
 
   

 

 

29. Czech Open  

Šachový festival Czech Open je již tradičně největší šachovou akcí nejen v České republice a letos se 

konal v Pardubicích již 29. ročník. Čtyři hlavní festivalové turnaje přilákaly dohromady 1053 šachistů a 

šachistek. Nejsledovanější akcí festivalu byl velmistrovský turnaj „Pardubice Open“, ve kterém bojovalo 

309 šachistů a šachistek. Vítězem se stal GM Sergei Movsesian se ziskem 7,5 bodu z 9 kol a stal se tak 

prvním hráčem, který dokázal turnaj vyhrát třikrát. Těsně za vítězem skončila početná skupina hráčů 

se 7 body, přičemž pomocné hodnocení přisoudilo stříbrnou medaili polskému IM Jarmulovi a bronz 

získal německý IM Noe. Z českých hráčů byl nejlepší GM Nguyen se ziskem 6,5 bodu před IM 

Zwardoněm a GM Štočkem (oba 6 bodů). Celkem bylo ve velmistrovském turnaji splněno 14 

mezinárodních norem.  

Movsesian – Deepan, 8. kolo turnaje A 

Bílý v pozici na diagramu zahrál 20. Jf3 a po 20… 

f6 21. Vfe1 Vg8 22. J5h4 d4 přišlo 23. g4 a černý 

se vzdal pro ztrátu materiálu, jelikož nemůže 

uhnout 23… Jg7 pro 24. Jxg6 mat. 

Turnaj B „Motorgas Open“ ovládla WGM 

Mirzoeva ziskem 8,5 bodu, turnaj C „Gasco Open“ 

vyhrál Sergei Polich (7,5 bodu) a turnaj D 

„Dostihový spolek Open“ ovládla čtrnáctiletá 

Batkhishig Udval ziskem 8,5 bodu. Pro zajímavost, 

připsala 166 ELO bodů.  

Řada šachových turnajů v rámci Czech Open byla 

též hrána jako Mistrovství České republiky v dané 

disciplíně. Silně obsazený turnaj v rapid šachu 

„Pardubický kraj Open“ vyhrál GM Bernadskiy před GM Movsesianem a GM Schlosserem. Nejlepší 

z Čechů (a tím pádem i vítěz MČR v rapid šachu pro rok 2018) byl GM Jiří Štoček před GM Vojtěchem 

Plátem a GM Vítězslavem Rašíkem. Velice oblíbeným je 7 kolový turnaj čtyřčlenných družstev, kterého 

se letos zúčastnilo 121 týmů. Celý turnaj vyhrál tým 2222 ŠK Polabiny A před ŠK Oaza Praha A a TJ 

Pankrác, přičemž stejné pořadí platí i pro MČR čtyřčlenných družstev. Mistrem ČR ve Fischerových 

šachách se stal IM Doležal před IM Půlpánem a GM Plátem. Mistrovství ČR v bughouse ovládla dvojice 

Šlesinger – Jezbera a mistrem ČR v bleskovém maratónu se stal GM Michalík před IM Zwardoněm a IM 

Červeným. Mistrem ČR v řešení šachových skladeb se stal GM Martin Petr před Miloslavem Vankou a 

Milanem Petrasem.  

Článek na webu ŠSČR 

Tiskové zprávy pořadatelů 

Výsledky všech turnajů hraných v rámci Czech Open  

Newsletter 8/2018 

https://www.chess.cz/sergej-movsesjan-vyhral-acko-czech-openu/
http://www.czechopen.net/cz/novinky/tiskove-zpravy/
http://www.czechopen.net/cz/vysledky-a-partie/


 
   

 

 

127. schůze VV ŠSČR 

Výkonný výbor ŠSČR se sešel 16. července 2018 v Pardubicích na své 127. schůzi.  V úvodu předseda 

ŠSČR V. Novotný informoval o vývoji politické situace ve FIDE a ECU a o dotačních programech MŠMT. 

V programu Můj klub došlo již na 4. vlnu rozhodnutí z více jak 4000 žádostí. 74 členských spolků ŠSČR 

obdrželo zatím v souhrnu více jak 29 mil. Kč, ale netušíme, kolik z toho jde na šachy. Pro ucelený 

přehled proto prosíme naše oddíly, aby poslaly na sekretariat@chess.cz informaci, kolik z přidělené 

dotace pro jejich TJ/SK získal (má přislíbeno) jejich šachový oddíl. Doporučujeme oddílům ve vlastním 

zájmu, aby žádosti pro rok 2019 poslaly v kopii na sekretariát ŠSČR. 

