
CZECH OPEN 2022 

III. ročník MČR ve hře „České šachy“ 

(FOLKY) 

 

součást XXXIII. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her 

Pardubice 16. 7. 2022 

 

Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o. 

Ředitel turnaje: Petr Doubek 

 

Jedná se o hru s šachovými figurami, ve které je cílem umístění pěšců na šachovnici. Umožňuje srovnatelné 

kombinační možnosti jako klasické šachy, výhodou je však snadnější teorie zahájení i koncovek a výrazně kratší hry. 

Věže, jezdci a střelci se pohybují standardním způsobem jako v klasickém šachu a pěšci se umísťují na pole, kam 

míří minimálně 3 figury. Při hře se nevyměňují figury, pěšci se nepohybují, ani nemají žádnou útočnou hodnotu. 

Žádné další figury se při hře nepoužívají. 

Hru je možné vyzkoušet on-line na portálu www.czechchess.org  

 

Přijeďte si do Pardubic zahrát turnaj v této originální a doslova lidové hře, která má nyní nový název: FOLKY® - 

české šachy. Je to hra opravdu pro všechny a vy bude mít možnost porovnat své schopnosti a zkušenosti s ostatními 

hráči! Je to zcela nová dimenze hry s šachovými figurami vhodná pro muže i ženy, od dětí až po seniory, šachové 

velmistry, rekreační hráče i milovníky deskových her a hrát ji můžete i se standardní šachovou soupravou. 

 

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti - hraje se podle pravidel „Českých šachů“, viz 

https://www.czechchess.org/rules  

Turnajový systém: švýcarský systém na 7 kol, 2 x 20 min 

Startovné: muži 200 Kč, ženy (u příležitosti „Roku ženského šachu“) 0 Kč       

Přihlášky: online na http://www.hryjinak.cz/czchess/kontakt-hryjinak.html 

Finanční ceny pro 1. až 5. místo: 1 000, 500, 300, 200, 100 Kč 

Pro další hráče jsou připraveny materiální ceny. 

 

Časový harmonogram: 

Sobota 16. 7. 9:30 Prezence 

 10:00 – 12:00 1.-3. kolo 

 13:00 – 15:00 4.-7. kolo 

 15:30 Vyhlášení výsledků 

http://www.czechchess.org/
https://www.czechchess.org/rules
http://www.hryjinak.cz/czchess/kontakt-hryjinak.html


(časový harmonogram je orientační, hrací systém, cenový fond a počet kol může být upraven podle počtu účastníků) 

 

Místo konání: prezence, vyhlášení výsledků a všechny partie budou probíhat v kongresovém centru IDEON, 

Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytovací zařízení (ve všech Wi-Fi zdarma) Vzdálenost 

od hr. sálu 

sprcha + 

WC 

recepce cena za 1 noc 

snídaně 

Domov mládeže Dukla ** 2 km  nonstop  

(od 14. 7. do 17. 7.)     

1lůžkové  na patře ne 450 Kč / pokoj 

2-,3lůžkové  na patře  330 Kč / lůžko 

Střední zdravotnická škola Pardubice ** 3,5 km  nonstop  

(od 21. 7. do 31. 7.)     

1lůžkové  pro 2 pokoje ne 480 Kč / pokoj 

2-,3lůžkové  pro 2 pokoje ne 350 Kč / lůžko 

 

Hotel Hůrka ** garni 3 km 
 

nonstop   

1lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje 
 

pro 2 pokoje ne 500 Kč / pokoj 

2-,3lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje 
 

pro 2 pokoje ne 400 Kč / lůžko 

Hotel Mrázek *** garni 750 m 
 

do 22.00   

2lůžkové 
 

ano ne 1 200 Kč / pokoj 

3lůžkové 
 

ano ne 1 500 Kč / pokoj 

4lůžkové rodinné pokoje 
 

ano ne 1 800 Kč / pokoj 

5lůžkové rodinné pokoje 
 

ano ne 2 100 Kč / pokoj 

Hotel Trim *** 4 km  nonstop  

(od 14. 7. do 17. 7.)     

