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ŠACHY 

Plzeňský deník - 30.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (ko) 

Výsledky 3. kola krajského přeboru 1 a 3 a regionálního přeboru A: KP1: HeřNýř A – Dvorec A 

4:4, Kozolupy B – Košutka A 4:4, Líně B – Loko A 5,5:2,5, Petřín A – Domažlice A 3:5, Přeštice 

A – Letná A 4,5:3,5, Tachov A – ŠK 64 3:5. KP 3: Klatovy C – Holoubkov A 1:4, Líně C – HeřNýř 

C 2,5:2,5,… 

 

Carlsen v rapidu zářil, chválil ho i Kasparov 

Lidové noviny - 30.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 17 - autor: PAVEL MATOCHA 

rozstřelu rapid tempem, což je trochu jiná disciplína než klasický šach. Ostatně i proto se hraje 

samostatné mistrovství světa v rapid šachu a rapid šach má také svou speciální ratingovou listinu. A 

to samé platí ještě více pro bleskový šach. Magnus Carlsen je... 

 

Carlsen obhájil titul 

Haló noviny - 30.11.2018 

rubrika: Ze sportu - strana: 15 - autor: (zr) 

světa v šachu. Pozici šachového krále, která mu patří od roku 2013, v Londýně už potřetí obhájil. V 

zápase s americkým vyzývatelem Fabianem Caruanou o tom po dvanácti remízách rozhodly až 

středeční partie se zkráceným časovým limitem. V nich 27letý Nor vyhrál... 

 

Carlsenovo hodnocení zápasu o titul 

ČT 1 - 29.11.2018 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 11 

bleskovky bez času na přemýšlení a plné chyb a nepřesností. Carlsen má ale na věc jiný pohled. 

Magnus Carlsen, mistr světa v šachu: Na rapid a bleskové šachy by se měl obecně dávat v šachu 

větší důraz. Mnohem víc se tam ukáže, jestli jste lepší hráč než váš... 

 

Zázračný šachista opět zvítězil 

TV Nova - 29.11.2018 

pořad: Televizní noviny - vysíláno: 19:30 - pořadí zprávy: 18 

partií a téměř 55 hodin čistého času. Takhle napínavý souboj o titul, historie šachu nepamatuje. 

Nejdelší tah trval 1 hodinu a 26 minut. Světovému šachu už pět let vládne geniální Magnus Carlsen. 

Magnus CARLSEN, mistr světa v šachu -------------------- Bylo to... 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d24e381e-be81-43fc-8833-f1a72b0e9699&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b40cc656-84ec-4ed2-9811-45debc5323d6&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d49a78d5-9d50-4b6a-b4c3-e33050f1ed2f&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a693123e-3b47-463d-ad04-cfab39f6571c&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c500f42c-e583-4a21-b068-49c319715901&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Boj o šachový trůn v Londýně skončil. Carlsen titul obhájil 

zidovskelisty.info - 29.11.2018 

strana: 00 

předpoklady se splnily, Carlsen rychlý šach ovládá lépe, než kdokoliv jiný. Odměnou mu bylo 550 

tisíc eur a jeho soupeř Fabiano Caruana na tom také špatně nebyl, za duševní námahu utržil 450 

tisíc eur. Carlsen měl štěstí, že mu los pro první partii rychlého šachu... 

 

Očima odborníka: Šachový trůn se neotřásl. Carlsen je opět šampion 

lidovky.cz - 29.11.2018 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Matocha 

 

LONDÝN/PRAHA Nor Magnus Carlsen i nadále vládne světovému šachu. Historicky první zápas 

o titul mistra světa, kdy v základním čase skončilo všech dvanáct partií remízou, vyvrcholil včera v 

Londýně triumfem favorita v tiebreaku. Zatímco v klasickém tempu mají Carlsen s Američanem 

Fabianem Caruanou téměř totožný rating, v rapidu a v bleskovém šachu je mezi nimi rozdíl téměř 

třídy ve prospěch Nora. 

Po zdlouhavých klasických partiích přišly včera v britské metropoli na řadu zrychlené partie. 

Nejprve byly na programu čtyři v rapid šachu (tempem 25 minut na partii plus 10 sekund za každý 

tah). Poslední ale už ani nebyla třeba. 

V té úvodní měl obhájce titulu bílé figury, ze zahájení získal výhodu a přes střední hru rychle přešel 

do věžové koncovky s pěšcem navíc. Tarraschovo diktum, že všechny věžovky jsou remíza, sice 

mohlo platit také zde, jenže v omezeném čase vyzyvatel chyboval a partii prohrál. 

 

Ve druhé partii se barvy kamenů obrátily a velmistři opět rozehráli sicilskou. Bílý (Caruano) v ní 

získal ze zahájení výhodu, jenže černými hrající světová jednička pak svého soupeře přesvědčivě 

přehrála a získala druhý bod. 

To už byla pro Caruanu situace kritická – pro vyrovnání by musel zbylé dva souboje vyhrát. 

Carlsen si ale počínal ve třetím klání velmi jistě a nikde nedal soupeři ani náznak šance. Z 

remízových vod se postupně dostal až k dámské koncovce (končí často nerozhodně), kde vyzyvatel 

přepnul strunu – remíza se pro něj rovnala porážce – a prohrál i potřetí. 

A číslo tři je šťastné pro sedmadvacetiletého Nora i z jiného úhlu: potřetí obhájil titul mistra světa, 

když před o rok mladším Američanem proti němu neuspěli Ind Višvanáthan Ánand ani Rus Sergej 

Karjakin. Carlsen, který je i světovou jedničkou, bude vládnout minimálně další dva roky. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=12753441-24db-4c19-8a04-d3d7a532a7e6&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0a9de033-b0c5-4637-98fa-db7fcbe274da&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 29.11.2018 

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

Kněžnou 3:5, TJ Ostrava – Gordic Jihlava 4:4, ŠK Staré Město – Šachy Hošťálková 5:3. Stav: 1.-2. 

Slavia Kroměříž, ŠK Staré Město 0, 3. Slavia Orlová 7, 4. TŽ Třinec 5, 5.-7. Gordic Jihlava TJ 

Ostrava, Panda Rychnov n. Kněžnou 4, 8.-9. Šachy Hošťálková, BŠŠ... 

 

Mistrovství světa v šachu 

ČRo Plus - 28.11.2018 

pořad: Den podle… - vysíláno: 17:10 - pořadí zprávy: 07 

-------------------- Výhledově hrozí, řekl bych, že ve špičkovém šachu to nebezpečí je větší než jinde, 

a v korespondenčním šachu v podstatě remíza snad už nastala, protože tam hráči mohou legálně 

využívat počítače, na rozdíl od praktického šachu, který se... 

 

Carlsen zůstává mistrem světa, Caruanu přehrál v rapid šachu 

sport.iDNES.cz +1 - 28.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: iDNES.cz, ČTK 

 

Nor Magnus Carlsen zůstává mistrem světa v šachu. Pozici krále, která mu patří od roku 2013, v 

Londýně už potřetí obhájil. V zápase s americkým vyzývatelem Fabianem Caruanou o tom po 

dvanácti remízách rozhodly až středeční partie se zkráceným časovým limitem. 

V nich sedmadvacetiletý Nor vyhrál třikrát po sobě v rapid šachu, v němž mají soupeři na své tahy 

po 25 minutách. Vedle titulu získal i 550 tisíc eur, to je více než 14 milionů korun. Poražený 

Caruana si z Londýna odveze 450 tisíc eur. 

 

Základní část v klasickém šachu poprvé v historii nepřinesla ani jedno vítězství. Přitom Caruana 

měl dvakrát blízko k výhře a mohl se stát prvním americkým mistrem světa od roku 1975, kdy 

skončila vláda Bobbyho Fischera. Jenže šanci nevyužil, a tak muselo přijít rozuzlení až v rapid 

šachu. 

 

V něm je Carlsen dvojnásobným mistrem světa a už při minulé obhajobě v něm udolal ruského 

vyzývatele Sergeje Karjakina. 

 

Také tentokrát dokázal, že mu hra v časové tísni nedělá problémy. První partii dovedl bílými k 

výhře po 55 tazích, kdy měl ve věžové koncovce dva pěšce navíc. Ve druhé udělal Caruana ve 26. 

tahu hrubou chybu a o tři tahy později kapituloval. 

 

K odvrácení porážky pak potřeboval dvakrát vyhrát, ale prohrál i potřetí. Po 51 tazích si Carlsen 

definitivně zajistil setrvání na šachovém trůnu přinejmenším na další dva roky. 

 

„Nemůžu říct, že to dneska bylo jednoduché. Ale brzy se to začalo vyvíjet v můj prospěch,“ řekl 

Carlsen a soupeři složil poklonu. „Byl to určitě nejtěžší vyzývatel. To ostatně minulé týdny 

ukázaly,“ dodal. Caruana byl zklamaný. „Dneska jsem prakticky neměl šanci,“ přiznal. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=76dbc4b5-3f43-4ac2-a5fd-4ba096bbe626&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a974df2c-9ea1-4f12-a720-28203b91c1a3&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9d1fd8b5-9105-4672-98d1-8f9f965f26d2&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Mistrem světa v šachu zůstává Nor Magnus Carlsen 

ČT 1 - 28.11.2018 

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

Jan SMETANA, moderátor -------------------- Mistrem světa v šachu zůstává Nor Magnus Carlsen. I 

když v klasických partiích nedokázal Američana Fabiana Caruanu porazit ani jednou. Tie-break v 

rapid tempu byl zcela v jeho režii. Hned v úvodní dnešní partii Carlsen proměnil věžovo... 

 

Nor Carlsen zůstává šachovým mistrem světa 

isport.cz - 28.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 00 

 

Nor Magnus Carlsen zůstává mistrem světa v šachu. Pozici šachového krále, která mu patří od roku 

2013, v Londýně už potřetí obhájil. V zápase s americkým vyzývatelem Fabianem Caruanou o tom 

po dvanácti remízách rozhodly až dnešní partie se zkráceným časovým limitem. 

 

V nich sedmadvacetiletý Nor vyhrál třikrát po sobě v rapid šachu, v němž mají soupeři na své tahy 

po 25 minutách. Vedle titulu získal i 550 tisíc eur, to je více než 14 milionů korun. Poražený 

Caruana si z Londýna odveze 450 tisíc eur. 

 

Základní část v klasickém šachu poprvé v historii nepřinesla ani jedno vítězství. Přitom Caruana 

měl dvakrát blízko k výhře a mohl se stát prvním americkým mistrem světa od roku 1975, kdy 

skončila vláda Bobbyho Fischera. Jenže šanci nevyužil, a tak muselo přijít rozuzlení až v rapid 

šachu. V něm je Carlsen dvojnásobným mistrem světa a už při minulé obhajobě v něm udolal 

ruského vyzývatele Sergeje Karjakina. 

 

Také tentokrát dokázal, že mu hra v časové tísni nedělá problémy. První partii dovedl bílými k 

výhře po 55 tazích, kdy měl ve věžové koncovce dva pěšce navíc. Ve druhé udělal Caruana ve 26. 

tahu hrubou chybu a o tři tahy později kapituloval. K odvrácení porážky pak potřeboval dvakrát 

vyhrát, ale prohrál i potřetí. Po 51 tazích si Carlsen definitivně zajistil setrvání na šachovém trůnu 

přinejmenším na další dva roky. 

 

"Nemůžu říct, že to dneska bylo jednoduché. Ale brzy se to začalo vyvíjet v můj prospěch," řekl 

Carlsen a soupeři složil poklonu. "Byl to určitě nejtěžší vyzývatel. To ostatně minulé týdny 

ukázaly," dodal. Caruana byl zklamaný. "Dneska jsem prakticky neměl šanci," přiznal. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6941a60c-0f52-4cdc-aa56-3b78212daf24&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Po dvanácti remízách je šachovým mistrem světa. Carlsen exceloval v rapidšachu 

lidovky.cz - 28.11.2018 

strana: 00 

 

 
 

 

LONDÝN/PRAHA  Nor Magnus Carlsen zůstává mistrem světa v šachu. Pozici šachového krále, 

která mu patří od roku 2013, v Londýně už potřetí obhájil. V zápase s americkým vyzývatelem 

Fabianem Caruanou o tom po dvanácti remízách rozhodly až dnešní partie se zkráceným časovým 

limitem. 

V nich sedmadvacetiletý Nor vyhrál třikrát po sobě v rapid šachu, v němž mají soupeři na své tahy 

po 25 minutách. Vedle titulu získal i 550 tisíc eur, to je více než 14 milionů korun. Poražený 

Caruana si z Londýna odveze 450 tisíc eur. 

Vyzyvatel Fabiano Caruana měl v této partii černé. 

Carlsen nechává Caruanu přemýšlet. 

