
Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A 
MISTROVSTVÍ ČR V BLESKOVÉM ŠACHU ČTYŘČLENNÝCH DRUŽSTEV - 12. 9. 2020 TURNOV 

MISTROVSTVÍ ČR V RAPID ŠACHU ČTYŘČLENNÝCH DRUŽSTEV - 13. 9. 2020 TURNOV 

 

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. byl šachovým svazem ČR pověřen uspořádáním Mistrovství ČR 
v bleskovém a rapid šachu družstev pro rok 2020. 

 

 

Pořadatelské zajištění:               Ing. Zdenek Maršálek                 ředitel turnaje 

                                                                Kateřina Šimáčková             hlavní rozhodčí 

                                                                Tomáš Ďúran                        rozhodčí, on-line přenos 

 

Hosté:      zahájení                        Ing. Tomáš Hocke                       starosta  Města Turnova 

                  zahájení                       Mgr. Petra Houšková                  místostarostka Města Turnova 

                  zahájení                     RNDr. Martin Petr, Ph.D.             předseda  ŠSČR 

 

Pro zajištění důstojného prostředí pro mistrovství byly 
pořadatelem  vybrány prostory Kulturního centra Střelnice 
v Turnově.  Zde může nabídnout domácí šachový klub všem 
účastníkům nadstandartní servis a zázemí tak, aby mohli podat 
co nejlepší výsledky na šachovnicích a odvezli si pěkný dojem 
nejen ze hry samotné, ale také z města Turnova. 

Samotný turnaj zahájila slavnostně v sobotu místostarostka 
města Turnova paní Mgr. Petra Houšková společně s předsedou 
Českého šachového svazu panem RNDr. Martinem Petrem, Ph.D. 
a předsedou pořádajícího klubu panem Františkem Zikudou.  

Mistrovství  v rapid šachu zahajoval starosta Města Turnova       
Ing. Tomáš Hocke. 

MISTROVSTVÍ ČR 2020 V BLESKOVÉ ŠACHU DRUŽSTEV 

Hned od prvních kol se na předních pozicích dvacetičlenného pelotonu usadily favorizované týmy domácího Turnova A a 
B. Velmi dobře si vedla také druhá nasazená Pankrác. Velmi milým překvapením se ukazovali mladí hráči Moravské 
Slávie Brno vedeni na první šachovnici velezkušeným velmistrem Tomášem Polákem. 

Věkem ještě dorostenecké a někdy málem i žákovské týmy Deska Liberec a také Klubu šachistů Říčany 1925 určitě 
nebyly lehkými soupeři svým zkušenějším a starším protivníkům a vybojovali několik velmi cenných výsledků. Liberečtí 
mladíci s Vaškem Fiňkem na 1. šachovnici dokázali porazit mimo jiné i silný Děčín a Karlovy Vary. Říčanští dokázali obrat 
o body například Českou Lípu, Moravskou Slávii „B“, Karlovarský Tietz a jiné. 

Rozhodčí nemuseli řešit žádné reklamace ani stížnosti a tak již v 16.00 mohlo dojít na vyhlášení výsledků, předání cen, 
pohárů, medailí a diplomů nejlepším pěti týmům na letošním Mistrovství ČR družstev. 



S jedinou porážkou a to v době, když již bylo o jejich prvenství rozhodnuto, se stalo letošním Mistrem ČR v bleskovém 
šachu družstvo pořádajícího Turnova v sestavě IM Tomáš Kraus, GM Pavel Šimáček, IM Jan Vykouk a IM Tomáš 
Studnička. Od ostatního pole se dokázala oddělit i Pankrác. Skvělým finišem a také s pomocí lehce „kulhající“ rezervy 
Turnova se na bronzový stupínek dostala Moravská Slávia A. 

