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Mistrovství ČR v bleskovém šachu neslyšících v Mikulově 

chess.cz - 31.10.2018 

strana: 00 

 

Dne 20. října 2018 se v Mikulově v salónku hotelu Galant uskutečnilo „Mistrovství ČR neslyšících 

v bleskovém šachu pro rok 2018“. Zvítězil Milan Orság, který vyhrál všechny partie. Druhý byl 

Jaroslav  Schmid oba z I.PSKN Praha.  Na třetím místě se umístil Martin Paulík, čtvrtý byl Tomáš 

Petráň oba z klubu SKN Brno. Všichni jmenovaní  reprezentovali Českou republiku v tomto roce na 

Mistrovství světa neslyšících družstev šachistů v Manchesteru, stejně jako jediná žena, která se 

turnaje účastnila  Eva Borovičková, také z SKN Brno. Pořadatelem turnaje byl SKN Brno. 

 

 
 

První derby v jihočeské divizi šachistů rozjásalo hráče Sezimova Ústí 

taborsky.denik.cz +1 - 30.10.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Šácha 

 

Táborsko – První jihočeská divize šachistů otevřela brány nového mistrovského ročníku a hned na 

úvod svedla ke vzájemné bitvě dva ze tří reprezentantů Táborska. 

 

 
 

Úspěšnější byli v tomto derby hráči domácího Spartaku Sezimovo Ústí, kteří zdolali „béčko“ 

Sokola Tábor. Třetí zástupce okresního šachu z Bechyně musel na úvod sezony strávit těsnou 

porážku v Českém Krumlově. 

 

1.KOLO: Spartak Sezimovo Ústí – Sokol Tábor B 5:3 (výhry Válek, Petráněk, Pekarovič – Mindl, 

remízy Janda – Mészáros, Hrubý – Rosenzweig, Novák – Loskot, David – Hašek), ŠK Český 

Krumlov – ŠK Mild Bivoj Bechyně 4,5:3,5 (výhra Bechyně Houdek, remízy Brom, Jandl, Malý, 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a59ad2a8-adda-485e-a2cd-f730836250f1&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=150d88d8-c96b-4f33-a084-065ff570c9cc&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Absolon, Šťastný). 

Další výsledky: QCC České Budějovice B – DDM Písek B 6:2, Slovan Jindřichův Hradec – 

Šachklub NN Písek B 3,5:4,5, Tatran Prachatice – VŠTE České Budějovice B 6:2, VŠTE České 

Budějovice A – ČZ Strakoni 

 

Začíná extraliga družstev 

chess.cz - 30.10.2018 

strana: 00 

 

O víkendu 3. – 4. 11. budou odehrána první dvě kola nové extraligové sezóny. Podrobné informace 

najdete v záložce Extraliga v levém menu, nebo v úvodním zpravodaji. V něm najdete přesné info o 

adresách hracích místností, kapitánech týmů, začátcích utkání a delegovaných rozhodčích. 

 

V sobotu 2. 11. se většina zápasů začíná hrát od 10:00. Pouze zápas ZIKUDA Turnov – ŠK Duras 

BVK startuje od 11:00 a Unichess B přivítá Slavoj Český Těšín od 14:00. Nedělní zápasy začínají 

všechny v 10:00. Průběh všech partií pochopitelně budete moci sledovat online na webu chess.cz a 

také na chess24.com. 

 

A co vlastně můžeme od nové extraligové sezóny čekat? Největším favoritem na zisk extraligového 

titulu je pochopitelně 1. Novoborský ŠK, vítěz posledních devíti (!) ročníků. Jeho průměr základní 

sestavy 2649 FIDE ELO hovoří jasnou řečí, oproti minulé sezóny kádr novoborských posílili Jan 

Krejčí a Ind Vidit. 

 

Papírově druhý nejsilnější kádr má GASCO Pardubice (průměr 2568), na třetím místě je Výstaviště 

Lysá nad Labem (2546). Právě mezi těmito týmy se uskutečnil jeden ze zajímavých mezisezónních 

přestupů, když směrem do Pardubic přestoupil Jiří Štoček. 

 

Papírové předpoklady jsou jedna věc, ale realita naštěstí bývá barvitější. O víkendu nás čekají 

zajímavé šachové boje! 

 

Šach-pink Zemědělského družstva Hodonice 

Znojemsko - 29.10.2018 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: František Šimík 

ŠACHY A STOLNÍ TENIS Nultý ročník turnaje Šach-pink Zemědělského družstva Hodonice 

zahájil jeho předseda František Houšť. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. První pět kol se hrál šach, 

kde zvítězil dorostenec Radek Nekvasil. Z žáků byl nejlepší Tomáš Frk -... 

 

Derby ovládli šachisté Spartaku 

Táborský deník - 29.10.2018 

rubrika: Sport/Táborsko - strana: 10 - autor: (paš) 

... byli v tomto derby hráči domácího Spartaku Sezimovo Ústí, kteří zdolali „béčko“ Sokola Tábor. 

Třetí zástupce okresního šachu z Bechyně musel na úvod sezony strávit těsnou porážku v Českém 

Krumlově. 1. KOLO: Spartak Sezimovo Ústí – Sokol Tábor B 5:3... 
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Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 27.10.2018 

rubrika: Sport - Aktuálně - strana: 15 

formát A5, 128 stran a je vázaný. Stojí 225 Kč a lze ho objednat na adrese GMkana@seznam.cz. 

Řekli o šachu: „Kdo nikdy neudělal chybu, nikdy nevyzkoušel něco nového.“ (Albert Einsten) 

Bedřich Fohman Šach – Mat 1884 Mat 3. tahem Řešení z minulé hlídky: . 1. Dc6 Je4 2... 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 25.10.2018 

rubrika: sport aktuálně - strana: 14 - autor: (kal) 

David Žaža, Daniel Švagr (oba Šachy Zastávka) 5 bodu. Starší žáci (19 úc.): 1. Petr Glozar (Duras 

Královo Pole) 6 (7), 2. Lukáš Petrícek (ŠK Kurim) 5,5, 3.–4. Olga Dvoráková (Spartak Adamov), 

Jan Brož 5, 5.–9. Filip Nezval (oba Duras Královo Pole), Martin Žaža (Šachy... 

 

Osmý ročník šachové ligy odstartoval 

pvnovinky.cz - 24.10.2018 

strana: 00 

 
 

 

Na půdě Základní školy Jana Železného zahájili osmý ročník Prostějovské žákovské ligy v šachu. K 

prvnímu turnaji nového ročníku dorazilo dvacet hráčů. Největší zastoupení měly již tradičně domácí 

školy - ZŠ Jana Železného, ZŠ Melantrichova a ZŠ Vrbátky. Po jednom hráči pak měla ZŠ Dr. 
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Horáka a Cyrilometodějské gymnázium Prostějov. Po uplynulém ročníku se očekával dramatický 

boj o umístění na prvních třech místech. 

