
 
   

 

 

Czech Open 2019 

Jubilejní 30. ročník světoznámého pardubického festivalu šachu a her se uskutečnil 11. – 28. července 

2019. Hlavním lákadlem celého festivalu byl tradičně silně obsazený A turnaj, kterého se zúčastnili 4 

hráči s ratingem přesahujícím 2600 bodů. Samostatným vítězem se stal Jiří Štoček (7,5 bodu z 9 kol) 

před Viktorem Lázničkou, třetí skončil Sergei Movsesian. Rozhovor se 2 medailisty je na webu ŠSČR. 

Mimo 5 týdenních turnajů se v rámci festivalu sehrála řada MČR v různých disciplínách. Turnaj v rapid 

šachu G1 ovládl Sergei Movsesian ziskem 7 bodů z 9 kol, nejlepším z Čechů a zároveň mistrem České 

republiky v rapid šachu pro rok 2019 se stal Martin Červený (taktéž 7 bodů z 9 kol). Oblíbený turnaj 

čtyřčlenných družstev suverénně ovládlo družstvo YAMAL, na druhém místě skončil tým ŠK Zikuda 

Turnov A, který se tak vítězem MČR. Na začátku festivalu se v Pardubicích odehrálo též ME 

mládežnických týmů, rozhovor s šéftrenérem české mládežnické reprezentace Pavlem Šimáčkem o 

mistrovství najdete na webu ŠSČR. Podrobné výsledky všech turnajů naleznete na webových 

stránkách festivalu. 

 

 

 

 

Vyhlášení vítězů hlavního turnaje (zdroj: fotogalerie pořadatelů) 
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https://www.chess.cz/30-czech-open-skoncil-rozhovor-s-vitezem-jirim-stockem-a-sergejem-movsesjanem/
https://www.chess.cz/me-mladeznickych-tymu-v-pardubicich/
http://www.czechopen.net/
http://www.czechopen.net/cz/novinky/fotogalerie/


 
   

 

 

David Navara ve FIDE Grand Prix 

Druhý díl seriálu FIDE Grand Prix se odehrál v Lotyšsku. Los nebyl pro Davida Navaru milosrdný a 

soupeřem českého velmistra v prvním kole byl Maxime Vachier-Lagrave.  V první partii bohužel 

velmistr Navara prohrál černými figurami a druhá partie skončila remízou, čili do dalšího kola 

postoupil francouzský velmistr. Vítězem druhého turnaje Grand Prix se stal Shakhriyar Mamedyarov.  

Další díl série se odehraje v listopadu 

v Hamburku. 

Maxime Vachier-Lagrave – David Navara, FIDE 

Grand Prix Riga 

V pozici na diagramu zahrál francouzský 

velmistr 15. Sh6 a David Navara reagoval 15… 

Jh5 (snad větší odpor mohl černý klást po 15… 

Je6), přišlo 16. Dg4 Dd6 17. Dxh5 Dxh6 18. 

Dxh6 gxh6 19. c3 a černý se vzdal, protože 

ztrácí střelce na d4.  

 

 

 

Kauza Rausis 

Nejen šachové servery po celém světě oběhla v červenci zpráva o podvádění předního šachového 

velmistra. Igors Rausis byl přistižen s nedovolenou nápovědou na toaletě při turnaji ve Štrasburku a 

následně se sám k činu přiznal.  Zprávu otiskly české zpravodajské servery, na webu ŠSČR najdete 

reakci Michala Konopky i právní rozbor JUDr. Navrátila, který se též vyjádřil pro aktuálně.cz. Velice 

aktuálním se tak stává rozsáhlý text Jiřiny Prokopové o anti-cheatingových opatřeních.   

Začíná ME mládeže v Bratislavě 
V pátek 2. srpna 2019 v 15:00 začalo v Bratislavě prvním kolem mistrovství Evropy mládeže do 18 let. 

Česká republika má velmi početné zastoupení, na blízké Slovensko odcestovalo celkem 101 mladých 

šachistek a šachistů. Mistrovství se hraje celkem ve 12 oddělených kategoriích, jelikož každá věková 

kategorie (do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 let) bude soupeřit ve dvou turnajích - dívky a Open. Dle 

papírových předpokladů by do boje o medaile měla zasáhnout řada reprezentantů, např. Václav Finěk 

(2. nasazený v kategorii Open do 10 let), Thai Dai Van Nguyen (3. nasazený v kategorii Open do 18 

let), Jiří Bouška (7. nasazený v kategorii Open do 8 let) či Anna Lhotská (10. nasazená v kategorii dívek 

do 14 let). Pevně doufáme, že se bude dařit i mnoha další českým zástupcům! Hráče čeká 9 kol 

hraných švýcarským systémem, poslední kolo odehrají v sobotu 10. srpna. Průběžné výsledky můžete 

sledovat zde. 

