
 
   

 

 

ME v rapid a bleskovém šachu 

V nedalekých polských Katowicích se od 15. do 17. prosince konalo Mistrovství Evropy ve zrychlených 

tempech hry. ME v bleskovém šachu se zúčastnilo rekordních 1091 hráčů. Mezi nimi předvedl skvělý 

výkon Peter Michalík, který v obrovské konkurenci získal bronzovou medaili – z 11 dvojkol uhrál 17,5 

bodu. Celkovým vítězem se stal Sergei Zhigalko s 18 body. David Navara skončil pátý se ztrátou jednoho 

bodu na vítěze. Z České republiky se do Polska vydala početná výprava 53 hráčů. 

 
(Peter Michalík s cenami, zdroj: Oficiální web soutěže.) 

V rapid šachu se zúčastnilo dokonce 1181 hráčů a z toho 37 Čechů. Nejlépe si vedl David Navara, který 

s 8,5 body z 11 kol obsadil 21. místo. S náskokem půl bodu zvítězil Maksim Vavulin s 10 body, který 

v posledním kole porazil do té doby vedoucího polského talenta Jana-Krzystofa Dudu, čímž ho odsunul 

na 2. pozici. 

Výsledky ME v rapid šachu 

Výsledky ME v bleskového šachu   

Analýzy 2 partií Petera Michalíka v pořadu V šachu 
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http://chess-results.com/tnr321655.aspx?lan=5&art=1&wi=821&zeilen=99999
http://chess-results.com/tnr320870.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/


 
   

 

 

MS v rapid šachu a bleskovém šachu 

V Saudské Arábii se od 26. do 30. prosince uskutečnilo Mistrovství světa ve zrychlených tempech hry. 

Naším jediným zástupcem byl Viktor Láznička, kterému se dařilo především v rapid šachu. Hned 

v prvním kole zremizoval Iana Nepomniachtchiho, který nakonec získal bronzovou medaili. Mezi 

Lázničkovi další skalpy patří výhra nad Korobovem či Shortem nebo remíza s Aronianem. Bohužel se 

mu ale nepovedl závěr soutěže a nakonec skončil na 46. místě s 8 body z 15 kol. Celkovým vítězem se 

stal Viswanathan Anand s 10,5 body. V tie-breaku porazil o 26 let mladšího Vladimira Fedoseeva! 

 
(Viktor Láznička během Mistrovství světa, zdroj: Oficiální web soutěže.) 

V bleskovém šachu zvítězil s přehledem Magnus Carlsen, který získal 16 bodů z 21 kol, stříbrný Sergej 

Karjakin měl o bod a půl méně. Viktor Láznička skončil na 39. místě s 12 body.  

Mistrovství světa se nemohli zúčastnit izraelští šachisté, kteří nedostali víza. Politické spory zemí tak 

bohužel zasáhly do sportu a je na FIDE, aby příště vybrala jako místo konání zemi, kde budou mít 

možnost startovat šachisté ze všech federací. 

Výsledky MS v rapid šachu 

Výsledky MS v bleskovém šachu 

 

http://chess-results.com/tnr323006.aspx?lan=5&art=1&rd=15&fed=CZE&flag=30&wi=821
http://chess-results.com/tnr323557.aspx?lan=5&art=1&rd=21&flag=30&wi=821


 
   

 

 

Motivační a výroční ceny  

Během vyhlašování Mistrovství České republiky v bleskovém šachu byly předány motivační a výroční 

ceny za rok 2017. Hned tři naši hráči předvedli během roku výrazný výkonností vzestup, což kromě 

výrazného zvýšení ELO hodnocení znamená nastoupit proti 20 silnějším soupeřům a alespoň ve 

4 turnajích hrát nad papírové předpoklady. Cenu Evžena Gonsiora a s ní i 90 000 Kč získali Karolína 

Olšarová, Jan Krejčí a Vojtěch Plát, který poslední podmínku splnil na Štědrý den na turnaji 

v Nizozemsku. Cenu Vrastislava Hory a 60 000 Kč získal Thai Dai Van Nguyen, který jako jediný z našich 

juniorů překročil FIDE ELO 2500. 

 
(Karolína Olšarová, Jan Krejčí a Thai Dai Van Nguyen, foto: Vladimír Jagr.) 

Šachistou roku se stal David Navara, který v roce 2017 vyhrál již po osmé Mistrovství České republiky 

v Ostravě a ve světovém žebříčku se opět probojoval do nejlepší dvacítky. Mezi ženami zvítězila 

Karolína Olšarová, která se umístila 2. na Mistrovství České republiky v Ostravě, hrála výborně na ME 

družstev a získala ELO 2318, čímž se stala novou českou jedničkou.  

Talentem roku se stala Natálie Kaňáková, která především předvedla skvělý výkon na Mistrovství světa 

juniorů v Itálii, kde skončila na 9. místě, během celého roku připsala více než 100 ELO bodů a poskočila 

na 5. místo v českém žebříčku.  

Za práci s mládeží byla oceněna Šachová škola Vávra & Černoušek. Její zakladatelé Pavel Vávra a Lukáš 

Černoušek se již od roku 2005 věnují trénování dětí na pražských základních školách. Ocenění za přínos 

šachu si odvezl AVE-KONTAKT, který má velkou zásluhu na tom, že Česká republika je co se týče 

započítaných turnajů na FIDE na 6. místě na světě. Do Síně slávy byl za svůj mimořádný celoživotní 

přínos pro kompoziční šach uveden Vladislav Buňka. 