 

„K prvnímu překvapení došlo hned ve druhém kole, kdy po roční přestávce Jindra Táborský (CMG) 

poráží jednoho z favoritů Martina Londina (ZŠ Jana Železného). Martinovi se v prvním turnaji 

vůbec nedařilo a po porážce s Markem Moudrým ve 4. kole již nemohl uvažovat o solidním 

výsledku. Jindra Táborský sice zaváhal hned ve 3. kole a stejně nečekaně jako zvítězil s Londinem, 

prohrál s Lukášem Chapčákem. Další zaváhání však již nepřipustil a obsadil 3. místo. Jako 

neporažení prošli Jakub Urban (ZŠ Dr. Horáka), který remizoval pouze ve 4. kole s Petrem 

Novotným (Melantrichova) a právě Petr Novotný, který dovolil remízu ještě Markovi Moudrému 

(ZŠ Jana Železného) obsadil tak 2. místo za Jakubem. Marek Moudrý se remízou pravděpodobně 

připravil o druhou pozici. Nezbývalo nic jiného, než v posledním kole alespoň remizovat s Jakubem 

Urbanem, což nebylo jednoduché, protože Jakub nemínil ponechat nic náhodě,“ uvedl ředitel 

turnaje Zbyněk Kracík. Jak doplnil, špatně si nevedla ani jediná dívka v turnaji Lucka Kvapilová 

(ZŠ Melantrichova), která uhrála tři plnohodnotné body a obsadila 10. místo. 

 

Šachovou ligu pořádala Základní škola Jana Železného pod vedením PaedDr. Jana Krchňavého a 

Prostějovská šachová škola. 

 

Třpyt sklářů ve Středomoří 

Lidové noviny - 23.10.2018 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

... minulý týden na řeckých plážích v Chalkidiki, vybojoval stříbrné medaile, když mu zlato uniklo 

jen neskutečně smolně a těsně. ŠACHY V sestavě AVE Nový Bor byli dva nejlepší čeští 

reprezentanti David Navara a Viktor Láznička a pak tři reprezentanti Indie, dva z... 

 

Přihlaste se na otevřené MČR v bleskovém šachu 2018! 

chess.cz - 22.10.2018 

strana: 00 

 

Letošní MČR v bleskovém šachu se tentokrát uskuteční v předvánočním termínu v sobotu 22. 

prosince v Kongresovém centru Praha. Hrát se bude opět před kamerami České televize a svou 

účast již předběžně přislíbili dva naši nejlepší hráči David Navara a Viktor Láznička. Stejně jako v 

předchozích dvou letech je formát turnaje otevřený, takže se jej může zúčastnit kterýkoliv člen 

ŠSČR. Cenový fond činí 130.000 Kč a rozdáno bude více než 50 cen v různých kategoriích. 

 

Turnajový vklad zůstává stejný jako v loňském roce a v rámci podpory funkcionářů mají opět 

celorepublikoví a krajští funkcionáři účast zdarma. Turnajový vklad se platí předem na účet ŠSČR a 

je nevratný. 

 

Mezi sponzory turnaje jsou i letos společnosti ChessBase a European Institute. Společnost 

ChessBase přispěje hodnotnými věcnými cenami pro dorostenecké kategorie. Vítězové kategorie 

dorostenců a dorostenek si domů odvezou zbrusu nový databázový program ChessBase 15. 

Společnost European Institute věnuje věcné ceny speciálně pro turnaj žen. Ani tentokrát nebude 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f906442a-2cab-43c5-b860-17793508b018&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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chybět losovaná cena pro účastníky v turnaji open i v turnaji žen, kteří nezískají žádnou cenu za 

umístění. Šťastní vylosovaní získají šachový program Komodo 12 s půlročním prémiovým účtem 

ChessBase. 

 

Turnaj bude opět spojen se slavnostním vyhlášením Výročních cen ŠSČR v kategoriích šachista 

roku, šachistka roku, talent roku, ocenění za práci s mládeží, ocenění za přínos šachu a síň slávy. 

 

Uzávěrka přihlášek je 10. prosince. Podrobné informace naleznete v rozpisu (propozicích). 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Brněnský deník - 20.10.2018 

rubrika: Sport / Aktuálně - strana: 15 

... dá mat nejpozději v 6 tazích. 0–1 Víte, že: Novým předsedou byl na kongresu FIDE v Batumi 

zvolen Rus Arkadij Dvorkovič? Řekli o šachu: „Volný pěšec má podle mne duši, stejně jako 

člověk. Přání, která v něm nepozorovaně kypí, a obavy, o jejichž existencí... 

 

ŠACHY 

Plzeňský deník - 19.10.2018 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (ko) 

Výsledky 1. kola krajského přeboru 2: ŠK 64 B – Kdyně 1,5:6,5, Kaznějov – Tachov B 4:4, Petřín 

B – Košutka B 5:3, Domažlice B – Heřnýř B 6,5:1,5, Loko Plzeň B – Dvorec B 4:4, Postřekov – 

Klatovy B 2:6 Regionální přebor B: ŠK 64 – HeřNýř D 0,5:4,5, HeřNýř ELetná C 0,5:3,5, 

Holoubkov B – Líně E 2,5… 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 18.10.2018 

rubrika: sport aktuálně - strana: 14 - autor: (kal) 

... turnaje pro mládež, porádaném Lokomotivou Brno, nastoupilo 14 šachistu. Výsledek: 1. Samuel 

Khadash (Lok. Brno) 4,5 (5), 2. Martin Žaža (Šachy Zastávka) 4, 3.–4. Ondrej Hromek (ŠK 

Kurim), Anna Vavrínková (Lok. Brno) 3,5, 5.–6. Adam Janský, Zuzana Pejchlová (oba Duras... 

 

Vynikající druholigový nástup: vítězství venku 

Týdeník Nové Svitavsko - 17.10.2018 

rubrika: sport - strana: 22 - autor: (rh)  

 

ŠACHY Do šachové sezony vstoupil na výbornou druholigový celek TJ 

Štefanydes Polička. V prvním kole skupiny D zvítězil v herně Sokola Kolín po 

tuhém boji nejtěsněji 4,5:3,5 a zapsal si tak důležité tři úvodní body. Výhrou se na 

tomto úspěchu podílel Bronislav Houška,... 
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Prodloužení přihlášek do soutěže s LearningChess 

chess.cz - 15.10.2018 

strana: 00 

Dnes, 15. 10. 2018 začala soutěž v řešení šachových diagramů   pro šachové oddíly a školy 

zapojené do projektu  Šachy do škol. Tuto soutěž vyhlásil ŠSČR ve spolupráci s LearningChess.net. 

Desítky dětí se na výukovém portálu LearningChess.net  zaměřují na řešení úloh, získávání 

odznaků a svádějí boje na šachovnici. Ve hře jsou věcné i knižní ceny, které obdrží všichni úspěšní 

řešitelé. Soutěž bude ukončena a vyhodnocena  19. února 2019. 

Aby se soutěže mohlo zúčastnit více dětí,  prodlužujeme termín přihlášek do 15. listopadu 2018.  

Učitelé a trenéři  mohou přihlásit své skupiny žáků do soutěže na adrese sachydoskol@chess.cz. 

Do přihlášky uveďte, prosím, pouze název  školy nebo oddílu  a odpovědnou kontaktní osobu s 

emailem a telefonem. 

Podrobnosti o soutěži naleznete zde 

Upozorňujeme, že pro přihlášení do soutěže je nutné být již zaregistrován na portálu 

LearningChess.net. Žádosti o registraci se posílají na mail sekretariat@chess.cz. Podmínky 

registrace jsou zde dole.  

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 13.10.2018 

rubrika: Sport/aktuálně - strana: 15 

 

řídí Jan Kalendovský Dvojnásobné vítězství Číny Na šachové olympiádě v 

gruzínském Batumi startovalo v mužské sekci 185 družstev, v ženské 151. 

Medailisté a umístění našich. Muži: 1. Čína 18 (372,5), 2. USA 18 (360,5), 3. 

Rusko 18 (354,5), … 12. ČR 16 (331,5)... 

