní skladatelskou soutěž u
příležitosti stého výročí od vzniku samostatného československého státu 28. 10. 1918
nazvanou Československo 100.

Soutěž byla vyhlášena pro tři oddělení:
a) dvojtažky, rozhodčí V. Ďačuk,
b) pomocné maty ve dvou tazích, rozhodčí C. Jonsson,
c) symbolické skladby bez omezení výzvy a podmínek, vztahující se nějakým způsobem
ke 100. výročí od vzniku ČSR, rozhodčí B. Formánek a J. Maršálek.
Příspěvky lze zasílat o max. počtu 2 originálů včetně skladeb společných nejpozději do 30. 6.
2018 výhradně elektronicky na adresy:
ad a) csr100.a@gmail.com; ad b) csr100.b@gmail.com; ad c) csr100.c@gmail.com.
Výsledky budou vyhlášeny 28. 10. 2018. Cenový fond EUR 250 (odd. a), Kč 6.250 (odd. b),
EUR 99 (odd. c), dále šachová literatura a diplomy. Kompletní propozice najdete na
stránkách: http://www.kotesovec.cz/ (v části Selection from new tournements) a
https://soks.sk/wp-content/uploads/2017/10/propozicie_CSR100_EN.pdf.
Vyzýváme všechny skladatele k hojné účasti!

V loňském roce jsme si připomenuli významná životní jubilea našich čtyř problémistů, jimiž
jsou: Jaroslav Karel (*80), Oskar Strýček (*70), Alexander Fica (*70) a Vladislav Buňka (*80).

Jaroslav Karel se narodil 12. dubna 1937 v Praze. Šachy se naučil hrát sám za protektorátu z
učebnice šachu, kterou dostal někdy v osmi letech. V novinách vycházely šachové hlídky s
partiemi, ty si přehrával a poznával, jak se vede šachový boj. Na základní škole byl členem
šachového kroužku a díky svým znalostem získaným z domácího studia šachových hlídek
patřil mezi dobré hráče, stal se přeborníkem třídy. Na gymnáziu se potkal s Josefem
Maršálkem, jenž na něj byl přijat o dva roky dříve. Josef Maršálek vedl šachový kroužek,
jehož členem se Jaroslav Karel rovněž stal. Šachové družstvo na gymnáziu bylo velmi silné.
Největším úspěchem byla účast v pražském finále.
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Už jako student se zajímal o problémový šach. Šachová hlídka vycházela ve Večerní Praze,
později objevil hlídku i v Zemědělských novinách, kterou vedl Jindřich Kubánek, významný
pražský šachista, k jehož největším úspěchům patřila výhra nad P. Keresem, uchazečem o
titul mistra světa. Zemědělské noviny patřily k druhému největšímu deníku, takže se
opravdu dostávaly do širokého okruhu praktických šachistů, úlohářů a studiářů.

Když J. Kubánek nebyl pro nemoc schopen dále vést šachovou hlídku v Technických
novinách, nabídl ji v roce 1969 J. Karlovi. O dva roky později pak dostal nabídku od Františka
Pitharta, aby vedl problémovou část šachové hlídky v Zemědělských novinách. Nabídku přijal
a tuto práci vykonával přes 30 let. Za tu dobu připravil a publikoval odhadem přes 1000
problémových hlídek podepsaných zkratkou „ijk“. Svou mnohaletou propagací šachové
skladby a zejména české školy úlohové získal řadu jejích stoupenců, řešitelů a skladatelů, z
nichž někteří v Zemědělských novinách publikovali své prvotiny. Jako redaktor šachové hlídky
neúnavně propagoval českou školu, ale dával prostor i jiným stylům. Má také zásluhu na
tom, že během svého působení v hlídce Zemědělských novin zorganizoval asi stovku soutěží
pro korespondenční hráče. Tyto turnaje měly ve své době velký ohlas; tahy se posílaly na
korespondenčních lístcích s nízkým poštovným, takže při hře „každý s každým“ se náklady na
poštovné vyšplhaly max. do částky 100 Kčs ve skupině o deseti účastnících. Soutěže byly
proto u široké šachové veřejnosti velmi oblíbené.

