
 
   

 

 

Extraliga pokračovala 5. a 6. kolem 

Během posledního lednového víkendu se odehrálo další dvojkolo české Extraligy. V sobotním pátém 

kole si 1. Novoborský šachový klub udržel letošní 100% bilanci výhrou se Slavií Kroměříž, BŠŠ Frýdek-

Místek získal 3 body první výhrou s Výstavištěm Lysá nad Labem a důležitý boj o medaile mezi 

Moravskou Slavií Brno a týmem GASCO Pardubice skončil po napínavém průběhu 4:4. V šestém kole 

dosud úspěšná Moravská Slávia Brno těsně prohrála s ŠK Zikudou Turnov, Nový Bor si jasně poradil s 

Frýdkem-Místkem a Pardubice přehrály brněnský Duras. Úspěšný víkend Unichessu (výhry s Porubou 

a Labortechem Ostrava) znamená pro pražský tým posun v tabulce na průběžnou bronzovou příčku 

za druhé Pardubice (13 bodů) a zcela suverénní 1. Novoborský ŠK (18 bodů). Na chvostu tabulky 

zůstává Labortech Ostrava (1 bod), ŠK Duras BVK a BŠŠ Frýdek-Místek (oba 4 body). Podrobnou 

reportáž z Extraligy naleznete na webu ŠSČR.  

Martin Buločkin (Pardubice) – Bronislav 

Vymazal (Moravská Slávia), BNT 

 

Závěr koncovky na diagramu (poslední tah 

černého byl 60...Sg5) vypadá špatně pro bílého. 

Po 61. Se1 přijde 61...Sc1 a černý posbírá bílé 

pěšce s jednoduchou výhrou, 61. Sxg5 míří do 

prohrané pěšcové koncovky po 61... fxg5 62. 

Kxg5 Ke5. Bílý ovšem našel skvělý tah 61. Sf4!!, 

po kterém se černý vzdal! Po prakticky 

vynuceném 61... Sxf4 62. Kxf4 je pěšcová 

koncovka vyhraná za bílé. 

 

Zimní Olympiáda dětí a mládeže 

Zimní Olympiáda dětí a mládeže se konala 19. - 24. ledna 2020 v Karlovarském kraji. Jednou z 

disciplín byla i šachová hra, konkrétně se odehrál sedmikolový turnaj dívek, nejmladších, mladších a 

starších žáků. V dalších dvou dnech šachisté odehráli turnaj čtyřčlenných družstev. Mladí šachisté ve 

všech turnajích nereprezentovali svůj oddíl, nýbrž svůj kraj. Turnaj dívek vyhrála Anna Lhotská 

(Středočeský kraj) a mezi nejmladšími žáky byl nejlepší Václav Setina (Jihomoravský kraj). Vítězem 

olympijského turnaje mladších žáků se stal Richard Stalmach (Moravskoslezský kraj) a klání starších 

žáků ovládl Jakub Kůsa (Karlovarský kraj). Turnaj družstev vyhrál tým Moravskoslezského kraje ve 

složení Marek Miča, Richard Stalmach, Matěj Jasso a Pavlína Dudová.  

Popis Olympiády z pera Jakuba Kůsy naleznete na webu ŠSČR. 
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https://www.chess.cz/novoborsti-navysili-naskok/
https://www.chess.cz/sachy-na-olympiade-deti-a-mladeze/


 
   

 

 

 

Květinový ceremoniál - starší žáci (zdroj: článek J. Kůsy) 

 

David Navara na Gibraltaru 

Gibraltar International Chess Festival se odehrál na konci ledna a v hlavním turnaji Masters nás 

reprezentoval David Navara. Velmistr Navara byl v turnaji šestý nasazený a celkově získal 7,5 bodu z 

10 kol a dělil se tak o první místo stejně jako dalších 6 hráčů. Dle pomocného hodnocení skončil na 6. 

místě, přičemž 4 nejlepší hráči sehráli mezi sebou tie-break zrychleným tempem. Vítězem tohoto tie-

breaku i celého turnaje se stal mladý ruský velmistr David Paravjan, který si z Gibraltaru odvezl 30 

000 liber. Další dva čeští hráči (Lumír Hladík a Petr Tkadleček) se zúčastnili pětikolových turnajů 

Challengers A a Challengers B. Bližší informace o turnaji naleznete na webu ŠSČR. 

 

 

 

 

https://www.chess.cz/sachy-na-olympiade-deti-a-mladeze/
https://www.chess.cz/navara-sesty-na-prestiznim-turnaji-na-gibraltaru/


 
   

 

 

Informace a zajímavosti ŠSČR:  

 VV ŠSČR se sešel  14. ledna 2020 ke své 140. schůzi, komuniké včetně řady příloh naleznete 

na webu ŠSČR  

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila seznam oprávněných účastníků MČR mládeže do 16 let 2020 

a taktéž březnového MČR juniorů a dorostenců  

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila seznam přímo postupujících na MČR mládeže v rapid šachu 

2020  

 Komise mládeže ŠSČR vybrala vítěznou konkurzní nabídku na pořadatele MČR dětí do 8 let, 

hrát se bude 28. – 29. 3. 2020 ve Vyškově  

 Komise mládeže ŠSČR vybrala vítěznou konkurzní nabídku na pořadatele MČR družstev 

mladších žáků 2020, hrát se bude 12. – 14. 6. 2020 v Jihlavě  

 Hlaste se na MČR družstev starších žáků, hrát se bude 30. – 31. 5. 2020 v Chrudimi  

 Hlaste se na MČR mládeže do 16 let, hrát se bude 7. – 14. 3. 2020 v Koutech nad Desnou a 

uzávěrka přihlášek je 6. 2. 2020  

 Komise pro práci s talenty vyhlašuje grantové řízení „Podpora mládežnického 

reprezentačního výběru na jaře 2020“, uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2020  

 Komise pro marketing a komunikaci hledá šachového YouTubera  

 Na oficiálních stránkách MS seniorských družstev byly zveřejněny startovní listiny včetně 

statistik  

 Disciplinární komise potrestala Vojtěch Pláta  

 Výběr zajímavých turnajů roku 2020 v České republice i po světě naleznete na webu ŠSČR  

 Soutěž o organizér se záložní baterií je vyhlášena na webu ŠSČR, odpovědi zasílejte do 29.2. 