Za zmínku určitě stojí výsledek jejich hráče GM Tomáše Poláka, který vybojoval na 1. desce 17 bodů z 19 možných při 
jedné porážce. Stejný bodový zisk 17/19 bodů dosáhl i turnovský IM Jan Vykouk hrající na 3. šachovnici. V patách jim byl 
svazový předseda GM Martin Petr (16/19 bodů, bez porážky) a FM Václav Finěk (15,5/19 bodů, performance 2451). 

Závěrem je však nutno vyzdvihnout výkony týmů pořádajícího oddílu, které ziskem mistrovského titulu a dále ziskem 4. a 
6. místa předčili všechna očekávání. Děkujeme za vzornou reprezentaci.  

Konečné pořadí družstev v bleskovém šachu: 

 

Pořadí nejlepších 15 hráčů podle získaných bodů: 

 

Podrobné výsledky lze nalézt na tomto odkazu: http://chess-results.com/tnr533532.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES 

http://chess-results.com/tnr533532.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES


MISTROVSTVÍ ČR 2020 V RAPID ŠACHU DRUŽSTEV 

Pole startujících na Mistrovství ČR rapid šachu doznalo proti sobotě několika změn a celkem startovalo 26 týmů. Přijela 
silná družstva Unichessu Praha, Dopravních podniků Praha a také Vyšehradu. Brňané posílili svoji sestavu o IM Petra 
Piska. Pořadatelé také využili možnosti nasazení dalších družstev Libereckého kraje přidělením „divokých karet“. Prvním 
nasazeným však zůstalo stále družstvo ŠK ZIKUDA Turnov A.  

Hráče před 1. kolem uvítal milými slovy starosta města Turnova Ing. Tomáš Hocke a také RNDr. Martinem Petrem, Ph.D. 
předseda Českého šachového svazu. Pak již šlo vše jak na drátcích. Kontrola soupisek, nasazení a hurá do toho. Kolo 
následovalo kolo, radost z výher střídalo zklamání z nedotažených možností v partiích a naděje na vylepšení umístění 
v průběhu turnaje.  

Do obědové pauzy (po 4. kole) plnila roli favorita extraligová sestava Turnova A. Ovšem míru štěstí si asi jejich hráči 
vybrali právě ve 4. kole, když zápas se svými kolegy z B-týmu otočili z  „optických“ 1-3 na konečnou výhru 2,5-1,5.  
Ostatní spolufavorité také „okupovali“ přední místa pořadí. Jako rozhodující se ukázalo hned 5. kolo, když papírově 
slabší Brňané „přejeli“ Turnov A přesvědčivě 3-1. Od té doby se pevně usadili na prvním stole a až do konce už před sebe 
nikoho nepustili. Turnov A se z prohry vzpamatovával jen těžce a řada nepovedených nerozhodných výsledků ho 
posouvala níž startovním polem. O další medailové pozice se stále hlásili další favorité v čele s Turnovem B, ŠK DP Praha, 
Sokolem Vyšehrad a překvapivě i s ŠK Líně, SK Děčín a Sokolem Bakov.  

O místech na bedně (neplatí o prvním místě) se rozhodovalo až v posledním kole. Přesvědčivá výhra družstva Turnova B 
(v sestavě Čech, Sodoma, Liška a Kučera) nad TJ Deskem Liberec znamenala stříbro pro domácí. Bronz uhájil ŠK Dopravní 
podnik Praha před „dotírajícím“ Děčínem a Bakovem.  Pro úplnost dodejme sestavu vítězného týmu Moravská Slávia A, 
která hrála v tomto složení: GM Tomáš Polák, IM Petr Pisk, Matyáš Zeman, FM Josef Obšivač a WFM Nela Pýchová. 

Z pohledu Turnova je to pro mnohé částečný neúspěch, ale zisk 2. a 6. místa v tak silné konkurenci žádný klub v ČR jen 
tak snadno nezíská a reprezentaci Města Turnova považujeme za velice úspěšnou. 