Je již mnoho let v důchodu, ale zůstává aktivní i v této době. Stará se o svůj obsáhlý šachový
archiv se stovkami šachové literatury pro praktické a kompoziční šachisty. Je zkušeným
rozhodčím a znalcem šachové kompozice, jenž posuzoval řadu domácích soutěží,
zaměřených zejména na trojtažky a vícetažky. V současné době vyhodnocuje skladatelskou
soutěž trojtažek a vícetažek s mezinárodní účastí - memoriál Miroslava Šindeláře.
Oskar Strýček, kyjovský rodák ze Slovácka, oslavil sedmdesátiny 20. dubna 2017. Hrál šachy
závodně v Jiskře Kyjov a jako dorostenec získal titul dorosteneckého přeborníka Hodonínska
v r. 1964. Ke skladebnímu šachu se dostal přes skladatele Drahoslava Svozílka a Ivana
Šindlera. Publikoval kolem stovky šachových úloh, za něž získal 14 vyznamenání. Kromě
přímotažek skládal i studie a pomocné maty. Dosáhl několika ocenění v pořádaných
přeborech Československa. Třetí místo získal ve vícetažkách za období 1966-1968 a druhé
opět ve vícetažkách za léta 1969-1971. Nyní žije ve Frýdku-Místku.
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Alexander Fica oslavil své sedmdesátiny 15. prosince 2017. Narodil se ve Sládečkovcích
v okrese Nitra. Šachu se začal věnovat od patnácti let, když se na střední škole omylem
namísto do šachového kroužku přihlásil rovnou do šachového turnaje. O šachové hře v té
době nic nevěděl, ale během turnaje to nejdůležitější pochopil. O rok později už exceloval,
když v Nitře vyhrál přebor středních škol. A nezůstalo jen u hry.

Zaujaly ho i šachové diagramy v časopisu Beladická Smena, kde se o úlohářskou část staral
Štefan Sovík. Společně se svým spolužákem V. Viskupičem se přihlásili do řešitelské soutěže
v šachových rubrikách deníků Rolnické noviny vedené mezinárodním mistrem
dr. M. Ujtelkym, Pravda vedené ing. B. Formánkem a Hlas ľudu vedené dr. I. Garaiem. Sašu
řešení šachových úloh tak nadchlo, že se mu na úkor studia věnoval i několik hodin denně.
Poměrně brzo se dostavily dílčí úspěchy. V dlouhodobých řešitelských soutěžích v té době
probíhajících jen v denících se pravidelně objevoval mezi nejlepšími řešiteli. K jeho největším
úspěchům patří dvě první dělená místa za plné počty bodů (1. – 4. cena 49/49 b., Hlas ľudu
14. 6. 1972 a 1. – 3. cena 79/79 b., Hlas ľudu 14. 10. 1973) a jedno dělené 2. – 4. místo (Hlas
ľudu 22. 2. 1974). Jeho třetí místo v celostátní řešitelské soutěži v Komárně v r. 1975 nebylo
jistě náhodné.

Aktuálně až dosud publikoval 475 skladeb. Věnuje se přitom všem druhům skladeb. Získal
24 cen (z toho 7 prvních), 48 čestných uznání a 97 pochvalných zmínek. Bodoval několikrát i
jako skladatel v mezinárodních zápasech (ČSFR – Izrael, Česko – Sasko, Česko – Slovensko),
ale i v poslední 10. WCCT. V šesti československých albech šachových skladeb (1972 – 1987)
a sedmi českých (1988 – 2009) najdeme řadu jeho výborných skladeb. Medailové umístění
v nich získal třikrát. Největším úspěchem je 1. místo v oddělení dvojtažek v VI. albu českých
šachových skladeb 2004 – 2006.

