
 
   

 

 

 

David Navara byl úspěšný v posledním turnaji FIDE Grand Prix 

Závěrečný díl série FIDE Grand Prix 2019 se odehrál v prosinci v izraelském Jeruzalémě. Náš 

reprezentant David Navara v prvním kole vyřadil čínského velmistra Wang Haa (který se již dříve 

kvalifikoval do Turnaje kandidátů). Navara porazil čínského soupeře po sedmi remízách až ve druhé 

bleskové partii, čímž se kvalifikoval do druhého kola. V něm na něj čekal Dmitrij Jakovenko a náš 

reprezentant vyhrál druhou partii základní části a dostal se tak do semifinále turnaje. Jeho soupeřem 

se stal další čínský velmistr Wei Yi. Po dvou remízách ve vážných partiích se čínský hráč prosadil ve 

druhé rapidové partii tiebreaku a postoupil tak do finále na úkor našeho velmistra. V něm byl ovšem 

úspěšnější ruský reprezentant Jan Něpomňaščij, který se tak kvalifikoval do Turnaje kandidátů. 

Podrobné informace z úspěšného vystoupení Davida Navary najdete na webu ŠSČR. 

 

David Navara – 

Dmitrij Jakovenko, 

FIDE Grand Prix 

Jeruzalém, BNT 

 

Pozice na diagramu je 

z druhé čtvrtfinálové 

partie. David Navara 

rozhodl partii, a tím i 

zápas průlomem 25. 

d6! exd6 26. exd6 

Vd7 27. Sxc5 gxf4 . 

Bílý se dále aktivizoval 

po 28. Kf3 Kg8 29. 

Sb4 Vcd8 30. Vge1 

Sf8 31. Vc7 f6 32. Vd1 

Kf7 33. Kxf4 Vxc7 34. 

dxc7 Vxd1 35. c8D a 

bílý rychle vyhrál. 
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Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2019 

Otevřené MČR v bleskovém šachu hrané ve dvou skupinách (Open a ženy) se odehrálo v pražském 

Kongresovém centru 21. prosince 2019. V kategorii Open se představilo celkem 302 hráčů, vítězem a 

mistrem ČR se stal hlavní favorit David Navara, který v 15 kolech získal 14 bodů. Druhý skončil Viktor 

Láznička (13 bodů) a třetí Tomáš Kraus (11,5 bodu).  

MČR žen v bleskovém šachu se zúčastnilo 47 šachistek. Vítězkou a mistryní ČR se stala Karolína 

Olšarová před Olgou Sikorovou (obě uhrály 11 bodů z 15 kol), bronzovou medaili vybojovala Kristýna 

Petrová (10,5 bodu). Při MČR byly taktéž předány výroční ceny ŠSČR. Šachistou roku se stal David 

Navara, šachistkou roku se stala Karolína Olšarová, talentem roku byl vyhlášen Václav Finěk a dále byl 

do Síně slávy uveden Vlastimil Jansa.  

Podrobný článek o MČR v bleskovém šachu i o držitelích výročních cen ŠSČR za rok 2019 najdete na 

webu ŠSČR. 

 

Vítězové MČR mužů v bleskovém šachu (zdroj: fotogalerie V. Jagra) 
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ME a MS ve zrychlených tempech 2019  

Mužské ME 2019 ve zrychlených tempech se odehrálo na začátku prosince v estonském Tallinnu. Z 

českých hráčů (mistrovství v rapidu se zúčastnilo 8 Čechů a v bleskovém turnaji hrálo 7 českých 

hráčů) se v rapidovém turnaji nejlépe umístil na 20. místě Thai Dai Van Nguyen (9 bodů ze 13 kol) a 

Jiří Štoček (9 bodů) na 26. místě. V bleskovém turnaji byl z našich reprezentantů opět nejlepší Thai 

Dai Van Nguyen (15 bodů z 22 kol) na 20. místě.  

ME žen v rapid a bleskovém šachu se odehrálo na přelomu listopadu a prosince v Monaku. Českou 

republiku reprezentovala Joanna Worek, která v rapidovém turnaji získala 6 bodů z 11 kol a obsadila 

celkové 35. místo. V bleskovém turnaji Worek uhrála 7 bodů ve 13 kolech a skončila na 33. pozici.  

Mistrovství světa v rapidu a blesku se odehrálo od 26. do 30. prosince 2019 v Moskvě. Českou 

republiku reprezentoval Viktor Láznička, který se v mistrovství světa v rapid šachu utkal i s Magnusem 

Carlsenem, který se díky výhře v obou zrychlených tempech stal mistrem světa pro rok 2019 ve třech 

disciplínách - vážném, bleskovém a rapid šachu. Náš reprezentant uhrál v rapidovém mistrovství 

světa 8 bodů z 15 kol a v bleskovém turnaji získal 10,5 bodu v 21 kolech. 

