
 
   

 

 

MČR žen 2019 

Mistrovství České republiky žen proběhlo 15. – 23. června 2019 v Praze za účasti 10 předních hráček 

českého žebříčku. Jednalo se o uzavřený turnaj hraný na 9 kol, první nasazenou byla Karolína 

Olšarová před Kristýnou Petrovou a Olgou Sikorovou, malé rozdíly v ratingu slibovaly zajímavý 

průběh. O vítězce rozhodlo až poslední kolo, ve kterém Karolína Olšarová porazila v přímém souboji o 

titul Magdalenu Miturovou a díky zisku 7 bodů získala svůj druhý přebornický titul. Stříbro nakonec 

uhájila Magdalena Miturová před Kristýnou Petrovou, když obě uhrály 5,5 bodu a rozdíl 0,25 bodu 

pomocného hodnocení vyzněl ve prospěch Miturové.  

Novosadová – Miturová, 4. kolo MČR žen 2019 

Ukázka je z bojovné partie 4. kola. V pozici na 

diagramu přišlo 32…d4! a bílá reagovala 33. h4? (šanci 

na delší boj dávalo ještě 33. Jb7) f4 34. Jb7 fxg3 35. 

Vc2 Df4 36. Vd2 Dxh4+ a bílá se vzdala. 

 Další informace o MČR žen včetně záznamu živého 

komentáře GM Petra z posledních dvou kol naleznete 

na webu ŠSČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie Olšarová – Petrová z 1. kola (zdroj: fotogalerie pořadatelů) 
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https://www.chess.cz/mcr-zen-v-cervnu-v-praze/
http://chess-results.com/Fotos.aspx?lan=5&key1=8620


 
   

 

 

 

MČR školních týmů 2019 

Finálový turnaj Mistrovství České republiky školních týmů 2019 proběhl 18. – 19. června ve Zlíně za 

účasti více než 400 dětí. Nejmladší kategorii 1. – 5. třída vyhrálo družstvo z 8. ZŠ Frýdek-Místek před 

ZŠ Plánická Klatovy a ZŠ Kubatova České Budějovice. Jasným vítězem kategorie 6. – 9. třída se stalo 

gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno díky 9 výhrám v 9 kolech. Druhé skončilo Gymnázium P. Bezruče 

Frýdek-Místek a třetí byl tým ze ZŠ Sv. Štěpána Praha. V nejstarší kategorii středních škol jasně 

zvítězilo družstvo reprezentující Gymnázium Plzeň (9 výher z 9 kol) před Gymnáziem B. Němcové 

Hradec Králové a družstvem z Lepařova gymnázia Jičín. Ohlédnutí na webu ŠSČR obsahuje odkazy na 

detailní výsledky i fotogalerii a video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tři nejlepší týmy v kategorii středních škol (zdroj: fotogalerie pořadatelů) 

MČR družstev mladších žáků 2019 

MČR družstev mladších žáků se konalo letos v Třešti. Zlaté medaile si po jasném průběhu odvezlo 

favorizované družstvo KŠ Říčany, na druhém místě skončil tým BŠŠ Frýdek-Místek A a bronz získal 

Ortex Hradec Králové.  Ohlédnutí pořadatele i účastníka za celou akcí naleznete na webu ŠSČR. 

 

 
 

https://www.chess.cz/ohlednuti-za-mcr-skol/
https://drive.google.com/drive/folders/1CKa6TdTns4Gbcer8Na1kMGHrrrt_oZeP
https://www.chess.cz/zakovska-druzstva-bojovala-v-tresti-o-mistra-cr/
https://www.chess.cz/ohlednuti-za-mcr-druzstev-mladsich-zaku-v-tresti/


 
   

 

 

Šachový festival 2019 
Dva zajímavé zápasy v rapid šachu se odehrály 17. – 19. června v pražském Obecním domě. 

Soupeřem Davida Navary byl čínský velmistr Ding Liren a mladý český velmistr Thai Dai Van Nguyen 

se utkal s Janem Timmanem. Oba zápasy na 10 partií skončily stejným skóre – Ding Liren porazil 

Davida Navaru 7:3 a stejným výsledkem vyhrál Thai Dai Van Nguyen nad Janem Timmanem.  

Podrobné informace o zápasech včetně obrazové dokumentace naleznete na stránkách pořadatelů. 

 
Grand Prix ČR v rapid šachu  
Seriál 10 turnajů Grand Prix v rapid šachu jednotlivců 2018/2019 skončil v červnu odehráním dvou 

posledních turnajů, jednalo se o Mosteckou věž (Mosty u Jablunkova) a závěrečný memoriál Věry 

Menčíkové v Praze. První místo v konečném pořadí získal s velkým náskokem IM Zwardoň před GM 

Plátem a Danielem Kožúškem.  