2020  

 Pražský mezinárodní šachový festival se odehraje 11. – 22. února 2020, kromě řady turnajů je 

připraven taktéž bohatý doprovodný program  

 Velmistr Tomáš Polák je novým kapitánem ženské reprezentace  

 Získejte finance z grantového řízení na popularizaci šachu, čas máte do půlnoci 3. března 

2020  

 Na stránkách Galerie Dolmen jsou týmem Martina Beila zpracované Testy s šachovými 

figurkami a taktéž Šachopedie. Další vylepšení budou následovat, výukové materiály se 

mohou hodit např. v projektu Šachy do škol či obecně pro výuku šachu  

 

 

 

 

https://www.chess.cz/komunike-ze-140-schuze-vv-sscr/
https://www.chess.cz/byl-zverejnen-seznam-opravnenych-ucastniku-mcr-mladeze-2020/
https://www.chess.cz/byl-zverejnen-seznam-opravnenych-ucastniku-mcr-mladeze-2020/
https://www.chess.cz/byl-zverejnen-seznam-opravnenych-ucastniku-mcr-mladeze-2020/
https://www.chess.cz/byl-zverejnen-kompletni-seznam-ucastniku-mcr-junioru-a-dorostencu/
https://www.chess.cz/seznam-postupujicich-na-mcr-mladeze-v-rapidu-2020/
https://www.chess.cz/seznam-postupujicich-na-mcr-mladeze-v-rapidu-2020/
https://www.chess.cz/seznam-postupujicich-na-mcr-mladeze-v-rapidu-2020/
https://www.chess.cz/mcr-deti-do-8-let-se-bude-hrat-v-breznu-ve-vyskove/
https://www.chess.cz/mcr-druzstev-mladsich-zaku-2020-se-bude-hrat-v-jihlave/
https://www.chess.cz/mcr-druzstev-mladsich-zaku-2020-se-bude-hrat-v-jihlave/
https://www.chess.cz/mcr-druzstev-mladsich-zaku-2020-se-bude-hrat-v-jihlave/
https://www.chess.cz/hlaste-se-na-mcr-druzstev-starsich-zaku-2020/
https://www.chess.cz/hlaste-se-na-mcr-druzstev-starsich-zaku-2020/
https://www.chess.cz/seznam-postupujicich-na-mcr-mladeze-v-rapidu-2020/
https://www.chess.cz/seznam-postupujicich-na-mcr-mladeze-v-rapidu-2020/
https://www.chess.cz/seznam-postupujicich-na-mcr-mladeze-v-rapidu-2020/
https://www.chess.cz/hledame-sachoveho-youtubera/
https://www.chess.cz/startovni-listiny-ms-seniorskych-druzstev/
https://www.chess.cz/startovni-listiny-ms-seniorskych-druzstev/
https://www.chess.cz/startovni-listiny-ms-seniorskych-druzstev/
https://www.chess.cz/vojtech-plat-porusil-eticky-kodex-fide/
https://www.chess.cz/vyber-turnaju-roku-2020/
https://www.chess.cz/soutez-o-organizer-se-zalozni-baterii-pro-nabijeni-chytrych-telefonu-iphonu-a-tabletu/
https://www.chess.cz/prazsky-mezinarodni-sachovy-festival/
https://www.chess.cz/velmistr-tomas-polak-novym-kapitanem-zenske-reprezentace/
https://www.chess.cz/velmistr-tomas-polak-novym-kapitanem-zenske-reprezentace/
https://www.chess.cz/testy-s-sachovymi-figurkami-od-martina-beila/
http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami
http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami
http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami
http://sachy-dolmen.cz/sachopedie/sachopedie-rozcestnik


 
   

 

 

 

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

9. 2. 2020  
 
2. ligy – 8. kolo  

11. – 22. 2. 2020  
 
2. Prague International Chess Festival – Praha  

15. 2. 2020  
 
Kopřivnická liga – Kopřivnice  

15. 2. 2020  
 
O Frymíkův pohár – Frýdek-Místek  

16. 2. 2020 
 
1. ligy – 8. kolo  

20. – 27. 2. 2020  
 
Open QCC České Budějovice  

22. – 29. 2. 2020  
 
20. Open Liberec  

23. 2. 2020  
 
2. ligy – 9. kolo  

29. 2. 2020  
 
78. turnaj PORG Open – Praha  

29. 2. 2020  
 
15. Tereos TTD a.s. open, součást GP ČR v rapidu – Dobrovice  

1. 3. 2020  
 
1. ligy – 9. kolo  

 

 

 

Budeme rádi, když tento Newsletter pošlete svým přátelům nebo ho vyvěsíte na webové 

stránky. 

 

Ať se Vám daří na šachovnici i mimo ni, 

Šachový svaz České republiky 

 

 

http://praguechessfestival.com/cze/
https://www.smkakoprivnice2020.cz/souteze/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/01/O_Frymikuv_pohar_2020.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/01/Propozice_Open_QCC_2020.pdf
http://www.czechtour.net/cz/open-liberec/propozice/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/09/PORG_Open_74_80_Propozice.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/01/15.Dobrovicky_rapid-propozice_2020_aktualizovane.pdf

