
Mezinárodní festival v Pardubicích zná nových pět mistrů ČR 

 Jak je již zvykem, měsíc červenec patří Czech Openu v Pardubicích. Tento rok se odehrál již 33. ročník
tohoto  úspěšného  a  celosvětově  známého  festivalu.  V rozmezí  dvou  týdnů  (14.  –  31.  7.)  se
uskutečnilo velké množství turnajů, jak hlavních, tak i doprovodných. Přes 600 hráčů z různých koutů
světa se zúčastnilo hlavního turnaje. Šachisté si mohli zahrát jako jednotlivci, ale také být součástí
družstva. Největším lákadlem však byly turnaje v klasickém tempu. Hlavní velmistrovský turnaj „A“
byl velice napínavý až do posledního kola. Celkovým vítězem této skupiny se stal německý velmistr
Alexander  Dončenko  se  ziskem  7,5  bodu  z 9  partií.  Ind  Harsha  Bharathakoti,  který  nestačil
v posledním kole  právě na  Němce,  se 6,5  body na  svém kontě nezůstal  ani  v TOP 5  a  musel  se
spokojit s konečným šestým místem. O stříbro se tak bojovalo na druhé desce. Indický talent, Moksh
Amit Doshi se utkal s tuzemským hráčem, Jiřím Štočkem. Partie skončila remízou, a jelikož měl český
hráč horší pomocné hodnocení, tak stříbro bylo přiděleno Asiatovi. I přesto je bronzová příčka pro
Česko úspěchem. Dalším českým hráčem, který skončil v TOP 10, byl Richard Stalmach. Se 6,5 body
zakončil  turnaj na 7. místě.  Celkem sedm hráčů si  zde uhrálo normu. Velmistrovskou Moksh, IM
dalších pět hráčů, a to včetně již zmiňovaného Richarda Stalmacha, Petra Gnojka a Petra Šimka. Na
pardubickém Czech Openu se již tradičně uděluje několik republikových přebornických titulů. Titulem
mistra  republiky  čtyřčlenných  družstev  se  může  chlubit  Zikuda  Turnov,  nejlepším  šachovým
maratóncem je pro tento rok IM Jakub Půlpán a přeborníkem ČR v sekci rapid se stal GM Vojtěch
Plát. Kromě toho se na Czech Openu korunují mistři republiky v různých variantách šachu. Letos ve
„Fischerkách“ slavil úspěch Lukáš Starý, v „Holanďanech“ (Bughouse) nejvíce umu předvedla dvojice
Tajovský – Menčík a ve verzi „Raindropchess“ vévodil Tomáš Vrzal. 
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Vítěz velmistrovského turnaje, Alexander Dončenko (foto Czech Open) 

 Turnaj kandidátů zná vyzyvatele o šachový trůn   

Na přelomu června a července se odehrál Turnaj kandidátů. Osm vybraných hráčů světové špičky
soupeřilo o právo vyzvat současného krále šachu, Magnuse Carlsena. Ihned v první polovině si Jan
Něpomňaščij spolu s Fabianem Caruanou vytvořili náskok alespoň 1,5 bodu na zbytek hráčů. Druhá
část turnaje však Američanovi nevyšla (ze zbylých 7 partií získal pouhých 1,5 bodu), a tak Rus, hrající
kvůli  sankcím,  které  byly  uvaleny  na  ruské  sportovce,  pod  vlajkou  FIDE,  byl  blíže  k pomyslné
vstupence k vyzvání Carlsena. Něpomňaščij si zkušeně pohlídal své pronásledovatele, a to s rozdílem
1,5 bodu na druhého Číňana Ding Lirena. Jako pomyslná třešnička na dortu poslouží i fakt, že vítěz
tohoto turnaje jako jediný nepocítil prohru. Vzhledem ke spekulacím ohledně obhajoby titulu mistra
světa se však hrálo i o druhé místo. Během turnaje se totiž stále nevědělo, zda se Carlsen nakonec
vzdá titulu. A tak, když první místo bylo zajištěno, se o druhé bojovalo do posledního kola. Američan
Hikaru Nakamura svedl v posledním kole souboj o udržení stříbra proti již zmíněnému Ding Lirenovi.
Číňan však vyhrál, a tak si se ziskem osmi bodů zajistil druhou příčku. 



Vítěz Turnaje kandidátů pro rok 2022, Jan Něpomňaščij (foto FIDE) 

Magnus Carlsen nebude obhajovat titul mistra světa  

Na konci července přišlo konečné rozhodnutí. Nynější mistr světa, Magnus Carlsen, se po daných
spekulacích rozhodl vzdát obhajoby titulu. Nor přiznal, že mu pro sehrání zápasu o šachovou korunu
chybí  motivace.  U  šachu  však  nadále  zůstane,  s cílem  uhrát  magickou  hranici,  a  to  elo  2900
v klasickém tempu. Zápas o titul mistra světa tak sehraje dvojice hráčů, a to Jan Něpomňaščij a Ding
Liren. 

