
57. šachové Zaječice, závěrečná zpráva 

O víkendu 1. - 2. 6. 2018 se v Chrudimi v Muzeu hrály tři turnaje. Nejdůležitější - Mistrovství 

České republiky družstev starších žáků v rapid šachu, se hrálo pod názvem Omega plus OPEN. 

Podrobnosti najdete na chess-results. Opět padaly rekordy, hostům se u nás líbí, Chrudim je 

pěkné město s nádherným sálem. V M-ČR hrálo 72 týmů, dvojic do 10 ti let bylo 63 a celkový 

počet účastníků 940. Jen turnaj jednotlivců nepřekonal loňských 60 hráčů a hráček. 

Omega plus OPEN 

http://chess-results.com/tnr445102.aspx?lan=5 

Zlaté medaile získali opět hráči BŠŠ Frýdek-Místek, celkem mají již 16 titulů Mistr ČR. 

Letošní výkon byl parádní, soupeři neměli šanci, 27 bodů = 100%. Stříbrné medaile putují do 

Polabin z Pardubic, bronz Vlašimi je zasloužený, vždyť za posledních 10 let byli vždy do 5. 

místa. Lokomotiva Brno je „bramborová“ jen horším pomocným hodnocením. Říčany završily 

triumf pěti nejvýše nasazených týmů. Unichess z Prahy má za trenéra Lukáše Černouška 

(druhý na nedávném M-ČR mužů) a bylo to vidět, hned po partii svěřencům řekl, jak měli hrát 

lépe. Celá řada dalších týmů v první polovině pořadí má výborné hráče a byla pro medailisty 

těžkým soupeřem. Podrobnosti najdete na výše uvedeném odkaze, zjistíte tam také, jak uspěli 

jednotliví hráči a hráčky. První tři týmy obdržely pohár a 8 medailí, všechna družstva diplom. 

Předával starosta Chrudimi ing. František Pilný. Hodnotné věcné ceny si vybrali hráči i 

vedoucí prvních 10 ti družstev. Letos jsme měli tolik cen, že se dostalo na všechny přítomné. 

METOS Chrudim OPEN 

http://chess-results.com/tnr445103.aspx?lan=5 

Nejlepší hráči do 10 ti let jsou z 2222 ŠK Polabiny. Ale musíme se pochlubit, oba jsou 

z našeho okresu. Bouška z Hlinska a Starý z Heřmanova Městce, oba přestoupili do Pardubic, 

kde mají lepší tréninky. Stejně bodů získali (stejně jako loni) mladí z TJ Kobylisy z Prahy a 

bronzové medaile BŠŠ Frýdek-Místek B. Přijelo hodně nadějných hráčů a hráček (jen Frýdek-

Místek nasadil 8 dvojic), ještě o nich uslyšíme. Také zde jsme měli poháry, medaile a diplomy. 

Všichni hráči a hráčky dostali věcnou cenu podle výběru, jen někteří s námahou dosáhli na 

vysoký stůl. 

DS Brno OPEN 

http://chess-results.com/tnr445104.aspx?lan=5&art=1&rd=9 

Pohár a 1.500,-Kč si odvezl první nasazený IM Neklan Vyskočil z ŠK Duras BVK Brno. 

Druhý skončil a 1.200,-Kč získal David Gloser z ŠK Lípa a rovných 1.000,-Kč si za třetí místo 

odnesl Matěj Půlpán z 2222 ŠK Polabiny. Peněžité ceny (celkem 7.200,-Kč), v tomto stále 

oblíbeném turnaji, si odvezlo prvních 8 hráčů celkového pořadí, nejlepší žena Gabriela 

Králová z 2222 ŠK Polabiny (ještě loni TJ Sokol Zaječice), nejlepší senior Jiří Hájek z TJ 

Sokol Zaječice a nejlepší v kategoriích podle ELA. David Gloser (pod 2000), Gabriela 

Králová (pod 1700) a Porschberg Jannik (pod 1400). 
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Hodnocení turnaje 

Jaroslav Hájek byl ředitelem a měl k ruce šikovného Matěje Půlpána, který udělal hodně 

potřebné práce před turnajem, zajistil ubytování, potvrzoval přihlášky a komunikoval 

s vedoucími výprav. Při turnaji řídil prezenci a ještě stihl uhrát 3. místo, paráda. Zálohové 

faktury, finance i konečné faktury si hlídal Josef Šustr, předseda TJ Sokol Zaječice.                