Základní část v klasickém šachu poprvé v historii nepřinesla ani jedno vítězství. Přitom Caruana 

měl dvakrát blízko k výhře a mohl se stát prvním americkým mistrem světa od roku 1975, kdy 

skončila vláda Bobbyho Fischera. Jenže šanci nevyužil, a tak muselo přijít rozuzlení až v rapid 

šachu. V něm je Carlsen dvojnásobným mistrem světa a už při minulé obhajobě v něm udolal 

ruského vyzývatele Sergeje Karjakina. 

Také tentokrát dokázal, že mu hra v časové tísni nedělá problémy. První partii dovedl bílými k 

výhře po 55 tazích, kdy měl ve věžové koncovce dva pěšce navíc. Ve druhé udělal Caruana ve 26. 

tahu hrubou chybu a o tři tahy později kapituloval. K odvrácení porážky pak potřeboval dvakrát 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0ba728c1-5c7c-4ad1-9862-b7f9c95286dc&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

vyhrát, ale prohrál i potřetí. Po 51 tazích si Carlsen definitivně zajistil setrvání na šachovém trůnu 

přinejmenším na další dva roky. 

 

Judit Polgárová, zázračná šachistka, která porážela velmistry této hry, za vše může 

podivná výchova 

extrastory.cz - 28.11.2018 

strana: 00 

 

 
 

 

Judit Polgárová je považována dodnes za nejlepší šachistku všech dob. Už ve dvanácti letech se 

dostala mezi nejlepších 100 šachistů světa a tím její spanilá jízda, při které porazila nejslavnější 

jména tohoto sportu, teprve začala. 

 

V patnácti letech vyhrála titul velmistra. 26 let si udržovala nejvyšší pozici na ženském žebříčku 

světového šachu. Před čtyřmi lety odešla do sportovního důchodu a dále se neúčastní 

profesionálních turnajů. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=82be9036-380a-450d-b4a4-3043cbdf5378&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=82be9036-380a-450d-b4a4-3043cbdf5378&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Polgárová se narodila 23. července roku 1976 v Budapešti do židovské rodiny. Měla dvě sestry a 

otce, který na všech třech provedl nevšední vzdělávací experiment. Byl totiž přesvědčen, že géniové 

se vytvářejí, a nikoliv rodí, a že raným tréninkem je možné dostat se až na vrchol. A měl pravdu. 

Juditina sestra Susan byla rovněž šachovou velmistryní a druhá sestra Sofia byla mezinárodně 

uznávanou hráčkou a držitelkou mnoha titulů. Šach je odmalička jako speciální předmět učila matka 

Klára. 

 

Pochopitelně to nebylo jednoduché. Maďarským komunistům se nezamlouvaly novoty a domácímu 

vzdělávání rozhodně nefandili, západní komentátoři zase tvrdili, že takový postup připravil všechny 

tři děti o normální dětství. Pokud se podíváme na třeba na dvojici tenisových sester Williamsových, 

pak vidíme velmi podobný přístup od rodičů i podobné námitky. 

 

Šachy jsou brány jako mužský sport a ženy jsou považovány za slabší hráčky tak nějak z podstaty 

hry, přestože fyzické síly nebo proporce v něm nehrají žádnou roli. Otec László ale toto vidění 

odmítal, nechtěl, aby se jeho dcery účastnily jen ženských turnajů, a vždy tvrdil, že na pohlaví v 

šachu ani v nejmenším nezáleží, protože jde o čistě duševní aktivitu. 

 

Jenže Maďarská šachová asociace to viděla jinak a nepřála si žádné mísení ženského a mužského 

šachu. Cestu v tom prošlapávala nestarší sestra Susan, která vítězila v mezinárodních turnajích, 

přesto jí nebyl udělen titul velmistryně, protože se proti tomu postavila právě její domácí šachová 

organizace. I tak se stala mistryní světa. A právě Susan učila Judit šachy, což bylo pro ni zásadní. 

 

Judit v pěti letech porazila rodinného známého, aniž by se vůbec podívala na šachovnici. Muž se 

snažil z poměrně trapné situace vybruslit větou: „Jsi dobrá v šachu, já jsem zase dobrý ve vaření.“ 

Na to mu pětiletá Judit odpověděla. „A umíš uvařit jídlo a ani jednou se nepodívat do hrnce?“ 

 

Judit přesto neměla tak raketový start jako Susan, musela to dohánět intenzivním tréninkem. 

Naštěstí ji to bavilo, byla doslova posedlá šachem. V deseti letech porazila mezinárodního 

šampiona Dolfi Drimera, o rok později se před ní musel sklonit další šampion Lev Gutman. Jaké to 

je, když jste jedním z nejlepších šachistů a porazí vás desetileté děvče, to je asi těžké si představit. 

 

Doma se už vše točilo jen kolem šachu. Byla to opravdu velmi zvláštní domácnost. Nikdy toho ale 

Judit nelitovala. Napřed pro ni šachy byla hra, pak sport, umění, filozofie a nakonec celý její život. 

A ona za to byla ráda. Nechtěla trávit čas běháním po venku s kamarády, sotva nějaké měla. Její 

svět byla její rodina a šachovnice, tady se cítila nejšťastnější. 

 

Judit Polgárová je jediná žena, která dokázala porazit úřadujícího světového velmistra. Porazila 

dalších jedenáct bývalých nebo úřadujících světových šampionů, jako byl Magnus Carlsen, Anatolij 

Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Boris Spassky, Vasilij Smyslov, Veselin Topalov a 

Vishvanathan Anand. 

 

Byla oceněna v roce 2015 maďarským nejvyšším vyznamenáním, Řádem Sv. Štěpána, a stala se 

trenérkou národního mužského šachového týmu. Její jméno se nesmazatelně a navždy zapsalo do 

dějin nádherné hry zvané šachy. 



 

 

 

Po napínavém turnaji remíza, hlásí šachisté 

pvnovinky.cz - 28.11.2018 

strana: 00 

 

 
 

 

Ve spolupráci ZŠ Jana Železného a Prostějovské šachové školy se uskutečnil druhý turnaj 

Prostějovské žákovské ligy v šachu. Turnaje se celkem zúčastnilo osmnáct žáků z pěti základních 

škol okresu a tentokrát i za účasti všech potencionálních favoritů soutěže. 

 

"Ve třetím kole dochází k prvním zásadnějším střetům mezi hráči špičky, kdy vítěze minulého 

turnaje, i celého loňského ročníku, Jakuba Urbana poráží Marek Moudrý a Martin Londin prohrává 

svou partii s Jiřím Mikulkou. Před čtvrtým kolem mají plný počet bodů pouze Moudrý a Mikulka a 

je tedy zřejmé, že plný počet bodů zůstane již jen jednomu hráči. Souboj Moudrý - Mikulka 

rozhoduje ve svůj prospěch Mikulka a před posledním kolem se ujímá vedení v turnaji. Urban, 

Londin, Táborský, Moudrý a Novotný za ním mají však o bod méně. V posledním kole je zřejmé, 

že se Jiří Mikulka musí střetnout s Urbanem a aby si zajistil vítězství, neměl by prohrát, což se mu 

ale nepodaří, neboť Jakub Urban udělá maximum pro zvrácení situace a může doufat v přízeň 

pomocných hodnocení. V dalších zápasech zvítězí ještě Londin nad Novotným a Táborský nad 

Moudrým. Tím je zápletka dokončena a na čele mají čtyři body Urban, Mikulka, Londin a 

Táborský," popsal průběh soutěže ředitel turnaje Zbyněk Kracík. 

 

Pomocná hodnocení, dle jeho vyjádření, nakonec rozhodla takto: první v pořadí byl Jakub Urban o 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d323a312-46dc-496f-89e3-acfc70963b70&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

půl bodu pomocného hodnocení před druhým Jiřím Mikulkou a třetím Martinem Londinem. Na 

Jindru Táborského, který měl stejný počet bodů zbývá místo čtvrté. 

 

"Byli jsme svědky pravděpodobně nejvyrovnanějšího turnaje v historii Prostějovské žákovské ligy v 

šachu a máme se tedy na co těšit v následujících turnajích. Celkově po dvou turnajích zůstává ve 

vedení Jakub Urban s půlbodovým náskokem. Na druhé místo se posunul Táborský a na třetí 

Mikulka," doplnil hodnocení Kracík. 

 

Boj o šachového mistra světa 

ČRo Radiožurnál - 28.11.2018 

pořad: Ozvěny dne - publicistika - vysíláno: 12:08 - pořadí zprávy: 03 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka -------------------- V Londýně se dnes rozhodne o titulu mistra 

světa v deskové hře po staletí nazývané šachy. Hrát se budou zkrácené partie. Norský obhájce titulu 

Magnus Carlsen a americký vyzyvatel Fabiano Caruana spolu ve všech 12 předchozích... 

Regionální přebor v šachu ZŠ a SŠ 

benesov-city.cz - 27.11.2018 

strana: 00 - autor: Ivana Růžičková 

V pondělí 12. 11. 2018 proběhl v Městském divadle Na Poště „Regionální přebor v šachu ZŠ a SŠ", 

který pořádal Dům dětí a mládeže Benešov ve spolupráci s OR AŠSK Benešov a KIC p. o. 

Benešov. 

Ve třech věkových kategoriích se v tomto roce  zúčastnilo rekordních  26 družstev, které tvořili  4 

hráči + 2 náhradníci.    

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7131ae8c-c65a-4a62-8fdd-c55281d33613&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=33785e45-e096-46f3-b032-c12a645325cc&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

 

V jednotlivých kategoriích se žáci a studenti umístili:     

 

Kategorie  mladších žáků :   1. místo: ZŠ a MŠ Sázava                                                                                                                                                                                     

2. místo: ZŠ Benešov, Jiráskova                                                                                                                                                                          

3. místo: ZŠ a MŠ Načeradec                                                                                           

 

 Kategorie  starších žáků :  1. místo: ZŠ a MŠ Načeradec                                                                                                                                                                                

2. místo: ZŠ Vlašim, Vorlina                                                                                                                                                                                    

3. místo: Gymnázium Vlašim 

 

Kategorie středních škol :  1. místo: Gymnázium Benešov                                                                                                                                                                               

2. místo: VOŠ a SZeŠ Benešov                                                                                                                                                                             

3. místo: SPŠ Vlašim 

 

Vítězná družstva v kategorii mladších žáků na 1. – 2.   místě  a vítězové na 1. – 3. místě  v kategorii  

starších žáků a SŠ  budou reprezentovat náš okres   v krajském kole, které se bude konat  13. 12. 

2018  v Neratovicích. Vítězům gratulujeme  a přejeme hodně dalších  úspěchů.  Děkuji všem 

rozhodčím, kteří se podíleli na organizaci turnaje a také rodičům a pedagogům, kteří  děti na turnaj 

připravují a podporují  je  v jejich zájmu o tuto „královskou"  hru.    

 



 

 

Ivana  Růžičková 

 

 

Šachy. Vítěz až z tie-breaku 

Metro - 27.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 27 - autor: ČTK 

Také včerejší poslední šachová partie mezi Magnusem Carlsenem z Norska a Američanem 

Fabianem Caruanou skončila remízou. Při nerozhodném výsledku 6:6 přichází zítra na řadu tie-

break v podobě zrychlených partií, který určí mistra světa. Hraje se o milion eur, z nichž vítěz 

dostane 55 procent. … 

 

Znovu remíza. Zápas o šachový trůn jde do finiše 

Pražský deník - 27.11.2018 

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

musí padnout v zítřejších partiích v rapid šachu, případně bleskovém šachu. „V rapid šachu by měl 

být favoritem Carlsen, ale po dnešní šokující remíze se mi zdá, že ztrácí nervy,“ komentoval slavný 

šachista Garri Kasparov pondělní duel, v němž měl Nor... 

 

Open Plzeň vyhrál favorit Plischki 

Mladá fronta DNES - 27.11.2018 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 17 - autor: (es, maz) 

Šachy Favorizovaný mezinárodní mistr Sebastian Plischki z Německa se stal vítězem hlavního 

turnaje jubilejního 10. ročníku mezinárodního šachového festivalu Open Plzeň. Minulý týden se v 

plzeňském hotelu Central představilo 69 hráčů ze 13 zemí. „Je to třetí... 

 

Mat dal starostovi v tradiční simultánce 17letý Vojta Šrámek 

moravskoslezskenovinky.cz +3 - 27.11.2018 

rubrika: regiony - strana: 00 

 

Jedna prohra, jedna remíza a osmnáct výher. Takové je třiadvacáté skóre prvního muže Bohumína 

Petra Víchy (55) po tradiční šachové simultánce s místními gymnazisty. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ea423649-f4c5-4358-9099-90c2b1f1f03c&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=fb3751ee-c6d6-4005-bfe6-cbd2cdb94e5b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0de88e9d-c38c-4545-a7a0-ae77ef200f99&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1bf5c554-a2cc-4dfc-ac1a-77e2774333e6&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Se starostou se ve středu 21. listopadu utkalo dvaadvacet studentů u dvaceti šachovnic. Mat dal 

podle starostova očekávání - Vojtěch Šrámek (17), který se šachům věnuje závodně. Remízu se 

starostou uhrál Ondřej Pieklo (17). Ostatní studenti starostovi u šachovnic podlehli. 