Vladislav Buňka, náš současný nejvýznamnější představitel české školy úlohové, se narodil
30. 12. 1937 v Kutné Hoře.
Se šachovou hrou se seznámil o posledních školních prázdninách ve 14 letech díky kamarádu
Mirkovi. Šachy ho hned zaujaly. Zpočátku se věnoval praktické hře, získal I. výkonnostní třídu
a jako dorostenec dosáhl prvenství v okresním přeboru. V té době byl předním hráčem
šachového družstva TJ Sparta Kutná Hora. Dokonce sehrál partii i s V. Hortem, s nímž má
celoživotní kamarádský vztah. Od 25 let začal pracovat s dětmi a mládeží spolu s Jiřím
Stehlíkem, které poutavě vede k šachové hře v místním šachovém kroužku v tehdejším
pionýrském domě, resp. v dnešním Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře. Této zodpovědné
činnosti se věnuje neustále, takže to už vypadá na 55 let práce s mládeží!
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Za tuto mnohaletou práci s mládeží byl oceněn jako „Dobrovolník Středočeského kraje 2014“.
Tuto nominaci v kategorii výchovné a vzdělávací podpořila odborná komise složená ze
zástupců Středočeského kraje a nestátních neziskových organizací. Slavnostní akt spojený
s předáním ocenění proběhl 10. 12. 2014 v Kulturním domě Vltava v Kralupech n. Vltavou.
Do šachové tvorby zasvětil V. Buňku prof. J. Stehlík. Na jeho dalším růstu pak měli zásluhu
ing. Ilja Mikan a dr. Jindřich Fritz. Od 8. 12. 1965 byl členem pražského problémového
kroužku ZK Kotva, kde se kromě obou těchto vynikajících skladatelů osobně setkal s řadou
dalších významných českých problémistů jako např. s L. Štěpánem, F. Richterem, F. Tesákem,
F. Mackem a V. Pachmanem. Dynamické pražské problémové prostředí s řadou jedinečných
skladatelských individualit mělo na V. Buňku zásadní vliv. Není proto divu, že se šachová
kompozice stala jeho celoživotní zálibou. Jiné koníčky z mládí jako malování, fotografování či
sbírání nerostů už neměly šanci na místo v jeho volném čase, neboť ho skládání zcela
pohltilo. Zůstalo mu tak kromě skládání už jen sbírání kravat se šachovými motivy. Má jich
doma kolem třiceti a nejnovější kousek získal 30. 12. 2017 na mistrovství ČR v bleskovém
šachu.
Celkový počet všech uveřejněných skladeb překračuje 1300, z toho je asi 450 přímotažek,
60 studií, 190 samomatů, 500 pomocných matů, 50 ornamentálních skladeb všeho druhu a
více než 50 exoúloh většinou se cvrčky. Vyznamenání zatím obdrželo asi 120 jeho skladeb,
z toho je 25 cen. V. Buňka patří k všestranným skladatelům a k našim předním propagátorům
české školy, jíž ve své tvorbě věnuje největší část.
Nikdy nestál stranou úlohářského dění, naopak, vždy byl v jeho centru. Práce ve prospěch
českého úlohářství je pro něj samozřejmostí. Kromě mnoha praktických šachistů vychoval
i několik nadějných adeptů šachové skladby, jako byli S. Nosek, K. Snížek, P. Hons
a J. Vosáhlo. Byl a stále zůstává aktivní propagačně jako redaktor šachových hlídek v různých
periodikách. Od r. 1966 působí až dosud jako redaktor různých problémových hlídek. Začal
okresními novinami Úder (27. 1. 1966 – 4. 5. 1990), následovaly Obzory Kutnohorska (Kouzlo
šachového diagramu – 14. 6. 1990 – 19. 12. 1996), Kutnohorské noviny (15. 11. 1997 –
30. 4. 1999), týdeník Kutnohorska TEP (Šachový sloupek do konce r. 2011), Kutnohorský
deník (Kouzlo šachového diagramu – 7. 5. 1999 – 31. 12. 2016). Od ledna 2017 znovu vede
šachovou rubriku v okresních novinách Obzory Kutnohorska. V letech října r. 1973 do r. 1985
řídil exoproblémovou část Šachového umění. Vedl též hlídku v časopisu esperantistů La
Progresso (1980 – 1982). Svou problémovou rubriku Buňka pro úloháře měl v třítýdeníku
ŠACHinfo (1997 – 1998).