Informace a zajímavosti ŠSČR:  

 ŠSČR vyhlašuje konkurz na místo manažera trenérského úseku ŠSČR = vedoucího trenérské 

komise, uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2020  

 Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje opakovaný konkurz na pořadatele MČR družstev mladších 

žáků pro rok 2020, uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2020  

 Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele MČR dětí do 8 let pro rok 2020, 

uzávěrka přihlášek je 20. ledna 2020  

 Komise mládeže ŠSČR v konkurzu na pořadatele MČR mládeže do 16 let pro rok 2020 vybrala 

vítěznou nabídku Šachové školy Světlá nad Sazávou, hrát se bude 7. – 14. 3. 2020 v Koutech 

nad Desnou  

 Komise mládeže ŠSČR v konkurzu na pořadatele MČR juniorů a dorostenců pro rok 2020 

vybrala vítěznou nabídku Šachové školy Světlá nad Sazávou, hrát se bude 6. – 14. 3. 2020 v 

Koutech nad Desnou  

 Komise mládeže ŠSČR v konkurzu na pořadatele MČR družstev starších žáků pro rok 2020 

vybrala vítěznou nabídku ŠO TJ Sokol Zaječice, hrát se bude 30. – 31. 5. 2020 v Chrudimi  

 STK ŠSČR rozhodla o pořadatelství MČR žen 2020 a MČR žen v rapid šachu 2020. MČR žen 

2020 se odehraje 16. – 24. 5. 2020 ve Frýdku-Místku, MČR žen v rapidu 2020 se bude hrát 8. 

– 9. 5. 2020 ve Znojmě  

 Propozice v českém jazyce pro MS seniorských družstev najdete zde, hrát se bude 5. – 15. 3. 

2020 v Praze  

 Komise rozhodčích European Chess Union vyzývá zájemce z řad rozhodčích o delegování na 

některé Mistrovství Evropy, aby vyjádřili svůj zájem dle pokynů na webu ŠSČR , uzávěrka 

přihlášek je 10. ledna 2020  

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/4/QrAni_LH6TgYUgz4HG1kDA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc2FtcGlvbmF0eS12ZS16cnljaGxlbmVtLXNhY2h1Lw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/5/OWWCxpjw2BehQVvcNb4QWA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWlzdHJvdnN0dmktc3ZldGEtdi1yYXBpZHUtYS1ibGVza3Uv
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http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/6/rpmQUMeCmE5y0-v0JWaABw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29ua3Vycy1uYS1tYW5hemVyYS10cmVuZXJza2Voby11c2VrdS1zc2NyLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/6/rpmQUMeCmE5y0-v0JWaABw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29ua3Vycy1uYS1tYW5hemVyYS10cmVuZXJza2Voby11c2VrdS1zc2NyLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/7/wgSXIcsXpB1YrKfQm3hJCg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb3Bha292YW55LWtvbmt1cnotbmEtcG9yYWRhdGVsZS1tY3ItZHJ1enN0ZXYtbWxhZHNpY2gtemFrdS0yMDIwLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/7/wgSXIcsXpB1YrKfQm3hJCg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb3Bha292YW55LWtvbmt1cnotbmEtcG9yYWRhdGVsZS1tY3ItZHJ1enN0ZXYtbWxhZHNpY2gtemFrdS0yMDIwLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/7/wgSXIcsXpB1YrKfQm3hJCg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb3Bha292YW55LWtvbmt1cnotbmEtcG9yYWRhdGVsZS1tY3ItZHJ1enN0ZXYtbWxhZHNpY2gtemFrdS0yMDIwLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/8/bT-rEz55e6YpBJ-PCAHkXw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29ua3Vyei1uYS1wb3JhZGF0ZWxlLW1jci1kZXRpLWRvLTgtbGV0LTIwMjAv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/9/JrezrPvAlsNekH_hpnejuA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWNyLW1sYWRlemUtZG8tMTYtbGV0LTIwMjAtc2UtYnVkZS1ocmF0LXYta291dGVjaC1uYWQtZGVzbm91Lw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/10/wovoWJDlnfCpoyRpvQw4kA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWNyLWp1bmlvcnUtYS1kb3Jvc3RlbmN1LTIwMjAtc2UtYnVkZS1ocmF0LXYta291dGVjaC1uYWQtZGVzbm91Lw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/11/FLt1U02ipOfPlxf0d-LASQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWNyLWRydXpzdGV2LXN0YXJzaWNoLXpha3UtMjAyMC1zZS1idWRlLWhyYXQtdi1jaHJ1ZGltaS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/12/zWY2cNOxAX_GqiF-X4K8eg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWNyLXplbi0yMDIwLXNlLWJ1ZGUtaHJhdC12ZS1mcnlka3UtbWlzdGt1LW1jci16ZW4tdi1yYXBpZHUtMjAyMC12ZS16bm9qbWUv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/13/PR56kTdKlCzbBVlnGj_bJg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbXMtc2VuaW9yc2t5Y2gtdHltdS1wcmFoYS0yMDIwLw
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 Podrobnou reportáž z účasti na 7th London Chess Conference sepsala manažerka projektu 