 

„Souboje probíhaly v klidném duchu. Už v pátém tahu jsem mohl poprvé skórovat u jedné ze čtyř 

dívek, které se proti mně letos postavily, ale přehlédl jsem šanci. Hra s Vojtou Šrámek zprvu 

nevypadala nijak dramaticky, ale když obcházíte dvacet šachovnic a u každé si musíte pamatovat 

svůj předchozí tah, je to náročnější než při klasické hře. U Vojty jsem  přehlédl jednoduchý obrat, 

kterým získávám materiál, a tak jsem se raději hned vzdal, protože by mne nakonec stejně dobil, a 

mohl jsem se v klidu věnovat ostatním partiím. Studenti hráli velmi dobře. Například David Bartal z 

kvinty mi dal hodně zabrat, ztratil jsem v partii s ním figurku a už mě měl téměř na lopatě, ale 

naštěstí se mi pak podařilo mat odvrátit,“ sdělil své dojmy z šachového klání Petr Vícha. 

 

Na černobílý souboj vyzval starosta bohumínské gymnazisty už po třiadvacáté. Po letošním ročníku 

má na svém kontě dohromady 419 vítězství, 22 remíz a 14 porážek. 

 

Mistrovství světa v šachu 

ČT 1 - 26.11.2018 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 04 

redaktor -------------------- Všechny partie v normálním tempu skončily v zápase o titul mistra světa 

v šachu remízou. V té poslední, dvanácté, obhájce titulu Magnus Carlsen zaskočil s černými 

figurami svého soupeře Fabiana Caruanu postupem, který se letos hrál v zápase dvou... 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=da32fc0d-ec94-445f-8aaf-460a1779d91a&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Michal Dušánek vicemistrem Čech do 10 let v šachu ! 

Rychnovský deník - 26.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 10 - autor: (pk) 

... turnaje Bouškou, když si při nasazení dámy šel pro druhou k sousednímu stolu a ve vítězné 

euforii si nevšiml, že soupeř zahrál šach pěšcem, Vašek dámu nasadil a prohrál na druhý nemožný 

tah ! Každopádně posbíral cenné zkušenosti před mistrovstvím ČR. Oba si... 

 

O titulu mistra světa v šachu rozhodnou zkrácené partie 

isport.cz +1 - 26.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 00 

 

Ani poslední, dvanáctá partie zápasu o titul mistra světa v šachu nepřinesla v Londýně rozuzlení. 

Bílými hrající americký vyzývatel Fabiano Caruana se rozešel s norským obhájcem titulu 

Magnusem Carlsenem po 31 tazích opět remízou. O vítězi tak rozhodnou až středeční dodatečné 

partie se zkráceným časovým limitem. 

 

 
 

Poprvé v historii bojů o šachový trůn skončily všechny partie remízami. Přitom hned první duel 

fanoušky královské hry namlsal. Carlsen se černými pustil do neobvyklých kombinací, vyzývatel se 

jen bránil a bitva dospěla do remízového závěru až po sedmi hodinách a 115 tazích, což z ní udělalo 

třetí nejdelší partii v historii zápasů o šachový trůn. 

 

Tím však jako by Nor svůj příděl neotřelých nápadů na dlouho vyčerpal, v dalších partiích nepřišel 

s žádnými novinkami. Naopak mírně navrch měl Američan. Zvláště v šesté partii černými figurami 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cd5da2dd-ccac-43b8-b581-e0ba4b2894c9&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f3c0c312-9929-4a2d-81e3-03b4bd73775a&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

a v osmé bílými byl blízko k výhře, ale řešení nenašel. 

 

Hodně vzruchu přinesla desátá partie, v jejímž průběhu mohly na výhru reálně pomýšlet obě strany. 

Dnes byl na tom lépe Carlsen, jeho soupeři hrozila časová tíseň, proto byla shoda na remíze pro 

většinu komentátorů překvapením. 

 

Ve středu jsou na pořadu čtyři partie v rapid šachu, v nichž mají oba aktéři na své tahy po 25 

minutách. Pokud by byl stav stále nerozhodný, bude se hrát bleskový šach s pětiminutovým 

limitem. V něm může být sehráno až deset partií. Po nich byl následoval takzvaný armagedon, v 

němž má černý na své tahy o minutu méně, ale stačí mu neprohrát, aby mohl slavit. 

 

 

Obhájce titulu Carlsen je ve zrychlené hře favoritem. V obou variantách je dvojnásobným mistrem 

světa. Caruana má jen stříbro za rapid z roku 2014. V předchozím utkání o titul zdolal Nor ruského 

vyzývatele Sergeje Karjakina právě v rapid šachu, když vyhrál třetí i čtvrtou partii. 

 

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu v Pelhřimově 

vysocina-news.cz - 26.11.2018 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

Ve středu 21. a ve čtvrtek 22. listopadu se utkala družstva škol z Pelhřimovska v okresním kole 

Mistrovství ČR v rapid šachu. Pořadatelem byl tradičně DDM Pelhřimov a hostil patnáct družstev a 

70 hráčů a hráček. Hrálo se systémem každý s každým a soutěžilo se ve třech kategoriích. 

 

Výsledky  

I. kategorie – 1.-5. třída základních škol – šest družstev 

1. místo ZŠ Na Pražské, Pelhřimov (Kolman Martin, Přikryl Radek, Lukáš Horák, Hovorka Jan, 

Rafaj Matěj) 

2. místo ZŠ Hradská, Humpolec (Filippou Christian, Paul Adam, Makovec Matěj, Pešek Jindřich, 

Roll Marek) 

3. místo ZŠ Hálkova, Humpolec (Čábera Richard, Boháč František, Dománek Stanislav, Buňata 

Vít) 

4. místo ZŠ Senožaty 

5. místo ZŠ Lukavec A 

6. místo ZŠ Lukavec B 

 

Nejlepším hráčem na první šachovnici byl Filippou CH., na 2. šachovnici Boháč F., na 3. 

šachovnici Makovec M. a na 4. šachovnici Buňata V. 

 

II. kategorie – 6.-9. třída základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – sedm 

družstev 

1. místo GYOA Pelhřimov (Vyhnálek Jan, Ecler Matěj, Říčan Matouš, Kalina Jan, Petrák Matyáš), 

2. místo ZŠ Na Pražské, Pelhřimov (Edr Michal, Přikryl Miloslav, Kaňková Nikola, Kasalová 

Nikola, Horák David), 

3. místo Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, A Humpolec (Ferda Josef, Brabencová Aneta, Zachová 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=933560f6-98af-496f-b14c-9c6f510b652e&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Tereza, Šotola Petr). 

4. místo ZŠ Lukavec 

5. místo ZŠ Hálkova, Humpolec 

6. místo Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, B Humpolec 

7. ZŠ Kamenice nad Lipou 

 

Nejlepším hráčem na 1.šachovnici Edr M., na 2. šachovnici Ecler M., na 3. šachovnici Říčan M. a 

na 4. šachovnici Horák D. 

 

III. kategorie – střední školy – pouze dvě družstva 

1. místo GYOA Pelhřimov (Jaroš Jan, Kaňka Lukáš, Veřtát Jakub, Duong Nam Anh, Havelka Filip) 

a 

2. místo Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec (Klubal Jiří, Škaryd Tomáš, Zach Vojtěch, 

Hajčiar Jan, Doležálek Matěj). 

 

První dvě družstva v jednotlivých kategoriích se nominovala do krajského kola přeboru družstev 

škol. 

 

Dvanáctá partie, dvanáctá remíza. Boj o mistra světa jde do rapid šachu 

sport.iDNES.cz +2 - 26.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: iDNES.cz, ČTK 

 

Ani dvanáctá partie zápasu o titul mistra světa v šachu nepřinesla rozuzlení. Bílými hrající americký 

vyzývatel Fabiano Caruana se v Londýně rozešel s norským obhájcem titulu Magnusem Carlsenem 

po 31 tazích opět remízou. O vítězi tak rozhodnou až středeční dodatečné partie se zkráceným 

časovým limitem. 

 

Pondělní remíza po tříhodinovém boji přišla poněkud nečekaně. Dělbu bodu nabídl soupeři Carlsen, 

který byl v lepším postavení. „Bylo to těsné. Nebyl jsem ve stavu, abych dokázal zasadit konečnou 

ránu. Jsem s remízou spokojený. On je rozhodně hráčem, který mi dal nejméně šancí,“ řekl Carlsen. 

 

Magnus Carlsen se soustředí na zápas o šachového mistra světa.Fabiano Caruana táhne během 

souboje o šachového mistra světa. 

Fabiano Caruana během souboje o šachového mistra světaFabiano Caruana během souboje o 

šachového mistra světa 

Zobrazit fotogalerii 

 

Caruana, jenž byl navíc v časové tísni, návrh přijal. „Byl jsem remízou trochu překvapený. Bylo to 

těžké, byl výborně připravený. Ve své pozici jsem neměl na vítězství žádnou šanci,“ zhodnotil 

partii. 

 

Poprvé v historii bojů o šachový trůn skončily všechny partie remízami. Přitom hned první duel 

fanoušky královské hry namlsal. 

 

Carlsen se černými pustil do neobvyklých kombinací, vyzývatel se jen bránil a bitva dospěla do 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4a6a3f26-4138-4774-ae60-e9a29b857f88&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

remízového závěru až po sedmi hodinách a 115 tazích, což z ní udělalo třetí nejdelší partii v historii 

zápasů o šachový trůn. 

 

 

Tím však jako by Nor svůj příděl neotřelých nápadů na dlouho vyčerpal, v dalších partiích nepřišel 

s žádnými novinkami. Naopak mírně navrch měl Američan. Zvláště v šesté partii černými figurami 

a v osmé bílými byl blízko k výhře, ale řešení nenašel. Hodně vzruchu přinesla desátá partie, v 

jejímž průběhu mohly na výhru reálně pomýšlet obě strany. 

 

Ve středu jsou na pořadu čtyři partie v rapid šachu, v nichž mají oba aktéři na své tahy po 25 

minutách. Pokud by byl stav stále nerozhodný, bude se hrát bleskový šach s pětiminutovým 

limitem. V něm může být sehráno až deset partií. Po nich byl následoval takzvaný armagedon, v 

němž má černý na své tahy o minutu méně, ale stačí mu neprohrát, aby mohl slavit. 

 

Obhájce titulu Carlsen je ve zrychlené hře favoritem. V obou variantách je dvojnásobným mistrem 

světa. Caruana má jen stříbro za rapid z roku 2014. V předchozím utkání o titul zdolal Nor ruského 

vyzývatele Sergeje Karjakin právě v rapid šachu, když vyhrál třetí i čtvrtou partii. 

 

Je mezi nimi nový vyzyvatel mistra světa? 

Kolínský deník +1 - 26.11.2018 

rubrika: Sport / Kolínsko - strana: 10 - autor: (hav) 

Nymburk – Přesto, že se zraky šachové veřejnosti upírají k Londýnu, kde probíhá zápas o titul 

Mistra světa mezi Fabio Caruanou a Magnusem Carlsenem, šachový život v regionech se 

nezastavil. DDM Nymburk uspořádal v Obecním domě Regionální kolo soutěže žákovských... 

 

Je mezi nimi nový vyzyvatel mistra světa? 

kolinsky.denik.cz +1 - 25.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

 

Nymburk - Přesto, že se zraky šachové veřejnosti upírají k Londýnu, kde probíhá zápas o titul 

Mistra světa mezi Fabio Caruanou a Magnusem Carlsenem, šachový život v regionech se 

nezastavil. DDM Nymburk uspořádal v Obecním domě Regionální kolo soutěže žákovských 

družstev v šachu. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=db3289dd-0310-4895-b6f3-503e85e6fb41&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ca92a588-4395-4ebe-af57-2185b57de6c9&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Ve třech věkových kategoriích (1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ a SŠ) změřila své síly čtyřčlenná družstva škol z 

okresů Nymburk, Kolín a Mladá Boleslav. Souboje žáků základních škol přinesly drama od začátku 

do konce. 

 

V kategorii žáků prvního stupně se střetlo jedenáct družstev a po vyrovnaném a napínavém boji 

zvítězilo družstvo ZŠ Bedřich Hrozného z Lysé nad Labem o půl bodu před ZŠ TGM Milovice. 

 

Ze šesti družstev startujících v kategorii žáků druhého stupně obsadilo první místo překvapivě 

družstvo ZŠ Bedřich Hrozného z Lysé nad Labem, které získalo o pouhý půlbod více než družstvo 

ZŠ Rožďalovice. 