V r. 1997 vydal výběr svých samomatů Sám proti sobě, dále spolu s E. Vlasákem vydali
publikaci Jindřich Šulc – studie a úlohy v nakladatelství SNZZ v Brně v r. 1999. V r. 2003
připravil brožuru 444 pomocníků, která obsahuje i jeho exopomocníky. V r. 2007 vyšla
v Kutné Hoře Biografie Vladislava Buňky aneb obyčejný život neobyčejného šachisty.
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V Malé encyklopedii šachu (Olympia Praha, Šport Bratislava 1989) má V. Buňka své heslo
včetně diagramu na str. 51.
30. prosince 2017, v den svých osmdesátin, vstoupil V. Buňka v pražském Kongresovém
centru do Síně slávy Šachového svazu České republiky. Stalo se tak zhruba dva roky poté,
kdy se tohoto uznání dostalo V. Hortovi, jeho celoživotnímu příteli. V. Buňka byl po zásluze
oceněn za svou celoživotní práci, činnost a přínos pro kompoziční šach. Při této příležitosti
byla uspořádaná řešitelská soutěž pro účastníky mistrovství, která dále ještě probíhala na
webových stránkách ŠSČR celý leden 2018. Odměnou úspěšným řešitelům jsou problémové
knižní ceny od V. Buňky a dalších českých šachových skladatelů.
Tento rok finišují práce na přípravě publikace Výběr českých skladeb, jejímž cílem je zachytit
nejlepší tvorbu našich současných skladatelů za období od r. 2010 do r. 2014. Bude
obsahovat více než 400 úloh a a studií od 30 skladatelů. Předpokládáme, že vyjde ještě letos.
Naše činnost nikdy nekončí. Probíhá dlouhodobá řešitelská soutěž problémů v Šachovém
umění, které je samostatnou částí Československého šachu, a v našem časopisu Šachová
skladba, kterou vydáváme čtyřikrát ročně. V případě zájmu o tento specializovaný
problémový časopis se obraťte přímo na mne (jjelinek@chello.cz). Máme přes 200
odběratelů z tuzemska a zahraničí. Jedním z našich prestižních odběratelů je i významná
holandská knihovna s obrovskou šachovou sekcí Koninklijke Bibliotheek a prakticky všechny
světové časopisy zaměřené na kompoziční šach, např. The Problemist, Šachmatnaja
kompozicija, feenschach, harmonie-aktiv, idee und form, Zadači i etjudy, Pat a mat,
Probleemblad, Problem Paradise, Phénix, Die Schwalbe, Problemist Ukrajiny, Springaren,
Macedonian Problemist a další. V Šachové skladbě se snažíme se o pestrost nabídky témat
tak, aby se v nich každý mohl nalézt. Minimálně by praktické hráče mohly zajímat čtivé
články o studiích od Jaroslava Poláška, jehož jistě dobře znáte ze stránek Československého
šachu. Ale nepochybuji, že by vás zaujaly i další články, materiály a výsledky skladatelských
soutěží a jiné zajímavosti z naší specializované šachové oblasti. A probíhá zde již zmíněná
dlouhodobá řešitelská soutěž pro ty, kdo si rádi procvičují své mozkové závity. Odměnou jsou
šachové publikace se zaměřením na kompoziční šach.
Letos v rámci reprezentace plánujeme účast na 14. mistrovství Evropy v řešení, které se
uskuteční v Moskvě od 5. do 6. května 2018, a na 42. mistrovství světa v řešení
v makedonském Ohridu, kde současně proběhne i 61. kongres WFCC (World Federation of
Chess Composition) od 1. do 8. září 2018. Chceme navázat na naše loňské drážďanské
výsledky a pokusit se být ještě lepší.
Celkově hodnotíme naši činnost za uplynulý rok velmi příznivě a věříme, že tomu tak bude i
nadále. Děkuji vám za pozornost.
Jiří Jelínek
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11.
Zpráva Sdružení korespondenčního šachu v ČR pro
Konferenci ŠSČR 2018