 

Startuje šachový vlak 

Lidové noviny - 12.10.2018 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: spo 

 

... šachisté pojedou po trase Praha – Ostrava – Varšava – Krakov – Hradec 

Králové – Praha. Celosvětově unikátní projekt Pražské šachové společnosti a 

Českých drah láká hráče z celého světa, letos se ho zúčastní 103 zájemců. 

„Letošní šachový vlak je... 

 

Open Hradec: Triumf Červeného 

Hradecký deník +3 - 12.10.2018 

rubrika: Sport / V kraji - strana: 13 - autor: (jm, pt) 

Šachy Hradec Králové – V neděli skončil v hotelu Černigov 9. ročník 

mezinárodního šachového festivalu Open Hradec Králové 2018, který je součástí 

seriálu Czech Tour. V konkurenci 86 hráčů z 15 zemí zvítězil mezinárodní mistr 

Martin Červený, který stejně jako... 
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NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 11.10.2018 

rubrika: sport aktuálně - strana: 14 - autor: (kal)  

 

... Khadash 2, Jan Matyáš Dvorácek 3,5, Anna Vavrínková 4) pred ŠK Polabiny B 10 a 

TJ CHS Chotebor se 7 body. Extraliga CR. V naší nejvyšší šachové souteži družstev 

opet nastoupí dva brnenské týmy. Hraje se systémem dvoukol. První z nich je 

plánováno na 3. a 4. listopadu 2018 ... 

 

Závěrečná zpráva MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 

chess.cz - 10.10.2018 

strana: 00 

Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek, se ve dnech 28. – 29. 9. 2018 stal z pověření Komise 

mládeže ŠSČR organizátorem Mistrovství České republiky juniorů a juniorek v rapid šachu. Akce 

probíhala ve spolupráci s MKS Vyškov Slavnostní zahájení se uskutečnilo za přítomnosti ředitele 

MKS Vyškov Mgr. Luboše Kadlece, předsedy OŠS p. Jana Slepánka a hlavního rozhodčího Mgr. 

Miroslava Hurty. 

 

 
 

Do turnaje se prezentovalo celkem 107 mladých šachistů za všech koutů republiky. 

Od počátku turnaje byl ve vedení nejvýše nasazený Jakub Půlpán z 2222 ŠK Polabin, který ztratil 

jen dvě remízky, v šestém kole s Dominikem Řezníčkem a v posledním kole s druhým nasazeným 

Tomášem Hurdzanem. Jakub Půlpán se tak stal celkovým vítězem se ziskem 8 bodů, o pořadí za 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c384af90-64ca-4dbb-bc45-aaca6476195b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=09b7d6f5-3ad2-46ad-bf11-4cd2ce81ffb1&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

ním muselo rozhodnout pomocné hodnocení, protože hned pět hráčů uhrálo 7 bodů. Nakonec se z 

druhého místa mohl radovat Tomáš Hurdzan z ŠK Klatovy a třetí skončil Jiří Liška z ŠK Nového 

Boru. 

V kategorii dívek byla nejlepší Tereza Beluská z Beskydské šachové školy, která uhrála 6 bodů a v 

celkovém pořadí obsadila pěkné šestnácté místo. Na druhém místě skončila Lea Rosenbaumová 

reprezentující klub 2222 ŠK Polabiny. Tato mladá slečna, která patří do kategorie D16 může být 

označena jako skokan turnaje, neboť byla nasazena jako 76 a v konečném pořadí obsadila 21. místo. 

Třetí skončila Blanka Brůnová z ŠK Karlovy Vary, která uhrála stejně jako Lea 5,5 bodu. 

Celé mistrovství probíhalo hladce v dobrém tempu přesně podle časového harmonogramu. Vše s 

přehledem řídil FIDE rozhodčí Miroslav Hurta, kterému pomáhali sáloví rozhodčí z vyškovských 

klubů. V průběhu turnaje neměli mnoho práce, pokud se nějaký problém vyskytl, byl hned vyřešen 

ke spokojenosti všech stran. 

Doplňující soutěž družstev, kterým se sčítal počet uhraných bodů jednotlivých hráčů, ovládlo 

družstvo 2222 ŠK Polabiny A ve složení Jakub Půlpán, Tomáš Ludvík, Vojtěch Říha a Martin 

Buločkin. Na druhém místě skončilo družstvo ŠK Sokol Klatovy a třetí skončilo družstvo SK Slavia 

Orlová. O umístění na druhém a třetím místě musel při rovnosti bodů rozhodnout vyšší uhraný 

počet bodů nejlepšího člena družstva. 

Závěrem chci poděkovat celému týmu pořadatelů za dobře odvedenou práci při přípravě a 

organizování tohoto mistrovství. Poděkování patří i Městskému kulturnímu středisku Vyškov v čele 

s jeho ředitelem Mgr. Lubošem Kadlecem za poskytnutí prostor Besedního domu pro konání 

mistrovství. 

Velký dík patří Městu Vyškov za finanční podporu při konání mistrovství. Poděkování patří i firmě 

Elsyst Engineering Vyškov za sponzorský dar pro toto mistrovství. 

Hladkému průběhu přispělo i bezproblémové chování a vystupování hráčů a doprovodu. To je pak 

radost takovou akci pořádat. Velmi nás pak potěšila zpráva z 2222 ŠK Polabiny a tak si ji dovolíme 

v závěru citovat: 

„Dlužno dodat, že na naše úspěchy měl vliv i velmi vstřícný přístup pořadatelů, kteří již tradičně 

vytvořili skvělé podmínky pro hru a pobyt, za což jim patří velký dík.“ 

 Za tým pořadatelů zapsala Radka Slepánková 

Článek publikován 10. 10. 2018 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Šachy v rámci genderové rovnosti změní pravidla. Dáma bude stejně důležitá jako 

král 

az247.cz - 10.10.2018 

strana: 00 

Jedna z nejpopulárnějších deskových her na světě již brzy změní svá pravidla. Díky stále silící 

ženské lobby se figurka dámy stane ve hře stejně důležitou jako figurka krále. Změnu pravidel již 

brzy oficiálně schválí Mezinárodní šachová unie. 

Šachy jsou staré více než 1300 let, a od začátku byla nejdůležitější figurka král. Podle některých 

bojovníků za genderovou rovnost však takovéto rozdělení není korektní a jde o sexismus. 

„Šachy byly vynalezeny v dobách, kdy světu vládli muži, a ženy byly vnímány jen a pouze jako 

sexuální objekty a otroci v domácnosti, kteří jen vaří, perou a uklízí. V civilizované společnosti ale 

ženy takovouto roli už nehrají a jsou rovny mužům. Dokonce je i předčívají, protože muži jsou 

nadržení primitové. Je proto naprosto nepřípustné, aby byl král výše postavený než královna,“ 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=89a6db17-5a70-4475-8595-8a6fff03ee5b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=89a6db17-5a70-4475-8595-8a6fff03ee5b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

sdělila naší redakci Milena Frigid, předsedkyně České ženské nadřazené ligy. 

S tvrzením paní Frigid však důrazně nesouhlasí její protipól. 

„Nic se nezměnilo. Ženy si to nechtějí přiznat, ale pořád jsou to jen sexuální objekty a uklízečky,“ 

odsekl Ronald Stojan, zakladatel České mužské unie, která byla před půl rokem soudně zrušena 

kvůli rasismus, sexismu a fašismu. 

Na nová pravidla se můžeme podle dostupných informací těšit už od příštího roku, kdy do obchodů 

přijdou nové a upravené šachy, ve kterých bude královna stejně důležitá jako král. Přibudou 

dokonce i některé nové tahy. Hráč či hráčka bude mít kupříkladu možnost vzít figurku královny a 

opustit s ní šachovnici, kde bude královna jako každá silná a svobodná žena moci začít budovat 

kariéru. 

