Závěrečná tisková zpráva z MČR mužů a žen v šachu 2015
Havlíčkův Brod – Velmistr David Navara čtrnáctý hráč světového žebříčku a mezinárodní
mistryně Tereza Olšarová se stali novými mistry České republiky v šachu, které v sobotu
skončilo v Havlíčkově Brodě. David Navara zvítězil s pohodlným náskokem dvou bodů,
o vítězství Terezy Olšarové ale muselo rozhodnout až pomocné hodnocení, neboť získala
shodný počet bodů jako druhá v pořadí, mezinárodní mistryně Kristýna Havlíková.
Vrcholný šachový podnik pod hlavičkou Šachového festivalu Vysočiny 2015 hostil po dobu
devíti dnů havlíčkobrodský hotel Slunce. Festival pořádal ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod za
podpory Šachového svazu ČR, Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod a řady sponzorů.
David Navara v devítikolovém turnaji ani jednou nepoznal hořkost porážky. V devíti
odehraných partiích pětkrát zvítězil a čtyřikrát remizoval. Získal tak sedm bodů. Druhé místo
si z mistrovství republiky odvezl velmistr Jiří Štoček, třetí skončil velmistr Vlastimil Babula.
Oba uhráli 5,5 bodu, o jejich pořadí tak muselo rozhodnout až pomocné hodnocení.
Nejlepší šachistky České republiky odehrály v Havlíčkově Brodě sedmikolový turnaj. Tereza
Olšarová a Kristýna Havlíková dosáhly shodného zisku 5,5 bodu, a tak o jejich konečném
pořadí opět muselo rozhodnout až pomocné hodnocení. Olšarová ani Havlíková nebyly na
turnaji poraženy, jejich vzájemná partie skončila smírem. Velmistryně Eva Kulovaná, hráčka
klubu Caissa Třebíč, byla jediným zástupcem Vysočiny v mistrovských turnajích. Se svým
výkonem ale jistě spokojena nebyla, neboť se ziskem tří bodů skončila až na čtvrtém místě.
Vítězové GM David Navara a IM Tereza Olšarová převzali putovní poháry ŠSČR a broušené
poháry vítězů od pořadatelů, umístění na druhém a třetím místě obdrželi medaile a diplomy,
všichni účastníci obdrželi finanční a věcné ceny podle pořadí.
Cenu K. H. Borovského za bojovnost – největší počet výher v turnaji – dárkový koš věnovaný
společností COOP Havlíčkův Brod předala paní Ladislava Nováková, ředitelka hotelu Slunce
Davidu Navarovi a Tereza Olšarové. Poukaz pro dvě osoby do RZ hotelu Kovošrot v Lužických
horách, obdrželi za nejzajímavější partii Jiří Štoček a Kristýna Havlíková, cenu věnoval
majitel RZ.
Kromě mistrovských turnajů byl součástí Šachového festivalu Vysočiny i mezinárodní turnaj
Open FIDE Vysočina. Hrálo v něm pětapadesát hráčů a jeho vítězem se stal mezinárodní
mistr, Lotyš Andrejs Strebkovs. Získal sedm bodů a na druhého, mezinárodního mistra
Němce Sebastiana Plischkiho, měl v závěru náskok jednoho bodu. Třetí skončil Stanislav
Kuba také se ziskem šesti bodů, ovšem s horším pomocným hodnocením.
Turnaje probíhaly hladce, těšily se zájmu veřejnosti a jednotlivé partie měly i značnou
sledovanost na internetu.

Slavnostního vyhlášení výsledků a předání pohárů, medailí a cen se zúčastnili starosta
Havlíčkova Brodu Mgr. Jan Tecl, předseda TJ Jiskra Havlíčkův Brod Ing. Miroslav Sommer,
předseda ŠSČR Viktor Novotný, ředitelka hotelu Slunce paní Ladislava Nováková, která také
zastupovala generálního partnera mistrovství COOP Centrum družstev - skupina COOP.
Poděkování patří všem partnerům, kteří MČR mužů a žen podpořily: Kraj Vysočina, COOP
Centrum družstev - skupina COOP, Měšťanský pivovar Rebel Havlíčkův Brod a jeho řediteli
Ing. Václavu Jandovi, který měl nad MČR mužů záštitu, KB v Havlíčkově Brodě - řediteli
Ing. Mirko Kynčlovi, COOP Havlíčkův Brod, OSS ČUS Havlíčkův Brod, ČUS Kraje Vysočina,
Natura, a.s. Havlíčkův Brod, ŠSČR, Pleas, a.s. Havlíčkův Brod, majiteli hotelu Kovošrot p. Petru
Špůrovi a paní Ladislavě Novákové a vedení hotelu Slunce Havlíčkův Brod.
Poděkování plně zaslouží také mediální partneři, Havlíčkobrodský deník, Cesta vysočinou,
internetové zpravodajství vysocina-news.cz, regionální televize HBin a v neposlední řadě ČT1,
která přinesla z MČR informaci do večerních zpráv a natáčela pro pořad V šachu.
Konečné tabulky, výsledky, partie a galerii fotografií najdou zájemci na: www.mcr15.kssv.cz
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