https://www.chess.cz/svetova-sachova-elita-vcetne-davida-navary-se-sjede-do-rigy/
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/obrovska-ostuda-pro-cesko-druhy-nejlepsi-tuzemsky-sachista-byl-pristizen-na-zachode-jak-podvadi.A190712_150218_ln-sport-ostatni_lar?
https://www.chess.cz/m-konopka-ke-kauze-i-rausise/
https://www.chess.cz/pravnik-ke-kauze-i-rausise/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/elektronicky-doping-v-sachu-igor-rausis/r~97e24dd6aea411e9b6a9ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2l-eysP2tleW90Ndt9TZ2m0uKjuZ6REWt6GsmnjD1IiNTt2JaJC_jvwuo
https://www.chess.cz/anti-cheatingova-opatreni-podle-j-prokopove/
http://chess-results.com/tnr459968.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30


 
   

 

 

 
Červencové turnaje 
Během července se kromě výše zmíněného festivalu Czech Open odehrála spousta dalších turnajů. 

Pražský šachový festival 2019 byl tvořen řadou turnajů, velmistrovský uzavřený turnaj vyhrál IM 

Půlpán. Tradiční klatovský A turnaj vyhrál Josef Havelka, vyprávění přímých účastnic turnaje A i B 

najdete na webu ŠSČR. Sedmikolový turnaj Open Vysočina 2019 ovládl Petr Walek a 103 šachistů se 

zúčastnilo šachového festivalu v Českých Budějovicích. 

 

Informace a zajímavosti ŠSČR: 

 STK ŠSČR vypsala konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy, uzávěrka přihlášek je 

31. 8. 2019 

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice MČR mládeže v rapid šachu, hrát se bude 7. – 8. 9. 

2019 v Třešti, seznam oprávněných účastníků je zde a přihlášky zasílejte do 25. 8. 2019 

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice a přihlášku na Mistrovství Moravy a Slezska 

mládeže, hrát se bude 26. – 31. 10. 2019 v Koutech nad Desnou, přihlášky zasílejte do 30. 9. 

2019 

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice a přihlášku na Mistrovství Čech do 10 let, které se 

uskuteční 13. – 17. 11. 2019 v Mostu. Přihlášky zasílejte do 18. 10. 2019 

 Během festivalu Czech Open byly rozlosovány ligové soutěže ročníku 2019/2020 

 Titul FIDE Lecturer získala Jiřina Prokopová, stala se tak nejmladší držitelkou tohoto titulu na 

světě! 

 Začátkem července oslavila životní jubileum paní Marta Poláková, gratulujeme! 

 Svým hlasem můžete podpořit Turnaj šachových nadějí v iniciativě pivovaru Radegast 

Nošovice 

 České dráhy nabízejí členům ŠSČR zajímavé benefity 

 Soutěž o šachové USB je na webu ŠSČR, odpovědi zasílejte do 31. 8. 2019 

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

10. – 18. 8. 2019  MČR seniorů – Rychnov nad Kněžnou 
10. – 17. 8. 2019  22. Olomoucké šachové léto 
15. – 19. 8. 2019  Mistrovství světa kadetů v rapidu a blesku – Minsk, Bělorusko 
15. – 24. 8. 2019  Mistrovství Evropské unie mládeže – Kouty nad Desnou 
17. – 25. 8. 2019  29. Jeseník Open  
19. – 24. 8. 2019  Novoborská šachová Corrida – Nový Bor 
19. – 25. 8. 2019  Open Nové Hrady – Nové Hrady 
20. 8. – 2. 9. 2019  Mistrovství světa kadetů H8-H12 – Weifang, Čína 
24. 8. – 31. 8. 2019  17. Pohár města Říčany – Říčany 
29. 8. – 6. 9. 2019  Mezinárodní mistrovství ČR tělesně postižených – Horní Bečva 
 

https://www.chess.cz/zlata-praha-2019/
https://www.chess.cz/open-klatovy-pohledem-anny-lhotske/
https://www.chess.cz/po-roce-opet-v-klatovech/
https://www.chess.cz/ve-zdare-nad-sazavou-probehl-sachovy-turnaj-open-vysocina-2019/
https://www.chess.cz/v-budejovicich-opet-padla-mistrovska-norma/
https://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-zaverecneho-trojkola-extraligy-2020/
https://www.chess.cz/propozice-mcr-mladeze-v-rapidu-2019-zverejneny/
https://www.chess.cz/seznam-opravnenych-ucastniku-mcr-mladeze-v-rapidu/
https://www.chess.cz/byly-zverejneny-propozice-mistrovstvi-moravy-a-slezska-mladeze/
https://www.chess.cz/byly-zverejneny-propozice-mistrovstvi-cech-do-10-let/
https://www.chess.cz/ligove-souteze-jsou-rozlosovany/
https://www.chess.cz/jirina-prokopova-nejmladsi-fide-lecturer/
https://www.chess.cz/jubileum-marty-polakove/
https://www.chess.cz/podporte-turnaje-sachovych-nadeji/
https://www.chess.cz/benefit-pro-cleny-sscr-sleva-od-ceskych-drah/
https://www.chess.cz/soutez-o-sachove-usb-32-gb/