Některé figurky pak úplně zmizí a budou nahrazeny jinémi. Například místo 8 pěsců budeme mít 

pěšce pouze 4. Zbylé 4 přitom nahradí pěškyně. Místo dvou jezdců bude jezdec a jezdkyně. To 

samé platí i pro střelce. 

Nové figurky zákonitě přinášejí i nová pravidla. Mužské figurky budou moci likvidovat pouze 

figurky mužské, nikoliv figurky ženské. Nasilí proti ženám je totiž velice zavrženíhodná věc. 

Ženské figurky naproti tomu mohou likvidovat jak figurky ženské, tak i mužské. 

Staré šachy bude muset každý občan povinně odevzdat na nejbližším městském úřadu, kde příslušní 

pracovníci šachy se starými pravidli nahází na hromadu a následně spálí, abychom se jednou 

provždy zbavili tohoto symbolu ženské podřadnosti. Neodevdání starých šachů bude podle nového 

zákona bráno jako trestný čin.  

 

Rekordní Šachový vlak vyjíždí tento týden 

chess.cz - 10.10.2018 

strana: 00 

Již 8. ročník mezinárodního šachového turnaje ve vlaku začíná v pátek 12. října. Během pěti dní 

11kolového turnaje šachisté pojedou po trase Praha – Ostrava – Varšava – Krakov – Hradec 

Králové – Praha. Vítěz turnaje bude znám v úterý 16. října a cenu mu ve Vládním salónku na 

Hlavním nádraží v Praze předá legendární český velmistr Vlastimil Hort. 

 

Celosvětově unikátní projekt Pražské šachové společnosti a Českých drah, který propojuje 

cestování po železnici s mezinárodním šachovým turnajem, láká do České republiky šachisty z 

celého světa. Letos se přihlásilo 103 hráčů z 21 zemí celého světa. 

„Letošní Šachový vlak je rekordní z hlediska národnostní diverzity účastníků. Účastní se ho šachisté 

z 21 zemí celého světa, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Mexiko, Indie či Kanada,“ říká hlavní 

organizátor a předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha. 

„Šachový vlak patří k projektům, které rádi podporujeme už několik let. Pro zúčastněné hráče je 

mezinárodní turnaj na palubě jedoucího vlaku nepochybně zajímavým zážitkem a pro všechny 

ostatní inspirací k výletu spoji Českých drah. Ty zajišťují síťové přepravní služby nejen napříč naší 

republikou, ale zajíždějí také do okolních států. Proto i tentokrát bude mít speciální souprava pro 

vyznavače královské hry zastávky v zahraničí, konkrétně v Polsku ,“ říká předseda představenstva a 

generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. 

Více informací o Šachovém vlaku i dalších akcích Pražské šachové společnosti je k dispozici na 

webu praguechess.cz. 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f534e551-35f9-4572-961d-30f57d3a7357&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Rapid Open Dobšice aneb šachová sezóna zahájena! 

Znojemsko - 8.10.2018 

rubrika: Sport - strana: 14 

 

ŠACHY V sobotu 6. 10. uspořádal šachový klub Sokol 

Dobšice ve spolupráci s OŠS Znojmo okresní přebor v rapid šachu čtyřčlenných týmů. V příjemné 

prostředí pohostinství „U Sapíků“ v Dobšicích se utkalo jedenáct družstev. Hrálo se tempem 2x10 

min + 5 sekund na... 

 

Závěr šachové olympiády 

chess.cz - 6.10.2018 

strana: 00 - autor: Facebooku Šsčr 

Česká mužská reprezentace v posledním 11. utkání šachové olympiády remizovala 2:2 se silnou 

Ukrajinou. Jiří Štoček sice prohrál s Jurijem Kryvoručkem, ale Peter Michalík vyrovnal skóre 

zápasu výhrou nad ex-mistrem světa Ruslanem Ponomarjovem. Pro náš tým to znamenalo celkové 

12. místo. Ženy v posledním kole bohužel podlehly týmu Gruzie 2 a spadly v závěrečném pořadí na 

21. místo. 

Skóre zápasu otevřely korektní remízy na prvních dvou šachovnicích, kde David Navara remizoval 

černými figurami s legendárním Vasilijem Ivančukem a Viktor Láznička s Pavlem Eljanovem, 

který má rating přes 2700 ELO FIDE. Partie na třetí a čtvrté šachovnici měly celkem 189 tahů. 

Zatímco Jiří Štoček partii po velkém boji neudržel, Peteru Michalíkovi se podařilo lepší věžovou 

koncovku dotáhnout do vítězného konce. „Zápasovým stavem jsem byl donucený hrát na výhru, 

jinak bych to asi ani nezkoušel. Soupeř koncovku trochu podcenil a pak už to za něj bylo 

nepříjemné,“ komentoval průběh partie Michalík. 

Ženy v 10. kole remizovaly s prvním týmem domácí Gruzie a los jim pro poslední utkání přisoudil 

druhý domácí tým. I ten byl papírově silnější než naše děvčata, byť rozdíl samozřejmě nebyl tak 

velký jako v 10. kole. Poslední kolo se ale bohužel nepovedlo dvěma oporám našeho týmu, první 

porážku na turnaji si připsaly Joanna Worek i Olga Sikorová. Výhra Kristýny Novosadové a remíza 

Karolíny Olšarové znamenaly celkovou těsnou prohru 1,5:2,5. 

Vystoupení českých týmů na šachové olympiádě lze hodnotit velmi pozitivně, už jen z toho úhlu 

pohledu, že oba týmy skončily nad svým původním nasazením. V celkovém pořadí slaví zlatý 

double družstva Číny. V mužské sekci zvítězili díky lepšímu pomocného hodnocení před stříbrným 

týmem USA, v ženské části olympiády skončily druhé Ukrajinky. Jediný zápas, který prohrála 

mužská reprezentace Číny, byl v pátém kole s naší reprezentací. Olympijské vítěze jsme porazili 

3:1. 

Kompletní závěrečné výsledky najdete na chess-results.com. Závěrečnou zprávu o šachové 

olympiádě zveřejnil web ČT sport. 

Fotogalerii a videa přímo z místa dění si můžete prohlédnout na Facebooku ŠSČR a také na 

YouTube kanálu ŠSČR. 
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Šachové okénko Rokycanského deníku: říjen 2018 

Rokycanský deník - 6.10.2018 

rubrika: Rodina - strana: 04 

 

který dříve nepřijal jediného centu z oprávněné 

odměny za svou práci pro šachové rubriky 

denních listů. Dne 28. července 1886 byly 

vydraženy ve prospěch pozůstalých čestné dary a ceny za 10 000 dolarů, které Morphy získal 

šachem. Byl mezi nimi newyorský stříbrný... 

 

Šachová olympiáda. Muži skončili v Batumi dvanáctí 

Jihlavský deník +4 - 6.10.2018 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: (nktn)  

 

Batumi – Remíza s Ukrajinou v posledním kole šachové olympiády rozhodla 

o tom, že čeští muži obsadí dvanácté místo. S výsledkem panuje spokojenost, 

jedná se o druhý nejlepší výsledek v samostatné historii českého týmu. Ženy prohrály na závěr s 

béčkem domácí... 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 6.10.2018 

 

rubrika: Sport - strana: 15 

se vzdal. 0–1 Víte, že nedávno zemrelý arménsko-francouzský zpevák Charles 

Aznavour (1924-2018) miloval šachy? Znal prední svetové hráce, navštevoval 

turnaje, dokonce luštil úlohy. Rekli o šachu: „Manželství je totéž, jako brát pešce 

na b2 v Najdorfove variante... 

