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Šachový festival  
– galavečer, turnaje, simultánky a výstava
• v centru starobylé Prahy v nejkrásnějších palácových prostorách  

přímo spjatých s historií centrální banky

• pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka

• v konferenčních sálech ČNB (Plodinová burza) a v historických salóncích Schebkova 
paláce CERGE-EI (společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské 
studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR) 

28. 11. – 3. 12. 2017
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Přijměte naše pozvání…

Chcete strávit nádherný týden nebo třeba jen víkend v Praze?  
Přijměte naše pozvání na Bankovní šachový festival.

Prohlédnete si starou Prahu, jedno z nejkrásnějších měst světa. Budou pro Vás 
připravené mimořádné exkurze, při nichž se dostanete i do prostor, které jsou běžně 
návštěvníkům uzavřeny. Budete se moci vydat Prahou po šachových stopách (v Praze 
se narodil 1. mistr světa Wilhelm Steinitz, Československo reprezentovala 1. mistryně 
světa Věra Menčíková, konala se tu šachová olympiáda 1931 či ve druhé polovině 
20. století bývala v paláci U Nováků jedna z nejslavnějších šachových kaváren světa).

V nádherných a luxusních sálech České národní banky či ve starobylých salóncích 
pracoviště CERGE-EI, kde centrální banka sídlila po vzniku Československa v roce 1918, 
si budete moci zahrát šachy v simultánce s velmistry a se sobě rovnými v turnajích 
v bleskovém a rapid šachu. 

Zároveň budete mít příležitost potkat se se zajímavými hosty festivalu, mezi pozvanými 
jsou nejen slavní šachisté, jako třeba bývalý mistr světa Anatolij Karpov či nejlepší 
český šachista současnosti David Navara, ale také jeden z nejlepších světových ekonomů, 
profesor z Yale University a partner a výkonný ředitel úspěšného hedgeového fondu 
Ellington Capital Management John Geanakoplos či zakladatel společnosti pro 
mezibankovní platby SWIFT, bývalý předseda Belgického i Českého Telecomu a prezident 
šachové velmistrovské asociace GMA Bessel Kok. Také se budete moci seznámit s Vašimi 
kolegy, kteří pracují v jiných finančních institucích jinde na světě.
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Program  
Bankovního šachového festivalu

úterý 28. 11.
Plodinová burza ČNB 

slavnostní zahájení a recepce (Velký sál) 
vernisáž výstavy Šachisté a šachové motivy  

na bankovkách a mincích  
(Malý sál)

středa 29. 11.
Velký sál Plodinové burzy ČNB 

simultánky velmistrů 
(klasické šachy a Fischerovy šachy)

čtvrtek 30. 11.
Velký sál Plodinové burzy ČNB 

turnaj v bleskovém šachu

pátek 1. 12.
Schebkův palác – CERGE-EI  

10.00–13.00  turnaj ve Fischerových šachách 
15.00–19.00  turnaj v rapid šachu  

sobota 2. 12.
Schebkův palác – CERGE-EI  

10.00–12.00  turnaj ve Fischerových šachách 
14.00–18.00  turnaj v rapid šachu 

neděle 3. 12.
Schebkův palác – CERGE-EI  

10.00–12.00  turnaj ve Fischerových šachách 
14.00–17.00  turnaj v rapid šachu 

18.00–19.00  slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen
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Palác ČNB
Plodinová burza

Festival zde bude probíhat  
od 28. 11. do 30. 11. 2017

Palác bývalé Plodinové burzy, která 
je součástí sídla České národní banky, 
je panteonem finančního světa. 
Zhmotňuje jeho lesk, svět pohodlí, 
řemeslné kvality i konzervativního 
luxusu, a to v prostoru architektonické 
velkorysosti. 