Obecné informace
Rok 2017 byl prvním uceleným rokem z čtyřletého funkčního období členů volených orgánů
SKŠ v ČR, tj. orgánů vzešlých z volební Valné hromady konané dne 19. 3. 2016 v Praze. V
průběhu roku 2017 nedošlo ve statutárním ani kontrolním orgánu SKŠ v ČR k žádným
personálním změnám a Řídicí komise SKŠ v ČR i Kontrolní komise SKŠ v ČR tedy pracovaly
stále ve složení:

Řídicí komise SKŠ v ČR:
Jan Židů (Praha) – předseda,
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (Brno) – sekretář,
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.

Kontrolní komise SKŠ v ČR:
RNDr. Oldřich Sedláček (Domamil) – předseda,
RNDr. Petr Kouba (Srch),
doc. Ing. Jan Lounek, CSc.

K personálním změnám nedošlo ani na jiných funkcionářských postech a Kontrolní komise
SKŠ v ČR neshledala v činnosti ani hospodaření spolku žádné nedostatky.
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Schůze Řídicí komise
Stejně jako v minulých letech i v roce 2017 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 7. – 8. 4. 2017 a druhá ve dnech 6. – 7. 10. 2017. Zápisy z obou
těchto schůzi, stejně jako další zápisy z dřívější doby, jsou zveřejněny na webu SKŠ v ČR
(http://skscr.cz/zapisy-ze-schuzi-rk/).

Účetnictví, rozpočet a účetní závěrka
Během roku 2017 postupovalo SKŠ v ČR souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 a
Stanovami SKŠ v ČR, náklady a výnosy se vztahovaly pouze k hlavní činnosti dané Stanovami
SKŠ v ČR. 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.

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).

Rozpočet 2017:
http://web-skscr.ipodnik.com/wp-content/uploads/2014/05/Rozpocet_2017.pdf

Účetní závěrka 2017:
http://web-skscr.ipodnik.com/wp-content/uploads/2018/01/Zaverka_SKS_2017.pdf

Smlouva o spolupráci mezi ŠSČR a SKŠ v ČR
V roce 2017 byla mezi ŠSČR a SKŠ v ČR podepsána Smlouva o spolupráci (na období let 2017–
2020), na jejímž základě ŠSČR proplatil SKŠ v ČR fakturu za rok 2017 na částku 120.000 Kč.
Tato částka je dle uzavřené Smlouvy pro každý rok stejná a SKŠ v ČR ji fakturuje za vykonané
služby “na objednávku ŠSČR”, tj. za pravidelné pořádání tuzemských i mezinárodních soutěží
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v korespondenčním šachu, podporu, rozvoj a popularizaci (nejen) korespondenčního šachu v
rámci ČR i na mezinárodním poli a další činnosti vyplývající ze Stanov SKŠ v ČR.

Domácí úsek
V roce 2017 bylo odstartováno celkem 16 skupin tuzemských soutěží, a to včetně 3 skupin
(šachovnic) v rámci 12. MČR čtyřčlenných družstev.
Za úspěchy a medailová umístění v soutěžích s ryze domácí účastí byly v průběhu roku 2017
hráčům SKŠ v ČR rozděleny věcné ceny (poháry, diplomy, medaile apod.) za bezmála 20.000
Kč.