Šachy do škol Venuše Souralová  

 Věznice Kuřim se za dohledu IM Piska účastní akce FIDE „Šachy do vězení“  

 Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 bude hostit Karlovarský kraj  

 Známý trenér IM Konopka nedávno vydal novou knihu s názvem Černobílá magie  

 Česká republika je 7. na světě v počtu aktivních šachistů s FIDE ratingem!  

 

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

5. 1. 2020  
 
1. ligy – 5. kolo  

10. – 17. 1. 2020  
 
19. Open Praha  

11. 1. 2020  
 
77. turnaj PORG Open – Praha  

11. 1. 2020  
 
2. Hříbata Open – šachový turnaj pro děti, Brno  

12. 1. 2020 
 
2. ligy – 6. kolo  

18. – 25. 1. 2020  
 
19. Open Mariánské Lázně  

19. 1. 2020  
 
1. ligy – 6. kolo  

19. – 24. 1. 2020  
 
Zimní olympiáda dětí a mládeže – Karlovy Vary  

25. – 26. 1. 2020  
 
Extraliga: 5. – 6. kolo  

25. 1. 2020  
 
1. Kopřivnická liga mužů, žen, seniorů, mládeže a juniorů  

26. 1. 2020  
 
2. ligy – 7. kolo  

1. 2. 2020  
 
211. UniCredit Rapid Open – Praha  

1. 2. 2020  
 
Ostrava K-Trio Open  

2. 2. 2020  
 
1. ligy – 7. kolo  

3. 2. 2020  
 
Přebor Prahy družstev škol  

 

 

Budeme rádi, když tento Newsletter pošlete svým přátelům nebo ho vyvěsíte na webové 

stránky. 

Vše nejlepší v roce 2020 Vám přeje 

Šachový svaz České republiky 
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http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/17/OuGeasF815-ASOldSVYvTA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc2FjaGVtLWtlLXN2b2JvZGUv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/18/xq7I8uQxk92r8LTasZ9QcQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovaHJ5LWl4LXppbW5pLW9seW1waWFkeS1kZXRpLWEtbWxhZGV6ZS0yMDIwLWJ1ZGUtaG9zdGl0LWthcmxvdmFyc2t5LWtyYWov
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/19/wF9-8n3NKp3lIowIOIKfdQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbm92YS1rbmloYS1taWNoYWxhLWtvbm9wa3kv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/20/UX4SZxn3rrD-_MjGdeKtaw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovY3ItamUtNy1uYS1zdmV0ZS12LXBvY3R1LWFrdGl2bmljaC1zYWNoaXN0dS1maWRlLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/21/3kj07htu6PirONWu9JwY-w/aHR0cDovL3d3dy5jemVjaHRvdXIubmV0L2N6L29wZW4tcHJhaGEv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/22/iD1ff9kpSfzZf0DFH7sTUg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvUE9SR19PcGVuXzc0XzgwX1Byb3BvemljZS5wZGY
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/23/GPkPoUUWZJJ_6cwOn8nhxA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvMi5IUklCQVRBX09QRU4ucGRm
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/24/_9LKXNgEdj2EzPAygnmk0A/aHR0cDovL3d3dy5jemVjaHRvdXIubmV0L2N6L29wZW4tbWFyaWFuc2tlLWxhem5lLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/25/tVCIWdW0-v1SepsRHzqfwg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvUHJvcG96aWNlX1pPRE1fMjAyMF9zYWNoeS5wZGY
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/26/Ed5qom8URA6p3ma6J7XNtQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc21rYWtvcHJpdm5pY2UyMDIwLmN6LzEyLzIwMTkvaW5mb3JtYWNlLWstbGl6ZS1tdXp1LXplbi1hLXNlbmlvcnUtMjAxOS0yMC8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/27/W2NskzxjvR7LI7zrf-zQWg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvVkNTS0RQUHJhaGEyMDE5MjAyMFByb3BvemljZS5wZGY
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AMwAAF4NSM8AAchQ7dQAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBeEa3g5i_ig4uwRMuFW3oPXce69AAMobc/28/fVqid7uf-sDFjiYyNfjvDw/aHR0cDovL3d3dy5yYXBpZHRvdXIuY3ovaHJhYnV2a2E
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