 

Do bojů v kategorii středoškoláků nastoupila pouze dvě družstva. Souboj mezi gymnáziem 

Poděbrady a COP Nymburk zvládli lépe studenti gymnázia. 

 

Do krajského přeboru škol, který se koná v Neratovicích 13. prosince 2018, postoupila první dvě 

družstva z každé kategorie a třetí družstvo z nejmladší kategorie. (hav) 

 



 

 

Čínská šachistka Ťü Wen-ťün obhájila titul mistryně světa 

sport.iDNES.cz +2 - 25.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

 

Ťü Wen-ťün obhajovala v Rusku titul, který získala letos v květnu jako vyzývatelka dosavadní 

mistryně světa krajanky Tchan Čung-i. Stala se šestou čínskou královnou šachu v historii. 

Ve světovém žebříčku je Ťü Wen-ťün druhá za krajankou Chou I-fan, která se turnaje v Chanty-

Mansijsku nezúčastnila. V minulosti rovněž byla světovou šampionkou, posléze ale začala MS 

bojkotovat, neboť nesouhlasila s jeho hracím systémem. 

 

Jedenáct partií bez vítěze, rozhodne dvanáctá? Carlsen obhajuje proti Caruanovi titul 

šachového mistra světa 

irozhlas.cz +1 - 25.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zuzana Borová 

Bitva o titul mistra světa v šachu stále nemá jasného vítěze. Všechny partie mezi úřadujícím 

světovým šampionem Magnusem Carlsenem z Norska a Američanem Fabianem Caruanou totiž 

skončily remízami. V pondělí čeká šachisty závěrečná dvanáctá partie. 

 

 
 

Tou zatím poslední byla sobotní v pořadí už jedenáctá, takže skóre v boji o titul mistra světa je nyní 

na stavu 5,5:5,5. V pondělí čeká šachisty závěrečná dvanáctá partie, kde bude mít výhodu bílých 

kamenů americký šachista. 

 

„Bude to pro nás oba velmi napínavé. Nezačnu bláznit nebo něco podobného, ale pokusím se ho 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5dc1dddd-59fc-48ee-a2b6-2775c5b91f68&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=668d04c2-307b-404c-84f4-46d70e1c8e0b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=668d04c2-307b-404c-84f4-46d70e1c8e0b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

dostat pod tlak,“ popsal pro deník Guardian svou taktiku Caruana. 

 

„Uvidíme, co se stane. Hodně to závisí na tom, co chce hrát. Pokud to bude chtít ukončit, dobře pro 

mě. Budeme hrát rychle,“ vysvětluje anglickému listu Carlsen. 

 

Pokud se nerozhodne ani na začátku týdne, určí vítěze středeční tie-break v podobě zrychlených 

partií. V Londýně se hraje o milion eur, z nich vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie-

breaku o pět méně. 

 

Magnus Carlsen se stal mistrem světa v roce 2013, kdy porazil v souboji Višvanáthanu Ánanduho 

již dvě kola před koncem. Svůj titul pak obhájil o tři roky později v New Yorku proti ruskému 

velmistrovi Sergeji Karjakinovi. 

 

Fabiano Caruana je americkým šachistou, který má i italské občanství. V březnu se stal vítězem 

Turnaje kandidátů v Berlíně, čímž získal možnost vyzvat Carlsena v boji o mistra světa. 

 

I předposlední partie Carlsena s Caruanou skončila remízou 

sport.cz - 24.11.2018 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

Ani předposlední regulérní partie zápasu o titul mistra světa v šachu mezi úřadujícím šampionem 

Magnusem Carlsenem z Norska a Američanem Fabianem Caruanou rozhodnutí nepřiblížila. Oba 

soupeři se v Londýně opět dohodli na remíze a stav je vyrovnaný 5,5:5,5.  

 

 
V závěrečné pondělní partii bude mít výhodu bílých kamenů šestadvacetiletý vyzyvatel Caruana. 

Při nerozhodném výsledku přijde ve středu na řadu tie-break v podobě zrychlených partií, který určí 

mistra světa. 

 

Hraje se o milion eur, z nichž vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie-breaku 55. 

 

Na šachovnici pořád remíza. Mimo ni jasně vede Norsko 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f3188385-342b-4358-951b-92d9ae3474af&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=40284d22-ea0e-4d11-96d5-95f3583c9c9d&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mladá fronta DNES - 24.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 23 - autor: Miroslav Němý 

... studené války. To, že Fischer dožil v exilu jako konspirátor a paranoik, nic nemění na míře slávy, 

která ulpěla na jeho jméně. Aby dnes šachy v USA přitahovaly významnou část národa k televizním 

přenosům, na to by byl třeba opravdu těžký kalibr. Ideálně „další... 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Vyškovský deník +5 - 24.11.2018 

rubrika: Sport - Aktuálně - strana: 15 

... Carlsenem a Fabianem Caruanou padl světový rekord? Prvních 9 partií (ze 12) skončilo po 

velkém boji v koncovkách nerozhodně. Řekli o šachu: „Dva spojení volní pěšci na 6. řadě porážejí 

vše jako Royal Flush!“ (Rogers) William Shinkman Dubuque Chess Journal 1890 Mat... 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 23.11.2018 

rubrika: Sport/Aktuálně - strana: 15 - autor: (kal) 

... Skupina B (18. úč.): 1. Tomáš Boček (ZŠ Gajdošova) 5 (5), 2. Běta Kubátová (ŠK Kuřim) 4, 3.–

4. Jan Řepka (Lok. Brno), Daniel Švagr (Šachy Zastávka) 3,5 bodu atd. Za panem Staňkem. Ve 

věku 54 let zemřel na ubytovně Nemocnice u svaté Anny pan Stanislav Staněk,... 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b26d8e40-69fe-44d3-b460-86e2d92ece1f&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=fc8114cd-f478-4318-b676-19cc3eb63ea9&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachový duel o titul mistra světa je i po 10. partii nerozhodný 

sport.cz - 22.11.2018 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

 

Ani desátá partie o titul mistra světa v šachu mezi obhájcem Magnusem Carlsenem a Fabianem 

Caruanou neměla v Londýně vítěze. Norský úřadující šampion se snažil o první výhru na hranici 

rizika, americký vyzyvatel ale všechny jeho pokusy o ohrožení krále odrazil. 

 

 
 

  

Magnus Carlsen (vpravo) a Fabiano Caruana. 

Šestadvacetiletý Caruana nakonec po 54. tahu nabídl o rok staršímu soupeři remízu a Carlsen ji 

přijal. Stav zápasu je tak stále nerozhodný 5:5. Jedenáctá partie se bude hrát po dni volna v sobotu. 

 

Celkem je duel vypsán na 12 partií. Při nerozhodném výsledku přijde na řadu tie-break v podobě 

zrychlených partií. Mistr světa bude znám nejpozději 28. listopadu. Hraje se o milion eur, z nichž 

vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie-breaku 55. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d3c592be-7e42-40f6-a6d6-d1750237d33e&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachy 

ČT 1 - 20.11.2018 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 08 

Jan SMETANA, moderátor -------------------- Zápas o titul mistra světa v šachu už dospěl do dvou 

třetin a všech osm dosavadních partií skončilo remizou. Stav duelu Nora Magnuse Carelsona a 

Američana Fabiana Caruani, tak zůstává vyrovnaný 4:4. redaktor -------------------- Na... 

 

Smír nad Temží 

Lidové noviny - 20.11.2018 

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

ŠACHY Caruana unikl kulkám, Carlsen noži. A na rozhodující partii mistrovství světa se stále 

čeká. Mistrovství světa v šachu se přehouplo do druhé poloviny a po sedmi partiích je stav duelu 

mezi mistrem světa Magnusem Carlsenem a jeho vyzyvatelem Fabianem Caruanou... 

 

Mistr světa Carlsen trpí. Přes remízy začíná mít navrch Caruana 

lidovky.cz +1 - 20.11.2018 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Matocha 

 

Londýn/Praha Rekordní série úvodních remíz zapisuje zápas o šachového mistra světa mezi 

Magnusem Carlsenem a Fabianem Caruanou do historie. Potvrzuje se, že spolu soupeří dva 

naprosto vyrovnaní, nejlepší šachisté světa. 

 

Všech osm dosavadních partií skončilo remízou, i když několikrát byl již jeden z aktérů blízko k 

získání celého bodu. Po první partii, kdy měl mistr světa vyhranou pozici a mohl jít do rychlého 

vedení, přebral poté otěže duelu jeho vyzyvatel - Caruana mohl vyhrát šestou i osmou partii. 

Carlsen začíná tahat za kratší konec provazu. 

 

V zatím poslední partii bílými kameny hrající Caruana zvolil klasickou otevřenou sicilskou a ze 

zahájení získal výhodu. Carlsen se svoji méněcenou pozici na dámském křídle rozhodl 

kompenzovat agresivním postupem na křídle královském (18...g5), jenže tím kompromitoval 

postavení svého krále. Kritický okamžik přišel ve 23. tahu: 

 

Caruana – Carlsen 

 

Zápas o mistra světa, 8. partie 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=18578fd7-0358-4feb-80e0-fc91618bb25b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8ade3494-b9f4-4040-b06a-06129d97478e&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ad7e2cb1-1c5d-4671-9ad2-2bc533dd1cb0&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

 

MS v šachu 2018: 8. partie Carlsen - Caruana 

 

Caruana zahrál naprosto logický tah 23.Vad1. Učebnicové postavení věže za volného pěšce zde 

však nebylo nejsilnějším tahem. Kdyby vyzyvatel zahrál 23.g4!!, jak ukázal po partii jeho 

reprezentační kolega Wesley So, tak tu partii již pravděpodobně vyhrál. Černý by totiž nemohl 

pěšce vzít, protože po 23...fxg3? 24.Dxg3 má bílý rozhodující útok na černého krále, takže by se 

musel skromně uhnout střelcem 23...Sg6. Po čemž by bílý obsadil svými věžemi sloupce ve středu 

šachovnice (24.Vad1 a 25.Vfe1) a černý by neměl jak čelit hrozbě postupu Ve6 a Dh3 s ideou Vxg6 

s matovým útokem. 

 

Černý pěšce, hrozícího postupem a podpořeného zezadu věží, pochopitelně zablokoval 23...Sd6. 

Bílý mohl pokračovat v útoku tahem 24.Dh5, jenže se asi lekl možného postupu černých pěšců (g4 

a f3) a zahrál druhý slabší tah 24.h3?, čímž svoji výhodu vypustil. Carlsen okamžitě odpověděl 



 

 

tahem 24...De8, aby bílá dáma na h5 již nemohla. Partie skončila remízou ve 38. tahu. 

 

Po úterním volném dnu vstupují ve středu velmistři do poslední třetiny zápasu. Devátá partie začíná 

v 16 hodin a sledovat ji můžete na oficiálním webu worldchess.com, kde si i můžete přehrát 

všechny odehrané partie. 

 

Zápas o šachového mistra světa se hraje v Londýně na dvanáct partií klasickým tempem. V případě 

vyrovnaného stavu 6:6 se bude rozhodovat v tie-breaku v partiích s výrazně zkráceným časem. 

 

výsledky, fakta 

Sport - 20.11.2018 

rubrika: Tenis - strana: 20 

středisku Ruka zelenou. V Kuusamu v sobotu odstartuje seriál běžcům a sdruženářům, o body 

budou bojovat také skokané. ŠACHY ANI OSMÁ PARTIE zápasu o titul mistra světa v šachu mezi 

Magnusem Carlsenem a Fabianem Caruanou neskončila vítězstvím jednoho z velmistrů. Remíza... 

 

Dvě remízy šachistů Havířova 

karvinsky.denik.cz +1 - 20.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

 

Slovan Havířov – EKODIVIZE Opava 4:4 

 

 
 

„Opavě chybělo několik hráčů základní sestavy, a tak jsme věřili v plný bodový zisk,“ přiznal 

zástupce havířovského kapitána Aleš Kubeczka. „Do vedení jsme šli po povedeném výkonu 

Wiewiory, který za nás nastoupil poprvé,“ přiblížil. 

 

Hosté však bodovali proti Szczepankovi a právě Kubezkovi. V časové tísni nedotáhl k výhře svou 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6aa63cfb-9e00-47d2-ae16-2eb34ae2010a&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=343a84d6-6e35-4eb5-b6a2-522232d2a0dd&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

partii Neděla, kterému se soupeř vysmekl věčným šachem, a tak srovnal až Beran. Další partie 

skončily smírem. Rozhodnout mohl Valenčík, ale po boji se nakonec rozešel s Pardym smírně i on. 

 

Body: Wiewora a Beran po 1, Neděla, Jaworski, Valenčík a Kaminský po 0,5 – Byma a Záleský po 

1, Rakús, Mužík, Pardy a Vícha po 0,5. 

