
 
   

 

 

ME jednotlivců 

ME jednotlivců se odehrálo od 16. března do 28. března v gruzínském Batumi, kde se bude letos konat 

také Šachová olympiáda. 11 kol absolvovalo celkem 302 hráčů a hráček. Kromě bohatého cenového 

fondu (94 000 eur) se hrálo o 23 postupových míst na Světový pohár. 

David Navara byl nasazený jako č. 3, dále se z našich reprezentantů představili Zbyněk Hráček, Jiří 

Štoček, Tadeáš Kriebel, Thai Dai Van Nguyen a Jan Vykouk. Velmistr Navara se ukázal jako skvělý 

prognostik, neboť v televizním pořadu V šachu řekl: „Hlavním cílem je postoupit, a pokud možno 

skončit do 16. místa“. Obě mety splnil, protože se ziskem 7,5 bodu obsadil konečné 14. místo, které 

mu přisoudila až prohra v posledním kole s celkovým vítězem GM Šarićem z Chorvatska. Skvělý turnaj 

sehrál mladý Thai Dai Van Nguyen (7 bodů), který si připsal 22 bodů do ratingu a porazil 2 hráče 

s ratingem přes 2600 bodů. Jiří Štoček (6,5 bodu) obsadil v těžké konkurenci 71. místo. Ostatním našim 

zástupcům se již příliš nedařilo, Zbyněk Hráček získal 6, Tadeáš Kriebel 5 a Jan Vykouk 4 body. 

Článek o ME na webu ŠSČR 

 

MČR mládeže do 16 let a MČR juniorů a dorostenců 

V Koutech nad Desnou v hotelu Dlouhé Stráně se ve dnech 9. – 17. března konalo MČR juniorů a 

dorostenců a zároveň 10. – 17. března se na stejném místě konalo MČR mládeže do 16 let. Junioři a 

dorostenci hráli uzavřený turnaj na 11 kol, ostatní kategorie a dva doprovodné turnaje se hrály 

švýcarským systémem na 9 kol. Celkem se hrálo 11 hlavních turnajů, kterých se dohromady zúčastnilo 

323 hráčů. 

A jak to celé dopadlo? Nejmladší kategorii dívek D10 jasně opanovala Adéla Janoušková (8,5 bodu), 

druhá skončila Dorota Veverková (7 bodů) a třetí Amálie Zádrapová (6,5 bodu). V nejmladší kategorii 

chlapců H10 vyhrál Václav Finěk (7,5 bodu), druhý byl Tadeáš Hladký (7 bodů) a třetí skončil Karel 

Brožka (6 bodů).  V kategorii D12 vyhrála Lucie Fizerová (7,5 bodu) před Annou Voříškovou (7 bodů) a 

Marií Vaňkovou (6,5 bodu).  Richard Stalmach dominoval v chlapecké kategorii H12 se ziskem 8 bodů, 

druhý skončil Štěpán Hrbek (7 bodů) a třetí Matouš Hlavina (6 bodů). Kategorii dívek do 14 let vyhrála 

Nikola Gregůrková (7,5 bodu) před Martinou Štastnou a Annou Lhotskou, které obě získaly 7 bodů. Ve 

skupině chlapců H14 vyhrál Jakub Kůsa (7 bodů) před Jakubem Vojtou a Davidem Barákem (oba 6 

bodů). V kategorii D16 získala zlato Karin Němcová (7 bodů), stříbro brala Kristýna Laurincová (6,5 

bodu) a bronz Anna Marie Koubová (6 bodů). Nejstarší chlapeckou kategorii H16 vyhrál Martin Buločkin 

(7 bodů), druhý byl Alexandr Skalský (6,5 bodu) a třetí Jakub Voříšek (6 bodů).  Kategorii dorostenců 

vyhrál Tomáš Hurdzan (5,5 bodu), druhý byl Jiří Liška (5 bodů) a třetí Martin Simet (5 bodů). Kategorii 

juniorů (a celkově celý turnaj) ovládl Martin Hollan (9 bodů), druhý byl Daniel Kožúšek (8,5 bodu) a 

třetí skončil Josef Havelka (8 bodů). 

Doprovodný FIDE Open vyhrál Jakub Šafařík před Jonášem Eretem (oba 7,5 bodu) a Martinem 

Vystrčilem (6 bodů). V Národním Openu jasně zvítězil Ondřej Novotný (8 bodů) před Milanem Šnorkem 
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(7 bodů) a Antonínem Hartingerem (6,5 bodu). Doprovodný bleskový turnaj jasně ovládl GM Plát 

ziskem 11 bodů z 11 kol.   