 

Čeští šachisté celkově na šachové olympiádě dvanáctí jako jediní 

porazili vítěznou Čínu 

sportovnilisty.cz - 5.10.2018 

strana: 00 

Závěr šachové olympiády 

 

Česká mužská reprezentace v posledním jedenáctém utkání šachové olympiády remizovala 2:2 se 

silnou Ukrajinou. Jiří Štoček sice prohrál s Jurijem Kryvoručkem, ale Peter Michalík vyrovnal 

skóre zápasu výhrou nad ex-mistrem světa Ruslanem Ponomarjovem. Pro český tým to znamenalo 

celkové 12. místo.  

 

Ženy v posledním kole bohužel podlehly týmu Gruzie 2 a spadly v závěrečném pořadí na 21. místo. 

Skóre zápasu mužů otevřely korektní remízy na prvních dvou šachovnicích, kde David Navara 

remizoval černými figurami s legendárním Vasilijem Ivančukem a Viktor Láznička s Pavlem 

Eljanovem, který má rating přes 2700 ELO FIDE. Partie na třetí a čtvrté šachovnici měly celkem 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4eb557df-b4c9-4443-8c46-ff78698fd71f&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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189 tahů.   Zatímco Jiří Štoček partii po velkém boji neudržel, Peteru Michalíkovi se podařilo lepší 

věžovou koncovku dotáhnout do vítězného konce.  

 

Jak říkám... 

 

"Zápasovým stavem jsem byl donucený hrát na výhru, jinak bych to asi ani nezkoušel. Soupeř 

koncovku trochu podcenil a pak už to za něj bylo nepříjemné," komentoval průběh partie Peter 

Michalík. 

 

Ženy v desátém  kole remizovaly s prvním týmem domácí Gruzie a los jim pro poslední utkání 

přisoudil druhý domácí tým. I ten byl papírově silnější než naše děvčata, byť rozdíl samozřejmě 

nebyl tak velký jako v 10. kole. Poslední kolo se ale bohužel nepovedlo dvěma oporám českého  

týmu, první porážku na turnaji si připsaly Joanna Worek i Olga Sikorová. Výhra Kristýny 

Novosadové a remíza Karolíny Olšarové znamenaly celkovou těsnou prohru 1,5:2,5. 

 

"Vystoupení českých týmů na šachové olympiádě lze hodnotit velmi pozitivně, už jen z toho úhlu 

pohledu, že oba týmy skončily nad svým původním nasazením," píše se ve zprávě, kterou vydal 

Šachový svaz ČR.  

 

V celkovém pořadí slavila zlatý double družstva Číny. V mužské sekci zvítězili Číňané díky 

lepšímu pomocnému hodnocení před stříbrným týmem USA, v ženské části olympiády skončily 

druhé Ukrajinky. Je kuriózní, že jediný zápas, který prohrála mužská reprezentace Číny, byl v 

pátém kole s českou  reprezentací. Olympijské vítěze Češi  porazili 3:1. 

 

 NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 4.10.2018 

 

rubrika: Sport/aktuálně - strana: 14 - autor: (kal) 

Vyškov. Na Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapid šachu nastoupilo 107 

účastníků. Výsledek: 1. Jakub Půlpán (ŠK Polabiny) 8(9), 2.6. Tomáš Hurdzan 

(Sokol Klatovy), Jiří Liška (1. Novoborský), Matěj Kuchař (Beskydská šach. 

škola), Dominik Řezníček (ŠK... 

 

Šachová olympiáda 

ČT 1 - 4.10.2018 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 10 

Barbora ČERNOŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Oba České týmy budou na šachové 

olympiádě do zítřejšího posledního kola nastupovat s šancí na 1. desítku. A muži dokonce s malou 

nadějí na bronz. V dramatických koncovkách se o to zasloužili Jolana Voreková a Zbyněk... 
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Skvělé výsledky 10. kola olympiády 

chess.cz - 4.10.2018 

strana: 00 - autor: Facebooku Šsčr 

 

Předposlední kolo šachové olympiády přineslo velké drama se šťastným koncem pro naše týmy. 

Muži porazili Španělsko 2,5:1,5, když rozhodující výhru zaznamenal v dlouhé koncovce Zbyněk 

Hráček. Ženy dokázaly díky výhrám Kristýny Novosadové a Joanny Worek remizovat 2:2 proti 

favorizované domácí Gruzii. V průběžném pořadí patří mužům 10. místo a ženy jsou 15. 

 

V zápase mužů otevřel skóre Peter Michalík, který krásně přehrál svého španělského soupeře Ibarru 

Jereze. „Kapitán Vlastimil Jansa mi poradil variantu, která se několikrát hrála dlouho předtím, než 

jsem se narodil. Zkusil jsem ji, získal jsem dobrou pozici a lepší čas a potom se mi hrálo dobře,“ 

komentoval průběh partie nás reprezentační nováček. 

 

Potom se ovšem situace zkomplikovala, když na první šachovnici remizoval David Navara a na 

druhé dokonce prohrál Viktor Láznička. Za vyrovnaného stavu ale rozhodující bod týmu přinesl 

Zbyněk Hráček, který v dlouhé a celkem 106 tahů trvající partii porazil Lopeze Martineze. V 

posledním kole mají tak naši šanci zaútočit na umístění kolem 5. místa, což by byl fantastický 

úspěch. 

 

Ženy dokázaly po podobně dramatickém průběhu remizovat se čtvrtou nasazenou Gruzií. Své partie 

sice prohrály Karolína Olšarová a Kristýna Petrová, ale silnější soupeřky dokázaly porazit Kristýna 

Novosadová a Joanna Worek. Ta dohrávala za stavu 1:2 z pohledu českého týmu partii proti Nině 

Batsiashvili a vyhrála ji v koncovce. 

 

V celkovém pořadí ženské části olympiády vede Čína, má náskok jen jednoho bodu před trojicí 

pronásledovatelů (Ukrajina, USA, Arménie). V mužské sekci v dnešním kole poprvé prohrál tým 

Polska, takže se zítra v přímém souboji o zlato střetnou výběry Číny a USA. 

 

Poslední jedenácté kolo se hraje v pátek 5. října už od 9:00 SEČ. Naši muži se střetnou s 

favorizovanou Ukrajinou, ženy nastoupí proti druhému týmu domácí Gruzie. Online přenos partií 

najdete na oficiálních stránkách soutěže http://batumi2018.fide.com/en. 

 

Fotogalerii a videa přímo z místa dění si můžete prohlédnout na Facebooku ŠSČR a také na 

YouTube kanálu ŠSČR. 
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Open Hradec: v čele duo Neckář - Piankov 

Hradecký deník +4 - 4.10.2018 
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Šachy Hradec Králové – V neděli 30. září byl zahájen 9. 

ročník mezinárodního šachového festivalu Open Hradec 

Králové 2018, který je součástí seriálu Czech Tour. Na startu se sešlo nejvíce hráčů od roku 2010, 

přesně řečeno šestaosmdesát hráčů z patnácti... 

 

výsledky, fakta 

Sport - 4.10.2018 
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Praha-Tatra Smíchov 29:12 (10:7). ŠACHY ČEŠI PORAZILI v devátém kole 

olympiády v gruzínském Batumi Portugalsko 3,5:0,5 bodu a dvě kola před 

koncem se posunuli na 16. místo. Ženy zdolaly Malajsii dokonce 4:0 a jsou 

deváté. NOVÝM PREZIDENTEM Mezinárodní šachové federace... 

