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Hry VIII. zimní Olympiády dětí a mládeže 2018
Zimní Olympiáda dětí a mládeže 2018 se konala v Pardubickém kraji a mezi celkem 11 sportů se vešly
také šachy. Turnaj pro 4 věkové kategorie se hrál v Litomyšli ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2018. Starší žáci
(chlapci narození 2002 a mladší), mladší žáci (chlapci narození 2004 a mladší), nejmladší žáci (chlapci
narození 2007 a mladší) a dívky (dívky narozené 2002 a mladší) hráli švýcarským systémem na 7 kol,
tempem 2x45 minut plus 30 sekund za tah. Do každé kategorie byl nominován jeden hráč či jedna
hráčka krajskou komisí a celkem se registrovalo všech 56 přihlášených účastníků ze 14 krajů České
republiky.
Mezi dívkami zvítězila Karin Němcová (Hlavní město Praha) se ziskem 5,5 bodu. Na druhé a třetí
místo bylo potřeba 5 bodů, druhá díky lepšímu pomocnému hodnocení skončila Julie Vilímová
(Středočeský kraj) a třetí byla Julie Richterová (Jihomoravský kraj). Kategorii starších žáků opanoval
Richard Mládek (Středočeský kraj) ziskem 6 bodů, druhý byl Matouš Eret (Plzeňský kraj) se ziskem 5
bodů. Dohromady 5 starších žáků uhrálo 4 body, nejlepším z této skupiny byl celkově třetí Marek
Sýkora (Liberecký kraj). Skupinu mladších žáků vyhrál Petr Gnojek (Moravskoslezský kraj) díky zisku
5,5 bodu. Druhý skončil Jakub Vojta (Středočeský kraj) a třetí Rudolf Jun (Kraj Vysočina), kteří získali 5
bodů. Kategorie nejmladších žáků poznala vítěze v podobě Karla Brožka (Pardubický kraj), který uhrál
6 bodů. Stříbro získal Marek Fizer (Moravskoslezský kraj) za 5,5 bodu a bronz bral Ondřej Winter
(Královehradecký kraj) díky zisku 4,5 bodu.
Kompletní výsledky
Úvodní článek na webu ŠSČR - Zahájení a popis prvních kol šachové části Olympiády
Pravidelné spoty na České televizi

(Vítězné družstvo Středočeského kraje, zdroj: Facebook TJ Spartak Vlašim.)

Proběhla 122. schůze VV ŠSČR
Stručné závěry 122. schůze VV ŠSČR, která se konala 18. ledna v Praze na Strahově:
•
•

•

•

Je plánováno dálkové studium pro trenéry I. třídy ve spolupráci s FTVS UK
MŠMT plánuje tzv. rejstřík sportovců, který bude kontrolovat sportovce s rejstříkem obyvatel,
proto budeme muset mít v databázi ŠSČR uvedenou správnou adresu členů podle jejich
trvalého pobytu
Byly vyhodnoceny konkurzy na MČR mužů a žen 2018. Otevřené MČR mužů se bude konat
28. 4. – 6. 5. 2018 v Ostravě a uzavřené MČR žen se uskuteční 21. – 29. 6 2018 v Českých
Budějovicích
IA Jiřina Prokopová je jmenována předsedkyní Komise rozhodčích od 1. 2. 2018

Připomínáme, že Konference ŠSČR 2018 se uskuteční 24. 2. 2018 v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.
Komuniké ze 122. schůze VV ŠSČR
Zápis ze 122. schůze VV ŠSČR

Dva rekordní turnaje série Czech Tour
Série turnajů Czech Tour v lednu pokračovala turnaji v Praze a v Mariánských Lázních. XVII. ročník
Openu Praha se konal ve dnech 12. – 19. 1. 2018 v pražském hotelu Olympik. Dva hlavní turnaje (A a
B) hrálo dohromady rekordních 343 hráčů z 38 zemí, přičemž hráčů z České republiky bylo 137. Hlavní
A turnaj vyhrál slovenský velmistr Milan Pacher se ziskem 7,5 bodu a druhý FM Chekletsov získal
taktéž 7,5 bodu. O 3. až 7. místo se podělili hráči, kteří získali 7 bodů. Byl mezi nimi i mladý Ind
Raahul, který navíc splnil normu mezinárodního mistra. Nejlepším z Čechů byl velmistr Neuman,
který skončil na 11. místě. Hlavní turnaj B vyhrál Ukrajinec Prudnikov ziskem 7,5 bodu. O druhé a třetí
místo se podělili čeští hráči Pavel Němeček a Bořivoj Kronowetter, kteří uhráli shodně 7 bodů.
Doprovodný turnaj v rapid šachu vyhrál Ashvin Sivakumar ze Singapuru. Bleskový turnaj vyhrál IM
Mihajlov z Norska, IM Konopka skončil druhý díky horšímu pomocnému hodnocení.
Analýzy z Openu Praha na webu ŠSČR
Výsledky Openu Praha 2018
17. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2018 se odehrál ve dnech 20.
– 27. 1. 2018. Hlavních turnajů ve vážných partiích na 9 kol se zúčastnilo též rekordních 198 hráčů
z 23 zemí.
V rámci festivalu se bojovalo o normy mezinárodních titulů v celkem 5 uzavřených turnajích za účasti
řady českých hráčů. Velmistrovský turnaj A1 ovládli FM Chekletsov a GM Chernyshov z Ruska se 6,5
body před velmistrem Plátem, který uhrál 5,5 bodu. Mladý Jan Miesbauer získal v těžké konkurenci 1
bod.

