
 
   

 

 

 

ME Evropy družstev 2019  

Mistrovství Evropy družstev se odehrálo 24. října - 2. listopadu 2019 v gruzínském Batumi. Čeští muži 

sehráli většinu zápasů na předních šachovnicích. Ve druhém kole porazili třetí nasazené Polsko, dále 

svedli těsné bitvy s favorizovanou Arménií a Ázerbájdžánem, bohužel oba tyto zápasy prohráli těsně 

1,5:2,5. Případnou výhrou v posledním kole proti Francii by obsadili 6. místo, zápas ovšem po tvrdém 

boji skončil 2:2. Celkově se tak muži umístili na 10. místě (5 výher, 1 remíza a 3 prohry), oproti 

nasazení se tak zlepšili o 2 místa. V mužské kategorii zvítězil tým Ruska před Ukrajinou a Anglií. 

Výsledky českých hráčů: David Navara (6 bodů z 9 partií), Viktor Láznička (2,5/7), Thai Dai Van 

Nguyen (3,5/7), Jiří Štoček (4/7) a Peter Michalík (2,5/6). 

  

České ženy byly nasazené ve startovní listině na 18. místě. Jejich konečné 25. místo (3 výhry, 1 remíza 

a 5 proher) je neúspěch, každá z hráček navíc odepsala několik bodů z ratingu. V ženské kategorii 

zvítězilo družstvo Ruska před domácí Gruzií a Ázerbájdžánem. Výsledky českých hráček: Joanna 

Worek (2,5 bodu ze 7 partií), Karolína Olšarová (3/7), Kristýna Petrová (3,5/7), Olga Sikorová (3/7) a 

Magdaléna Miturová (4/7).  

Hodnocení celého turnaje naleznete na webu ŠSČR.  

Baadur Jobava - David Navara, ME družstev 2019, ČNT 

 

V pozici na diagramu zahrál 

náš reprezentant 56...Je6!. 

Přišlo 57. Kb6 Vxc7 58. Ve1 

Vc2 59. Jh3 Vb2+ 60. Ka5 g5 a 

bílý se vzdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 11/2019 

https://www.chess.cz/zaver-me-druzstev/


 
   

 

 

 

 

Česká reprezentace na ME družstev 2019 v Batumi (zdroj: FB ŠSČR) 

Začala šachová Extraliga  

Prvním dvojkolem začala v říjnu česká Extraliga. V předehrávaném dvojzápase dokázaly splnit roli 

favorita týmy 1. Novoborský i Výstaviště Lysá nad Labem díky výhrám s Labortechem Ostrava a 

Slavojem Poruba. Plný počet bodů získala též Moravská Slavia Brno a ŠK Zikuda Turnov. Nováčci v 

nejvyšší soutěži shodně vybojovali 3 body - Kroměříž porazila Pardubice a Dopravní podnik Praha 

porazil brněnský Duras. Bez bodu zatím zůstává kromě ostravských týmů i Frýdek-Místek a Duras 

Brno. Podrobnou reportáž z extraligového dvojkola naleznete na webu ŠSČR. Příští dvojkolo se 

odehraje 30. listopadu - 1. prosince, hrát se bude v Kroměříži, Frýdku-Místku, Lysé nad Labem a 

Praze.  

Mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska mládeže  
Mistrovství Čech mládeže se odehrálo 26. října - 2. listopadu v Příchovicích u Kořenova. Hrálo se ve 

třech kategoriích (U12, U14 a U16), přičemž chlapci a dívky hráli dohromady. Nejstarší kategorii 

vyhrál Martin Habenicht (7 bodů z 9 kol), mezi dívkami byla nejlepší Anna Voříšková. Kategorii do 14 

let jasně ovládl David Hák (8,5/9), mezi dívkami vyhrála Lada Zelbová. Nejmladší kategorii do 12 let 

vyhrál Tobiáš Day a z dívek byla nejlepší Adéla Janoušková. Výsledky naleznete zde.  

