
 
   

 

 

David Navara bude hrát ve FIDE Grand Prix 

Naše šachová jednička David Navara má šanci postoupit do příštího turnaje kandidátů! Byl 

nominován mezi 20 hráčů, kteří budou během roku 2019 hrát turnaje FIDE Grand Prix. Dva nejlepší 

hráči z celé série se kvalifikují do turnaje kandidátů, který se bude hrát v roce 2020. Krátká reakce 

našeho hráče k nominaci: „Pozvání do Grand Prix mne potěšilo. Účast v minulé sérii mi těsně unikla a 

jsem rád, že tentokrát budu mít možnost se zúčastnit a zahrát si s nejlepšími šachisty světa. Přípravu 

asi pojmu vážněji než obvykle, protože podobné šance přicházejí málokdy“.  

Extraliga – 5. a 6. kolo 

Extraliga pokračovala o víkendu 5. a 6. kolem. Sobotní páté kolo nepřineslo výraznější překvapení, 1. 

Novoborský ŠK měl problémy v zápase s Moravskou Slávií Brno, ovšem nakonec splnil roli favorita. 

V 6. kole došlo na souboj o čelo tabulky, když se utkaly týmy GASCO Pardubice a Výstaviště Lysá nad 

Labem. Za Lysou zvítězili velmistři Nabaty a Najer, za Pardubice vyhrál pouze velmistr Votava a 

Výstaviště Lysá nad Labem tak po 6 kolech vede extraligovou tabulku o jeden bod před Novým Borem 

a Pardubicemi. Slavoj Poruba získal v tomto dvojkole 4 body a dostal se tak ze sestupového pásma. 

V něm po 6 kolech zůstávají týmy Siesta Solution Unichess B a Slavoj Český Těšín. 

Caletka – Jasný, ŠK Slavoj Poruba – BŠŠ Frýdek-Místek 

Slavoj Poruba mohl zápas vyhrát, neboť bílý v pozici na 

diagramu stojí skvěle. Zahrál 35. Df5 se silnou hrozbou h5. 

Černý odpověděl 35… Dxc4+ 36. Kb1 h5 37. Df3 Ve6 38. Df5 

Vg6 a vlivem časové tísně došlo k opakování tahů po 39. Df3 

Ve6 40. Df5. Bílý měl ovšem k dispozici tah 39. b3!, kde např. 

po 39…Dg8 přijde 40. Df3 s nekrytelným braním na h5. 

Zápas tak skončil 4:4. 

Podrobná reportáž z extraligového víkendu je na webu ŠSČR.  

 

 

David Navara na Gibraltaru 

Tradičně silně obsazený turnaj Gibraltar Masters (součást šachového festivalu Gibraltar International 

Chess Festival 2019) se odehrál v termínu 22. – 31. 1. 2019. David Navara byl 6. nasazený a odehrál 

celý turnaj na předních stolech. V předposledním kole bohužel prohrál s budoucím vítězem GM 

Artemievem a remíza v posledním kole mu přisoudila konečné 6. místo se ziskem 7 bodů z 10 kol. 

Velmi dobře v turnaji zahrál též Thai Dai Van Nguyen, který uhrál 6 bodů. V Masters turnaji se 

z Čechů ještě představil IM Michenka, Miroslav Pakosta a Martin Hošek. Kratší pětikolové turnaje 
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odehráli další čeští hráči, konkrétně Antonín Továrek, Pavel Haase a Petr Tkadleček. Konečné pořadí 

turnaje Masters je zde. 

David Navara při partii posledního kola (zdroj: fotogalerie pořadatelů) 

Czech Tour 

Série šachový turnajů Czech Tour  v lednu pokračovala 2 turnaji, konkrétně se jednalo o Open Praha a 

Open Mariánské Lázně. V Praze vyhrál A turnaj hlavní favorit GM Postny ziskem 8 bodů, nejlepší 

z Čechů byl FM Červený na 17. místě. B turnaj vyhrál Peter Mock z Německa. V Mariánských Lázních 

se hrála řada uzavřených turnajů (2 velmistrovské a 2 mistrovské), dále otevřený turnaj a seniorský 

turnaj. V uzavřeném velmistrovském turnaji A1 dělil GM Plát první místo díky zisku 5,5 bodu, v turnaji 

A2 skončil třetí IM Kriebel před GM Šimáčkem. Hezký výsledek uhrál mladý Marek Míča v turnaji B1, 

kde získal 5,5 bodu a skončil na 4. místě. Otevřený turnaj ovládl FM Shagbazyan z Ukrajiny ziskem 8 

bodů z 9 kol, z Čechů byl nejlepší Ondřej Švanda se ziskem 6,5 bodu. Seniorský turnaj vyhrál Ukrajinec 

Polich před FM Bartošem a FM Kozákem. Výsledky turnajů v rámci Openu Mariánské Lázně 2019 jsou 

zde.  

Wijk aan Zee 2019 

Jeden nejslavnějších šachových turnajů se odehrál v lednu v Nizozemsku. Hlavní turnaj Tata Steel 

Masters vyhrál již po sedmé mistr světa Magnus Carlsen ziskem 9 bodů ze 13 možných. Druhý 

uzavřený turnaj Tata Steel Challengers vyhrál Vladislav Kovalev a zajistil si tak účast v hlavním turnaji 
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pro příští rok. Oba zmíněné turnaje se bohužel odehrály bez české účasti, ovšem čeští fanoušci mohli 

sledovat živé komentáře na YouTube kanále šachy.cz. 

 

Informace a zajímavosti ŠSČR: 

 Výkonný výbor ŠSČR se sešel 15. ledna 2019 ke své 131. schůzi, komuniké z této schůze 

najdete na webu ŠSČR  včetně řady příloh 

 ŠSČR opět vyhlašuje grantové řízení na popularizaci šachu po celé České republice. Uzávěrka 

přihlášek je 28. února 2019. Jedním z podpořených projektů v loňském roce byl YouTube 

kanál Robert a Petr šachy, kde v jednom z témat rozebírá IM Pisk partie z ligových soutěží. 

Můžete se přiučit na partiích 1. ligy západ a východ   

 Zajímavý rozhovor s Venuší Souralovou, manažerkou Šachu do škol, je na webu ŠSČR 

 Přehled šachových akcí v roce 2019 lze nalézt v tomto článku 

 STK ŠSČR zveřejnila propozice MČR seniorů, které se bude hrát 10. – 18. 8. 2019 v Rychnově 

nad Kněžnou 

 STK ŠSČR vyhlašuje konkurzy na pořádání MČR čtyřčlenných družstev v rapidu a blesku, 

uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2019 

 Účastníky MČR v bleskovém šachu 2018 prosíme o vyplnění dotazníku, anketa nám pomůže 

při přípravě MČR v bleskovém šachu 2019 

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

9. – 10. 2. 2019   Extraliga – 7. a 8. kolo 
10. 2. 2019   2. ligy – 8. kolo 
15. – 17. 2. 2019  13. Víkendový turnaj Beskydské šachové školy – Frýdek-Místek 
17. 2. 2019   1. ligy – 8. kolo 
21. – 28. 2. 2019  Open QCC České Budějovice 
23. 2. – 2. 3. 2019  19. Open Liberec 
23. 2. 2019   12. FIDE RAPID  - GP ČR v rapid šachu, Dalešice 
24. 2. 2019   2. ligy – 9. kolo 
2. 3. 2019   14. Dobrovický rapid open – GP ČR v rapid šachu 
3. 3. 2019   1. ligy – 9. kolo 
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