 
   

 

 

Mistrovství ČR v bleskovém šachu 

Tečku za prosincovými událostmi udělalo Mistrovství ČR v bleskovém šachu, které se v letošním roce 

uskutečnilo až 30. prosince, ale přesto přilákalo 212 účastníků v turnaji mužů a 37 mezi ženami. 

V turnaji něžného pohlaví se sešla téměř celá česká špička, chyběla pouze Joanna Worek. S 15 koly si 

nejlépe poradila první nasazená Olga Sikorová a se ziskem 10,5 bodu si odvezla zlatou medaili. 

Stříbrnou příčku také s 10,5 body obsadila Tereza Rodshtein. Třetí skončila Mistryně ČR v klasickém 

šachu Kristýna Havlíková. Nejlepší juniorkou se stala Natálie Kaňáková, která celkově skončila čtvrtá. 

V mužské kategorii ve velké konkurenci zvítězil Miloš Jirovský s 12 body, stříbro bral Peter Michalík. 

Bronzovou medaili získal Vlastimil Babula, který měl skvělý rozjezd 8,5 bodu z 9 kol. Nejlepším juniorem 

se stejně jako v loňském roce stal Thai Dai Van Nguyen. 

Výsledky kategorie mužů 

Výsledky kategorie žen 

Fotogalerie od Vladimíra Jagra 

Hodinový speciál ČT sport z turnaje 

 

Zápas Davida Navary v Číně 

David Navara se MČR v bleskovém šachu nezúčastnil, protože na přelomu roku odcestoval do Číny na 

zápas s vycházející hvězdou světového šachu – jeho soupeřem byl Wei-I. V první partii David krásně 

obětoval dámu a černými zvítězil, Wei-I mu to ale ve třetí vážné partii oplatil. Ve zkrácených tempech 

dál pokračoval vyrovnaný souboj, který rozhodl až Armageddon. Navara musel zvítězit, Wei-I ale 

obětoval věž a partie skončila věčným šachem. Vítězem zápasu se stal Wei-I. 

Partie zápasu na chess24 

 

Bleskový přehled 

• Budeme mít nejmladšího velmistra v české historii, pár dní před svými 16. narozeninami dosáhl 

na poslední normu Thai Dai Van Nguyen. Uhrál si ji na turnaji First Saturday v Maďarsku během 

prosince. První normu získal již před 2 lety v naší Extralize. 

• 1. 1. vyšla nová Pravidla FIDE, odkaz na český překlad najdete zde. Hlavní změnou je, že 

neprohrává první nepřípustný tah v bleskovkách ani v rapid šachu, ale jako ve vážném tempu 

až ten druhý. 

• 2. a 3. prosince pokračovala Extraliga druhým dvojkolem, po kterém zůstává stoprocentní 

pouze 1. ŠK Novoborský. Největší konkurent ŠK Lysá nad Labem prohrál těsně 3,5-4,5 s GASCO 

Pardubice a v neděli pouze remizoval s navrátilcem do Extraligy ŠK ZIKUDA Turnov. 

• 30. 11. až 3. 12. 2017 se v Praze uskutečnil Bankovní šachový festival. V bleskovém šachu 

zvítězil Jan Havlík, v rapid šachu Jiří Jirka a ve Fischerových šachách Petr Zvára. 

 

http://chess-results.com/tnr321997.aspx?lan=5&art=1&rd=15&wi=821
http://chess-results.com/tnr321996.aspx?lan=5&art=1&rd=15&wi=821
https://www.zonerama.com/jagr/Album/3998661
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213078745-sach
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/wei-yi-vs-navara-2017/1/1/3
http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf
https://www.praguechess.cz/index.php?modul=&akce=&orderby=2445&strankovani=0&zobrazeni=ano&langue=cs


 
   

 

 

ŠSČR vyhlašuje tyto konkurzy 

• Konkurz na pořadatele MČR juniorek a dorostenek a Polofinále MČR juniorů a dorostenců 

s uzávěrkou přihlášek 28. 2. 2018. 

• Konkurz na pořadatele MČR v rapidu žen  s uzávěrkou přihlášek 9. 2. 2018. 

• Konkurzy na pořádání MČR čtyřčlenných družstev v rapidu a blesku s uzávěrkou přihlášek 31. 

1. 2018. 

• Konkurz na kapitána mužské reprezentace a na kapitána ženské reprezentace s uzávěrkou 

přihlášek 28. 2. 2018. 

• Konkurz na pořadání MČR do 8 let s uzávěrkou přihlášek 10. ledna. 

 

A na závěr máme pro Vás stručný kalendář blížících se šachových událostí: 

12 .– 19. 1. 2018  Praha.    XVII. Open Praha 
12. – 28. 1. 2018  Wijk aan Zee  Tata Steel Chess Tournament 
13. – 14. 1. 2018 Extraliga - 5. a 6. kolo 
14. 1. 2018   2. ligy - 6. kolo 
20. - 27. 1. 2018  Mariánské Lázně XVII. ročník OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
21. 1. 2018    1. ligy – 6. kolo 
22. 1. - 1. 2. 2018  Gibraltar  Gibraltar OPEN 
27. 1. 2018   Bakov nad Jizerou Bakovské dvojice 
28. 1. 2018   2. ligy – 7. kolo 
 

http://www.chess.cz/konkurz-a-rozpisy-mcr-juniorek-a-polofinale-mcr-junioru/
http://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-mcr-v-rapidu-zen/
http://www.chess.cz/konkurzy-na-poradani-mcr-ctyrclennych-druzstev-v-rapidu-a-blesku/
http://www.chess.cz/konkurs-na-kapitany-muzske-a-zenske-reprezentace/
http://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-mcr-do-8-let/