Řídicí komise SKŠ v ČR v průběhu roku 2017 mj.:
1) zpracovala a schválila nový Soutěžní řád SKŠ v ČR platný od 1. 1. 2018:
http://web-skscr.ipodnik.com/wp-content/uploads/2014/05/SR_SKS_2018.pdf,
2) schválila dílčí úpravu aktuálně platných Pravidel SKŠ v ČR pro hru prostřednictvím
webserveru ICCF:
http://web-skscr.ipodnik.com/wp-content/uploads/2014/05/webserver01022014.pdf
(v domácích soutěžích se startem k 1. 1. 2018 a později se nově zavedla možnost zadávání
návrhů tahů, což vylepšuje herní komfort a někdy může i značně urychlit hru).
3) schválila zařazení nově vzniklého dokumentu ICCF „Pravidla, směrnice a postupy
ICCF“, který vstoupil v platnost 1. 1. 2018, do legislativy SKŠ v ČR a jeho aplikaci
v rámci domácích soutěží:
http://iccfwebfiles.blob.core.windows.net/rules/ICCF%20Rules%20-%20Final%20version.pdf
(vedoucí MÚ na překladu tohoto velice obsáhlého dokumentu do češtiny velice obětavě
pracuje, ale vzhledem k tomu, že originální anglická verze byla na webu ICCF uveřejněna až
na samém sklonku roku 2017, ke dni zpracování této zprávy pro Konferenci ŠSČR se blížil k
50. stránce z celkových 157!).

Mezinárodní úsek
Pro Kongres ICCF 2017, který se konal v bulharské Albeně ve dnech 3. – 7. 9. 2017, 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. S nejdůležitějšími závěry z jednání se můžete seznámit prostřednictvím přehledové
zprávy od našeho vedoucího delegace.
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Nejdůležitější závěry Kongresu ICCF 2017 v Bulharsku
(zpracoval vedoucí MÚ a delegát ČR u ICCF, Ing. Josef Mrkvička)