  

 

Vítězové MČR juniorů, zleva: stříbrný Daniel Kožúšek, vítězný Martin Hollan a bronzový Josef Havelka  

Úvodní zpráva z MČR juniorů a mládeže 

Závěrečná zpráva z MČR juniorů a mládeže 

Celkové výsledky všech turnajů 

 

124. schůze VV ŠSČR 

Výkonný výbor se ke své 124. schůzi sešel v úterý 27. března v Praze na Strahově. Hospodář R. Svoboda 

informoval o rozdělení dotací MŠMT v programech Repre a Talent. ŠSČR si oproti loňskému roku 

polepšil o 1,6 milionu Kč. Na rozdělení dotací v programu Organizace sportu, nejdůležitějšímu 

programu pro sportovní svazy, se zatím čeká, protože uzávěrka podávání žádostí byla teprve 16. 

března. R. Svoboda dále informoval o uzavřené smlouvě s pojišťovnou Kooperativa ohledně pojištění 

odpovědnosti statutárních orgánů od 1. 1. 2018, viz komuniké na stránkách ŠSČR. Pojištění se týká 

nejen ŠSČR, ale i všech krajských svazů. 

Diskutovalo se o předloženém návrhu na zřízení nové komise rodičů, nicméně prozatím v navrženém 

složení nebyla schválena.  

http://www.chess.cz/uvodni-zprava-mcr-mladeze-a-mcr-junioru-a-dorostencu/
file:///C:/Users/Martin/Downloads/Závěrečná%20zpráva%20z%20MČR%20mládeže%20do%2016%20let%20a%20MČR%20juniorů%20a%20dorostenců
http://chess-results.com/tnr335099.aspx?lan=5&art=1&rd=9


 
   

 

 

M. Konopka informoval o ukončeném konkurzu na kapitány reprezentace. Na oba posty přišla pouze 

jedna přihláška, u mužů se přihlásil Zbyněk Hráček a u žen stávající kapitán Petr Hába. M. Konopka dále 

informoval o nominaci na letošní Mitropa Cup, který se uskuteční v Isola Capo Rizzuto v Itálii.  

Z. Fiala informoval o proběhlém MČR juniorů a mládeže v Koutech nad Desnou. Pořadatel zajistil 120 

elektronických šachovnic, takže všechny mistrovské partie byly přenášeny on-line a hráči měli v sálech 

klid ke hře. Obě akce proběhly úspěšně ke spokojenosti KM i účastníků. 

Schváleno bylo rozdělení dotací v projektu KTCM pro jednotlivé kraje. Schválena byla také Trenérskou 

komisí předložená dohoda o spolupráci při výchově a vzdělávání trenérů s FTVS UK. 

Komuniké ze 124. schůze VV ŠSČR 

 

Turnaj kandidátů 

Lahůdka pro šachové fanoušky a jeden z hlavních vrcholů tohoto roku se odehrál v Berlíně od 10. do 

27. března. Osmička elitních velmistrů (Mamedjarov, Kramnik, So, Aronjan, Caruana, Liren, Griščuk a 

Karjakin) se utkala dvoukolově v uzavřeném turnaji o právo vyzvat v zápase o titul mistra světa 

Magnuse Carlsena. Turnaj byl napínavý od začátku až do konce poslední partie. Skvěle odstartoval 

Kramnik (2,5 bodu ze 3 kol), ovšem ve 4. kole prohrál s Caruanou, který se nadlouho usadil v čele 

pronásledován Mamedjarovem. V 9. kole nevyužil Caruana velkou výhodu s Ding Lirenem, přesto stále 

udržoval relativně bezpečné vedení. Velké zemětřesení ve výsledkové listině se odehrálo ve 12. kole, 

kdy Sergej Karjakin porazil dosud vedoucího Caruanu a ujal se vedení díky lepšímu pomocnému 

hodnocení. Ve stejném kole Mamedjarov prohrál 

s Lirenem a ztrácel na vedoucí dvojici půl bodu. 

Caruana ovšem psychický nápor zvládl, vyhrál dvě 

poslední kola a zvítězil ziskem 9 bodů ze 14 partií a 

stal se tak vyzyvatelem v zápase o mistra světa. 

Zápas by se měl odehrát v listopadu letošního roku.   

Kramnik – Aronjan, 10. kolo 

Pozice na diagram je velmi ostrá, leč vyrovnaná. 

Černý je na tahu a měl zahrát 36…Vg7 s následným 

37. Sxe6 Dc6 38. e4 Vg5 a partie by měla skončit 

remízou. Aronjan ovšem spáchal harakiri tahem 

37… Dc7?? A po 38. Je8+ se musel vzdát. Po 38… 

Dxe5 přijde 39. Vxf8+ Sg8 40. Vxg8 mat. 