 

Slavia Orlová B – Baník Havířov 4:4 

 

V okresním derby se béčko Slavie rozešlo smírně s Baníkem Havířov. Opět bodovala Karolína 

Olšarová. 

 

Body: Olšarová, Sieber a Horváth po 1, Tomaszewski a Kostka po 0,5 – Bulava, Baier a Vízner po 

1, Kolář a Podlesný po 0,5. 

 

ŠK Karviná – Třinec B 3,5:4,5 

 

Sestra Olšarové Tereza Rodshtein opět bodovala za Karvinou a byla jediná, kdo vyhrál, což domácí 

stálo cenné vítězství. „Tereza zdolala svou reprezentační kolegyni Olgu Sikorovou, jenže pak jsme 

chybovali na páté a osmé šachovnici, a tak dva body šly hostům,“ přibližoval karvinský kapitán 

Lubomír Zimniok. 

 

Další výhru už ale Karviná neuhrála. Nadějně vypadaly poslední hrané partie Olšara a právě 

Zimnioka, ale i ty skončily „plichtou“. 

 

Body: Rodshtein 1, Poloch, Mikrut, Kubicka, Olšar a Zimniok po 0,5 – Pilch a Schoupal po 1, 

Fargač, Tymrakiewicz, Sikora, Cupek a Kvíčala po 0,5. 

 

 

Remízové šachy 

Frýdecko-místecký a třinecký deník +5 - 19.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: (spo) 

Londýn – Sedmá partie zápasu o titul mistra světa v šachu mezi Magnusem Carlsenem a Fabianem 

Caruanou skončila stejně jako všechny předchozí nerozhodně. Další remíza mezi norským 

obhájcem a americkým vyzyvatelem se v Londýně zrodila po 40 tazích. Caruana, který hrál... 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a4d61c0c-ab2a-4193-8f2b-8b1d365ee08a&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Carlsen se ubránil, také osmá partie skončila nerozhodně 

blesk.cz - 19.11.2018 

strana: 00 

 

Ani osmá partie zápasu o titul mistra světa v šachu mezi Magnusem Carlsenem a Fabianem 

Caruanou neskončila vítězstvím jednoho z velmistrů. Remíza se tentokrát v Londýně zrodila po 38 

tazích, stav zápasu mezi norským obhájcem a americkým vyzyvatelem je 4:4. 

 

Caruana se bílými figurami pustil do soupeře velmi ostře, ale Carlsen, kterému patří šachový trůn 

už od roku 2013, se postupem času dokázal z jeho tlaku vymanit. Po výměně dam v 29. tahu pak už 

partie spěla k dalšímu nerozhodnému výsledku. 

 

Zápas je vypsán na 12 partií, devátá se hraje ve středu. Při nerozhodném výsledku přijde na řadu 

tie-break v podobě zrychlených partií. Mistr světa bude znám nejpozději 28. listopadu. Hraje se o 

milion eur, z nichž vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie-breaku 55. 

 

111 dětí na turnaji v Čerčanech 

jiskra-benesov.cz - 19.11.2018 

strana: 00 

 

Školní jídelna ZŠ Čerčany se 10. listopadu stala dějištěm šachového turnaje. Pod taktovkou 

Šachové školy STAMAT zde proběhlo 3. kolo Regionální žákovské ligy 2018/2019. Přestože se 

nepodařilo překonat loňský rekord v počtu účastníků, hrací prostory stejně praskaly ve švech, když 

k šachovnicím usedlo 111 mladých nadějí. 

 

 
 

Děti byly na základě své výkonnosti rozděleny do tří turnajů. Králem elitní šestnáctky se stal David 

Hampl z Říčan, v turnaji B dominoval Matyáš Jouja ze Zvole a céčko ovládl Adam Handl z 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=83f41138-5801-4287-a9ca-f59d53c75585&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=24f2f5bf-7974-44ad-a06e-1cfed36e9089&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachové školy STAMAT. Mezi dívkami se v turnaji A prosadila Monika Strnadová z Říčan, v 

béčku si sáhla na zlato Kamila Steinová ze Šachové školy STAMAT a v turnaji C vystoupala nejvýš 

Natálie Štanderová z Vlašimi. 

Regionální žákovskou ligu každoročně tvoří série devíti turnajů. Celkové výsledky pak na jaře 

stanoví, kdo postoupí do krajského finále. 

Jménem Šachové školy STAMAT děkuji základní škole v Čerčanech, jmenovitě jejímu řediteli 

Josefu Prchalovi, za poskytnuté prostory. Všem dětem, rodičům a trenérům děkujeme za jejich 

účast a těšíme se s nimi na shledanou na některé z našich dalších akcí. 

 

Carlsen s Caruanou se přetahují o šachový titul, sedm partií už skončilo remízou 

irozhlas.cz +1 - 19.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Tomáš Petr 

 

Šachisté Magnus Carlsen a Fabiano Caruana bojují v Londýně o titul mistra světa a také si rozdělí 

milion eur. Ani jedna z dosavadních sedmi partií ale zatím neměla vítěze. 

 
 

 

„Od první partie to je velmi vyrovnané. Ani jeden z nás nedal tomu druhému moc šancí. Nikdo 

neudělal žádnou velkou chybu. Samozřejmě, mohlo to být i jinak. Poslední nebo první partie 

nemusely skončit remízou,“ hodnotí dosavadní průběh boje o titul mistra světa v šachu Fabiano 

Caruana. 

Šestadvacetiletý Američan zatím uhrál s úřadujícím šampionem Magnusem Carlsenem sedm remíz. 

„V první partii měl Magnus Carlsen několik příležitostí získat vedení na svou stranu, ale nevyužil 

jich. V dalších partiích se většinou vše točilo kolem rovnováhy,“ říká pro Radiožurnál český 

šachista David Navara. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=fc983202-e0f1-491a-a22f-b57c748e700e&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Od roku 2013 je mistrem světa Magnus Carlsen, který ale v následujících pěti partiích proti 

Caruanovi bude mít třikrát černé figury. 

„Bílé figury jsou výhodou, i když v tomto zápase to tak nevypadá. Ukazuje se, že výhoda bílých 

figur se dá pomocí dobré přípravy neutralizovat,“ přemýšlí Navara. 

Caruana může být od dob Bobbyho Fischera prvním Američanem, který získá titul mistra světa. 

Legendární šachista vládl tomuto sportu mezi roky 1972 a 1975. 

„Fabiano je velmi silný hráč. Čekal jsem, že bude hrát tak dobře. Oba jsme dělali chyby, ale jen 

malé. A většinou bylo těžké je využít,“ prohlásil na adresu soupeře Magnus Carlsen. 

Zápas o titul mistra světa je vypsán na 12 partií a při nerozhodném výsledku přijde na řadu tie-break 

v podobě zrychlených partií. 

„Rozhodne to, kdo jako první získá vedení. Pak se bude druhá strana muset snažit vyrovnat a 

přijímat více rizika. Také může hrát velkou roli, že je Magnus Carlsen lepší v rapid šachu a 

bleskovskách,“ myslí si český šachista David Navara. 

Nejpozději 28. listopadu se bude buď Magnus Carlsen radovat z obhajoby, nebo Fabiano Caruana z 

premiérového titulu mistra světa v šachu. 

 

Carlsen a Caruana hráli nerozhodně i v sedmé partii 

blesk.cz - 18.11.2018 

strana: 00 

Sedmá partie zápasu o titul mistra světa v šachu mezi Magnusem Carlsenem a Fabianem Caruanou 

skončila stejně jako všechny předchozí nerozhodně. Další remíza mezi norským obhájcem a 

americkým vyzyvatelem se v Londýně zrodila po 40 tazích. 

 

Caruana, který hrál černými figurami, strávil přemýšlením nad třináctým tahem půl hodiny, ale s 

hrozící časovou tísní se pak vyrovnal mistrně a nedovolil Carlsenovi získat rozhodující převahu. 

Londýnský souboj bude za stavu 3,5:3,5 pokračovat v pondělí. 

 

Zápas je vypsán na 12 partií, při nerozhodném výsledku přijde na řadu tie-break v podobě 

zrychlených partií. Mistr světa bude znám nejpozději 28. listopadu. Hraje se o milion eur, z nichž 

vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie-breaku 55. 

 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3856720a-3136-4966-afbd-20f29ffb02f0&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Defenzivní šachové partie o mistra světa pokračují. I šestý duel skončil remízou 

lidovky.cz +1 - 17.11.2018 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

 

 
 

 

LONDÝN Ani šestá partie zápasu o titul mistra světa v šachu neměla vítěze. Tentokrát se obhájce 

titulu Nor Magnus Carlsen a Američan Fabiano Caruana dohodli na remíze po šesti a půl hodinách 

a 80 tazích. Londýnský souboj bude za stavu 3:3 pokračovat v neděli. 

 

Carlsen se v druhé nejdelší partii dosavadního průběhu dostal do úzkých, ale nakonec se 

americkému soupeři ubránil. 

 

Zápas je vypsán na 12 partií, při nerozhodném výsledku přijde na řadu tie-break v podobě 

zrychlených partií.  

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1a3faf4d-c068-4a5b-8fd5-a6184b6a107c&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Simultánka s vícemistrem Evropy IM Janem Vykoukem v Mostě 

chess.cz - 16.11.2018 

strana: 00 

 

Šachový klub Most,  pořadatel Mistrovství Čech mládeže do 10 a 8 let vás oficiálně zve na 

mimořádnou akci, na simultánku s vicemistrem Evropy v šachu IM Janem Vykoukem. Tato 

simultánka se odehraje v salonku v prestižním hotelu Cascade dne 17. 11. 2018 od 19.00 hodin. 

 

 
 

Celá akce je podporována pořádajícím klubem ŠK Most, ve kterém IM Jan Vykouk začínal, již v 

žákovském věku patřil mezi dětskou šachovou elitu ČR.  Akce je pořádaná jako benefiční 

simultánka na podporu talentované šachové mládeže Ústeckého šachového svazu a ČR. 

 

O přijetí do simultánky v kategorii mládeže rozhodne průběžné celkové pořadí po 8. kole MČech do 

10 let (1. – 8. místo). 

 

Simultánky se dále mohou také zúčastnit rodiče, trenéři a sponzoři. Simultánka bude přenášena na 8 

šachovnicích on – line. 

 

Körschner Miroslav, ředitel turnaje 

Šestá partie, šestá remíza. Boj Carlsena s Caruanou o titul je stále vyrovnaný 

ceskatelevize.cz - 16.11.2018 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f3c4dd12-9489-4d71-a14f-e3cacca12350&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=657e9fde-6080-4fe4-8e7d-c516cca84a33&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

strana: 00 

Ani šestá partie zápasu o titul mistra světa v šachu neměla vítěze. Tentokrát se obhájce titulu Nor 

Magnus Carlsen a Američan Fabiano Caruana dohodli na remíze po šesti a půl hodinách a 80 

tazích. Londýnský souboj bude za stavu 3:3 pokračovat v neděli. 

 

 
 

Carlsen se v druhé nejdelší partii dosavadního průběhu dostal do úzkých, ale nakonec se 

americkému soupeři ubránil. 

Zápas je vypsán na 12 partií, při nerozhodném výsledku přijde na řadu tie-break v podobě 

zrychlených partií. Hraje se o milion eur, z nichž vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie-

breaku 55. mistr světa bude znám nejpozději 28. listopadu. 

 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Vyškovský deník +5 - 16.11.2018 

rubrika: Sport/Aktuálně - strana: 15 - autor: (Stulík) 

Blatného simultánka. V rámci „Šachové šaliny“ se konala v budově Dopravního podniku města 

Brna simultánka s velmistrem Pavlem Blatným. Na 8 šachovnicích se během tří hodin hry 

vystřídalo 25 zájemců. Velmistra porazili David Odehnal (Lok. Brno) a Filip Nezval (Duras... 

 

Město Most hostí Mistrovství Čech mládeže v šachu do 10 let 

chess.cz - 15.11.2018 

strana: 00 

 

Hotel Cascade je ode dneška až do neděle 18. listopadu dějištěm Mistrovství Čech mládeže v šachu 

do 10 let, kterého se zúčastní celkem 55 hráčů z toho 8 dívek.  Své želízko tu má zastoupení i 

pořádající Šachový klub Most Vladimíra Veverku, který bude bojovat o postup na MČR. Prvních 

osm šachovnic je přenášeno on – line. Od soboty 17. 11. 2018 se bude v těchto prostorách konat 

Mistrovství Čech dětí do 8 let. 

 

Pořadatel děkuje svým partnerům Nemak Czech Republic s.r.o., Vršanská uhelná, Nexen Tire, RI 

Okna, Nový Obzor aj. 

 

 
 

 

Slavnostního zahájení se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor města 

Mostu Jan Paparega. 