Bylo revokováno usnesení Kongresu ICCF 2016, že změny v Pravidlech hry je
povoleno provádět pouze jednou za 2 roky. Nyní je tedy povoleno provádět změny
v Pravidlech hry každoročně.
 Do ICCF byla přijata jako nový člen Indonésie. Pro neplacení finančních závazků bylo
vyloučeno z ICCF Tunisko.
 Byl vyjasněn status tzv. „izolovaných hráčů“, tj. hráčů ze zemí, v nichž neexistuje
federace korespondenčního šachu.
 Všechny procedury odhadů a zrušení partií ve všech případech akceptovaného
vystoupení v soutěžích jednotlivců budou u všech důvodů akceptovaného vystoupení
stejné:
(a) Pokud hráč neukončil v turnaji žádnou partii (pojmem "ukončit" se zde rozumí,
s vyloučením překročení času nebo zrušení partie) a průměrný počet tahů
v hráčových partiích v soutěži je < 26, pak všechny hráčovy partie budou zrušeny.
(b) Pokud hráč neukončil v turnaji žádnou partii a průměrný počet tahů v hráčových
partiích
v soutěži je 26+, pak všechny hráčovy rozehrané partie (tj. s vyloučením partií
s překročením
času, zde výsledky zůstanou zachovány) budou odhadovány.
(c) Pokud hráč ukončil 1+ partií, tak jeho všechny zbývající partie budou odhadovány.
(d) Pro všechny hráče s akceptovaným vystoupením z turnaje bude automaticky
vygenerován požadavek na výsledek odhadu: u partie s < 26 tahy bílého bude automatický
požadavek na remízu (bez podpůrné analýzy), ale u každé partie kde bílý sehrál 26+ tahů,
bude generován
automatický požadavek na výhru (bez podpůrné analýzy).
(e) Pokaždé, když bude tomuto hráči odhadnuta prohra, bude toto rozhodnutí
prověřovat skupina 3 odhadců, zda tento závěr byl „rozumný“ (což je momentální
procedura pouze u zesnulých a vážně nemocných hráčů).
 Každý, kdo vykonává funkci kapitána družstva, může ji vykonávat pouze pro jedno
družstvo v jedné sekci, jedné skupině, nebo jedné divizi této soutěže. Obdobně hráč
jednoho družstva nemůže být kapitánem jiného družstva ve stejné
sekci/skupině/divizi. Tyto restrikce se týkají situace, když různá družstva ze stejného
klubu/federace vstoupí do soutěže na stejné úrovni. To se týká zejména družstev
v Champions League.
 Bylo vyjasněno oprávnění hráčů účastnit se různých soutěží. Řada českých hráčů
hraje pod českou vlajkou, nejsou však členy SKŠ, takoví hráči se nemohou účastnit
turnajů družstev, u nichž se jedná o „reprezentaci“ ČR. Mohou hrát pouze turnaje
jednotlivců, do kterých se hlásí přes Direct Entry.
 Vítěz Světového poháru (pozor: nikoli Světového poháru Veteránů!) získá titul SIM
(nikoli IM jako dosud).
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Byl zamítnut návrh zahrnovat soutěže v Chess960 (Fischerovy šachy) do systému
titulů ICCF. Není však vyloučeno, že někdy v budoucnosti budou pro Chess960
zavedeny samostatné tituly.
Bylo rozhodnuto, že držitelé titulů CCE a CCM obdrží příslušnou medaili proti úhradě
10 €. Viz informace na webu: http://skscr.cz/informace-k-medailim-pro-drziteletitulu-cce-a-ccm/.
Při přihláškách přes Direct Entry bude rozšířeno spektrum platebních možností
(zatím možno pouze prostřednictvím platební brány PayPal).
Protože momentálně existuje 8 různých dokumentů ICCF pro hráče, rozhodčí,
pořadatele a další funkcionáře ICCF, které je zapotřebí projít při hledání nějakého
pravidla, bylo rozhodnuto sloučit je do jednoho dokumentu. Anglický originál tohoto
nového dokumentu by měl být publikován na webu ICCF nejpozději 1. 1. 2018,
dokument bude později přeložen do češtiny a publikován na webu SKŠ v ČR.
Bylo schváleno následující upřesnění Pravidel hry ICCF: změna věty v článku 3
Pravidel, která nyní zní "Pokud hráč nezatáhne, nebo jinak neohlásí svůj úmysl
pokračovat v partii v průběhu 40 dnů času na odpověď na týž tah, partie bude
prohlášena za jeho prohru." na znění "Pokud hráč nezatáhne, nebo jinak neohlásí
svůj úmysl pokračovat v partii v průběhu 40 celých kalendářních dnů (s vyloučením
doby dovolené plus 24 ochranných hodin) na týž tah, bude partie vyhodnocena jako
prohra". (Důvodem upřesnění je skutečnost, že řada hráčů neví, jak počítat onu
lhůtu 40 dnů.). Doplnění článku 8 Pravidel o písmeno c): Opuštění partií může vést k
suspendaci. Pokud si hráč přeje ukončit hru v rozehraných partiích a nepřeje si
požádat rozhodčího o akceptované vystoupení, nebo mu toto akceptované
vystoupení není uděleno, doporučuje se místo opuštění rozehraných partií, prostě
tyto partie vzdát.
Stávající pravidlo: je-li v turnaji zahájen proces odhadů, a hráč, který nevystoupil
z turnaje, nepodá v průběhu požadované lhůty 7 dnů žádný požadavek na výsledek
odhadu (výhra, nebo remíza, s analýzami, nebo bez nich), bude se automaticky
předpokládat, že tento hráč požaduje remízu bez analýz podporujících tento
požadavek.
Bylo změněno pro soutěže startované 1. 1. 2018 a později, následovně: lhůta 7 dnů
byla prodloužena na 14 dnů.
Stávající pravidlo:
„Pokud hráč nabídne v partii remízu a tato nabídka je soupeřem odmítnuta, server
fyzicky znemožní schopnost hráče učinit druhou po sobě jdoucí nabídku
remízy v této partii.“
Pro soutěže startované 1. 1. 2018 a později bylo výše uvedené znění pozměněno
takto:
„Pokud hráč nabídne v partii remízu a tato nabídka je soupeřem odmítnuta, server
fyzicky znemožní schopnost hráče učinit druhou po sobě jdoucí nabídku remízy v této
partii, a to do doby, než bylo sehráno nejméně dalších 10 tahů.“
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Ostatním účastníkům turnaje a veřejnosti bude umožněno sledovat neukončené
partie on-line, se zpožděním 5 tahů a po ukončení 10 partií v turnaji nebo po 1 nebo
2 letech hry, (týkalo by se zejména finále MS jednotlivců a finále olympiády), detaily
budou ještě upřesněny.
Sloučením zón 2 Latinská Amerika a 4 Afrika/Asie byla vytvořena nová zóna ICCF
Svět, (je možné, že ještě dojde k jejímu přejmenování). ICCF má tedy nyní 3 zóny,
zónu 1 Evropa, zónu 3 Severní Amerika/Pacifik, zónu Svět (zatím není očíslována).
Byly schváleny principy změn členství federací v zónách.
Byl zamítnut návrh rozšířit používání tablebase Nalimov/Lomonosov na 7kamenovou
a s platností od 1. 1. 2018 ji používat jako platnou pro reklamace
výhry/remízy/prohry pro všechny pozice s nejvýše 7 kameny.
Bylo zrušeno pravidlo 50 tahů u koncovek se 7 kameny.
Video
z Kongresu
lze
shlédnout
na
https://www.youtube.com/watch?v=EG2id_lp6Zc.
Pořadatelem Kongresu ICCF 2018 bude v termínu 19. – 23. 8. 2018 Wales, místo
konání: Llandudno – hotel Imperial****. S bližšími informacemi a programem na
jednotlivé
dny
se
je
možné
seznámit
na
http://iccfwebfiles.blob.core.windows.net/congress/Imperial.pdf.

