
MČR mužů 2020    

Mistrovství České republiky mužů ve vážném šachu pro rok 2020 se odehrálo v Plzni od 23. do 31.
srpna. Ve startovní listině otevřeného MČR byla prakticky kompletní česká šachová špička a dále řada
nadějných juniorů a mládežníků. Hned v 1. kole se řada předních velmistrů přesvědčila, že turnaj
bude  náročný  a  papírové  předpoklady  nemusí  nic  znamenat,  neboť  na  3  z  prvních  4  šachovnic
skončily  partie  nerozhodně.  Během  následujících  kol  se  postupně  začaly  ratingové  předpoklady
naplňovat a v konečném pořadí skončili na prvních 5 místech favorité turnaje. Vítězem se stala naše
dlouholetá šachová jednička David Navara, který ziskem 7,5 bodů z 9 kol obsadil samostatné první
místo a získal 10. titul. Stříbrnou příčku se ziskem 7 bodů obsadil druhý nasazený Viktor Láznička. Za
ním  skončila  početnější  skupinka  hráčů  se  6,5  body.  Nejlepší  pomocné  hodnocení  přisoudilo
bronzovou medaili Zbyňku Hráčkovi, čtvrtý skončil Jiří Štoček a pátý byl Thai Dai Van Nguyen. Skvělý
turnaj sehráli Milan Orság a Daniel Šorm, kterým až pomocné hodnocení přisoudilo šestou a sedmou
příčku.  
Průběh celé akce byl zaznamenáván na webu ŠSČR a konečná zpráva o turnaji je k přečtení zde. Každý
den  probíhaly  živě  komentované  přenosy  Martina  Petra  a  celé  mistrovství  mělo  i  mezinárodní
mediální dosah. 

Vlastimil Babula – Viktor Láznička, MČR Plzeň 2020, ČNT 

Ukázka je ze závěru zajímavé partie posledního kola. Viktor Láznička zahrál rozhodující 30... d3! a bílý
se  vzdal.  Po  31.Sxd3 přijde  31...Ve1+  32.  Kg2 Vxb2 se  ziskem materiálu.  Na  tah  31.Sxe5 přijde
31...dxc2 a černý pěšec rozhodne.  
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Medailisté MČR mužů 2020 (zdroj: fotogalerie pořadatelů)  

Srpnové turnaje 

I  ve druhé půlce prázdnin byla odehrána řada turnajů hraných vážným tempem. 7. ročník  Openu
Letní Praha se konal 8. - 15. 8. a vítězem hlavního turnaje A se stal GM Martin Petr se ziskem 8 bodů z
9 kol, druhý skončil GM Plát a třetí GM Christiansen (oba 7,5 bodu). Podrobný popis tohoto turnaje
očima nadějných mládežníků naleznete na webu ŠSČR. Již 30. ročník turnaje Jeseník Open se odehrál
15.  –  23.  srpna,  vítězem hlavního turnaje  A  se  stal  FM Pavel  Jirásek  se  ziskem 7 bodů z  9  kol.
Podrobnou  reportáž  z  turnaje  včetně  řady  odkazů  naleznete  na  webu  ŠSČR.  Hlavní  turnaj  A  v
Říčanech (22. – 29. 8. 2020) ovládla trojice hráčů se ziskem 7 bodů z 9 kol, vítězem se stal IM Plischki
před Davidem Zvolenským a FM Tomášem Vojtou. Brněnský Veletržní turnaj 2020 se uskutečnil 23. –
30. 8. 2020. Turnaj ovládl IM Neklan Vyskočil (8 bodů z 9 kol), druhý skončil Luděk Mészáros (6,5
bodu) a třetí místo bral Petr Pokorný (6 bodů). Jihočeský Open Nové Hrady 2020 (17. – 23. 8. 2020)
vyhrál FM Michal Novotný se ziskem 6 bodů ze 7 kol, druhý skončil Manvel Asatryan (taktéž 6 bodů) a
bronz získal Hubert Prinz. 
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MČR seniorů 2020 

V termínu 8. - 16. srpna se v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou uskutečnilo mistrovství České
republiky seniorů za účasti 140 hráčů. Hrálo se ve 4 kategoriích - nad 50, 60, 70 a 80 let. Nejlepším
seniorem v kategorii nad 50 let se stal Roman Švarc (7 bodů z 9 kol) a kategorii nad 60 let opanoval
Zdeněk Janda (7,5/9). Zlatou medaili v kategorii nad 70 let získal Vlastimil Sejkora (8/9) a nejlepším
seniorem nad 80 let byl Miloslav Jaček (5 bodů ze 6 kol). Podrobnější zprávu z akce naleznete na
webu ŠSČR. 