 

LearningChess: celosvětová platforma šachové výuky pro každého 

pedagogicke.info - 3.10.2018 

strana: 00 

Není pochyb o tom, že královská hra šachy prospívá lidské mysli v mnoha směrech. Posiluje 

dovednosti potřebné při řešení problémů, zvyšuje jazykové, matematické, paměťové schopnosti, 

pěstuje kritické, kreativní a originální myšlení. Tím zdaleka výčet jejích pozitivních přínosů 

nekončí. Hře šachu se lidé mohou učit různými metodami na různých místech. Jednou z metod je 

LearningChess.  

 

LearningChess je celosvětová platforma šachové výuky pro každého, kdo má zájem hrát a učit se 

šachy. V lednu 2018 se stala jedničkou na seznamu sedmnácti nejlepších online šachových kurzů a 

škol na onlinecoursesreview.org. Od roku 2015 LearningChess spolupracuje s Šachovým svazem 

České republiky. ŠSČR poskytuje zdarma přístup do unikátního výukového programu 

Learningchess.net školám zapojeným do projektu Šachy do škol a šachovým oddílům, které splňují 

podmínku počtu žáků. 

 

Program LearningChess obsahuje speciální prvky šachové výuky. Je vhodný pro absolutní 

začátečníky, amatéry, závodní hráče i děti 

Jaká je metoda výuky? Co vás v LearningChess čeká? 

 

Metoda výuky LearningChess je hravá, interaktivní, přizpůsobivá, unikátní a osvědčená. Při výuce 

v systému LearningChess se stanete součástí hravého procesu výuky. Na rozdíl od různých 

zastaralých internetových systémů je rozsah tréninku nabízený programem LearningChess širší než 

obvyklá otázka 'Jaký tah byste nyní zahráli?'. Vše je prezentováno humorným a hravým způsobem. 

Krátká vysvětlení a unikátní otázky pomáhají k pochopení základů teorie a šachové taktiky. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=252cad4f-9f14-42bb-a815-fac71a2d38f9&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7d248e75-09eb-44d7-872f-49455a65c69d&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=674ec404-b051-4dbe-8c18-8725074c42f9&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Vyučuje se také strategie, a to označováním určitých figur a polí na šachovnici. Materiál je 

podpořen hravými ilustracemi a animacemi a rovněž výukovým systémem umožňujícím hlubší 

pochopení dané problematiky. U každého problému je k dispozici několik nápověd. Pokud i přesto 

nemůžete přijít na správné řešení, máte možnost si správnou odpověď vyžádat. Program 

LearningChess se inteligentně přizpůsobí vašim znalostem. Neuspěli jste? Nevadí, dostanete další 

podobné úlohy. Vyřešili jste problém na první pokus? Pak přejdete k dalšímu tématu. Každá lekce 

začíná krátkou rekapitulací předchozího materiálu. Poté následuje vlastní lekce, kde můžete získat 

další materiál ke studiu. Lekce končí krátkým a zajímavým kontrolním testem, při kterém se také 

měří čas a dosažené body. Lekce trvá v průměru 40 minut, ale je možné kdykoliv ji přerušit a 

pokračovat později od stejného místa, což je užitečná funkce zejména v případě menších dětí. 

Stránka LearningChess momentálně nabízí tři šachové kurzy, přičemž každý má 36 lekcí, takže 

dohromady čeká uživatele 108 lekcí s více než 3500 problémy k řešení. Na konci každého kurzu je 

komplexní test, který vyhodnotí znalosti získané v daném kurzu. 

Jak dobrým hráčem se můžete stát po dokončení kurzů? 

 

Po dokončení kurzu pro začátečníky by měl amatérský uživatel porážet své přátele a je výkonnost 

se bude pohybovat na úrovni ratingového hodnocení 1400 Elo. Po dokončení druhé úrovně pro 

středně pokročilé se uživatel může zúčastnit menších turnajů, bude mít výkonnost na úrovni 1600 

Elo. Po dokončení úrovně pro pokročilé se ratingové hodnocení může zvýšit přibližně na 1800 Elo, 

což představuje slušnou amatérskou úroveň, takový hráč může hrát i na větších šachových 

turnajích. 

 

LearningChess je výhradně internetovou aplikací nevyžadující instalaci do vašeho zařízení. Jednu 

lekci v každém kurzu si lze vyzkoušet zcela zdarma a bez registrace,. Možnost zahrát si šachy je k 

dispozici každému bez omezení. Vyplatí se také využít možnosti bezplatného přihlášení a získat tak 

ještě více lekcí zdarma. Kromě výše uvedeného, jsou rovněž bezplatné velmistrovské lekce, 

přičemž každý týden přibývá nová. Rozřazovací test pomůže určit, od kterých lekcí byste měli 

začít, přičemž velmistrovské lekce pomohou poznat tajemství, jak v průběhu partie přemýšlejí 

velmistři. 

 

Šachový svaz ČR poskytl zdarma v loňském školním roce licence pro 1075 jednotlivců ve 44 

školách a licence pro 922 jednotlivců ve 38 oddílech. Program umožňuje vyučujícím, trenérům či 

učitelům, sledovat pokrok svých svěřenců a flexibilně tak reagovat na jejich potřeby při přípravě 

dalších lekcí. 

 

Propracovaná metodika a zároveň uživatelsky přátelské a nenáročné prostředí činí z LearningChess 

nenahraditelný nástroj a pomocníka při zlepšování šachové úrovně dětí i dospělých. Bližší 

informace o tom, jak se zdarma zapojit do celého systému LearningChess, je možné si vyžádat na 

mailové adrese sekretariat@chess.cz. 

Co o LearningChess řekli? 

 

"Díky nástrojům, které nabízí webový program LearningChess.net si studenti spojují tento úžasný 

sport s médiem, které umí s jistotou používat."  

Mario, učitel Miami Florida, více jak 200 studentů 

 



 

 

"Stránka LearningChess je ideální pro učitele jako jsem já - učitele, kteří nejsou šachovými 

odborníky, ale mají rádi šach a chtěli by, aby se ho jejich studenti naučili a rádi ho hráli."  

Manos, učitel angličtiny 

Řecko, 65 studentů  

 

Novým prezidentem šachové federace FIDE je Rus Dvorkovič 

isport.cz - 3.10.2018 
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Novým prezidentem Mezinárodní šachové federace (FIDE) je bývalý ruský vicepremiér Arkadij 

Dvorkovič. Šéf organizačního výboru letošního mistrovství světa ve fotbale byl zvolen nástupcem 

dlouholetého šéfa FIDE Kirsana Iljumžinova dnes během šachové olympiády v Batumi. 

 

Ruský podnikatel a bývalý prezident Kalmycké republiky Iljumžinov vedl šachovou federaci od 

roku 1995. Letos v červenci ho vedení FIDE suspendovalo se zdůvodněním, že dlouhodobě 

poškozuje zájmy federace a překračuje své pravomoci. 

 

Šestačtyřicetiletý Dvorkovič, jehož Iljumžinov už dříve navrhl za svého nástupce, se prosadil v 

dnešní volbě proti dosavadnímu viceprezidentovi a velkému kritikovi bývalého šéfa Řekovi Jorgosi 

Makropulosovi. Další kandidát, britský velmistr Nigel Short, krátce před volbou odstoupil. 

 

Dvorkovič je teprve sedmým prezidentem FIDE od roku 1924. Je blízkým spolupracovníkem 

ruského premiéra Dmitrije Medvěděva, jehož asistentem byl také v letech 2008-2012, kdy byl 

ruským prezidentem. 

