
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
 

POHÁR ČR V RAPID ŠACHU DRUŽSTEV A MČR V BLESKOVÉM 

ŠACHU DRUŽSTEV 23. 9. A 24. 9. 2017 V LIBERCI 

Ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2017 proběhly v CENTRU BABYLON v Liberci dvě vrcholové šachové akce, 

pořádané z pověření šachového svazu ČR turnovským šachovým klubem. 

Oba turnaje byly na velmi dobré sportovní i  společenské  úrovni ve velice příjemném prostředí 

CENTRA BABYLON. Záštitu nad akcemi převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr 

Tulpa, který také zahajoval nedělní boje. Velice milá a pozitivní byla i přítomnost starosty Turnova  Ing 

Tomáše Hockeho a  místostarostky Jany Svobodové, kteří přijeli družstvo Turnova povzbudit. 

 

 
 

 
 



POHÁR ČR V RAPID ŠACHU DRUŽSTEV 

V sobotu 23. 9. 2017 se konal „Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 2017“ za účasti 160 

šachistů ve 40 družstvech z celé ČR. Mezi nejvýše nasazená družstva patřila ŠK ZIKUDA Turnov „A“ 

(2418), QCC České Budějovice (2325), Bohemians Praha (2308), Sokol Vyšehrad (2287) a TJ Praha 

Pankrác (2253). Po urputných vyrovnaných bojích se stalo celkovým vítězem družstvo ŠK ZIKUDA 

Turnov „A“ bez jediné prohry a získalo tak „Pohár ČR 2017“. Družstvo hrálo ve složení P. Jaracz, P. 

Šimáček, J. Vykouk, L. Vlasák. Na dalších místech skončila družstva Bohemians Praha „A“ a ŠK 

OAZA Praha (viz výsledková listina). Nejlepšího výsledku jednotlivce dosáhl FM Jan Vykouk (ŠK 

ZIKUDA Turnov A) ziskem 100% bodů. 

 

 
 

 

 



Výsledky: 

http://www.chess-results.com/tnr303695.aspx?lan=5 

Online partie: 

http://www.sachyturnov.cz/online/Pohar_CR_rapid2017/PoharCR_rapid_4clennych_druzstev2017.pgn 

Fotky: 

www.sachyturnov.cz/akce/PoharCR_rapid_2017/Foto_PoharCR_rapid_2017.zip 

 

MČR V BLESKOVÉM ŠACHU DRUŽSTEV 

V neděli 24. 9. 2017 se hrálo „Mistrovství ČR v bleskovém šachu čtyřčlenných družstev“. Do 

mistrovských bojů se nominovalo 26 čtyř-členných družstev. Mezi nejvýše nasazená družstva patřila 

ŠK ZIKUDA Turnov „A“ (2386), 2222 ŠK Polabiny (2384), QCC České Budějovice (2294), 

Bohemians Praha (2288) a TJ Praha Pankrác (2274). 

Průběh bleskového turnaje byl dramatický. Po 4. kole se na 1. místo probili nadšeně bojující 

Bohemians (výhra 3-1 s Turnovem), aby hned v kole následujícím přepustili vedení QCC Budějovice. 

Vokáč a spol. udrželi vedení dokonce až do kola 10., ve kterém byla nad jejich síly Pankrác. Díky 

zaváhání největších konkurentů se do čela poprvé, ale za to napořád prodral Turnov A. Díky tomu, že 

pokládal jednu čtyřku za druhou, začal se svým pronásledovatelům rychle vzdalovat a nakonec se hrálo 

už jen o další pořadí. Po odehraných 15 kolech bylo nejlepší opět družstvo „ŠK ZIKUDA Turnov A“ 

v sestavě P. Jaracz, J. Vykouk, P. Šimáček, L. Vlasák a ziskem 49 bodů vybojovalo titul „MISTR  ČR 

2017“. Na druhé místo se probila oslabená sestava 2222 ŠK Polabin (bez Jirovského) a bronz berou 

zaslouženě hráči z Budějovic. Nepopulární bramboru si nakonec vezou Bohemians Praha. Nejlepších 

výkonů z jednotlivců dosáhli Pavel Blatný (Moravská Slavia Brno) 13b., Jan Vykouk a Pavel Jaracz 

(ŠK ZIKUDA Turnov A) 12,5b. a Jan Havlík (QCC České Budějovice) 12,5b. 
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Výsledky: 

http://www.chess-results.com/tnr303832.aspx?lan=5 

Online partie: 

http://www.sachyturnov.cz/online/MCR_blesk2017/MCR_blesk_4clennych_druzstev2017.pgn 

Fotky: 

www.sachyturnov.cz/akce/MCR_blesk_2017/Foto_MCR_blesk_2017.zip 

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A PODĚKOVÁNÍ 
 

Vítězem nejen Českého poháru v rapidu 4-členných družstev, ale i Mistrovství ČR v blesku 4-členných 

družstev se tedy stal tým pořádajícího klubu ZIKUDA Turnov. Dnes již zase extraligové družstvo pod 

vedením kapitána Pavla Šimáčka tak navázalo na vítězství v MČR v Pardubicích a vlastně tak 

zkompletovalo v jednom roce všechny tři tituly v soutěžích 4-členných týmů.  

 

A ještě zamyšlení na závěr (za pořadatele). Chtěl bych poděkovat všem družstvům a hráčům za účast, 

předvedenou hru a korektnost s jakou přistupovali ke své hře. Hlavní rozhodčí Jiřina Prokopová ani její 

pravá ruka Katka Šmajzrová, nemuseli řešit žádné vážné spory. Zvláště také oceňuji  týmy Moravské 

Slávie Brno, Jihlavy a Českých Budějovic, které vážily „dalekou cestu“ na vzdálený Sever. Je jen 

škoda, že takových nadšenců je čím dál tím méně. My příští rok na Moravu (tedy pokud se někdo 

pořádání takové akce na Moravě ujme) přijedeme určitě a i s více družstvy. Moc by nás také potěšilo, 

kdyby se tato akce stala pevnou součástí šachového kalendáře, aby se příští rok našel další  nadšený 

„bláznivý“ pořadatel, a aby se přijelo co nejvíce týmů z celé republiky. 

 

Odkazy na video: 

Bonus TV: http://bonustv.cz/?p=795 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NpA-zEFoo4I 
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