 

Körschner Miroslav, ředitel turnaje 

 

Šachisté opět míří do pivovaru 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=14c9afe1-2aeb-455a-acdd-53463d278b31&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e9c10cc9-4daa-4ff7-bd17-0b595b134774&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f392d737-308f-47a3-9959-91c51d65c5e9&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mladá fronta DNES - 15.11.2018 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 16 - autor: (pap) 

Šachy Reprezentační prostory plzeňského Prazdroje hostí v sobotu už 21. ročník turnaje v rapid 

šachu Pilsner Urquell Open, který připravil klub Garde Kaznějov. Hraje se tradičně švýcarským 

systémem na devět kol 2x20 minut na partii. „Po dvou ročnících v Měšťanské... 

 

OBRAZEM: Mladí šachisté v Mostě až do neděle hrají o mistrovský titul 

e-mostecko.cz +1 - 15.11.2018 

rubrika: Most - strana: 00 - autor: Michal Hrdlička 

 

Most - Mostecký šachový klub pořádá v těchto dnech v hotelu Cascade mistrovství Čech mládeže, 

dále pak otevřený turnaj pro všechny přihlášené hráče pod názvem Cascade OPEN 2018. 

 

 
 

Mistovství se zúčastní celkem 55 hráčů z různých měst celé České republiky. Své želízko tu bude 

mít také Most, který na turnaj vyslal pět hráčů. 

 

Šachové mistrovství Čech, které bude probíhat až do neděle 18. listopadu, zahájil hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který slavnostně rozehrál šachovou partii s nadějným 

mosteckým šachistou Vladimírem Veverkou. 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 15.11.2018 

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

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0ea9ec12-3f1e-44db-9099-e4f91338a12f&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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... Musil 1 Sosna, Hošek 0 Bažant ml., Skácelík 0 Zpěváková, Továrek x Mrkus, Kučera 0 Bažant 

st., Růžička x Horsák, Chmelíček x Babula), Šachy Hošťálková – TJ Ostrava 3,5:4,5, Gordic 

Jihlava – Tatran Litovel 4,5:3,5, Panda Rychnov n. Kněžnou – Slavia Kroměříž 1:7,... 

 

Zápas o mistra světa v šachu 

ČT 1 - 13.11.2018 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 09 

redaktor -------------------- Velmi vyrovnaný je zatím zápas o mistra světa v šachu. I čtvrtý 

londýnský soubor norského obhájce titulu Magnuse Carlsena a amerického vyzyvatele Fabiana 

Caruana totiž skončil patem. Jakoby se tentokrát ani jednomu z rivalů nechtělo hrát. Na remíze... 

 

Sto jedenáct šachistů bojovalo v Čerčanech 

Benešovský deník - 12.11.2018 

rubrika: Sport / Benešovsko - strana: 10 - autor: (tz) 

Říčan, v turnaji B dominoval Matyáš Jouja ze Zvole a céčko ovládl Adam Handl z Šachové školy 

STAMAT. Mezi dívkami se v turnaji A prosadila Monika Strnadová z Říčan, v béčku si sáhla na 

zlato Kamila Steinová ze Šachové školy STAMAT a v turnaji C vystoupala nejvýš... 

 

Také třetí partie o šachového mistra světa skončila remízou 

sport.cz - 12.11.2018 

strana: 00 - autor: ČTK, ¦ 

 

Také třetí partie o mistra v šachu mezi norským šampionem Magnusem Carlsenem a americkým 

vyzyvatelem Fabianem Caruanou skončila remízou. Hráči se na ní dnes v Londýně dohodli po 49 

tazích. 

 

 
  

Velmistři zvolili stejnou variantu sicilské obrany jako v první partii, jež se v pátek protáhla až na 

115 tahů. Bílými figurami hrající Caruana se od ní brzy odchýlil, světovou jedničku však 

nezaskočil. V závěru se pokoušel získat výhodu Carlsen, ale Američan se ve svižně hrané partii 

ubránil. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cb313c95-629b-4bf2-9998-e885084dd362&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bfb4c4c4-c78b-40b0-9039-de273940db9b&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Čtvrtá partie se v londýnské The College hraje v úterý. Zápas je vypsán na 12 partií, v případě 

nerozhodného výsledku přijde na řadu tie break v podobě zrychlených partií. V sázce je milion eur, 

z nichž vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie breaku 55. Mistr světa bude známý 

nejpozději 28. listopadu. 

 

Nečekaná dominance černých. Souboj o šachový trůn je zatím nerozhodný 

lidovky.cz - 12.11.2018 

strana: 00 - autor: Pavel Matocha 

 

LONDÝN/PRAHA Mnozí šachisté mají tendenci černými kameny remizovat a bílými bojovat o 

plný bod. Výhoda prvního tahu, kterou mají v šachové hře bílí, je v mnoha partiích zřetelná. Černí 

kvůli tomu v zahájení nejprve bojují o vyrovnání. 

Nicméně v prvních dvou partiích zápasu o titul mistra světa se černým podařilo bílé překvapit a byli 

to oni, kdo mohl pomýšlet na vítězství, naopak bílí byli vděční za remízu. 

V páteční první partii londýnského zápasu rozehrál mistr světa Magnus Carlsen zahájení černými 

figurami provokativně – plýtval čas skoky koněm tam a zpátky a otálel s ukrytím krále. Jeho 

vyzyvatel Fabiano Caruana se ale v touze tuto provokaci ztrestat zamotal a své figury nerozestavěl 

optimálně. 

 

V časové tísni před čtyřicátým tahem signalizovaly šachové motory, že černý má již vyhranou 

pozici, a i mnozí velmistři byli přesvědčeni, že poprvé v titulových zápasech půjde Carlsen do 

vedení již v prvním kole. Pouze bývalý mistr světa Garri Kasparov v online komentáři upozorňoval: 

„Bez ohledu na to, co o pozici říká počítač, tohle ještě není konec příběhu. Výhodu zde Carlsen má, 

ale ještě musí dokázat tu partii vyhrát.“ 

A Carlsen to nedokázal. Vlivem několika nedůrazných tahů se jeho výhoda zmenšila, Caruanovi se 

podařilo výměnami figur pozici zjednodušit a přejít do teoreticky remízové věžové koncovky s 

pěšcem méně. Carlsen v ní trápil svého soupeře několik dalších hodin, ale na výsledku první partie 

to už nic nezměnilo. Po sedmi hodinách boje a 115 tazích skončila remízou. 

Ve druhé partii měl černé figury Caruana a i on svého soupeře překvapil. V desátém tahu 

odmítnutého dámského gambitu zahrál nečekaný tah a Carlsen se po dlouhém přemýšlení rozhodl, 

že není zvědavý na novinku z domácí přípravy svého soupeře a vyhnul se principiálnímu 

pokračování. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=dfd935fd-fb1d-4f29-99eb-7ec1e5d406f7&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

 

I díky tomu i v druhé partii získal převahu černý a stejně jako první partie skončila i ta druhá ve 

věžové koncovce s černým pěšcem více. Vyzyvatel v této koncovce ale svého soka nezkoušel a 

remíza byla podepsána ve 49. tahu. 

Po nedělním volném dnu mají dnes velmistři před sebou třetí partii. Začíná v 16 hodin a sledovat ji 

můžete na oficiálním webu worldchess.com. Zápas o šachového mistra světa se hraje v Londýně na 

dvanáct partií klasickým tempem. V případě vyrovnaného stavu 6:6 se bude rozhodovat v tie-

breaku v partiích s výrazně zkráceným časem. 

 

  



 

 

Také druhá partie o titul mistra světa v šachu skončila remízou 

sport.cz - 10.11.2018 

strana: 00 - autor: ČTK, ¦ 

 

Také druhá partie o titul mistra světa v šachu mezi Norem Magnusem Carlsenem a Američanem 

Fabianem Caruanou neměla vítěze. Výhodu bílých figur měl tentokrát obhájce Carlsen, po třech 

hodinách se oba soupeři dohodli na remíze. Utkání na 12 partií pokračuje za stavu 1:1 v pondělí, s 

bílými bude hrát Caruana. 

 

 
  

 

Dnešní partie byla výrazně kratší než ta úvodní, která skončila až po 115 tazích a zařadila se na třetí 

místo v historii. Nejdelší byla partie v roce 1978, kdy Anatolij Karpov a Viktor Korčnoj sehráli 

ještě o devět tahů víc. Druhá remíza se zrodila po 49 tazích. 

 

Sedmadvacetiletý Carlsen usedl na šachový trůn před pěti lety po vítězství nad Indem 

Višvánáthánem Ánandem. O rok později proti stejnému soupeři titul obhájil, předloni jej potrápil 

Rus Sergej Karjakin. V dodatečném tie-breaku se zkráceným časovým limitem nakonec znovu 

uspěl Nor. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=758115d8-aa2f-4e5a-baf0-c89b4f3b81eb&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Dlouho nedotknutelný, teď zranitelný. Přijde šachový Mozart o trůn? 

sport.iDNES.cz +1 - 10.11.2018 

 

Když naposledy americký šachista bojoval o titul mistra světa, šlo o střet civilizací. Zápas století se 

tomu říkalo. 

 

O šachy už ve Spojených státech nikdy nebyl takový zájem, jako v době téhle jedinečné bitvy z 

roku 1972. 

 

Na čtyři dekády zájem o tenhle královský sport úplně opadl. Také proto, že Fischer s šachy na 

dvacet let skončil. Teď se ale v Brooklynu objevila nová hvězda, která má génia nahradit. 

 

Fabiano Caruana od pátku v londýnské Holborn College čelí trojnásobnému světovému šampionovi 

Magnusi Carlsenovi. Čeká je celkem dvanáct her a organizátoři hovoří o souboji této generace. 

 

„Šachové hvězdy jsou boxerskými šampiony 21. století,“ říká šéf světového šachu Ilya Merenzon. 

„Moudrost je sexy a skoro tři týdny teď budeme mít možnost sledovat úžasný zážitek - jak 

nejchytřejší lidé na světě bojují o světový titul.“ 

 

Carlsen – lepidlo na sponzory 

Oba to jsou zázračné děti. Carlsen získal titul velmistra ve třinácti, Caruana o rok později. Šachy 

jsou ale snad jediná věc, ve které jsou si podobní. 

 

Carlsen už je mezinárodní hvězdou. Značkou, na kterou se lepí sponzoři. Na světovém trůnu se drží 

od roku 2013 a doma v Norsku je zaslouženě celebritou. Všech jeho 12 londýnských zápasů bude 

živě vysíláno v prime timu na hlavní norské televizi. 

 

Sedmadvacetiletý showman je tváří módní společnosti G-Star Raw, hodinek Omega nebo 

automobilky Porsche. Natočili o něm film Šachový princ. 

 

Carlsenova reklama na Porsche: 

 

Pro sponzory je darem z nebes - pohledný, chytrý, marketingově ideálně využitelný. 

 

A pochopitelně také nejlepší. Jeho vrcholný rating 2882 bodu je nejvyšší v historii. Dokonce vyšší, 

než měl kdy Fischer, Karpov nebo Kasparov. 

 

I proto se o něm často hovoří jako o nejlepším šachistovi historie. 

 

Jenže Carlsen, který byl už dříve označen za šachového Mozarta, neprožívá zrovna nejlepší období. 

Říká se, že lehce zlenivěl. Že už ho šachy tolik nebaví, a tak šance na jeho svržení je o to větší. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a1d1495f-8ff2-4b87-9b90-4357b6013ae0&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

 

Dokázat by to měl právě Caruana - soupeř ještě z juniorských let. 

 

„Tak trochu to připomíná boxerský zápas,“ přiznal 26letý Američan. „Je nepravděpodobné, že by 

došlo k rychlému knockoutu, cílem bude hlavně přechytračit mého soupeře.“ 

 

Carlsen byl dlouho nedotknutelný, teď se zdá být zranitelný. 

 

Caruana – počítač s rockovou duší 

Jeho americký vyzyvatel je úplně jiný. 

 

S šachy začínal v pěti letech. Na svém prvním turnaji prohrál všechny zápasy, a dokonce zapomínal 

zastavovat po svých tazích čas. „Byl to trpký začátek,“ vzpomíná. 

 

Nyní je na vrcholu sil. Do roku 2015 reprezentoval na mezinárodních akcích Itálii, odkud pochází 

jeho maminka, poté se rozhodl dát přednost vlajce Spojených států. 

 

„Byl to totiž právě Bobby Fischer, kdo mě nejvíc inspiroval. Jeho přístup k šachu a vůle byla 

fenomenální a inspirativní. Je mi ctí, že s ním mohu být srovnáván,“ říká Caruana. 

 

Aby se připravil na největší výzvu kariéry, většinu dne běhá nebo cvičí jógu. Zbývající čas věnuje 

pochopitelně teoretickému studiu šachů. Do toho je blázen. Neustále hledá řešení, která nikdy nikdo 



 

 

nezahrál. 

