
 
   

 

 

 

Mistrovství České republiky v bleskovém a rapid šachu družstev 

MČR družstev ve zrychlených tempech se odehrálo v Teplicích 14. – 15. záři 2019. Sobotní bleskový 

turnaj hrálo 32 družstev a nedělního rapid turnaje se zúčastnilo 38 týmů. Oba turnaje ovládl hlavní 

favorit - Moravská Slávia Brno "A", dvě bronzové medaile získal tým TJ Pankrác "A". V bleskovém 

turnaji získal stříbro tým Zikudy Turnov "A", v rapidu si stříbrné medaile odvezl pražský Unichess "A". 

Závěrečná zpráva je na webu ŠSČR. 

Vítězný tým Moravské Slávie Brno (zdroj: fotogalerie pořadatelů) 

Světový pohár 2019 

Světového poháru v ruském Chanty-Mansijsku se z českých hráčů zúčastnil pouze David Navara. 

Soupeřem naší šachové jedničky v prvním kole byl mladý ruský velmistr Daniil Yuffa, kterému se 

podařilo vyhrát druhou partii zápasu a postoupil tak v turnaji na úkor našeho hráče. Do finále 

Světového poháru se dostal čínský velmistr Ding Liren a ázerbájdžánský reprezentant Teimour 

Radjabov, oba se tak kvalifikovali do Turnaje kandidátů MS. Ve finále byl nakonec lepší Teimour 

Radjabov. Pavouka s výsledky Světového poháru naleznete zde. 
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https://www.chess.cz/zaverecna-zprava-mcr-druzstev-v-rapidu-a-blesku/
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNDgmZD14M2E4YTZv.zsg4xH-l7o1BL0tHsN351ukzg_MZF0GXzWh1Mw7iapM
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNTAmZD1iM245bDZt.DHDCMLBRlIRj0pEucNMS4qmSs3oDilvrX8mX1g_JHIY


 
   

 

 

Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu  

MČR mládeže v rapid šachu se odehrálo 7. – 8. 9. 2012 v Třešti. Hrálo se v 6 oddělených kategoriích 

(D10-D14, H10-H14) na 9 kol, celkem se zúčastnilo 201 hráček a hráčů. Nejstarší kategorii do 14 let 

vyhrál Adam Frank, mezi dívkami zvítězila Tereza Šulcová. Mezi chlapci do 12 let byl nejlepší Matyáš 

Paseka a Lada Zelbová ovládla kategorii D12. V nejmladší kategorii vládl Lukáš Zelba, mezi dívkami se 

nejlépe prosadila Tereza Horková. Podrobná zpráva je na webu ŠSČR. 

 

Mistrovství České republiky juniorů a juniorek v rapid šachu 
MČR juniorů a juniorek v rapid šachu se uskutečnilo 21. – 22. 9. 2019 ve Vyškově. Celkem 62 mladých 

hráčů a hráček sehrálo společný devítikolový turnaj, jehož vítězem se stal Jonáš Eret (vítěz kategorie 

H20) před Martinem Simetem a Davidem Barákem. Z juniorek byla nejlepší Blanka Brunová. Detailní 

zpráva je na webu ŠSČR. 

 

Vítězové MČR juniorů v rapid šachu (zdroj: fotogalerie pořadatelů) 

 
 

https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNTImZD1mNHkwcDdt.sgL7upT2NH0vo_oOXUJotB1BIKPjRFkOhsRdWhl8_QM
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNTQmZD1pMXo0ZTF2.Gjgk5L6pbTlN__uSBznZ6c30eEeuKPitlOaQEoRcVHo
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNTYmZD11M3oxajFv.6rWHPQQgGVWD0rLHjLxUrvV0hCNSZPRlYDr6hgpRj7s


 
   

 

 

Mistrovství Evropy seniorských týmů 2019  

ME seniorských týmů se uskutečnilo od 18. do 26. září v Chorvatsku. Českou republiku v kategorii nad 

50 let reprezentoval tým ve složení Blatný, Priehoda, Vokáč, Konopka a Špaček. Český tým byl čtvrtý 

nasazený a na bramborové příčce skončil i v konečném pořadí. Článek s podrobným popisem turnaje 

naleznete na webu ŠSČR. 

Chess Masters Blansko  

Uzavřený turnaj Chess Masters Blansko 2019 se uskutečnil 21. – 29. září 2019 za účasti 10 hráčů ze 3 

zemí (Česká republika, Slovensko a Rakousko). Vítězem turnaje se stal GM Polák (7 bodů z 9 kol), 

druhý IM Druska splnil velmistrovskou normu díky zisku 6,5 bodu a bronz získal IM Kočiščák (6 bodů). 

Dále Bronislav Vymazal splnil normu mezinárodního mistra. Velké poděkování za podporu akce patří 

panu ing. Vlastimilu Chládkovi. Bližší informace naleznete na webu ŠSČR. 

Začíná MS mládeže v Indii  

V těchto dnech začíná mistrovství světa mládeže v kategoriích do 14, 16 a 18 let. Česká republika má 

po jednom zástupci v každé kategorii, celkově se tak účastní šestice hráčů - Jan Rudolf jr., Anna 

Lhotská, Ara Martirosyan, Kristýna Otrubová, Vojtěch Šrámek a Kristýna Laurincová. Úvodní zpráva 

IM Berezjuka je na webu ŠSČR, průběžné výsledky můžete sledovat zde. 

Šachová šalina 2019  

Po velkém úspěchu v minulém roce se i letos uskuteční jízda šachovou šalinou. Akce proběhne 25. 