Druhý velmistrovský turnaj A2 vyhrál velmistr Jiří Štoček se ziskem 7 bodů a náskokem celého bodu
na islandského velmistra Stefanssona. 5,5 bodu a lepší pomocné hodnocení stačilo velmistru
Neumanovi na třetí místo. Horší pomocné hodnocení odsunulo (brzy)velmistra Thai Dai Van Nguyena
na čtvrtou pozici výsledkové tabulky.
Vzájemná partie Neumana (bílý) s Nguyenem (černý)
se odehrála v 8. kole. Pozice po 31. tahu bílého (viz
diagram) je lepší pro bílého, ale po 31… Vcc8 32. Jxf8+
Vxf8 by čekala bílého ještě těžká práce. Černý ovšem
zahrál 31…fxg6?, následně bílý rychle vyhrál po 32.
Dxe6 gxh5 33. Dg6+ Kh8 a zkušený Neuman partii
zakončil 34. Vd8 Vc8 35. V1d7! 1-0 Černý pokryje mat
na g7 pouze za cenu obrovských materiálních ztrát.
Překvapivým vítězem mistrovského turnaje B1 se stal
Boris Navrodskiy z Ruska se ziskem 7 bodů. FM Luboš
Roško získal 4 body. Šest bodů získali FM Lee (Singapur)
a GM Solozhenkin (Rusko) v mistrovském turnaji B2,
lepší pomocné hodnocení zajistilo první místo pro
singapurského hráče. IM Juřek v tomto turnaji získal 4,5 bodu a Jan Turner uhrál 3,5 bodu. Mistrovský
turnaj B3 zcela ovládl FM Chkhaidze z Gruzie, který soupeřům dovolil pouze tři remízy a připsal si
nejvíce bodů (7,5/9) ze všech uzavřených turnajů. IM Petr Pisk se ziskem 5,5 bodu obsadil třetí místo.
Hlavní otevřený turnaj vyhrál FM Kacper Grela z Polska se ziskem 7,5 bodu. Nejlepším z Čechů byl IM
Neckář na šestém místě se 6,5 body. Novinkou byl turnaj seniorů, který opanovala trojice hráčů se
ziskem 6,5 bodu. Nejlepší pomocné hodnocení přiřklo první místo FM Stigarovi z Norska. Druhé a
třetí místo brali čeští FM Bartoš a Kozák. Doprovodný turnaj v rapid šachu vyhrál IM Low ze Singapuru
100% výsledkem (7/7!). Bleskový turnaj vyhrál samostatně velmistr Neuman (9,5/11).
Analýzy na webu ŠSČR
Výsledky Openu Mariánské Lázně 2018

Ligové soutěže družstev
Extraliga má za sebou další dvojkolo, které zamíchalo pořadím na obou pólech tabulky. V sobotu 13.
ledna porazil v záchranářském souboji tým ŠK Slavoj Poruba družstvo ŠK města Lysá nad Labem a
získal tak veledůležité první 3 body do tabulky. 1. Novoborský ŠK vyhrál oba své víkendové zápasy
s brněnskými týmy velkým rozdílem a mohl tak v poklidu sledovat, jak se daří nejbližšímu
pronásledovateli Výstaviště Lysá nad Labem. Výstaviště v sobotním zápase těsně přehrálo Labortech
Ostrava, ovšem největší překvapení dvojkola se zrodilo v neděli v zápase Výstaviště Lysá nad Labem –
ŠK Slavoj Poruba, který Poruba vyhrála 5 – 3. Po šestém kole je jasně v čele 1. Novoborský ŠK
s náskokem 5 bodů na týmy Výstaviště Lysá nad Labem (Výstaviště má navíc předehrán zápas 9. kola