 

Když se Carlsena ptali, jak by svého soupeře charakterizoval, okamžitě vypálil: „Je to počítač.“ 

 

Jeden z jeho manažerů Eric Kuhn, který dříve hledal talenty pro Hollywood, zase říká: „Americké 

značky snižují náklady a za své ambasadory si vybírají atypické modely. Fabiano je pro to ideální. 

Být nerd je dneska sexy.“ 

 

Ve volných časech studuje scénář, je fanouškem režisérů Quentina Tarantina, Davida Lynche nebo 

Guillerma del Tora. A poslouchá Metallicu a Led Zeppelin. 

 

Je to 50:50 

Jak může celý střet dopadnout? 

 

„Bude to dlouhá psychologická válka,“ shodují se odborníci. 

 

Oba velmistři proti sobě denně budou sedět až osm hodin. Když v roce 1951 o titul mistra světa 

bojovali Michail Botvinnik s Davidem Bronštejnem, na konci každé hry byli zbroceni potem. 

Takové bylo jejich úsilí. 

 

Při moskevském maratonu od září 1984 do února 1985 odehráli Anatolij Karpov s Garry 

Kasparovem celkem 48 her. Karpov tehdy ztratil 10 kilogramů. 

 

„Psychologie bude hrát velkou roli,“ přiznává Caruana. „Je to součást Carlsenova úspěchu - má 

velmi silnou psychiku. Zřídkakdy se složí a když ztratí hru, hned na to zapomene. Výhodou pro něj 

bude, že je to čtvrté mistrovství světa, já se mám zatím co učit. Ale jsem připravený.“ 

 

Nor je i nadále brán za velkého favorita duelu. Stačí mu položit otázku, jestli se vidí jako favorit, 

nebo outsider. Hned se mu zajiskří v očích a probudí se v něm ten dravec, který ho opakovaně 

dotáhl až k titulu. 

 

„Už je to nějakou dobu, co jsem se považoval za outsidera. Když jste osm let světovou jedničkou a 

vyhrajete světový šampionát třikrát po sobě, pak musí být něco s vaší psychikou špatně, kdybyste se 

brali za outsidera,“ směje se. 

 

Očekává se dlouhá bitva, a to je něco, co Carlsenovi vyhovuje. Miluje, když protivníky ždímá ve 

vlastní šťávě, když prodlužuje jejich trápení a užívá si jejich pomalou smrt. 

 

„Fabiano je ale výborný hráč, jeho letošní výsledky mluví za vše. Pokud budu hrát podobným 

stylem jako v posledních měsících, asi nevyhraju, musím být silnější. Ale věřím, že to dokážu,“ 

říká. 

 

Zatím spolu hráli 34krát, Carlsen vyhrál 10 západů, Caruano jen pět. Podle posledních výsledků by 

ale mohl jít ve stopách Fischera. Mohl by se stát novou šachovou hvězdou. Jen musí vyhrát. 

„Myslím si, že je to 50:50. Možná jsem moc smělý, ale co se týče naší síly ve hře, jsme vyrovnaní,“ 



 

 

říká Caruano. 

 

 

Carlsen nevyužil výhody bílých figur, ani druhá partie tak nepoznala vítěze 

ceskatelevize.cz - 10.11.2018 

strana: 00 - autor: Magnus Carlsen 

 

Také druhá partie o titul mistra světa v šachu mezi Norem Magnusem Carlsenem a Američanem 

Fabianem Caruanou neměla vítěze. Výhodu bílých figur měl tentokrát obhájce Carlsen, po třech 

hodinách se oba soupeři dohodli na remíze. Utkání na 12 partií pokračuje za stavu 1:1 v pondělí, s 

bílými bude hrát Caruana. 

Také druhá partie o titul mistra světa v šachu skončila remízou 

Druhá partie byla výrazně kratší než ta úvodní, která skončila až po 115 tazích a zařadila se na třetí 

místo v historii. 

Nejdelší byla partie v roce 1978, kdy Anatolij Karpov a Viktor Korčnoj sehráli ještě o devět tahů 

víc. Druhá remíza se zrodila po 49 tazích. 

Sedmadvacetiletý Carlsen usedl na šachový trůn před pěti lety po vítězství nad Indem 

Višvánáthánem Ánandem. 

O rok později proti stejnému soupeři titul obhájil, předloni jej potrápil Rus Sergej Karjakin. V 

dodatečném tie-breaku se zkráceným časovým limitem nakonec znovu uspěl Nor. 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 10.11.2018 

rubrika: Sport/Aktuálně - strana: 15 - autor: (Kesl) 

Řídí Jan Kalendovský V klubovne Lokomotivy Prostor pro šachové kluby v Brne se výrazne 

zmenšil. Dríve mel každý z nich vlastní klubovnu, dnes je cást z nich koncentrována ve sklepních 

prostorách na ZŠ Stankova v Králove Poli. Minulou nedeli zde odehráli zápasy družstev... 

 

Těžké šachové váhy si daly sraz v Londýně 

Lidové noviny - 9.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: mtc 

PRAHA/LONDÝN Poprvé od posledního duelu Karpova s Kasparovem se v zápase o titul 

šachového mistra světa utkají dva ratingově nejlepší hráči planety. Světovou jedničku a úřadujícího 

šampiona Magnuse Carlsena vyzve hráč číslo dvě Fabiano Caruana. Jejich aktuální bodový rozdíl je 

navíc tak malý … 
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V Londýně začal zápas o světový titul v šachu. Proti sobě hrají Carlsen a Caruana 

irozhlas.cz +2 - 9.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Marek Augustin, Kryštof Berka 

 

V Londýně začal šachový zápas, který tu nebyl bezmála třicet let. U stolu proti sobě zasedne norská 

světová jednička Magnus Carlsen a jeho žebříčkový soused Fabiano Caruana ze Spojených států 

amerických. 

 

 
 

 

Je to poprvé od roku 1990, kdy se o šachový trůn utká první a druhý hráč žebříčku ELO. Tehdy se o 

titul utkali reprezentanti Sovětského svazu Garry Kasparov a Anatoly Karpov. Jedná se o zápas, 

který experti až dodnes rozebírají s velkým zaujetím. 

 

Podle nejlepšího českého šachisty Davida Navary, ale fanoušci zkrátka nepřijdou ani v případě 

klání mezi Carlsenem a Caruanou: „Řekl bych, že tento zápas bude lepší než některé předchozí. 

Bude to střet různých stylů. Zároveň tam bude méně remíz, čili se na ten zápas těším,“ řekl Navara 

Radiožurnálu. 

 

Další důvod, proč zápas sledovat přidává šachista a trenér Michal Konopka. Podle něj atraktivitě 

souboje přispěje i fakt, že oba protagonisté nemuseli jako malí číst o velkých partiích v azbuce. 

„Proti sobě stanou dva hráči ze zemí, o kterých by se ještě před několika lety nepředpokládalo, že 

budou v takovém zápase mít své zástupce,“ hodnotil Konopka pro Radiožurnál.  

 

„V minulosti hrávali o titul především hráči sovětské šachové školy. Toto je tudíž něco netradičního 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d7ad27d2-3303-47d2-af49-2dcb02d56589&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

a úplně jiného,“ dodává Konopka. 

 

Ani jednomu z protagonistů ještě nebylo třicet let. Sedmadvacetiletý Carlsen i o rok mladší Caruana 

tak ještě pamatují časy, kdy je novináři nazývali jako zázračné děti. „Myslím, že je to dáno tím, že 

šachy se staly více sportem. Je potřeba mít velké množství znalostí a velice dobrou fyzickou 

kondici. Zvládnout náročný turnajový kalendář může jen fyzicky zdatný jedinec a tím pádem má 

výhodu ten mladší hráč,“ vysvětluje Konopka. 

 

Jeho vysvětlení podpořil Magnus Carlsen i tím, že získal už tři tituly světového šampiona. 

 

Zápas se hraje na dvanáct partií. Kdo se stanem mistrem světa bude známo nejpozději 28. listopadu. 

Vítěz si odnese 60% podíl z celkové částky milionu eur. 

 

 

Extraligový úvod náramně vyšel, Pardubice bez ztráty 

Pardubický deník +3 - 9.11.2018 

rubrika: Sport / V kraji - strana: 13 - autor: (rh) 

Šachy Pardubice – Úvodním kolem byl rozehrán nový ročník šachové extraligy a skvěle do něho 

vstoupil celek GASCO Pardubice. Zvítězil v obou utkáních a společně s 1. Novoborským ŠK je bez 

ztráty bodu na čele tabulky. Pardubičtí šachisté nejprve zdolali Moravskou... 

 

Zápas o titul šachového mistra světa začal remízou po 114 tazích 

sport.cz - 9.11.2018 

strana: 00 - autor: ČTK, ¦ 

 

Remízou po 114 tazích skončila úvodní partie zápasu o titul mistra světa v šachu mezi norským 

obhájcem Magnusem Carlsenem a americkým vyzyvatelem Fabianem Caruanou. Carlsen, který hrál 

černými figurami, nedokázal v závěru využít výhodu jednoho pěšce. 

 
Norský obhájce Magnus Carlsen (vpravo) se před úvodní partií zápasu o titul mistra světa v šachu 

zdraví s italsko-americkým vyzyvatelem Fabianem Caruanou.  

Norský obhájce Magnus Carlsen (vpravo) se před úvodní partií zápasu o titul mistra světa v šachu 

zdraví s italsko-americkým vyzyvatelem Fabianem Caruanou. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a9e1429e-a31d-49a9-986d-0bf3e8c90262&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cc9ae0f9-1df2-4798-8624-c661ac79d5c4&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Matt Dunham, ČTK/AP 

Slavnostní první tah provedl v Londýně za Caruanu hollywoodský herec Woody Harrelson a na 

šachovnici se rozhořela sedmihodinová bitva, v níž se světová jednička Carlsen několikrát pokusil 

soupeře zaskočit nečekaným manévrem. Caruana si ale dokázal poradit i v časové tísni. 

 

Sedmadvacetiletý Carlsen usedl na šachový trůn před pěti lety po vítězství nad Indem 

Višvánáthánem Ánandem. O rok později proti stejnému soupeři titul obhájil, předloni jej potrápil 

Rus Sergej Karjakin. V dodatečném tie breaku se zkráceným časovým limitem nakonec znovu uspěl 

Nor. 

 

Zápas v londýnské The College hraje na 12 partií, v případě nerozhodného výsledku je naplánován 

tie-break v podobě zrychlených partií. V sázce je milion eur, z nichž vítěz dostane 60 procent, v 

případě výhry v tie-breaku 55. Mistr světa bude známý nejpozději 28. listopadu. 

 

207. díl pořadu V šachu 

chess.cz - 8.11.2018 

strana: 00 

Premiéra je v pátek 9. listopadu v 15:50 na ČT sport. Po premiéře bude možné se na pořad podívat 

na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/ . 

 

Hostem ve studiu bude náš nejlepší šachista David Navara. Věnovat se budeme prvnímu dvojkolu 

šachové extraligy, štáb V šachu se vydal na zápasy Lysé nad Labem a Pardubic. Ohlédneme se také 

za stříbrnou medailí Nového Boru na Evropském poháru družstev, ke které právě David Navara 

přispěl velmi dobrým výkonem. 

 

V analýze uvidíte mimo jiné poslední vážnou partii Magnuse Carslena a Fabiana Caruany, která 

skončila remízou. Už od pátku 9. listopadu se oba utkají o titul mistra světa. 

 

Na závěr pořadu se krátce projedeme šachovým vlakem a podíváme se, jak vypadá příprava 

Magnuse Carlsena na mistrovský zápas. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Ve kterém městě se koná letošní zápas o titul mistra světa v šachu? 

Odpovídat můžete do konce listopadu na adresu soutez@chess.cz a vyhrát knihy nakladatelství 

Galerie Dolmen a šachový kalendář na rok 2019. 

 

Článek publikován 8. 11. 2018 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=33785d7d-e409-491d-b32c-3b636e72dc83&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 8.11.2018 

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

Matyáš Paseka (Beskydská šach. škola) 7 (9), 2.–3. Dominik Očko (Interchess), Olga Dvořáková 

(Spartak Adamov) 6,5, 4.–6. David Němec (ŠK Kuřim) a Matěj Tajovský (Duras Královo Pole) 6 

bodů. – V kategorii U 14 bojovalo 78 šachistů. Výsledek: 1. Adam Frank (Beskydská... 

 

Boj o šachový trůn. Carlsena vyzve světová dvojka Caruana 

tyden.cz - 8.11.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

 

Po téměř 30 letech se o titul mistra světa v šachu utkají dva nejvýše postavení hráči žebříčku. 

Sedmadvacetiletého Nora Magnuse Carlsena vyzve od pátku v Londýně o rok mladší Američan 

Fabiano Caruana. Ten je druhý za Carlsenem, právo jej vyzvat si zajistil vítězstvím na březnovém 

Turnaji kandidátů. 