Jiří Hájek měl na starosti poháry, medaile a věcné ceny, Josef Vařejčko šachový materiál. 

Pátek před turnajem je pracovní den pro všechny již od rána, navíc jmenuji Jaromíra Kryse. 

V neděli po turnaji je třeba zase všechno uklidit a vrátit vypůjčené. Hodně nám pomohli z 

Měšťanské besedy Chrudim, ředitel Jiří Kadeřávek, Jitka Čermáková a Ludovít Grman.          

Jen jsem zvědavý, kolik Kč bude na faktuře. Poprvé budeme platit nájem, stany a další. 

V týmu rozhodčích zůstal hlavním FA Mgr. Miroslav Hurta (od roku 2002, již po osmnácté), 

OMEGA plus OPEN na hlavním sále řídili FA ing. Martin Šmajzr, Jaroslav Hájek a Pavel 

Němec. METOS Chrudim OPEN řídili RNDr. Jaromír Krys, Bohumil Němec a Pavel Sokol. 

Zahájení turnaje obstarala Hana Vlasáková, čistě zazpívala hymnu. Poté ředitel představil hosty 

na pódiu a první dostal slovo starosta Chrudimi ing. František Pilný, který všechny hosty (přes 

940 osob) přivítal a vyslovil přesvědčení, že se jim v Muzeu i v Chrudimi bude líbit.            

Poté dostal slovo ing. František Mihulka, místostarosta Zaječic a ředitel SPŠS v Chrudimi.   

Paní Ilona Králová (METOS Chrudim) byla ozdobou na pódiu, rovněž všechny pozdravila. 

Mgr. Klára Habartová, ředitelka Regionálního muzea Chrudim poprvé (a doufám, že ne 

naposled) hostila nejlepších 36 dvojic. Všem dětem nabídla bezplatnou prohlídku muzea, které 

spravuje Pardubický kraj. Jiří Petružálek, generální manažer CZECH OPEN Pardubice a 

CZECH TOUR svým zvučným hlasem všechny pochválil. Přivezl pozvánky na 30. Festival 

šachu a her a doufá, že Pardubice v červenci poctíme návštěvou. K překvapení některých 

přítomných se na pódiu objevilo 13 cyklistů v bílých dresech, všichni přijeli (již popáté) až 

z Moravského krasu a Brna pozdravit náš turnaj. Jejich „žlutý trikot“ letos navlékl GM Radek 

Kalod a všem připomněl, jak jsou šachy krásná hra. Navíc předal hodnotné dary od DS Brno. 

Přihlášená družstva přijela všechna a včas. S vydatnou pomocí RNDr. Jaromíra Kryse měl 

Mirek Hurta již v 9,25 vše v počítači a losoval první kolo. Dařilo se po oba dva dny, časový 

plán byl dodržován. Děkujeme vedoucím družstev – byli milí, nebyl žádný protest, paráda. 

Přihlášky (až na některé platby) přišly včas. Hluk na sále se nám částečně dařilo eliminovat, 

prvních 12 týmů mělo pro hru ideální podmínky a krásný reprezentační salonek. 

Hodnotné věcné ceny věnoval Pardubický kraj, AVE kontakt Pardubice, IM David Kaňovský, 

IM Richard Biolek, starosta Chrudimi, ing. Vlastimil Chládek a paní Marcela Horníková. 

Dokoupili jsme míče, plyšáky, čokolády a celková hodnota věcných cen přesáhla 45.000,-Kč. 

Vydařilo se i milé večerní posezení pořadatelů s hosty z Německa. 

Budeme rádi za ohlasy k letošnímu festivalu i fotografie, budeme je do této zprávy přidávat. 