VV ŠSČR poté schválil podporu krajským šachovým svazům, která by měla být podmíněna tím, aby kraje 

měly v pořádku své zápisy ve spolkovém rejstříku. Další podmínkou by mělo být zveřejnění a včasné 

nahlášení výsledků krajských přeborů. Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda zpracoval rozpočet pro rok 

2018 včetně jeho dosavadního čerpání k 30. červnu. Po změnách, které nastaly od Konference ŠSČR 

(navýšení příjmů v oblasti dotačních programů MŠMT, oproti tomu navýšení některých výdajových 

položek) je rozpočet na letošní rok plánován vyrovnaný.  

Vedoucí reprezentačního úseku Michal Konopka seznámil VV ŠSČR s nominací na Olympiádu družstev 

v Batumi. Muži: Navara, Láznička, Hráček, Štoček, Michalík, kapitán Jansa. Ženy: Worek, Olšarová, 

Petrová, Sikorová, Novosadová, kapitán Hába. Týmy na Olympiádu odletí 23. září a vrací se 6. října. 

Zdeněk Fiala za komisi mládeže informoval o vyhodnocení konkurzů na pořádání mládežnických 

mistrovství a VV ŠSČR schválil navýšení dotací pro pořadatele akcí v roce 2019. Novou manažerkou 

projektu Šachy do škol se od 1. srpna stane Venuše Souralová.  

Jan Malec informoval o změnách termínového kalendáře a aktualizaci rozpisů ligových soutěží. Byly 

diskutovány a schváleny předložené změny Soutěžního a Disciplinárního řádu ŠSČR. Změny obou řádů 

reflektují připomínky šachové veřejnosti z poslední doby a procesy řešení sporných situací. Sekretariát 

ŠSČR má novou posilu, Ing. Milana Petrase na pozici sportovního sekretáře střídá Mgr. Ladislav Záruba. 

Úspěšně dopadla žádost o grant na MČR v bleskovém šachu 2018. ŠSČR obdržel od Magistrátu hl. m. 

Prahy stejně jako v předchozích letech 100.000 Kč. 

Komuniké ze 127. schůze VV ŠSČR včetně příloh 

 

Čeští hráči v Bielu 

Nejlepší český šachista David Navara se od 22. července do 1. srpna zúčastnil prestižního uzavřeného 

turnaje „ACCENTUS Grandmaster Tournament“ v rámci 52. šachového festivalu ve švýcarském Bielu. 

Šest špičkových hráčů (Carlsen, Mamedjarov, Svidler, Vachier-Lagrave, Navara a domácí Georgiadis) se 

utkalo dvoukolově každý s každým. Hlavním favoritem byl úřadující mistr světa Magnus Carlsen, ovšem 

již kolo před koncem byl jasným vítězem druhý nasazený Mamedjarov, který turnaj ovládl ziskem 7,5 

bodů z 10 kol. Carlsen skončil druhý (6 bodů) a o třetí místo se podělili Maxime Vachier-Lagrave a Peter 

Svidler, oba se ziskem 5,5 bodu. David Navara uhrál v těžké konkurenci 4 body.  

mailto:sekretariat@chess.cz
https://www.chess.cz/komunike-ze-127-schuze-vv-sscr/


 
   

 

 

Kromě hlavního uzavřeného turnaje se hrály i další soutěže. Mistrovský turnaj „Biel Master 

Tournament“ přilákal silné velmistry v čele s Pavlem Eljanovem (rating 2706). Z českých hráčů se 

tohoto turnaje zúčastnili velmistři Jan Krejčí a Peter Michalík. Vítězem turnaje se stal GM Suri Vaibhav 

se ziskem 7 bodů před GM Wagnerem a GM Eljanovem (oba 6,5 bodu). Peter Michalík obsadil konečné 

19. místo se ziskem 6 bodů a Jan Krejčí bral 31. místo se ziskem 5,5 bodu.  Hlavní turnaj „Main 

Tournament“ měl též českou stopu, Lukáš Lýsek uhrál 5 bodů. 

 

Zahájení partie Navara-Carlsen (autorem fotografie je Lennart Ootes, fotogalerie pořadatelů) 

Výsledky turnajů šachového festivalu Biel 2018 

 

Letní openy 

Začátek letních prázdnin byl klasicky ve znamení prvních týdenních turnajů. Již 14. ročník šachového 

festivalu Zlatá Praha se konal od 30. 6. do 8. 7. 2018. Uzavřený IM turnaj hraný jako Memoriál Karla 

Opočenského opanoval IM Frolov se ziskem 7,5 bodu. 6 bodů v turnaj uhrál druhý GM Sergeev a třetí 

Daniel Kožúšek, který zároveň splnil svoji první normu mezinárodního mistra. Otevřený turnaj Zlatá 

Praha Open vyhrál FM Jiří Gregor (7,5 bodu) před IM Josefem Přibylem a třetím Vojtěchem Drábkem, 

kteří oba získali 6,5 bodu.  