 

Čeští šachisté se vyhoupli na 16. místo, šachistky jsou deváté 

ceskatelevize.cz - 3.10.2018 
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České barvy jsou na šachové olympiádě hodně vidět. Muži porazili v devátém kole olympiády v 

gruzínském Batumi Portugalsko 3,5:0,5 bodu a dvě kola před koncem se posunuli na 16. místo. 

Ženy zdolaly Malajsii dokonce 4:0 a jsou deváté. 

 

Po čtyřech zápasech proti týmům z první světové desítky, z nichž vytěžili tři body, dnes čeští 

šachisté téměř dokonale využili výhody švýcarského hracího systému, který jim po poklesu do třetí 

desítky pořadí přidělil příjemného protivníka. David Navara, Viktor Láznička i Peter Michalík své 

soupeře rychle přehráli, jen Jiří Štoček se černými figurami proti Davidu Martinsovi musel spokojit 

s remízou. 

Ve skvělém tažení pokračoval tým Polska, který před turnajem nepatřil do okruhu medailových 

kandidátů. Poláci ještě nenašli přemožitele, po Rusech a Ukrajincích dnes udolali i Američany a 

vyhoupli se do čela. Hikaru Nakamura nečekaně prohrál s Kacperem Piorunem z druhé stovky 

žebříčku FIDE. Porážce nezabránil ani dosud famózně hrající Fabiano Caruana, který i přes mírnou 

převahu nedotáhl k vítězství maraton 118 tahů s dvacetiletým Janem-Krzysztofem Dudou. 
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LearningChess vás naučí šachy 
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Není pochyb o tom, že královská hra šachy prospívá lidské mysli v mnoha směrech. Posiluje 

dovednosti potřebné při řešení problémů, zvyšuje jazykové, matematické, paměťové schopnosti, 

pěstuje kritické, kreativní a originální myšlení.  Tím zdaleka výčet jejích pozitivních přínosů 

nekončí. Hře šachu se lidé mohou učit různými metodami na různých místech. Jednou z metod je 

LearningChess. 

 

LearningChess (LearningChess.net) je celosvětová platforma šachové výuky pro každého, kdo má 

zájem hrát a učit se šachy. V  lednu 2018 se stala  jedničkou na seznamu sedmnácti nejlepších 

online šachových kurzů a škol na onlinecoursesreview.org.  Od roku 2015 LearningChess 

spolupracuje s Šachovým svazem České republiky. ŠSČR poskytuje zdarma přístup do unikátního 

výukového programu Learningchess.net  školám zapojeným do projektu Šachy do škol a šachovým 

oddílům zapojeným do projektu Podpora šachových oddílů a kroužků. 

 

Program LearningChess obsahuje speciální prvky šachové výuky. Je vhodný pro absolutní 

začátečníky, amatéry, závodní hráče i děti 

 

Jaká je metoda výuky? Co vás v LearningChess čeká? 

 

Metoda výuky LearningChess je hravá, interaktivní, přizpůsobivá, unikátní a osvědčená. Při výuce 

v systému LearningChess se stanete součástí hravého procesu výuky. Na rozdíl od různých 

zastaralých internetových systémů je rozsah tréninku nabízený programem LearningChess širší než 

obvyklá otázka ‚Jaký tah byste nyní zahráli?‘. Vše je prezentováno humorným a hravým způsobem.  

Krátká vysvětlení a unikátní otázky pomáhají k pochopení základů teorie a šachové taktiky. 

Vyučuje se také strategie, a to označováním určitých figur a polí na šachovnici. Materiál je 

podpořen hravými ilustracemi a animacemi a rovněž výukovým systémem umožňujícím hlubší 

pochopení dané problematiky. U každého problému je k dispozici několik nápověd. Pokud i přesto 

nemůžete přijít na správné řešení, máte možnost si správnou odpověď vyžádat. Program 

LearningChess se inteligentně přizpůsobí vašim znalostem. Neuspěli jste? Nevadí, dostanete další 

podobné úlohy. Vyřešili jste problém na první pokus? Pak přejdete k dalšímu tématu. Každá lekce 

začíná krátkou rekapitulací předchozího materiálu. Poté následuje vlastní lekce, kde můžete získat 

další materiál ke studiu. Lekce končí krátkým a zajímavým kontrolním testem, při kterém se také 

měří čas a dosažené body. Lekce trvá v průměru 40 minut, ale je možné kdykoliv ji přerušit a 

pokračovat později od stejného místa, což je užitečná funkce zejména v případě menších dětí. 

Stránka LearningChess momentálně nabízí tři šachové kurzy, přičemž každý má 36 lekcí, takže 

dohromady čeká uživatele 108 lekcí s více než 3500 problémy k řešení. Na konci každého kurzu je 

komplexní test, který vyhodnotí znalosti získané v daném kurzu. 

 

Jak dobrým hráčem se můžete stát po dokončení kurzů? 

 

Po dokončení kurzu pro začátečníky by měl amatérský uživatel porážet své přátele a jeho výkonnost 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e6db9828-ab07-4f5e-a24c-b408edefe0fe&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

se bude pohybovat na úrovni ratingového hodnocení 1400 Elo. Po dokončení druhé úrovně pro 

středně pokročilé se uživatel může  zúčastnit menších turnajů, bude mít výkonnost na úrovni 1600 

Elo. Po dokončení úrovně pro pokročilé se ratingové hodnocení může zvýšit přibližně na 1800 Elo, 

což představuje slušnou amatérskou úroveň, takový hráč může hrát i na větších šachových 

turnajích. 

 

LearningChess je výhradně internetovou aplikací nevyžadující instalaci do vašeho zařízení. Jednu 

lekci v každém kurzu si lze vyzkoušet zcela zdarma a bez registrace. Možnost zahrát si šachy je k 

dispozici každému bez omezení. Vyplatí se také využít možnosti bezplatného přihlášení a získat tak 

ještě více lekcí zdarma. Kromě výše uvedeného, jsou rovněž bezplatné velmistrovské lekce, trénink 

taktiky a možnost zahrát si partie proti různým úrovním šachového programu. Rozřazovací test 

pomůže určit, od kterých lekcí byste měli začít, přičemž velmistrovské lekce pomohou poznat 

tajemství, jak v průběhu partie přemýšlejí velmistři. 

 

Šachový svaz ČR poskytl zdarma v loňském školním roce licence pro 1075 jednotlivců  ve 44 

školách a  licence pro  922 jednotlivců ve 38 oddílech. Program umožňuje vyučujícím, trenérům či 

učitelům, sledovat pokrok svých svěřenců a flexibilně tak reagovat na jejich potřeby při přípravě 

dalších lekcí. 

 

Propracovaná metodika a zároveň uživatelsky přátelské a nenáročné prostředí činí z LearningChess 

nenahraditelný nástroj a pomocníka při zlepšování šachové úrovně dětí i dospělých. Bližší 

informace o tom, jak se zdarma zapojit do celého systému LearningChess, je možné si vyžádat na 

mailové adrese sekretariat@chess.cz. 

 

Co o LearningChess řekli? 

 

„Díky nástrojům, které nabízí webový program LearningChess.net si studenti spojují tento úžasný 

sport s médiem, které umí s jistotou používat. “   Mario, učitel   Miami Florida, více jak 200 

studentů 

 

„Stránka LearningChess je ideální pro učitele jako jsem já – učitele, kteří nejsou šachovými 

odborníky, ale mají rádi šach a chtěli by, aby se ho jejich studenti naučili a rádi ho hráli.“  Manos, 

učitel angličtiny  Řecko, 65 studentů 

 

Článek publikován 2. 10. 2018 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 

  



 

 

Vyhlášení soutěže na LearningChess 
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Šachový svaz České republiky ve spolupráci s výukovým portálem LearningChess vyhlašuje opět 

soutěž v řešení šachových diagramů pro školy a šachové oddíly. Soutěž začíná 15. října 2018 a 

končí 19. února 2019.  