Finální pošleme KM ŠSČR do týdne, včetně zprávy rozhodčího. 58. šachové Zaječice se budou 

hrát 30. - 31. 5. 2020.  Ještě dopracuji pořadí oddílů za posledních 10 let a objeví se na našich 

stránkách. http://zajecice.chesspce.cz/ 

V Chrudimi 4. 6. 2019 Jaroslav Hájek 

http://zajecice.chesspce.cz/


Ohlasy, fotky a videa 

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR: https://www.chess.cz/obrazem-z-57-sachovych-

zajecic/ 

Ing. Martin Vlasák a Hana Vlasáková: https://baldaa.rajce.idnes.cz/Sachove_Zajecice_2019/ 

Vlašim: http://www.sachyvlasim.cz/?p=47081 

              http://www.sachyvlasim.cz/?p=47053 

Patrik Pýcha: 

Byl to náročný turnaj plný infarktových okamžiků, tudíž skvělá šachová akce, jak má být.           

https://patrickpride.rajce.idnes.cz/Sachove_Zajecice_2019 

Marie Filipová: 

https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Zajecice_57._rocnik_31.5.-2.6.2019_Chrudim 

 

 

Karel Hruška, Vyškov: https://photos.app.goo.gl/aQVgRBqgiFsm3VbG9 

 

 

Václav Halba-předseda TJ Slovan Varnsdorf z. s.-šachy: Další fotky i článek z turnaje 

budou ještě dnes na FB stránkách DDM Varnsdorf a TJ Slovan Varnsdorf z. s. - šachy. Rovněž 

děkujeme za pohodové a bezproblémové zvládnutí této organizačně velmi náročné akce. 

 

 

Radek Strnad, Brno: Děkuji, pane Hájku, opět pěkný turnaj. Hodně zdaru do dalších let přeji. 

 

Jiří Daniel, Panda Rychnov nad Kněžnou: Milý Jardo, jezdím k Tobě na turnaj 56 let. 

Mezitím se výrazně posunula úroveň šachu mládeže ve světě i u nás. Ale systém Zaječic již 

dlouho stagnuje. Myslím, že bys mohl nastartovat novou éru. Asi se shodneme, že je vážnou 

chybou soutěže starších žáků, že se nezapisují partie. Ale při tempu 30+30 se partie mohou, 

podle rozpisu musí psát, dokonce celé, lze započítat na národní ELO. Tím se může posunout 

kvalita soutěže a přípravy dětí o 100%.   

Navrhuji zásadní změnu: 

1)      Hrát již od pátku    2)      Pátek 2 partie, sobota 4 partie 8-12 a 14 - 18, neděle 2 partie a 

konec, TEDY NA 8 KOL. Turnaj by tak získal úplně jinou třídu. 

3)      CENY 6-čl. NEMUSÍ BÝT PRO VŠECHNA DRUŽSTVA!  Zkrátil bys tím vyhodnocení 

(bylo zbytečně příšerně dlouhé), zvýšil motivaci. Stačí pro prvních 20-30 týmů. U dvojic pro 

všechny a dvojice vyhlásit v případě pěkného počasí venku, v případě mizerného počasí v RM, 

rozhodně odděleně od M ČR. Ty soutěže mají společné jen místo konání. 

4)      Velmi oceňuji práci RNDr. Kryse, měl klid u soutěží ml žáků. 

Ale: byl na to sám! Hrálo se ve dvou místnostech, je třeba přidat rozhodčího (stačí klidný 

dorostenec) do druhé místnosti, který může stát u dveří a jen koukat na velké množství 
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nesprávných tahů. Zrovna tak starší pán rozhodčí pod stanem moc nestíhal, děti se tam mnohdy 

hlásily kvůli nemožňáku, neuměly si zastavit hodiny. To lze určitě zlepšit. Dále je třeba, aby 

Jaromír Krys měl los vyvěšen i v regionálním muzeu, za 18. místem červenou čáru a jasně 

vysvětlil na začátku rodičům, kde kdo hraje. Řada jich to dlouho nechápala. 

5)      Děkuji za návrat stanů! Výtečně. 

6)      Osobně bych soutěž do 9 let přepracoval na soutěž dvojic do 8 let. Ubylo by týmů, Tobě i 

starostí se stany a ti nejlepší by mohli hrát se staršími. Pravdou je, že talenty, kteří jsou dnes v 9 

letech lepší, než mnozí starší nehrají M ČR jen kvůli vedlejší soutěži. 