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže se hrálo 26. - 31. října v Loučné nad Desnou. Zde se hrálo ve 4 

věkových kategoriích (U10, U12, U14 a U16). V nejstarší kategorii zvítězil Adam Frank (7,5 bodu z 9 

kol) a nejlepší dívkou byla Anna Vavřínková. Mezi chlapci do 14 let vyhrál Lukáš Petříček (8/9) a 

https://www.facebook.com/chess.cz/photos/a.509234459168812/2730410370384532/?type=3&theater
https://www.chess.cz/svetova-sachova-elita-vcetne-davida-navary-se-sjede-do-rigy/
http://chess-results.com/tnr481231.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES
https://www.chess.cz/mmas-mladeze/


 
   

 

 

nejlepší dívkou v této kategorii se stala Marie Vaňková. Zlato z kategorie chlapců do 12 let si odvezl 

Bartoloměj Buchta (7,5/9), dívčí kategorii vyhrála Amálie Zádrapová. Nejmladší kategorii suverénně 

ovládla Daniela Kožušníková (9/9!) před Viktorií Buchtovou a Tobiasem Milekem. Výsledky naleznete 

zde. 

 

Mistrovství světa do 20 let  
MS juniorů a juniorek se odehrálo 14. - 26. 10. 2019 v indickém Dilí. Čtyři čeští reprezentanti dosáhli 

následujících výsledků: Jan Vykouk (5 bodů z 11 kol), Martin Hollan (4,5/11), Nela Pýchová (6/11) a 

Anežka Vlková (4,5/11). Průběžně doplňovanou reportáž včetně komentářů našich reprezentantů 

naleznete na webu ŠSČR.  

 

Druhý ročník šachové šaliny  

V pátek 25. října 2019 proběhl v Brně druhý ročník Šachové šaliny. Součástí této propagační akce byl 

šachový stánek na náměstí Svobody, simultánka velmistra Tomáše Poláka v budově DPMB a 

samozřejmě jízda Šachovou šalinou, která jezdila centrem města od 13:30 do 18 hodin. Podrobnou 

reportáž z akce najdete na webu ŠSČR.  

 

MČR v bleskovém šachu neslyšících 2019  

Mistrovství ČR v bleskovém šachu neslyšících se odehrálo 19. října 2019 a vítězem se stal vicemistr 

Evropy neslyšících šachistů Milan Orság. Podrobnější zprávu včetně informací pro šachisty a šachistky 

se sluchovou vadou naleznete na webu ŠSČR.  

Informace a zajímavosti ŠSČR:  

 STK ŠSČR vypisuje konkurzy na pořadatele MČR žen, MČR seniorů a MČR mužů a žen v rapid 

šachu, uzávěrka konkurzů je 15. 11. 2019  

 STK ŠSČR vybrala vítěznou konkurzní nabídku na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy, 

hrát se bude 17. - 19. 4. 2020 v Praze  

 Komise mládeže ŠSČR zveřejnila obecné propozice a konkurz na pořadatele 

celorepublikového kola Přeboru škol 2019/2020, uzávěrka přihlášek je 5. 1. 2020  

 Zveme Vás na otevřené MČR v bleskovém šachu 2019, které se uskuteční 21. prosince 2019 v 

Kongresovém centru Praha  

 V Jihlavě proběhne 29. 11. 2019 kurz šachu pro pedagogické pracovníky  

 V sobotu 23. 11. 2019 se v Praze uskuteční školení online přenosů a v neděli 24. 11. 2019 se v 

Praze uskuteční školení obsluhy programu Swiss Manager, přihlášky na obě akce zasílejte do 

18. 11. 2019  

 Česká republika získala do Prahy pořadatelství ME žen 2021 a ME mládeže 2022  

http://chess-results.com/tnr462328.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES
https://www.chess.cz/mistrovstvi-sveta-do-20-let-14-26-10-2019-dilli-indie/
https://www.chess.cz/druhy-rocnik-sachove-saliny-minulosti/
https://www.chess.cz/mcr-v-bleskovem-sachu-neslysicich-2019/
https://www.chess.cz/konkurzy-na-poradatele-mcr-v-sachu-zen-senioru-a-mcr-muzu-a-zen-v-rapid-sachu/
https://www.chess.cz/konkurzy-na-poradatele-mcr-v-sachu-zen-senioru-a-mcr-muzu-a-zen-v-rapid-sachu/
https://www.chess.cz/konkurzy-na-poradatele-mcr-v-sachu-zen-senioru-a-mcr-muzu-a-zen-v-rapid-sachu/
https://www.chess.cz/zaverecne-trojkolo-extraligy-se-bude-hrat-v-praze/
https://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-celorepublikoveho-kola-preboru-skol/
https://www.chess.cz/pozvanka-na-otevrene-mcr-v-bleskovem-sachu-2019/
https://www.chess.cz/sachy-ve-skole-kurzy-sahu-pro-pedagogicke-pracovniky/
https://www.chess.cz/skoleni-online-prenosu/
https://www.chess.cz/skoleni-obsluhy-programu-swiss-manager/
https://www.chess.cz/diplomaticky-uspech-z-batumi/


