
ZPRÁVA O USPOŘÁDÁNÍ AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU 2012 

 

Pořadatel:   ŠK Lokomotiva Brno, VUT v Brně 

Vedoucí KTV:   CESA VUT v Brně 

Záštitu převzal:   rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA,  

primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA 

Místo:    Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 616 00 Brno 

Termín:   25. 8. – 2. 9. 2012 

Hlavní funkcionáři závodu:  Mgr. Miroslav Hurta – mezinárodní šachový rozhodčí, Ing. Jiří Vachek – 

předseda ŠK Lokomotiva Brno, Dosi Točev – ředitel turnaje. 

Organizační zajištění:  

VUT v Brně, CESA VUT v Brně, Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. – organizátorka, zástupce Komise šachu 

ČAUS, Ing. Břetislav Eichler – organizátor 

ŠK Lokomotiva Brno – Ing. Jiří Vachek – předseda, členové šachového klubu 

 

Počet startujících (M,Ž) a startujících škol: 

Celkový počet startujících 88 ve FIDE OPEN (83 mužů a 5 žen). 

Z toho celkový počet akademiků 11 (10 mužů a 1 žena). 

Zastoupené vysoké školy: Masarykova univerzita (MU), Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně), 

Ostravská univerzita (OU), Brno International Business school (B.I.B.S.). 

Nízká účast v kategorii žen je důsledkem nižšího počtu hráček v tomto sportu a navíc byla způsobena 

účastí medailistek AM ČR 2011- studentek Evy Kulované a Terezy Olšarové na šachové Olympiádě 

v Istanbulu konané 27. 8. – 10. 9. 2012. Celé reprezentační družstvo žen bylo složeno ze studentek VŠ.  

Odkaz na výsledky družstva žen ČR: 

http://results.chessolympiadistanbul.com/tnr77682.aspx?art=20&fed=CZE&lan=5&flag=30 

Propagace: 

Zároveň proběhla úspěšná propagace AM ČR v šachu 2012 na 10-ti billboardech v Brně, plakátech 

po jednotlivých brněnských i mimobrněnských VŠ a po šachových turnajích v ČR (např. Czech Open 

Pardubice, Ostravský koník, Ostrava, Fide Open Tábor, Mistrovství ČR v bleskovém šachu v Praze, a 

dalších), které předcházeli AMČR. http://lokalka.rajce.idnes.cz/Reklama_BILBORDY_veletrzni_turnaj/ . 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fresults.chessolympiadistanbul.com%2Ftnr77682.aspx%3Fart%3D20%26fed%3DCZE%26lan%3D5%26flag%3D30


Finanční zajištění (dotace ČAUS): nebyly, obdrželi jsme 2 sady medailí a diplomů pro kategorie M, Ž 

Skutečné vydání na  pol. 01:  0 Kč 

pol. 02:  0 Kč 

VUT v Brně poskytlo hrací prostory na Fakultě podnikatelské zdarma. Nebylo možné ze strany VUT 

v Brně nabídnout ubytování zdarma hrajícím mimobrněnským studentům. 

Z ankety mezi zúčastněnými studenty během festivalu vyplynulo, že další hráči nepřijeli z důvodu 

finanční náročnosti turnaje s ohledem na jeho délku (doprava, ubytování a strava).  

Chceme pořádat AM ČR v šachu i příští rok a průběžně probíhají jednání s rektorem VUT v Brně 

prof. Karlem Raisem o opětovném poskytnutí hracích prostor zdarma. Pro zvýšení počtu hráčů a 

hráček potřebujeme finanční prostředky na úhradu ubytování, dopravy a případné stravování 

mimobrněnských studentů (Praha, Ostrava, Olomouc, Pardubice a další …). Ubytování pro jednoho 

studenta během turnaje (10 dní) činí 2 500 Kč a v průměru 500 Kč na dopravu. Naším cílem je 

dosáhnout alespoň 30 studentů VŠ, z toho cca 20 mimobrněnských (cca 60 000 Kč). Dále bychom 

chtěli nabídnout hráčům možnost přípravy a konzultací s kvalitním šachovým trenérem, jehož 

náklady činí cca 15 000 Kč na celý turnaj.  

Připomínky:  

Akademické šachové mistrovství ČR se hrálo na velmi vysoké šachové úrovni. Celkově 10 studentů a 

1 studentka ze čtyř vysokých škol se utkali v silné konkurenci šachistů profesionálů v mezinárodním 

šachovém turnaji Trade Fair Chess Festival, který se konal jako Akademické mistrovství ČR a Krajský 

přebor Jihomoravského šachového svazu. Při vyslání reprezentace českých studentů a studentek 

na nejbližší letní Univerziádu 2013, která se bude konat v ruské Kazani, můžeme reálně pomýšlet i 

na nejvyšší příčky.  

V průběhu roku 2012, kdy se AM ČR v šachu připravovalo, byla dojednána spolupráce se Šachovým 

svazem České republiky (ŠSČR).   ŠSČR pomohl z propagací AM ČR na svých webových stránkách a 

přispěl  5 000 Kč na zajištění celého turnaje. Činovnici ŠSČR začali projevovat značný zájem o rozšíření 

„akademického“ šachu po celé ČR. Organizační skupina festivalu intenzivně komunikuje se ŠSČR, VŠ 

o navázání spolupráce v této oblasti, kde se snažíme zapojit další aktivní hráče studenty a 

zaměstnance VŠ. 

Přehledně výsledky Akademického mistrovství ČR v šachu pro rok 2012: 
 
Kategorie muži: 
1. Jan Bernášek (Rapid Pardubice), Masarykova univerzita (celkový vítěz turnaje) – 7 bodů  
2. Karel Malinovský (Slavia Kroměříž), Ostravská univerzita (celkově 5. místo v turnaji) – 6,5 bodu 
3. Jakub Roubalík (ŠK Zlín), Masarykova univerzita – 5,5 bodu, ph1 – 43,5 
4. Josef Kratochvíl (ŠK Caissa Třebíč), Vysoké učení technické v Brně – 5,5 bodu, ph1 – 40 
5. Slavomír Sremaňák(SVK), Masarykova univerzita – 5 bodů 
6. Peter Zavadský (ŠK Lokomotiva Brno), Masarykova univerzita – 4,5 bodu, ph1 – 40 
7. Vojtěch Havel ( ŠK Lokomotiva Brno), Masarykova univerzita – 4,5 bodu, ph1 – 32,5 
8. Lukáš Mikulů (TJ Znojmo), Masarykova univerzita – 4 body, ph1 – 36,5 
9. Martin Paulík (ŠK Lokomotiva Brno), Masarykova univerzita, 4 body, ph1 – 34,5 
10. Michal Kalod (ŠK Lokomotiva Brno), B.I.B.S. –  3,5 bodu 



 
Kategorie ženy: 
1. Lucie Bartošová (Jiskra Litomyšl), Masarykova univerzita – 3,5 bodu 
 

 

Kompletní výsledky celého šachového turnaje naleznete: 

http://tradefairchessfestival2012.mypage.cz/  

http://chess-results.com/tnr77513.aspx?art=1&rd=9&lan=5 

Odkazy na některé články z šachového turnaje: 

http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1320   

http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1321  

http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1322  

http://www.nss.cz/index.php?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5299  

http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-sachovy-festival-v-brne-trva-devet-dnu-

20120830.html 

http://tradefairchessfestival2011.mypage.cz/
http://chess-results.com/tnr77513.aspx?art=1&rd=9&lan=5
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1320
http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1321
http://www.nss.cz/index.php?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5299