7)      Rozdělení stravenek pro jeden tým na vinárnu a hlavní stravovací prostor je 

kontraproduktivní. Důležitější by bylo říci, že je stravování možné na více místech, protože 

nikdo nechce stát frontu. S ohledem na ceny v muzeu by bylo vhodné doporučit např. i nějakou 

pizzerii, projednat to tam trošku předem a zabránit stání ve frontě (nedonesli si tam dost talířů a 

příborů a jedna fronta trvala třeba 20 minut. To se dá dojít ledaskam. 

8)      A ještě něco: když mluvil z podia Mirek Hurta, bylo mu nádherně rozumět. Nezlob se, ale 

Tobě rozumět moc není. Nech hlavní slovo příště Mirkovi, uděláš jen dobře. 

9)      A abych jen nekritizoval – rád Ti příště s něčím pomohu. 

Jinak bych mohl pět chválu na dalších 99 bodů, které děláš lépe než ostatní. Byl jsi pro mě vždy 

vzorem. Ale přeci jen si musíme pomáhat a myslet na lepší budoucnost šachu. Proto několik 

mých postřehů. www.panda-rk.cz 
 

Odpověď Jaroslava Hájka: první dva body jsou podnětem pro KM ŠSČR, ceny máme pro 

prvních 25 družstev (dle propozic), ale dostalo se na všechny přítomné. To asi je dobře.                        

Oceňuji náměty Jiřího Daniela, probereme je s týmem pořadatelů příštího turnaje. Ředitelem 

turnaje by mohl být RNDr. Jaromír Krys, ale ještě se rozmýšlí. Místo Matěje Půlpána (příští rok 

bude maturovat) hledám někoho jiného šikovného. A opět mířím do šachové rodiny Krysových. 

Jsou to napůl Ušáci, bydlí v Orli – to je jen 4 km do Zaječic a 4 km do Chrudimě. Líbí se mi 

bod 9), beru Tě za slovo, zorganizuješ vyhlášení výsledků turnaje dvojic. 

 

 

Díky moc za zaslání reportů, pochvala!  S pozdravem Mgr. Ladislav Záruba, Sportovní 

sekretář Šachového svazu České republiky.  M +420 773 338 627  ladislav.zaruba@chess.cz 

www.chess.cz  

 

 

 

http://www.panda-rk.cz/
mailto:ladislav.zaruba@chess.cz
http://www.chess.cz/


Robert Kubíček, Čelákovice: Vážený pane Hájku, děkuji za velmi příjemné prostředí, dobrou 

organizaci a hlavně za to nadšení a odvahu. Máte můj upřímný obdiv, jak to zvládáte. Za 

Čelákovice a Střední Polabí musím vyjádřit velký dík. Pokud bych mohl navrhnout zlepšení, 

tak asi kvantitativně na straně rozhodčích - s přibývajícím množstvím hráčů se logicky musí 

řešit víc sporných situací a rozhodčí pak často nestíhají (kupříkladu lístečky na stolech 

zpravidla nebyly, ale někdy je někdo roznášel...). Měl jsem dokonce ohlasy, že pod stanem se 

snažil nekvalifikovaně někdo zasahovat do některých partií, což by pár rozhodčích navíc jistě 

obratem vyřešil. Máte pravdu, Chrudim je krásné město. Předpokládám, že se za rok zase 

uvidíme. Pěkný den Robert Kubíček.                                                                                

Odpověď JH: Díky za díky. Pod stany hrálo 26 dvojic a byli tam dva rozhodčí, to by mělo 

stačit, pár rozhodčích navíc tam nedáme, ale určitě omladíme. V M-ČR bylo 36 rozhodčích     

(u každého utkání jeden) a lístečky si sami vyzvedli. Další 3 (kvalifikovaní) + FA Hurta, byli na 

sále připraveni, pokud by byl problém. 

 

Peter Baláž, Bannewitz (DE): Dobrý den, jak jsem slíbil, posílám Vám pravdivou historku od 

Thomase Porschberga: Policista zastavil při silniční kontrole (podezření na dopravní přestupek) 

motocyklistu a řekl mu: "Dobrý den pane řidič, víte, čeho jste se dopustil?" Motocyklista mu 

odpověděl "ne, nevím". Policajt:" tak si prosím vystupte (!)" Motocyklista ale neztratil 

duchapřítomnost a zeptal se: "a nestačilo by stáhnout okénko?"                                                                               

S pozdravem z Dippoldiswalde MUDr. Peter Baláž. P. S. ještě jednou děkujeme za krásný a 

výborně zorganizovaný 57. ročník Šachových Zaječic! 