MEU mládeže  

Mistrovství  Evropské  unie  mládeže  se  odehrálo  v  Koutech  nad  Desnou  13.  –  22.  8.  2020.
Reprezentanti České  republiky  získali  velkou řadu  medailí  a  titulů  MEU.  V  kategorii  do  8  let  byl
nejlepší  Jan  Bára  (8  bodů  z  9  kol),  mezi  dívkami  v  této  nejmladší  kategorii  zvítězila  Veronika
Vančáková. Kategorii  do 10 let vyhrál David Martirosyan (7,5 bodu), z dívek byla nejlepší Viktorie
Buchtová.  Kategorii  H12  vyhrál  Daniel  Pražák  (7,5  bodu)  a  mezi  dívkami  získala  zlato  Adéla
Janoušková.  V  nejstarší  kategorii  H14  získal  zlatou  medaili  naprosto  jednoznačně  FM  Richard
Stalmach ziskem 8 bodů. Podrobnou zprávu z akce naleznete na webu ŠSČR.  

Informace a zajímavosti ŠSČR:     

• Komise  rozhodčích  ŠSČR  vyzývá  rozhodčí  s  rozhodcovskou  třídou  R2  a  vyšší  k  vyplnění  

dotazníku ohledně delegací na ligové soutěže ŠSČR do 15. 9. 2020 

• 28. MČR v řešení šachových skladeb vyhrál Miloslav Vanka 
• STK ŠSČR zveřejnila propozice MČR žen v rapid šachu, hrát se bude 3. října 2020 ve Znojmě,

uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2020 
• Po 1. kole konkurzu bylo do Grand Prix v rapidu zařazeno 7 turnajů 
• Trenérská komise ŠSČR pořádá doškolení pro trenéry všech tříd a dále vyhlašuje amnestii pro

trenéry druhé nebo třetí trenérské třídy, kterým propadla trenérská třída v období let 2000
až 2019 

• MČR dětí do 8 let bylo odloženo na 28. - 29. listopadu 2020, pro náhradní termín byl vyhlášen
konkurz s uzávěrkou přihlášek 14. 9. 2020 

• Jak dopadl zápas Vlašimi s Davidem Navarou? 
• V termínu 3. – 4. října proběhne online šachový šampionát firem, registrace končí 25. září 
• Byly zveřejněny losy soutěží družstev pro ročník 2020/2021, konkrétně los Extraligy a 1. lig a

taktéž los všech skupin 2. ligy 
• Dne 26. 8. 2020 bohužel zemřel IM Jan Sikora Lerch 
• FIDE povolila udělování přímých titulů i na základě ratingů před 1. červencem 2005 
• Znáte možné sponzory pro šachové akce? Máte šanci si tím i vydělat! 
• Chcete si zakoupit suvenýrovou eurobankovku „Karel Treybal“? 
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A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí: 

4. – 6. 9. 2020 MČR mládeže v rapid šachu – České Budějovice 

5. – 13. 9. 2020 MČR žen 2020 – Frýdek-Místek 

5. 9. 2020 64. ročník memoriálu Jaroslava Zadiny – Pečky 

5. 9. 2020 O šachového krále a královnu Vysočiny – Havlíčkův Brod 

5. 9. 2020 34. Libinská věž – Libina 

5. 9. 2020 Turnovský granát, součást GP ČR v rapidu – Turnov 

12. – 19. 9. 2020 12. ročník šachového festivalu Valašská Bystřice – Valašská Bystřice 

12. 9. 2020 MČR družstev v blesku – Turnov 

13. 9. 2020 MČR družstev v rapidu – Turnov 

17. – 28. 9. 2020 Czech Open 2020 – Pardubice 

19. – 20. 9. 2020 MČR juniorů a juniorek v rapidu – Česká Třebová 

19. 9. 2020 Líté boje pod radničním mečem – Šlapanice 

19. 9. 2020 Strakonický Rumpál – Strakonice 

19. 9. 2020 34. ročník Memoriálu Karla Osmančíka, součást GP ČR v rapidu – Dolní Benešov 

25. – 28. 9. 2020 Open Vysočina – Žďár nad Sázavou 

25. – 28. 9. 2020 Svatováclavský turnaj 2020 – Planá nad Lužnicí 
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