1lůžkové  ano ne 750 Kč / pokoj 

2lůžkové  ano ne 1 300 Kč / pokoj 

2lůžkové   pro 2 pokoje ne 1 000 Kč / pokoj 

3lůžkové  pro 2 pokoje ne 1 350 Kč / pokoj 

Hotel Arnošt *** garni 600 m 
 

nonstop   

1lůžkové s kuchyňkou 
 

ano ne 950 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou pro 2 pokoje 
 

pro 2 pokoje ne 1 150 Kč / pokoj 

2lůžkové s kuchyňkou nebo balkónem 
 

ano ne 1 300 Kč / pokoj 

3lůžkové s kuchyňkou 
 

ano ne 1 850 Kč / pokoj 

Penzion Šenk *** 2.5 km 
 

do 21.00   

1lůžkové 
 

ano ano 1 000 Kč / pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 200 Kč / pokoj 

3lůžkové 
 

ano ano 1 600 Kč / pokoj 

Hotel Zlatá štika *** 700 m 
 

nonstop   



1lůžkové 
 

ano ano 1 350 Kč / pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 650 Kč / pokoj 

3lůžkové 
 

ano ano 2 400 Kč / pokoj 

Hotel Labe *** 1.5 km 
 

nonstop   

1lůžkové 
 

ano ano 1 200 Kč / pokoj 

2lůžkové 
 

ano ano 1 400 Kč / pokoj 

3lůžkové  ano ano 1 700 Kč / pokoj 

1lůžkové nové ***+  ano ano 1 350 Kč / pokoj 

2lůžkové nové ***+  ano ano 1 550 Kč / pokoj 

Hotel Staré časy ***+ 1.2 km 
 

do 22.00   

1lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 350 Kč / pokoj 

2lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 550 Kč / pokoj 

Penzion Austria ***+ 700 m 
 

do 22.00   

1lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 350 Kč / pokoj 

2lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 550 Kč / pokoj 

2lůžkové apartmány s klimatizací  ano ano 1 950 Kč / pokoj 

Hotel Euro **** 300 m 
 

nonstop   

1lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 1 800 Kč / pokoj 

2lůžkové s klimatizací 
 

ano ano 2 000 Kč / pokoj 

OSTATNÍ INFORMACE 

V rámci celého festivalu budou přijata opatření v souladu s nařízeními vlády ČR, hygieny a NSA. Jejich 

přesné znění se bude průběžně aktualizovat na webových stránkách, tak jak budou jednotlivá opatření 

přijímána. 

Hrací sály, místo registrace, zajištění ubytování a sekretariát: kongresové centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 

02, Pardubice 

Doprava: autobusová zastávka Karla IV. - spojení od nádraží ČD autobusem č. 6 nebo 8 (5. zastávka) 

Občerstvení: kongresové centrum IDEON – bar a restaurace u hracích sálů, Záložna Restaurant na Pernštýnském 

nám. - speciální festivalové menu 

Internet: po celou dobu festivalu bude v kongresovém centru IDEON k dispozici zdarma bezdrátové připojení 

Doprovodný program: společenský večer na koupališti Cihelna 16. 7. a 29. 7. 

Platby startovného a ubytování budou vybírány v průběhu prezence v hotovosti nebo prostřednictvím platebních 

karet Eurocard/Master Card, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB nebo Diners Club. Pořadatel si vyhrazuje právo u 

některých typů ubytování požadovat platbu předem. 

Podrobnější informace na internetových stránkách festivalu http://www.czechopen.net/ 

Zajímavosti: http://www.facebook.com/czechopencz 

Fotogalerie: https://eu.zonerama.com/czechopen/ 

Účastí v turnaji dává hráč pořadateli právo ke zhotovení fotografií a videí se svojí osobou a jejich využití. 

Kontakt na pořadatele: AVE-KONTAKT s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, tel. 466 535 200, 

mobil 608 203 007, e-mail: ave-kontakt@outlook.cz  

http://www.facebook.com/czechopencz
mailto:ave-kontakt@outlook.cz