Jan Bosák, Vsetín: Zdravím z Valašska, letos jsme byli poprvé a již teď mohu slíbit účast 

družstva Zbrojovky Vsetín v příštím ročníku. Na organizaci turnaje jsme nenašli jedinou 

závadu, jídlo skvělé, ubytování výborné. Velký dík všem pořadatelům. Jediné, co mne trochu 

netěší, je velké množství vyhozených potravin u snídaně. Co třeba zkusit "švédské stoly", byť 

nevím, zda by se to dalo organizačně vyřešit. Jan Bosák. 

Mgr. Klára Habartová, Chrudim. Dobrý den, děkuji za zaslané informace. Ještě bych pro 

příští ročník navrhla větší počet odpadkových košů  - především venku, v neděli byly stávající 

obklopeny hromadami odpadků. Pokud by to bylo možné, byly by ideální i lavice, lavičky 

k sezení venku před společenským sálem a Regionálním muzeem, soutěžící spolu 

s doprovodem byli unavení a posedávali, polehávali, kde se dalo. Přeji hezký den a nebojte, 

příští rok se šachisty opět u nás v muzeu počítáme. Mgr. Klára Habartová, ředitelka, Regionální 

muzeum v Chrudimi, tel. 464 620 562, 733 456 480 mail: habartova@muzeumcr.cz 

Nepříjemnost: Na jednom z pokojů v DM se vyřádily děti. Už to řeší vedoucí Vsetína a rodiče 

s vedením DM. Problém na jiném pokoji vedoucí Frýdku-Místku odmítl řešit. Snad to neovlivní 

poskytnutí 122 lůžek v příštím roce, to by byl velký zásah = ubytování mimo Chrudim. 

Na závěr nevesele: Minulé dva roky jsme to s Městem Chrudim měli 0:0. Nežádali jsme o 

dotaci, ale také jsme neplatili nájem. Letos jsme o dotaci požádali, Město Chrudim přidělilo 

10.000,-Kč. Ale přišla faktura od Chrudimské besedy na 36.681,-Kč. Takže nám reálně hrozí, 

že budeme ve ztrátě. 

V Chrudimi 10. 6. 2019                                                     Jaroslav Hájek, ředitel turnaje 
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ZPRÁVA ROZHODČÍHO 

Do letošního M-ČR družstev starších žáků se prezentovalo 72 týmů s 454 dětmi, do 

doprovodného turnaje dvojic 63 týmů se 125 dětmi a do doprovodného turnaje jednotlivců 49 

hráčů.  Celkem tedy ve třech turnajích soutěžilo 628 hráčů, což je opět více než loni a jedná se 

o rekord v celé dosavadní historii soutěže. 

Přes velký počet účastníků se pořadatelům dařilo na minutu přesně dodržovat stanovený časový 

harmonogram. Jediný drobný problém nastal v soutěži jednotlivců, kde se až po rozlosování 

zjistilo, že v nalosování chybí pět hráčů. Protože partie již začaly, nebyl z časových důvodů los 

měněn a oněch pět hráčů bylo párováno mezi sebou, resp. nejslabší z nich dostal volno. 

 

V turnaji šestičlenných družstev i dvojic se po prvním kole změnilo drobně řazení hráčů, což 

padá na vrub odstraňování překlepů a nesprávností. V šesti členných družstvech se pak ještě 

objevily čtyři případy chybného vyplnění výsledků, po reklamaci byly výsledky opraveny. 

 

Kontumační výsledky padaly na vrub nekompletních sestav některých týmů, takže soupeři 

získali bod bez hry.  

 

Přes obrovský počet účastníků nebyl podán žádný protest a námitková komise nemusela řešit 

žádnou stížnost. 

 

Závěrem bych rád vyslovil pořadatelům obdiv a uznání za to, s jakou bravurou zvládli tuto 

nejpočetnější mládežnickou mistrovskou soutěž družstev uspořádat. 

 

V Rajhradě 10. 6. 2019                                   Miroslav Hurta, hlavní rozhodčí turnaje. 

 


