
 
Mistrovství ČR  

v bleskovém a v rapid šachu družstev 2019 
 

Teplice, hotel Panorama 
 14.-15.9. 2019 

 
 

Výsledky, on-line, pgn soubory, startovní listiny, informace 
 

i pěkná fotogalerie (autor Růžena Přibylová) 
 

vše na www.republika.sachyusti.cz 
 
 

Uspořádal: ŠK Spartak Ústí n.L. 
 

Pavel Chrz (ředitel turnaje) s kolektivem – Michal Sliva, Michal Volf 
 

On-line: Milan Maščák 
 

Rozhodčí: Josef Lácha (hlavní r.), Michal Sliva, Jiří Křivský 
 

Opět po roce se sjelo do hotelu Panorama v Teplicích, který je umístěn, v krásné 
části okraje města pod kopcem Doubravka vedle hvězdárny, 32 družstev na sobotní 
bleskový a 38 týmů na nedělní rapid šach. Jako v roce 2018 uspořádal ŠK Spartak 
Ústí n.L.  
 
Hotel Panorama skýtá vše podstatné pro víkend šachistů. Ubytování, restauraci i dva 
sály. Někteří ubytovaní využili i hotelové fitko zdarma. Dále pořadatel nabídl výlet na 
hvězdárnu, 5 minut pěšky, individuálně, se zhlédnutím postupně: Skvrn na Slunci, 
filmu Apollo 11 a pozorování planet. Jen co víme, pár lidí z doprovodu a nějaký hráči 
využili. 
 
Pořadatelé zajistili 28 on-line šachovnic a tak má mnoho hráčů svůj zápis partií. 

V neděli přijela Česká televize natáčet a mnohé uvidíme v pořadu „V šachu“. Kromě 

šotů z šachovnic vyzpovídal redaktor kapitána vítězného týmu Moravská Slávie Brno, 

dále malého reprezentanta a také ředitele turnaje.   

Pěkné fotky pořídila a pořadatelům poskytla Růžena Přibylová - Čs. šach. 

Pořadatelé připravili kromě finančních cen od svazu i věcné ceny na zakončení, 

losovaly se losované a v průběhu byly udíleny také tajné věcné ceny. Na zakončení 

zůstala velká většina týmů. 

 

http://www.republika.sachyusti.cz/


 

Sobotní odpoledne bylo zahájeno dle plánu. V prvních třech kolech trošku zrazovala 

technika. Pak už se hrálo do 14. kola ráz naráz. Poslední 15. kolo nechtěl nasadit 

Swiss (při 32 týmech překvapivé), ale po ručním zásahu poslední dvojice od 

rozhodčích si dal říci. Systémem start-cíl vítězí Moravská Slávia Brno před Zikudou 

Turnov a pražským týmem TJ Pankrác. 

Nedělní rapid přilákal 38 postupující týmů včetně startujících na DK. Dvě kola se 

trošku protáhla, v jednom ukončil rozhodčí dle pravidel koncovku V+J x V po 75. tahu 

od svého sledování. Pořadatelé urychlili přípravu vyhodnocení a tak nedělní odjezd 

byl dle plánu. Opět vítězí Moravská Slávia Brno „A“, před Unichess a TJ Pankrác. 

Pořadatelé děkují všem týmům za sportovní přístup, ŠSČR za podporu, půjčení 

materiálu od ŠČR, AVE kontaktu, Ústeckého krajského šachového svazu a od Milana 

Maščáka. Ještě jednou Růženě Přibylové za hezké fotky. A manželům Prokešovým, 

majitelům hotelu, za pěkné prostředí. 

   Zpracoval Pavel Chrz, ředitel turnaje.  

Foto Mistři ČR v bleskovém šachu, další fotky na www.republika.sachyusti.cz  

 

 

http://www.republika.sachyusti.cz/


Zpráva rozhodčího Mistrovství ČR 

v bleskovém šachu družstev a v rapid šachu družstev 
 

     Dne 14.9.2019 uspořádal Šachový klub Spartak Ústí nad Labem  

www.sachyusti.cz v hotelu Panorama v Teplicích Mistrovství ČR v bleskovém 
šachu družstev švýcarským systémem na 15 kol se zápočtem na FRL a LOK. 
Tempo hry bylo 3 min. na partii s přidáváním 2 sekund na každý provedený tah od 
počátku partie. Mezi 32 družstvy obsadilo prvních pět míst – 1. Moravská Slavie 
Brno „A“ 43 b., 2. SK Zikuda Turnov „A“, 3. TJ Pankrác „A“ oba 37 b., 4. Unichess 
„A“ 33 b. a 5. ŠK Teplice „A“ 31 b. 
 

     Dne 15.9.2019 uspořádal Šachový klub Spartak Ústí nad Labem  

www.sachyusti.cz v hotelu Panorama v Teplicích Mistrovství ČR v rapid šachu 
družstev švýcarským systémem na 8 kol se zápočtem na LOK. Tempo hry bylo 15 
min. na partii s přidáváním 5 sekund na každý provedený tah od počátku partie. 
Mezi 38 družstvy obsadilo prvních pět míst – 1. Moravská Slavie Brno „A“ 20 b., 2. 
Unichess „A“ 19 b., 3. TJ Pankrác „A“ 17 b., 4. TJ Tatran Litovel a Moravská Slavie 
Brno „B“ oba 16 b. 
 

     Milan Maščák zajistil po oba dny online přenos prvních 28 šachovnic na  

http://www.vippraktik.cz/online/online/mcr2019blitz/index.html a 
http://www.vippraktik.cz/online/online/mcr2019rapid/index.html. 
Tým rozhodčích tvořili Jiří Křivský (R1) a Michal Sliva (R2). 
 
     Hrálo se ve dvou sálech hotelu Panoráma. V průběhu obou mistrovství byl 
přítomen předseda STK ing. Jan Malec. Před zahájením turnajů byla schválena 
námitková komise ve složení – Pavel Chrz, Josef Lácha, Tomáš Duran, Jindřich 
Papay a Lukáš Hula, náhradníci Vladimír Hadraba a Jiří Křivský. Tato komise 
nemusela řešit jediný problém. V rámci nešachového programu někteří ubytovaní 
účastníci využili bezplatně fitcentrum v hotelu      www.hotelpanoramateplice.cz.     

Pořadatelé nabízeli i večerní pozorování oblohy v nedaleké hvězdárně od 21 a 22 
hod.  
 
     V posledních dvou letech jsem rozhodoval obě mistrovství ČR v Teplicích a 
zažil podobný problém s časovým programem. Při přeboru v bleskové hře během 
prvních několika kol vznikl skluz asi 30 min. při čekání, až p. Maščák povolí zahájit 
hru na onlinech, plánovaná přestávka byla zrušena a hrálo se nonstop až do 19.15 
hod. Hráči neměli čas se vydechnout, zakouřit si, protože nevěděli, zda kolo začne 
za dvě nebo deset minut, někteří si mi stěžovali, ale po pár kolech rezignovali. 
Pokud bude v roce 2020 bleskové MČR opět v Teplicích, doporučuji zrušit online.      
. 
 
Ing. Josef Lácha - IA 
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