 

 
 

Carlsen, jenž je v čele žebříčku nepřetržitě od roku 2011, na trůn usedl před pěti lety po vítězství 

nad Indem Višvánáthánem Ánandem. O rok později proti stejnému soupeři titul obhájil, předloni jej 

potrápil Rus Sergej Karjakin. V dodatečném tie-breaku se zkráceným časovým limitem nakonec 

znovu uspěl Nor. 

 

Také nyní se očekává tuhý boj. "Má vytříbený styl. Skvěle kalkuluje a je výborně připravený. A 

taky miluje střed šachovnice, v tom se nejvíc lišíme," řekl Carlsen, jenž má s Caruanou příznivou 

vzájemnou bilanci. 

"Několikrát jsem ho porazil díky aktivní obraně. Dostal mě pod tlak, ale dokázal jsem se z něj 

vymanit a vyhrát. Takže se nedá vyloučit, že tuto strategii použiji i nyní," dodal Carlsen, který z 33 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d81076a0-935b-4e8b-87ad-19cae0fbfc86&index=articles_cze_2018q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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vzájemných partií v klasickém šachu vyhrál deset, zatímco Caruana jen pět. Lepší bilanci má Nor i 

v rapidu a bleskovém šachu. 

 

Oba šachisté byli považováni za zázračné děti. Carlsen získal titul velmistra v 13 letech, Caruanovi, 

který do roku 2015 reprezentoval Itálii, bylo jen o rok víc. 

 

První dva hráči světového žebříčku se o titul naposledy utkali v roce 1990, kdy Garry Kasparov 

porazil Anatolije Karpova. Předloňský vyzyvatel Karjakin, který si triumf v Turnaji kandidátů 

zajistil výhrou nad Caruanou v poslední partii, byl až devátý. 

 

Zápas v londýnské The College se bude hrát na 12 partií, v případě nerozhodného výsledku je 

naplánován tie-break v podobě zrychlených partií. V sázce je milion eur, z nichž vítěz dostane 60 

procent (v případě výhry v tie-breaku 55). Mistr světa bude znám nejpozději 28. listopadu. 

 

Carlsen vs. Caruana. V Londýně začne zápas o šachový trůn 

ceskatelevize.cz - 8.11.2018 

strana: 00 - autor: Martin Petr 

 

Norského génia Magnuse Carlsena vyzve Američan Fabiano Caruana a bude to poprvé, kdy se 

Carlsen v zápase o titul střetne s mladším soupeřem. Zároveň jde o první zápas od roku 1990, kdy 

se o šachový trůn utkají dva nejlepší hráči ELO žebříčku. První partii odstartoval boj v Londýně v 

pátek 9. listopadu a celkem je na programu 12 duelů vážným tempem. V případě nerozhodného 

stavu by se hrál tie-break v rapid šachu a pokud by i ten skončil remízou, o titulu by se rozhodovalo 

v bleskovkách. 

 

 
 

Nor je mistrem světa už od roku 2013, kdy jako 22letý mladík porazil indickou legendu 

Višvanáthana Ánanda. Teď je v úplně jiné pozici, po pětiletém kralování ho vyzývá hráč nové 

generace. Caruana je sice podle sázkových kanceláří mírným outsiderem, ale rozhodně má šanci v 

zápase zvítězit, což si uvědomuje i Carlsen. V nedávném rozhovoru pro norský magazín VG řekl: 

"Papírově je to pro mě nejhorší soupeř. Proto si myslím, že tenhle zápas bude jiný než ty 
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předchozí." 

Caruana se málem dostal k zápasu o titul už v roce 2016 (článek), ale tehdy ho na turnaji kandidátů 

porazil Sergej Karjakin. Ten pak kladl Carlsenovi v zápase nečekaný odpor, po napínavém průběhu 

nakonec odešel poražen v tie-breaku. Většina expertů se domnívá, že vyrovnaný bude i blížící se 

zápas v Londýně. 

Mezi Carlsenovy výhody patří větší zkušenost v bojích o titul mistra světa, lepší schopnosti v 

koncovkách a snad i kvalitnější fyzická kondice. Hovoří pro něj také statistika vzájemných 

výsledků, která je 10–5 při 18 remízách, pokud bereme v úvahu vážné partie. Caruana má ale větší 

"hlad po úspěchu", protože bude hrát svůj životní zápas, všeobecně se soudí, že má v posledních 

dvou letech lepší propočet variant i přípravu zahájení. Je tak pravděpodobné, že pokud bude chtít 

zápas vyhrát, měl by na šachovnici v partiích ponechat dámy a hlavně – nesmí se Carlsena bát. 

V posledním střetu nejsilnějších hráčů planety se to Caruanovi moc nepovedlo. Po 26. tahu bílého 

f5 vznikla následující pozice: 

 

 
 

26. tah bílého f5 

Carlsen hrál bílými figurami a získal velmi nadějnou pozici bez dam, navíc právě napadl černou věž 

na h6. Caruana původně plánoval vzít pěšce na h5, ale přehlédl, že by přišlo 27. Jg4! a po 

27…Vxh1 by bílý musel vložit mezišach 28.Jf6+ Kh8 29.Vxh1 mat. Černý tedy musel ustoupit věží 

na h7, přičemž po dalším 27. Jg4 Kh8 28. f6 sice našel nejlepší obranu 28…Jg8!, ale jeho skladiště 

figur na královském křídle moc důvěry nevzbuzovalo. 

Mistr světa měl všechny trumfy v rukou, ale nepodařilo se mu partii dotáhnout k vítězství. Celou ji 

můžete najít zde, hrála se v srpnu v americkém St. Louis a nakonec jak Carlsen, tak Caruana tento 

turnaj ukončili se stejným bodovým ziskem 5,5 bodu z 9 partií. Rozdělili se o první místo společně 

s Levonem Aronjanem. 

Jak se budou oba hráči tvářit při páteční první partii, to si ještě musíme počkat. Průběh zápasu 



 

 

můžete sledovat například na mezinárodním šachovém serveru chess24.com, na YouTube bude 

probíhat i český on-line komentář. Rychlé anglické zpravodajství (s překlady z norských médií, 

které zápas sledují velmi podrobně) najdete například na Twitteru na účtu šachového novináře 

Tarjei J. Svensena @TarjeiJS. Oficiální stránky zápasu jsou zde. 

 

I nejtěsnější vítězství se počítá, Štefanydes jede 

Týdeník Nové Svitavsko - 7.11.2018 

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

ŠACHY Ve druhém dějství druholigové soutěže šachistů navázalo družstvo TJ Štefanydes Polička 

na úspěšný start do sezony. Dokonce navlas stejným poměrem, v krajském derby v rámci skupiny D 

porazilo ŠK Rapid Pardubice nejtěsněji 4,5:3,5. Rozhodly vyhrané partie těsněji... 
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Školní přebor v šachu v benešovském divadle 

benesovsky.denik.cz - 6.11.2018 

strana: 00 

 

 
 

Na okresní přebor v šachu se sejdou 12. listopadu v 8 hodin v Městském divadle Na Poště v 

Benešově všichni žáci základních a středních škol Benešova a Kutné Hory, kterým tato hra 

učarovala. 

 

Na soupisce mohou být uvedeni 4 hráči plus maximálně 2 náhradníci. Všichni členové družstva 

musí být žáky stejné školy. Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s 

výjimkou, že družstva II. kategorie mohou být doplněna i žáky mladšími. 

 

Pořadateli soutěže jsou Dům dětí a mládeže Benešov, AŠSK Benešov a Kulturní a informační 

centrum Benešov. 

 

Šach-pink ovládl Nekvasil 

Naše Znojemsko - 5.11.2018 

rubrika: Sport - strana: 23 - autor: LUBOMÍR BUDNÝ 

dvacítka hráčů, aby absolvovala nultý ročník turnaje Šach-pink Zemědělského družstva Hodonice. 

Originalita klání spočívá v kombinaci disciplín. Pět kol totiž účastníci svádějí souboj v šachu, 

následně hrají stejný počet utkání ve stolním tenise. V šachové... 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 3.11.2018 
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rubrika: Servis - strana: 15 

... 20. Kf1 Vxe1+ 21. Dxe1 Dxd5 (Bílý má figuru víc za dva pešce. Nechce však riskovat tahy typu 

23.h3 nebo 23. Sf4 a dovoluje souperi vecný šach.) 22. De4 Dd1+ 23. De1 (Ne 23. Je1 Jxh2+ 24. 

Kg1 Jg4 25. Kf1 Vb8 s výhodou cerného.) 23... Dd5 24. De4 Dd1+ 25. De1 Remíza. Naiditsch,... 

 

Šachová rubrika RD: listopad 2018 

Rokycanský deník - 3.11.2018 

rubrika: Sport / Rokycansko - strana: 14 

Kalendovský, Brno; JUDr. V. Klíma, Zdice; Ing. M. Kubát, Plzeň; Zd. Zach, Bělá n. Radbuzou; 

Ing. E. Zaimbegovič, Bosanski Šamac; J. Závodná, Brno. Šachové okénko najdete v Deníku příště 

1. prosince. 

 

Šachový oddíl Veselí prožil úspěšné léto i začátek podzimu 

veseli-nad-moravou.cz - 2.11.2018 

strana: 00 - autor: Zdeněk Uřičář 

 

Členové šachového oddílu z Veselí nad Moravou v letní přestávce mezi soutěžemi nelenili a 

zúčastnili se několika akcí. Začátkem prázdnin zavítali do družebního Veselí nad Lužnicí k 

tradičnímu Memoriálu Karla Traxlera v počtu devíti hráčů. 

  

Turnaj řízený místním starostou RNDr Ladislavem Sýkorou, který je taky aktivní šachista, 

navštívilo padesát hráčů z celé republiky. Naše město, a oddíl, výborně reprezentoval Petr Vičar 

celkovým druhým místem. Zvítězil FIDE mistr Štěpán Papáček z Třeboně, třetí místo obsadil 

František Korostenský z Českého Krumlova.  

 

V průběhu prázdnin se zúčastnilo šest hráčů Mezinárodního turnaje FIDE ve Starém Městě. V silně 

obsazeném turnaji si nejlépe počínal Michal Skalka. Z počtu 93 hráčů obsadil výborné 35. místo. 

Začátek školního roku patřil Ludmile Tutkové, která se zúčastnila Mistrovství České republiky v 

rapid-šachu. Lidka si postup vybojovala v krajském přeboru, na republikové úrovni ve Žďáru nad 

Sázavou se jí tak nedařilo. V kategorii do 14 let obsadila 20. místo.  

 

Začátkem září pořádal místní oddíl 17. ročník Memoriálu Františka Křížka a Milana Grabce. 

Turnaje se zúčastnilo 56 hráčů, z toho dva velmistři. Ti obsadili s odstupem první dvě místa. 

Zvítězil Vojtěch Plát před Štěpánem Žilkou. Třetí místo obsadil mezinárodní mistr Pavel Zpěvák. 

Nejlepším domácím hráčem se stal Jan Hudeček.  

 

První říjnovou sobotu se konala Velká Cena Veselí nad Moravou mládeže. Do jídelny Církevní 

základní školy si našlo cestu 44 mládežníků. Ve starší kategorii zvítězil Jakub Orgoň z Trenčína, 

před domácím Tomášem Skalkou a Michalem Hlůškem z Boršic. Mladší kategorii ovládl 

Delgerdalai Baycrjavkhlan ze Starého Města před Richardem Svobodou z Kunovic a Michalem 

Kostkou z Napajedel.  

 

Šachový oddíl z Veselí nad Moravou děkuje městu a jeho grantovému systému za podporu výpravy 

do Veselí nad Lužnicí, Memoriálu Františka Křížka a Milana Grabce i mládežnické Velké Ceny. 
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Bez podpory by realizace pravděpodobně nebyla možná. 

 

Šachisté zahájí boje v extralize 

Pardubický deník +3 - 2.11.2018 

rubrika: Sport / V kraji - strana: 13 - autor: (rh) 

... (so 17.00), SK SICO Jilemnice OE Sparta Praha (so 18.00), VPS Novabrik Polička OE Sparta 

Praha (so 19.00, sportovní hala Gymnázium Polička). ŠACHY: Extraliga: GASCO Pardubice OE 

ŠK Moravská Slavia Brno (so 10.00). 2. liga: ŠK Vysoké Mýto OE Sokol Kolín, TJ Štefanydes 

Polička OE... 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 1.11.2018 

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

Plšek (Brněnský draci) 6 b. Brno-venkov. 1. kolo okresního přeboru: Šachy Zastávka B – ŠK 

Kuřim K 0:8, ŠK Kuřim E – ŠK Kuřim F 5:3, Lokomotiva Brno E – Lokomotiva Brno F 3,5:4,5, 

ŠK Tišnov B – ŠK Tišnov A 2:6, Slovan Ivančice B – Šachy Zastávka A 2,5:5,5, ŠK... 
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