proti ŠK města Lysá nad Labem, který Výstaviště vyhrálo 6 - 2) a ŠK Zikuda Turnov. Bez bodu stále
zůstávají týmy ŠK města Lysá nad Labem a Tatran Litovel. Poslední dvojkolo této sezóny se odehraje
10. – 11. 2. 2018 v Brně, Turnově, Pardubicích a Lysé nad Labem. Závěrečné trojkolo se odehraje
v Brně 6. – 8. 4. 2018.
Komentáře a analýzy 5. a 6. kola Extraligy
Dvě kola v lednu odehrála taktéž družstva v 1. ligách. Po šestém kole je v západní skupině v čele tým
Bartoš Unichess, který má náskok jednoho bodu na TJ Neratovice A. Pod čarou ponoru se zatím
nacházejí družstva ŠK JOLY Lysá nad Labem C, TJ Neratovice B a QCC České Budějovice. Východní
skupinu vede TŽ Třinec následovaný Slavojem Český Těšín. Sestupem jsou nejvíce ohroženy týmy
Agentura 64 Grygov, Lokomotiva Brno A a Panda Rychnov nad Kněžnou A.
Dokonce 7 kol je odehráno v šesti skupinách druhých lig. Skupinu A vede TJ Šakal Kozolupy, skupinu B
ŠK ZIKUDA Turnov B a skupinu C TJ Pankrác B. 2.ligu 'D' zatím ovládá tým 2222 ŠK Polabiny C, skupinu
E vedou Jezdci Jundrov a nejvíce bodů ve 2.lize 'F' doposud získal tým SK Slavia Orlová “A”.

Tata Steel Chess 2018
V nizozemském Wijk an Zee se konal ve dnech 12. – 28. 1 2018 již 80. ročník tradičního šachového
festivalu. Česká republika bohužel neměla na této světoznámé akci svého zástupce. Největší
pozornost přilákal hlavní turnaj Tata Steel Masters, ve kterém se utkala mezi sebou světová špička.
Nejlepšího výsledku (9 bodů ze 13 kol) dosáhli domácí Anish Giri a mistr světa Magnus Carlsen. O
vítězi tohoto ročníku rozhodoval tiebreak v bleskových partiích, který ovládl Magnus Carlsen. Mohl
tak slavit svůj již šestý triumf v tomto turnaji, čímž se dostal na první místo historických tabulek. O
třetí a čtvrté místo se rozdělili Vladimír Kramnik a Shakhriyar Mamedyarov, kteří dosáhli na 8,5 bodu.
Druhý uzavřený turnaj (Tata Steel Challengers) vyhrál Ind Santosh Gujrathi Vidit a zajistil si tak
pozvání do hlavního turnaje v příštím roce.

(Tiebreak o 1. místo v turnaji Tata Steel Masters 2018, foto: Alina l’Ami, Facebook Tata Steel Chess)

I mistr světa se utne
Magnus Carlsen měl v 8. kole turnaje Tata Steel
Masters bílé figury a jeho soupeřem byl anglický
velmistr Gawain Jones. Mistr světa zahrál
neopatrné 17. g4? a partie dospěla do pozice na
diagramu. Anglický velmistr nezaváhal a tahem
17…f4! získal figuru s vyhranou pozicí. V dalším
průběhu ovšem nedokázal černý včas uzavřít
královské křídlo a mistr světa i přes materiální
nevýhodu vyhrál útokem na černého krále.

Carlsen - Jones, Wijk an Zee 2018

Informujeme o následujících konkurzech a propozicích:
•
•
•
•
•
•
•

MČR juniorek a dorostenek a Polofinále MČR juniorů a dorostenců, s uzávěrkou přihlášek
28. 2. 2018.
MČR v rapidu žen s uzávěrkou přihlášek 9. 2. 2018.
Konkurz na kapitána mužské reprezentace a na kapitána ženské reprezentace s uzávěrkou
přihlášek 28. 2. 2018.
MČR do 8 let s uzávěrkou přihlášek je 18. února 2018.
Republikové kolo Přeboru škol v šachu s uzávěrkou přihlášek 15. 2. 2018
MČR mužů v rapidu a MČR seniorů, v obou případech s uzávěrkou přihlášek 16. 2. 2018
Byly zveřejněny propozice a přihlášky březnových MČR v Koutech nad Desnou, konkrétně
MČR do 16 let (10. – 17. 3. 2018) a MČR juniorů a dorostenců (9. – 17. 3. 2018)

A na závěr máme pro Vás stručný kalendář blížících se šachových událostí:
2. – 3. 2. 2018
4. 2. 2018
10. 2. 2018
10. – 11. 2. 2018
11. 2. 2018
17. 2. 2018
17. 2. 2018
18. 2. 2018
24. 2. 2018
25. 2. 2018
24. 2. – 3. 3. 2018

Memoriál Tomáše Baštince – Bezměrov
1. ligy – 7. kolo
200. turnaj – VC ŠK DP Praha Rapid Open
Extraliga - 7. a 8. kolo
2. ligy - 8. kolo
GP ČR v rapid šachu – FIDE rapid Pivovaru Dalešice
Slezský open, součást Rapid tour Ostravský koník 2018 – Rychvald
1. ligy – 8. kolo
Konference ŠSČR 2018 – Hotel Slunce, Havlíčkův Brod
2. ligy – 9. kolo
Czech Tour - XVIII. ročník Open Liberec