 

Shrnutí Turnaje kandidátů na webu ŠSČR 

 

http://www.chess.cz/komunike-ze-124-schuze-vv-sscr/
http://www.chess.cz/turnaj-kandidatu-vyhral-fabiano-caruana/


 
   

 

 

Rychlé zprávy: 

• Seriál Czechtour skončil turnajem v Liberci (24. 2. – 3. 3. 2018). Vítězem Open turnaje se stal 

IM Plischki, druhý skončil GM Jedynak a třetí IM Chakravarthi. Celkovým vítězem seriálu se stal 

IM Plischki před FM Čertekem a třetí skončil Ian Aird. Shrnutí ročníku 2017/2018 je zde. 

• Open QCC České Budějovice 2018 (1. – 8. 3. 2018) vyhrál František Hostička, druhý skončil 

Ladislav Nagy a třetí Matyáš Hosnedl. 

• Ve dnech 1. – 9. 6. 2018 se koná mezinárodní turnaj školních týmů v ruském Soči, pořadatelé 

hradí stravu a ubytování. Je možné se přihlásit do 6. dubna. 

• Je možné získat finance z grantového řízení na popularizaci šachu – uzávěrka přihlášek je 10. 

dubna. 

• Byly zveřejněny propozice MČR do 8 let, které se koná 28. – 29. 4. ve Vyškově. 

• MČR juniorek a polofinále MČR juniorů se bude hrát 11. – 17. 11. 2018 v Kovářské. 

• Jihomoravský šachový svaz pořádá školení trenérů 3. a 4. třídy a doškolení trenérů 3. třídy 

• Byly zveřejněny počty postupujících z krajů na podzimní Mistrovství Čech mládeže 

• Opravujeme chybu z minulého newsletteru, MČR družstev mladších žáků se bude konat ve 

Varnsdorfu, nikoli v Ústí nad Labem: Propozice  

• Zápas o titul mistra světa v šachu by se měl hrát v listopadu v Londýně. Na povrch ovšem 

prosakují informace, že probíhají jednání o uskutečnění zápasu v americkém St. Louis (viz 

článek na chessbase.com) nebo v Praze. Než ale budete volat Viktorovi Novotnému, radši si 

zkontrolujte datum v kalendáři 😊 

 

 

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

6. – 8. 4.2018   Finálové trojkolo Extraligy 2017/2018 – Brno 
7. 4. 2018   202. turnaj – VC ŠK DP Praha Rapid Open 
7. – 20. 4. 2018   Mistrovství Evropy žen – Vysoké Tatry 
8. 4. 2018    2. ligy – 11. kolo 
15. 4. 2018   1. ligy – 11. kolo 
20. – 22. 4. 2018  MČR družstev mládeže – finále „A“ a finále „B“ – Vlachovice 
21. 4. 2018   Bohuslavice Open 2018 – Grand Prix ČR v rapidu 
21. 4. 2018   Memoriál Ing. Jana Turka  –  Grand Prix ČR v rapidu 
21. – 22. 4.2018  Znojemská královna  –  MČR žen v rapid šachu  
21. – 22. 4. 2018  1. ligy mládeže: 8. - 11. kolo 
26. 4. – 1. 5. 2018  Open Karlovy Vary 
28. 4 2018   Turnaj o pohár starosty města Nymburk 
28. 4 2018   O Pardubickou kotvu 
28. – 29. 4. 2018  Mistrovství České republiky v šachu dětí do 8 let - Vyškov 
28. 4. – 6. 5. 2018  Mistrovství České republiky mužů – Ostravský koník 

http://www.chess.cz/bilancujeme-s-ave-kontaktem/
http://www.chess.cz/mezinarodni-turnaj-skolnich-tymu-v-soci/
http://www.chess.cz/ziskejte-finance-z-grantoveho-rizeni-na-popularizaci-sachu/
http://www.chess.cz/byly-zverejneny-propozice-mcr-deti-do-8-let/
http://www.chess.cz/mcr-juniorek-a-polofinale-mcr-junioru-se-bude-hrat-v-kovarske/
http://www.chess.cz/jihomoravsky-sachovy-svaz-porada-skoleni-treneru-3-a-4-tridy-a-doskoleni-treneru-3-tridy/
http://www.chess.cz/pocty-postupujicich-z-kraju-na-podzimni-mistrovstvi-cech/
http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/02/18_MCR_dr_ml_z_uprav.pdf
https://en.chessbase.com/post/caruana-vs-carlsen-in-st-louis
http://www.chess.cz/extraligove-finale/