Ocenění českých hráčů předaná na Kongresu ICCF 2017
Certifikáty (diplomy) a medaile za nové tituly ICCF či umístění ve významných mezinárodních
soutěžích ICCF za SKŠ v ČR na Kongresu ICCF 2017 získali:
- GM Petr Boukal z Prahy (in memoriam) – 3. místo ve finále 28. Mistrovství světa
jednotlivců a s tím spojený zisk titulu mezinárodního velmistra v korespondenčním šachu,
- IM Vratislav Novák z Olšovce – zisk titulu mezinárodního mistra v korespondenčním šachu.
Pan Vratislav Novák se osobního převzetí ocenění přímo na Kongresu ICCF vzdal, takže
certifikáty (diplomy) a medaile za oba dva oceněné hráče převzal Ing. Josef Mrkvička, coby
oficiální delegát SKŠ v ČR. Ocenění určená GM Petru Boukalovi předal následně předseda SKŠ
v ČR jeho pozůstalým. Stalo se tak 22. 12. 2017 v Sokole Vyšehrad, a to za přítomnosti
mnoha Petrových kamarádů z tohoto klubu.
Mezinárodní tituly získané hráči SKŠ v ČR v průběhu roku 2017
Mistr v korespondenčním šachu – CCM:
- Ladislav Pravec z Týna nad Vltavou,
- Jan Schwarz z Police nad Metují.
Expert v korespondenčním šachu – CCE:
-
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Jindřich Binas mladší z Pardubic,
Rudolf Cvak z Líbeznic,
Roman Kudr z Dubence u Dvora Králové nad Labem,
Alois Kýhos z Chrudimi,
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-

Lukáš Mezera z Českých Budějovic,
Václav Paulík z Havlíčkova Brodu.

Aktivní hráči SKŠ v ČR v 1. světové stovce ratingové listiny ICCF pro klasický šach, stav k 1.
1. 2018:
- 01. místo (Elo 2688) – GM Roman Chytilek (Brno),
- 25. místo (Elo 2594) – GM Jan Židů (Praha),
- 59. místo (Elo 2568) – GM Kamil Stalmach (Opava),
- 82. místo (Elo 2554) – GM Pavel Sváček (Praha),
- 85. místo (Elo 2553) – GM Zdeněk Straka (Tábor) – ke dni 9. 4. 2017 se kvalifikoval do finále
MS ICCF!
Aktivní hráči SKŠ v ČR v 1. světové stovce ratingové listiny ICCF pro Fischerův šach, stav k 1.
1. 2018:
- 36. místo (Elo 405) – IM Vladislav Hýbl (Praha),
- 44. místo (Elo 2384) – SIM Lubomír Machýček (Jeseník nad Odrou).
Praha 8. 2. 2018
S využitím podkladů od Ing. Josefa Mrkvičky zpracoval: Jan Židů – předseda Řídicí komise SKŠ
v ČR
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