Budova pražské Plodinové burzy byla 
vystavěna v 90. letech předminulého 
století na tehdejším Havlíčkově 
(později Gorkého a dnes Senovážném) 
náměstí a sloužila komoditnímu 
obchodu s plodinami. Na realizaci této 
zajímavé stavby se podílela čtveřice 
architektů (Bedřich Ohmann, Rudolf 
Krighammer, Josef Zítek a Josef 
Schulz) a původní secesní návrh první 
dvojice korespondující s blízkým 
Obecním domem byl korigován 
druhou dvojicí ve prospěch tradiční 
novorenesance. 

Interiérovou dominantou budovy bylo 
mohutné schodiště a dva burzovní 
sály, velký a malý. Vzhledem k nárůstu 
obchodů komoditní burzy v době 
I. Československé republiky přestávala 
budova dostačovat potřebám obchodu 
a byla k ní v letech 1928 až 1929 
provedena funkcionalistická přístavba 
podle architektonického návrhu 
Bohumila Hypšmana. 

Dnes jsou Velký a Malý sál využívány 
jako velkolepé a luxusní konferenční 
prostory ČNB.
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Schebkův palác 

Festival zde bude probíhat  
od 1. 12. do 3. 12. 2017

Prvním sídlem Národní banky 
Československé po vzniku republiky 
28. 10. 1918 se stal právě Schebkův 
palác v tehdejší Bredovské ulici čp. 936 
(dnešní ulice Politických vězňů), který již 
od roku 1890 sloužil bankovním účelům 
filiálky rakousko-uherské banky v Praze.

Parcela na místě dnešního Schebkova 
paláce byla zastavěna již ve 14. století 
v době vlády českého krále Karla IV. 
a dnešní neorenesanční podobu získala 
budova na konci 19. století. Tehdejší 
vlastník pozemku baron Schebek si zde 
nechal vystavět nový reprezentativní 
palác. Jako architekta si bohatý železniční 
podnikatel vybral Vojtěcha Ignáce 
Ullmanna, jednoho z nejvýznamnějších 
architektů tehdejší Prahy.  

V roce 1963 přešla budova do majetku 
Československé akademie věd. Dnes 
v paláci sídlí CERGE-EI, společné 
pracoviště Centra pro ekonomický 
výzkum a doktorské studium Univerzity 
Karlovy a Národohospodářského 
ústavu Akademie věd ČR.

Palác upoutává pozornost zejména 
svým monumentálním průčelím 
a mramorovým schodištěm, které vede 
do druhého patra, kde se nacházejí 
hlavní reprezentační místnosti. 
Mimo velkého sálu je nepochybně 
nejvýznamnější místností paláce tzv. 
lunetový sál. Autorem jeho výzdoby 
je český malíř Viktor Barvitius, který 
v deseti lunetách zpodobnil romantický 
příběh prarodičů majitele paláce.
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Pražská šachová společnost

Bankovní šachový festival pořádá Pražská šachová společnost, která má dlouholeté 
zkušenosti s organizováním mimořádných šachových akcí, jakými jsou například 
Šachový vlak, Česko-slovenské šachové zápasy manažerů, simultánky mistrů světa 
a dalších slavných šachistů, Sněženky a Machři – zápasy legendárních velmistrů 
a mladých velmistryň, Velmistrovský zápas v horkovzdušném balónu či zápasy 
nejlepšího českého šachisty s hráči světové špičky. 

Hlavními partnery Bankovního šachové festivalu jsou Česká národní banka, jejíž 
guvernér Jiří Rusnok nad akcí převzal záštitu, a pracoviště CERGE-EI.

prezentace-kratsi.indd   7 13.04.2017   16:45:04



Pražská šachová společnost
IČ: 266 69 897  DIČ: CZ 266 69 897
bankovní účet: 169 526 171 / 0600 
sídlo: Sudoměřská 1621/8, Praha 3, 130 00, Česká republika
e-mail: prazska.sachova@gmail.com
www.praguechess.cz

kontakt:
Mgr. Pavel Matocha
předseda Pražské šachové společnosti
tel: +420 603 861 533
e-mail: pavel.matocha@gmail.com
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