Konečné pořadí družstev v rapid šachu: 

 



Pořadí nejlepších 15 hráčů podle získaných bodů: 

 

Podrobné výsledky lze nalézt na tomto odkazu: http://chess-results.com/tnr533533.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES 

Závěrem chceme poděkovat jak vedení Města Turnova, tak i pracovníkům Kulturního centra Střelnice v Turnově  a 
členům pořadatelského klubu za vstřícnost a spolupráci při uspořádání takto významné akce jakou je Mistrovství ČR. 

Poděkování patří také všem níže uvedeným sponzorům a partnerům akce, bez jejichž pomoci a podpory by nebylo 
možné takto finančně náročnou akci uspořádat: 

CRYTUR, spol. s r.o.; UNIZA obchod.spol.s r.o.; TECAM Praha s.r.o.; Pivovar Rohozec; Knorr-Bremse ČR; NÁŘADÍ Karel 
Jiránek s.r.o.; AQUA CŘ s.r.o.; ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.; Raiffeisenbank a.s.; Granát Turnov;  
Šachový svaz ČR; Město Turnov; Liberecký kraj a MŠMT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr533533.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES


Fotodokumentace – MČR 2020 v bleskovém šachu družstev: 
Sobotního zahájení MČR 2020 v bleskovém šachu družstev v sále Kulturního domu Střelnice v Turnově se ujala 

místostarostka Města Turnova paní Mgr. Petra Houšková 

 

Prvních pět cen pro vítězná družstva v bleskovém šachu 

 



Hlavní rozhodčí paní Kateřina Šimáčková 

 
 

Souboj Davida s Goliášem vyzněl zatím lépe pro Goliáše. Uvidíme za rok … 

 



V turnovském „déčku“ si šachy zahrál i Petr Zikuda (syn Františka Zikudy) 

 

Na akci byl přítomen také sportovní sekretář šachového svazu pan Mgr. Ladislav Záruba, který se účastnil i předávání cen

 
 



Celkem 8 šachovnic z prvních dvou stolů byly online přenášeny na internet po oba dva dny 

 
 

A zde již můžeme vidět družstvo SK Děčín, které se umístilo na krásném 5. místě

 



4. místo a bramborové medaile pro družstvo ŠK ZIKUDA Turnov B

 
 

3. místo a bronzové medaile pro družstvo Moravská Slávia A 

 



2. místo a stříbrné medaile pro družstvo TJ Pankrác A 

 
 

A konečně Mistr ČR v bleskovém šachu pro rok 2020 družstvo ŠK ZIKUDA Turnov A 

 
 



Fotodokumentace – MČR 2020 v rapid šachu družstev: 
Nedělní úvodní slovo MČR 2020 v rapid šachu družstev v sále Kulturního domu Střelnice v Turnově pronesl starosta 

Města Turnova pan Ing. Tomáš Hocke  

 
 

Poté všechny přivítal i předseda ŠSČR pan RNDr. Martin Petr, Ph.D. 

 



Všichni hráči byli již připraveni a turnaj mohl začít

 
 

Na vítěze mimo jiné čekal i skleněný půllitr od pivovaru Rohozec s gravírovaným nápisem Mistr ČR 

 
 



O zajímavé okamžiky nebyla nouze 

 
 

Na 5. místě se umístil jeden z černých koňů turnaje družstvo Sokol Bakov n/J

 



A jistě o největší překvapení se na 4. místě postaralo družstvo SK Děčín, které jako jediné porazilo vítěze turnaje

 
 

3. místo patřilo družstvu ŠK Dopravní podnik Praha s nestárnoucím IM Josefem Přibylem 

 



Družstvu ŠK ZIKUDA Turnov B se konečně podařilo vystoupit ze stínu A týmu a získat nádherné 2. místo 

 
 

Na pomyslný trůn v rapid šachu družstev pro rok 2020 zcela jednoznačně usedlo družstvo Moravská Slávia A 

 