 
   

 

 

 Nejen šachové oddíly mohou podávat žádosti o dotaci "MŮJ KLUB" , termín podání žádostí je 

18. listopadu 2019  

 Michal Konopka získal trenérskou cenu FIDE  

 Nový cyklus přednášek "Trénujte s mistry" začíná 7. 11. 2019 přednáškou IM Konopky  

 Připravujete se na soupeře? Pak jistě uvítáte databázi partií ze soutěží družstev ŠSČR  

 Vánoční dárky se šachovou tématikou nyní můžete pořídit na svazovém Fanshopu s 10% 

slevou. Stačí zadat slevový kód "Šsvaz2019" v nákupním košíku po kliknutí na "Uplatnit 

slevový kód"  

 

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

4. – 18. 11. 2019  
 
FIDE Grand Prix – Hamburk, Německo  

9. – 17. 11. 2019  
 
Evropský klubový pohár – Ulcinj, Černá Hora  

9. 11. 2019  
 
75. turnaj PORG Open – Praha  

9. – 16. 11. 2019 
 
MČR juniorek a dorostenek – Špindlerův Mlýn  

9. – 16. 11. 2019 
 
Polofinále MČR juniorů a dorostenců – Špindlerův Mlýn  

10. 11. 2019 
 
1. ligy – 2. kolo  

11. – 24. 11. 2019  
 
Mistrovství světa seniorů – Bukurešť, Rumunsko  

13. – 17. 11. 2019  
 
Mistrovství Čech 8 - 10 let – Most  

16. 11. 2019  
 
22. ročník turnaje Járy Masopusta – Mistrovice  

16. 11. 2019  
 
Krajský přebor Vysočiny družstev v rapid a bleskovém šachu – Třebíč  

17. 11. 2019  
 
2. ligy – 3. kolo  

23. 11. 2019  
 
210. UniCredit Blitz Open – Praha  

23. 11. 2019  
 
2. ročník turnaje O jihlavský koláč 2019 – Jihlava  

24. 11. 2019  
 
1. ligy – 3. kolo  

30. 11. – 1. 12. 2019  
 
Extraliga: 3. – 4. kolo  

30. 11. – 4. 12. 2019  
 
ME mládeže v rapid a bleskovém šachu – Tallinn, Estonsko  

30. 11. 2019  
 
Šachový turnaj amatérek a amatérů 2019 – Kopřivnice  

1. 12. 2019  
 
2. ligy – 4. kolo  

 

https://www.chess.cz/vyzva-oddilum-k-podani-zadosti-o-dotaci-muj-klub-2/
https://www.chess.cz/michal-konopka-ziskal-trenerskou-cenu-fide/
https://www.chess.cz/trenujte-s-mistry/
https://www.chess.cz/databaze-partii-ze-soutezi-druzstev-sscr/
https://www.merchator.cz/sport_k4/sachovy-svaz-ceske-republiky_k100/
https://worldchess.com/
http://sahcg.me/euclubcup/
http://skdp.cz/turnaje/porg/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/09/MCRjuniorekapolofinaleMCRjunioru2019.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/09/MCRjuniorekapolofinaleMCRjunioru2019.pdf
https://worldseniors2019.com/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/07/MCech_HD10_2019_-Most_propo_fin.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/08/Turnaj_Jary_Masopusta_2019.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/KP-druzstev-v-rapidu-a-blesku-2019.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/VCSKDPPraha20192020Propozice.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/KOLAC_2019_propozice.pdf
https://tallinnec2019.ee/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/Propozice-amat%C3%A9rsk%C3%A9ho-turnaje-2019.pdf