44. šachová olympiáda v Chennai  

Na konci července odstartoval největší šachový turnaj na světě. Tento „svátek královské hry“ potrvá
do 10. 8. v indické Chennai. Česká republika je reprezentována mužskou a dámskou výpravou. Vše, co
se týče olympiády, naleznete ve speciálním Newsletteru, který byl publikován na webu ŠSČR. 
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Fotosoutěž „Mezinárodní den šachu“   

Ve dnech 17. – 31. 7. 2022 měli všichni šachoví nadšenci možnost poslat fotografii s  tématikou šachu
na e-mail svazu. Nyní v první třetině srpna probíhá vyhodnocování všech vámi zaslaných příspěvků.
Hlasování provádí nejen odborná porota, ale i široká veřejnost na svazových stránkách Facebooku a
Instagramu.  Zveřejnění  vítězů  této  soutěže  proběhne  11.  8.  2022  na  sociálních  sítích.  Pro  další
informace sledujte web ŠSČR  

Diagram k zapřemýšlení ze 44. olympiády v Chennai 2022 

David Navara (CZE) – Dambasuren Batsuren (MNG), 5. kolo 

Najdete jediný vyhrávající tah za bílého? 
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Rubrika jednou větou     

• Komuniké ze 162. schůze VV ŠSČR   

• Česká olympijská nadace nabízí finanční pomoc   pro nemajetné sportující děti včetně šachistů 
• Thai Dai Van Nguyen   českou dvojkou 
• 5. ročník Open Bohumín zná své vítěze 
• Žádost o vzpomínky, fotky a výsledky k Českému Brodu 
• Nejstylovější týmy budou na 44. šachové olympiádě v Chennai oceněny 
• Šachy v magazínu COACH 
• Změna termínu třetího soustředění Scouting 
• Šachový tábor ve Vanově 2022 
• TOPOĽČANY SIM-SIM TOUR   vyhrál Roland Reviczki 
• Domašov 2022 aneb Jedeme dál 
• Mezinárodní den šachu v Mohelnici 
• ME dětí 2022   pohledem Jindry Trejbala 
• V Pardubicích byly rozlosovány soutěže řízené ŠSČR 
• Personální změna   na sekretariátu ŠSČR 

Uskuteční se     

• Nové školení trenérů 2. třídy v Praze na Strahově 

• Olomoucké šachové léto   s MČR seniorů za dveřmi 
• Školení rozhodčích R2 a seminář rozhodčích R2 a R3  , Valašská Bystřice 9. – 10. 9. 2022 
• Termíny doškolení trenérů ve druhé polovině roku 2022 
• Školení trenérů 4. třídy   v Hamrech v Pardubickém kraji 
• 7. ročník Přeboru města České Budějovice 
• Druhé kolo konkurzu na turnaje Grand Prix ČR v rapidu 
• Simultánka pro ženy   s WGM Evou Kulovanou v Havlíčkově Brodu 
• Delegace rozhodčích   na ligové soutěže ŠSČR 
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A na závěr pro vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí:  

28. 7.–10. 8. 2022 44th World Chess Olympiad 

30. 7.–7. 8. 2022 Adolf Anderssen Chess Festival 

5.–12. 8. 2022 IX. Open Letní Praha 

7. 8. 2022 2. ročník šachového turnaje Open Letní Brno 

12.–20. 8. 2022 FIDE Open Staré Město 

12.–15. 8. 2022 KOŠICE SIM-SIM TOUR 12. Memoriál L. Kotána 

13.–21. 8. 2022 European Amateur Chess Championship 

13.–20. 8. 2022 XXIII. Olomoucké šachové léto 

13.–21. 8. 2022 32. Jeseník Open 

13.–20. 8. 2022 3. Open Nové Hrady 

13.–20. 8. 2022 MČR seniorů 

19. 8.–1. 9. 2022 ME žen 

20.–27. 8. 2022 Mezinárodní šachový festival Plzeň 

21.–30. 8. 2022 European Union Youth Chess Championship 

21. 8. 2022 Školení trenérů IV. třídy – vedouc. šach. kroužků 

24.–28. 8. 2022 Výběrové reprezentační soustředění mládeže 

27. 8.–3. 9. 2022 20. Pohár města Říčany 

27. 8. 2022 Přebor města České Budějovice v šachu 

3. 9. 2022 2. Open Air Ludslavice 

3. 9. 2022 Turnovský Granát 

3. 9. 2022 66. memoriál Jaroslava Zadiny 

4. 9. 2022 5. Memoriál Břetislava Modra 

5.–17. 9. 2022 World Youth U14, U16, U18 Championships 

9.–11. 9. 2022 MČR mládeže v rapidu 

9.–10. 9. 2022 Školení rozhodčích R2 a seminář rozhodčích R2 a R3 

10. 9. 2022 MČR družstev v blesku 



10. 9. 2022 28. Pohár Bystrcké radnice 

11. 9. 2022 MČR družstev v rapidu 

11.–18. 9. 2022 Tatranský šachový festival 

Kompletní kalendář naleznete na webu ŠSČR. 

Ať se vám daří na šachovnici i mimo ni,

Šachový svaz České republiky

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AVYAAFdy9WAAAcpji-wAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBiqajpmnjvTcCPS8SoowhdJLjpKgAMobc/30/4r0CJ7gU0HPSy_bM63QBUQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdnlwaXMtdnNlY2gtdWRhbG9zdGkv