 

Učitelé a trenéři se mohou registrovat na adrese sachydoskol@chess.cz  až do 14. října 2018.  Do 

přihlášky uveďte název  školy nebo oddílu a odpovědnou kontaktní osobu s emailem a telefonem. 

 

Vyhlášení výsledků s předáním cen proběhne v březnu 2019. 

 

Pro podrobné informace o soutěži  klikněte zde.   

 

Článek publikován 2. 10. 2018 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 

Šachista David Navara remizoval s s Indem Ánandem 

ČT 1 - 2.10.2018 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 06 

Jan SMETANA, moderátor -------------------- Vtipnou zápletku připravil Los 6. a 7. kola šachové 

olympiády pro Davida Navaru. Během dvou dnů nastoupil proti oběma hráčům kteří se spolu v roce 

2012 utkali o titul mistra světa. Dnes remizoval s Indem Ánandem. V zápase o titul... 

 

Navara uhrál remízu s Ánandem, Češi ale nakonec Indům podlehli 

ceskatelevize.cz - 2.10.2018 

strana: 00 

 

Remízu uhrál David Navara v osmém kole šachové olympiády s Višvánáthánem Ánandem. Čeští 

šachisté v gruzínském Batumi prohráli s Indií 1,5:2,5 a propadli se na 27. místo. Rozhodnutí padlo 

na čtvrté šachovnici, kde dosud neporažený Jiří Štoček s černými figurami podlehl Krišnanu 

Sasikiranovi. Ženy hrály s Uzbekistánem 2:2 a dělí se o 14. místo. 

 

Navara s bílými figurami hrál potřetí za sebou proti soupeři z první světové desítky a s Ánandem se 

poměrně rychle dohodl na remíze. Ani Zbyněk Hráček nevyužil výhodu prvního tahu k 

dramatičtější zápletce, jeho partie s Baskaranem Adhibanem skončila dokonce už po 17 tazích. 

Naopak Viktor Láznička musel o třetí polovinu bodu černými figurami tvrdě bojovat se Santošem 

Viditem 67 tahů. 

Indové, které průměrný rating řadí na páté místo, šetřili svou dvojku a ve skvělé formě hrajícího 

Pentalu Harikrišnu, a tak na jeho souboj s klubovými spoluhráči z Nového Boru nedošlo. 

 

V nejsledovanějším zápase osmého kola porazil Fabiano Caruana Šachrijara Mamedjarova a 

pomohl tak Američanům k výhře nad Ázerbájdžánem a tím i na první místo. Zároveň začíná v 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0b09541c-4705-4e78-b7f7-9bcee61ff86f&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=07aa5940-b28f-4ef1-8d97-89ef8f74c709&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bcb0a5d8-d58b-478b-ab07-50f26260ebfa&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

žebříčku dotírat na Nora Magnuse Carlsena, jehož absence na olympiádě může připravit o pozici 

světové jedničky. 

V utkání žen s Uzbekistánem neskončila ani jedna partie remízou, všechny hráčky dokonale využily 

výhodu zahájení. Celý bod ukořistily Olga Sikorová a Kristýna Petrová, naopak Karolína Olšarová 

a Kristýna Novosadová vyšly naprázdno. 

 

Šachová olympiáda v Batumi 

ČT 1 - 1.10.2018 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 05 

Petr VICHNAR, moderátor -------------------- Čeští šachisté mají na šachové olympiádě v Batumi 

odehráno už sedm z jedenácti kol. Dnes remizovali s Izraelem. V bojovném utkání 2:2. Své partie 

vyhráli David Navara a Zbyněk Hráček. redaktor -------------------- Boris Gelfand.... 

 

Asijské šachistky dominovaly na Open Vysočina 2018 

vysocina-news.cz - 1.10.2018 

strana: 00 - autor: Milan Pilař 

 

V sobotu 29. září skončil v nově zrekonstruovaném hotelu Atom v Třebíči dvanáctý ročník 

mezinárodního šachového festivalu Open Vysočina 2018. Festival je součástí seriálu Czech Tour 

2018 /2019 a hrál se jako otevřený přebor Kraje Vysočina. 

 

„Suverénním vítězem hlavního turnaje se stala sedmnáctiletá Číňanka Ruotong Chu ziskem 8,5 

bodů z devíti partií. Druhé místo obsadil Roman Vincze z Havlíčkova Brodu, který se tak stal 

přeborníkem Kraje Vysočina. Třetí příčku obsadila překvapivě 11. nasazená mezinárodní mistryně 

z Anupama Gokhale z Indie. Čtvrté místo obsadil mezinárodní mistr Josef Přibyl, který překvapivě 

prohrál v prvním kole s Evou Kořínkovou, ale dále už neprohrál jedinou partii. Pěkné páté místo 

patří nejlépe umístěnému domácímu hráči Janu Tesařovi. Skvěle zahrála teprve osmiletá Polka 

Wiktoria Smietanska, která byla nasazená jako poslední, ale se 4,5 body obsadila 20. místo,“ 

hodnotil turnaj Jan Mazuch, ředitel Czech Open & Czech Tour. Turnaje se zúčastnilo celkem 37 

hráčů z devíti zemí. 

 

Konečné pořadí 

1. 3 WIM Chu Ruotong w F CHN 2199 8,5 42,5 46,5 43,50 

2. 5 Vincze Roman F CZE 2097 6,5 44,0 48,0 31,25 

3. 11 WIM Gokhale Anupama w F IND 1964 6,0 45,0 49,0 30,00 

4. 1 IM Přibyl Josef S60 F CZE 2250 6,0 44,5 48,5 31,25 

5. 8 Tesař Jan F CZE 2033 6,0 44,0 48,0 28,50 

6. 2 FM Bartoš Jan F CZE 2216 6,0 43,5 48,0 31,25 

7. 14 Spanton Tim R. S60 F ENG 1923 6,0 42,0 44,5 27,25 

8. 6 Lampir Tomas F CZE 2052 5,5 38,5 41,5 23,25 

9. 15 Mezlík Stanislav F CZE 1885 5,0 46,0 49,5 25,00 

10. 25 Skurniak Szymon U16 F POL 1763 5,0 42,5 47,0 25,00 

11. 12 Svizenský Luboš F CZE 1937 5,0 41,0 43,5 21,50 

12. 9 Heppell Ian N. S60 F ENG 2031 5,0 39,0 42,0 21,00 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3f076349-5ed0-45ac-b8cc-20aecfe6a46a&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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13. 13 Bar-Or Ornan F ISR 1931 5,0 37,5 40,5 19,75 

14. 20 Zelený Tomáš F CZE 1833 5,0 37,5 40,0 18,75 

15. 4 Večeřa Pavel F CZE 2153 4,5 45,5 50,0 22,75 

16. 10 Bradáč Roman F CZE 1999 4,5 45,5 49,0 21,25 

17. 28 Zachariáš Miroslav S60 F CZE 1727 4,5 40,5 43,0 19,25 

18. 22 Grabarczyk Sylwester F CZE 1782 4,5 39,5 40,5 18,00 

19. 7 FM Pacl Václav S60 F CZE 2033 4,5 39,0 43,0 19,75 

20. 37 CM Smietanska Wiktoria U16 w F POL 1315 4,5 32,0 34,5 16,00 

 

 

 