Zlatá Praha 2018 

https://www.flickr.com/photos/143150736@N02/
http://chess-results.com/tnr367474.aspx?lan=5&art=0&fedb=CZE
https://www.chess.cz/zlata-praha-2018/


 
   

 

 

Dokonce již 27. ročník tradičního turnaje O pohár města Klatov se odehrál od 30. 6. do 8. 7. v Klatovech. 

V turnaji „A“ získalo trio hráčů 7 bodů, přičemž nejlepší pomocné hodnocení měl vítěz turnaje IM 

Marcin Krzyzanowski, druhý skončil FM David Výprachtický a třetí IM Jaroslav Bureš. Turnaj „B“ 

opanovala taktéž trojice hráčů, kteří ale získali 7,5 bodu. První místo získal David Novotný, druhý skončil 

Jan Kastner a třetí byla Eliška Vavřínková.  

Open Klatovy 

Konkurzy a informace ŠSČR: 

• Komise mládeže ŠSČR zveřejnila bližší informace k MČR juniorů a juniorek v rapidu, které se 

bude hrát 28. – 29. 9. 2018 ve Vyškově. Přihlášky je třeba zaslat do 31. 8. 2018 

• Komise mládeže ŠSČR zveřejnila seznam oprávněných účastníků MČR mládeže v rapid šachu, 

které se odehraje 8. – 9. 9. 2018 ve Žďáru nad Sázavou. Přihlášky zasílejte do 25. 8. 2018 

• Byly zveřejněny propozice Mistrovství Čech 8-10 let, které se bude hrát v Mostu 14. - 18. 11. 

2018. Přihlášky je třeba zaslat do 15. 10. 2018 

• Komise mládeže ŠSČR vypisuje konkurz na pořadatele MČR juniorů a dorostenců pro rok 2019, 

uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2018 

• VV ŠSČR schválil pozměněný sportovní kalendář na sezonu 2018/2019, ve kterém bylo 

přesunuto závěrečné trojkolo Extraligy na Velikonoce. Důvody této změny jsou v tomto článku 

• V sobotu 21. 7. 2018 byly v Pardubicích nalosovány ligové soutěže pro sezonu 2018/2019. Los 

všech ligových soutěží najdete zde 

• ŠSČR ve spolupráci s FTVS UK otevírá dvouletý trenérský kurz 1. třídy, zápis do prvního ročníku 

proběhne 21. 9. 2018 

• VV ŠSČR schválil přepracované znění Soutěžního řádu, dochází k zpřesnění definic a upřesnění 

formulací 

 

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

3. – 10. 8. 2018   5. Open Letní Praha 
3. – 13. 8. 2018   Mistrovství Evropy seniorů – Drammen, Norsko 
6. – 15. 8. 2018   Mistrovství EU mládeže – Kouty nad Desnou 
11. – 18. 8. 2018  21. Olomoucké Šachové léto 
18. – 26. 8. 2018  28. Jeseník Open 
19. – 25. 8. 2018  17. ročník mezinárodního šachového festivalu FESTIVAL PLZEŇ 2018 
19. – 30. 8. 2018  Mistrovství Evropy mládeže – Riga, Lotyšsko 
25. 8. – 1. 9. 2018  16. ročník Pohár města Říčany 
26. 8. 2018   Charitativní akce „VYZKOUŠEJTE UDĚLAT PRVNÍ TAH“ – Nový Bor 
26. 8. – 1. 9. 2018  Novoborská šachová Corrida 
1. 9.2018   41. Fejfarův memoriál – Nový Bor 
 
 

https://www.chess.cz/open-klatovy/
https://www.chess.cz/hlaste-se-na-mcr-junioru-a-juniorek-v-rapidu/
https://www.chess.cz/opravneni-ucastnici-mcr-mladeze-v-rapidu/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/06/Propozice_rapid2018.pdf
https://www.chess.cz/propozice-mistrovstvi-cech-8-10-let-zverejneny/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/07/KonkurzMCRjunioru2019.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/07/Sportovni_kalendar1819_zmena07-07.pdf
https://www.chess.cz/zmena-terminoveho-kalendare/
https://www.chess.cz/ligy-rozlosovany/
https://www.chess.cz/skoleni-treneru-1-trid-ftvs-uk/
https://www.chess.cz/prepracovany-soutezni-rad/
https://www.chess.cz/charitativni-akce-vyzkousejte-udelat-prvni-tah/