října 2019 v Brně od 12:00, kdy bude otevřen šachový stánek na náměstí Svobody. Šachová šalina 

vyjede ve 14:00 a bude jezdit až do 18:00. Od 14:00 se dále uskuteční simultánka velmistra Tomáše 

Poláka v prvním patře budovy Dopravního podniku Brna. Detaily najdete webu ŠSČR. 

Informace a zajímavosti ŠSČR:  

 VV ŠSČR se sešel 1. října ke své 138. schůzi, komuniké najdete na webu ŠSČR  

 STK ŠSČR vybrala pořadatele MČR mužů v roce 2020! Hrát se bude v Plzni 23.8. – 31.8. 2020  

 Komise rozhodčích ŠSČR zveřejnila delegace rozhodčích na ligové soutěže sezóny 2019/2020  

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice a přihlášku na MČR juniorek a dorostenek a 
Polofinále MČR juniorů a dorostenců, které se odehraje 9. -16. 11. 2019 ve Špindlerově 
Mlýně  

 Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurzy na pořadatele MČR družstev mladších a starších 
žáků, uzávěrka obou konkurzů je 15. 12. 2019  

 Komise rodičů při ŠSČR pořádá přednášku na téma "Mladý šachista", kterou přednese FM 
Michal Novotný 16.11.209 během Mistrovství Čech do 10 let  

 Na webových stránkách jsou k dispozici Online šachové testy v nové podobě  

 Připomínáme Fotosoutěž o 5 000 Kč, fotografie nejhezčích šachových dresů a kluboven v ČR 
zasílejte do 30. 11. 2019  

https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNTgmZD1oOWYycjZj.Q8zMsHQpbsQrUOExrHaFcTCh5ALIAZHthU4y_MMnq_o
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNjAmZD1xM3kxeDVs.3otWoWBysXekZDdBRvbFetoNPUTXWY8lQPLZmtwtXGg
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNjImZD1wNnQwZDB3.r1NTH2fsXMkxgycvQkMpjDrGF6DQLtY1vNT149du6FE
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNjQmZD1rMGUzbDlz.ZcspLxJzBYTVwyYLig27lmRNt-cX0MxwemdazZF1vQs
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNjYmZD1tNmszbzN1.iUMFDxYUGMDGDL8lKMc9K5GrtiOZWdb9j3XeoIq5apY
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNjgmZD1xOXcwZTll.LG-CfBD3BhRXWFB9kVf6-IT5J97YH-mn0KjLkLjgzUU
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzAmZD1hOGUwaTZw.JS_abPlKTQTRTSsTXMy4mimsO6KKtQKii83fVrpYx0Q
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzImZD14MXk2aTB1.IY1E1okNjwL_6GeHvwJq5nAMAEuIwSm-u8xu5Q-M2u4
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzQmZD1lNGczbTN4.c51LykuJ-UMHbQVh45jTdyslQj_VzQV_ioPa9UnWLOE
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzQmZD1lNGczbTN4.c51LykuJ-UMHbQVh45jTdyslQj_VzQV_ioPa9UnWLOE
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzQmZD1lNGczbTN4.c51LykuJ-UMHbQVh45jTdyslQj_VzQV_ioPa9UnWLOE
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzYmZD1uMG82bTNq.-ZNN0OKwevvqVV9p4KxKMspyjJUL5_ABb3jQNTeDFls
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzYmZD1uMG82bTNq.-ZNN0OKwevvqVV9p4KxKMspyjJUL5_ABb3jQNTeDFls
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzYmZD1uMG82bTNq.-ZNN0OKwevvqVV9p4KxKMspyjJUL5_ABb3jQNTeDFls
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxNzgmZD12MHQwajRv.1wQzLqVMH2nGILgiUN9q34r4DXC_OAsEFNGv9QFKe4o
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxODAmZD1uOHA0YjVl.Xx4-1M1CXBSqUQmTtDH1TaKBMqUxXA1jmULVk91HGJk
https://click.pg.mlsend.com/link/c/YT0xMjU5OTk5MTc3NDg4NzMzMjcxJmM9cDdoNCZlPTQxOTImYj0yODIzMTgxODImZD1pNG03cTNv.Sjj-A3XkZQ9OILRHohL-oojehh1Q-jsrYd0NWreUi3s


 
   

 

 

 Přihlašte nadané děti od 6 do 14 let do soutěže Zlatý Oříšek 2019. Uzávěrka přihlášek do 
celostátního kola je 15. 10. 2019  

 Soutěžte o šachovou dárkovou sadu, odpovědi zasílejte do 31. 10. 2019  

 Šachy jsou zapojeny v Sazka Olympijském víceboji  

 

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

5. 10. 2019 
 
šumPERSKý ŠACHový turnaj 2019  

11. – 15. 10. 2019 
 
Šachový vlak 2019  

12. – 13. 10. 2019 
 
Extraliga: 1. – 2. kolo  

13. 10. 2019 
 
2. ligy – 1. kolo  

14. – 26. 2019 
 
Mistrovství světa juniorů a juniorek – Nové Dilí, Indie  

20. 10. 2019 
 
1. ligy – 1. kolo  

23. 10. – 3. 11. 2019 
 
Mistrovství Evropy družstev – Batumi, Gruzie  

26. 10. – 2. 11. 2019 
 
Mistrovství Čech mládeže do 16 let – Příchovice u Kořenova  

26. 10. – 2. 11. 2019 
 
10. Open Hradec Králové  

26. – 31. 10. 2019 
 
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let – Kouty nad Desnou  

28. 10. – 6. 11. 2019 
 
Olympiáda mládeže do 16 let – Corum, Turecko  

2. 11. 2019 
 
Přebor města České Budějovice v šachu  

3. 11. – 9. 11. 2019 
 
9. Open Brno  

3. 11. 2019 
 
2. ligy – 2. kolo  
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