 

Informace a zajímavosti ŠSČR: 

 VV ŠSČR se sešla 18. června 2019 ke své 136. schůzi, komuniké včetně řady příloh najdete zde 

 STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na 13. Grand Prix v rapid šachu 2019/2020 

 1. setkání rozhodčích proběhlo 8. června 2019 na Strahově, přijelo více než 70 rozhodčích 

 Komise mládeže ŠSČR vybrala vítěznou nabídku v konkurzu na pořadatele MČR mládeže 

v rapid šachu, hrát se bude 7. – 8. 9. 2019 v Třešti 

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila rozpis Extraligy a 1. lig mládeže včetně seznamu 

oprávněných účastníků 

 Komise mládeže ŠSČR vybrala pořadatele Mistrovství Čech do 16 let, hrát se bude 26. 10. – 2. 

11. 2019 v Příchovicích u Kořenova 

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice a přihlášku na Mistrovství ČR juniorů a juniorek 

v rapid šachu, které se koná 21. – 22. 9. 2019 ve Vyškově 

 Byly vyhlášeny výsledky grantového řízení na podporu účasti talentů na silných turnajích  

 Na webu ŠSČR jsou informace ohledně online testů k Šachovým cvičebnicím v rámci projektu 

Šachy do škol 

 Evropský klubový pohár se odehraje 9. – 17. listopadu 2019 v Černé Hoře, české týmy mají 

svůj zájem o účast oznámit sekretariátu ŠSČR do 15. 7. 2019 

 Zapojte se do Evropského týdne sportu! Přihlásit se může každý, kdo pořádá sportovní akci 

pro veřejnost v týdnu od 23. do 30. září 

 Ing. Karel Handlíř z TJ Lokomotivy Krnov se dostal do semifinále soutěže Díky, trenére. 

Gratulujeme! A držíme palce k postupu do finálové osmičky. 

 Chcete vyhrát 5 000 Kč? Zapojte se do nové fotosoutěže ŠSČR na téma „Nejhezčí šachové 

dresy a klubovny ČR“! 

 Na webu ŠSČR je vyhlášena soutěž o šachové suvenýry, odpovědi zasílejte do 10. 7. 2019 

 

http://www.praguechess.cz/index.php?modul=&akce=&orderby=2514&strankovani=0&zobrazeni=ano&langue=cs
https://www.chess.cz/mostecka-vez-2019/
https://www.chess.cz/finale-grand-prix-cr-v-rapid-sachu/
https://www.chess.cz/finale-grand-prix-cr-v-rapid-sachu/
https://www.chess.cz/finale-grand-prix-cr-v-rapid-sachu/
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/grand-prix-cr-v-rapid-sachu-jednotlivcu-1819/
https://www.chess.cz/komunike-ze-136-schuze-vv-sscr/
https://www.chess.cz/konkurz-na-turnaje-13-grand-prix-cr-v-rapid-sachu/
https://www.chess.cz/rozhodci-se-setkali-na-strahove/
https://www.chess.cz/mcr-mladeze-v-rapidu-se-bude-hrat-v-tresti/
https://www.chess.cz/rozpis-extraligy-a-1-lig-mladeze-zverejnen/
https://www.chess.cz/mistrovstvi-cech-do-16-let-se-bude-hrat-v-prichovicich-u-korenova/
https://www.chess.cz/byly-zverejneny-propozice-mcr-junioru-a-juniorek-v-rapidu/
https://www.chess.cz/vyhlaseni-vysledku-podpory-talentu-na-turnajich/
https://www.chess.cz/online-testy-k-sachovym-cvicebnicim-od-martina-beila/
https://www.chess.cz/prihlasky-na-evropsky-klubovy-pohar/
https://www.chess.cz/zapojte-se-do-evropskeho-tydne-sportu/
https://dikytrenere.cz/vase-sportovani/top-16-letosniho-roku-je-na-svete-treneri-badmintonu-aikida-nebo-hasicu
https://www.chess.cz/fotosoutez-o-5000-kc/
https://www.chess.cz/soutez-o-sachove-predmety/


 
   

 

 

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

4. – 7. 7. 2019   Open Vysočina  – Žďár nad Sázavou 
10. – 18. 7. 2019  Mistrovství Evropy mládežnických týmů  – Pardubice 
11. – 28. 7. 2019  30. Czech Open  – Pardubice 
11. – 25. 7. 2019  FIDE Grand Prix Series  – Jurmala/Riga, Lotyšsko 
15. – 21. 7. 2019  Šachový festival mládeže  – Bezměrov 
17. – 18. 7. 2019  MČR mužů v rapidu  – Pardubice 
28. 7. – 4. 8. 2019  15. Velká cena Tábora – Planá nad Lužnicí 
1. – 12. 8. 2019   Mistrovství Evropy mládeže  – Bratislava, Slovensko 
2. – 9. 8. 2019   6. Open Letní Praha  – Praha 


