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219. díl pořadu V šachu 

chess.cz - 31.10.2019 

strana: 00 

 

Premiéra bude v pátek 1. listopadu ve 13.45 na ČT sport. Hlavním tématem 219. dílu pořadu V 

šachu bude ME družstev v Batumi. Atmosféru turnaje přiblíží Martin Petr, který první polovinu 

turnaje strávil natáčením přímo na místě. V elektronické tužce rozebere dvě partie nováčka týmu 

Thai Dai Van Nguyena a pěknou výhru Davida Navary. 

 

Podíváme se také na start české extraligy družstev. Ve druhém kole nováček soutěže Kroměříž 

překvapivě porazil loňské stříbrné medailisty z Pardubic. Uvidíte také reportáž z druhého ročníku 

šachové šaliny a o trenérské ceně FIDE, kterou získal Michal Konopka. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Který tým porazila česká reprezentace na ME 2019 v druhém kole? 

Odpovídat můžete do konce listopadu na adresu soutez@chess.cz a vyhrát slavnou knihu 

Mezinárodní turnaj velmistrů. 

 

Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 

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

 

Článek publikován 31. 10. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Šachové soutěže na Internetu nabírají na popularitě 

chess.cz - 31.10.2019 

strana: 00 - autor: Petr Zelenka 

 

I přes určitou nedůvěru některých hráčů se stále více profesionálních, poloprofesionálních a 

amatérských soutěží začíná odehrávat v prostředí Internetu. Příkladem mohou být soutěže 

organizované serverem Chess.com – např. Professional Chess League (kde soutěží 4 členné týmy) 

nebo Speed Chess Championship (kde hrají jednotlivci minutové, tříminutové a pětiminutové 

partie). Obou soutěží se účastní i nejlepší velmistři jako Nakamura, MLV, Aronian, Duda a v 

neposlední řadě i současný ; světový mistr Magnus Carlsen. Průběh soutěží je pokryt pravidelnými 

online přenosy včetně zajímavého komentáře všech utkání. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=155a04ed-43c2-4997-9938-465d180f9440&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bc6b3e5f-0470-4ae0-a326-6a8ba13cfd9a&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Pokud vás nebaví šachové dění jen sledovat, můžete se na serveru Chess.com aktivně zapojit i do 

amatérských soutěží. Na serveru existují různé kluby a některé z nich reprezentují národy či města. 

Ty se pak účastní různých meziklubových soutěží v denním (alternativa korespondečního) nebo 

živém šachu. Příkladem takového klubu je i český národní tým, který naleznete pod odkazem 

(https:// www.chess.com/club/team-of-the-czech-republic). V současné době má necelých 1500 

členů, ze kterých je nějakým způsobem aktivních přibližně třetina. 

 

Velmi rychle nabírá na popularitě soutěž národních týmů v živém šachu (LCWL), kde se hrají 

partie v rapidovém, bleskovém a bullet tempu. Posledního ročníku, který skončil v půlce října, se 

zúčastnilo 4588 hráčů ze 34 zemí a 221 z nich vlastní nějaký šachový titul. Největší souboje nabízí 

zápasy tradičních rivalů z Ruska a Ukrajiny, kterého se v letošním finále zúčastilo na obou stranách 

370 hráčů a za Ukrajinu nastoupilo 37 hráčů s titulem. Princip jednotlivých z ápasů je jednoduchý. 

Je určen čas (většinou v neděli večer) a za oba týmy se přihlásí co nejvíce hráčů. Ti jsou spárováni 

na základě ratingu (nejlepší hráč s nejlepším atd). Následně každý odehraje se soupeřem dvoupartii 

za bíleho a černého. Přesný formát se v jednotlivých divizích a ročnících liší – každopádně letos se 

v nejvyšší divizi hrálo vždy trojutkání – blitz 5+2, bullet 1+1 a Rapid960 10+2 (fišerky). 

 

Český tým hrál ve druhé divizi ze čtyř. S trochou smůly se mu nepodařilo postoupit do nadstavby a 

musel bojovat o udržení, což se s naprostým přehledem podařilo a tak i v další sezóně budeme 

účinkovat ve stále silnější druhé divizi. Zatím nás hrálo nejvíce proti Peru (36). Další sezóna začne 

až příští rok, ale v mezidobí bude probíhat zajímavý turnaj národních týmů v rapidu, kterého se 

můžete zúčastit i vy. 



 

 

 

Kromě turnajů v živém šachu se národní tým účastní turnajů v denním šachu. Jedná se víceméně o 

korespondenční partie, kde máte 3 dny na tah, ale oproti klasickému korespondenčnímu šachu se 

nesmějí používat počítačové programy pro analýzu pozic. Letos jsme hráli v nejvyšší divizi světové 

ligy, ze které ale zcela určitě sestupujeme, druhou divizi v evropské lize a třetí divizi ve světové lize 

ve fišerkách. Na naše největší utkání se přihlásilo v& iacute;ce jak 200 hráčů!! Výsledky 

jednotlivých soutěží lze sledovat na webu http://chessteams.info. Další ročník bude začínat až v 

lednu, ale do té doby můžete odehrát alespoň několik přáteláků, jelikož nutnou podmínku přihlášení 

do ligových zápasů je alespoň 10 dohraných partií na serveru Chess.com. 

 

Řadu z vás možná odrazuje internetové prostředí díky tomu, že nevíte, zda nehrajete na druhé straně 

s podvodníkem, který používa počítačovou analýzu. Je pravda, že se to stává, ale administrátoři 

serveru věnují velké úsilí tomu, aby takové hráče identifikovali. Pokud se tak stane, jsou jejich účty 

nemilosrdně zavírány a partie kontumovány. Žádný tým není výjimkou a může to potvrdit i 31 

zavřených účtů v rámci našeho národního týmu, čímž jsme v t&ea cute;to statistice patřili spíše k 

horšímu průměru. 

 

Pokud vás výše uvedené informace zaujaly, tak neváhejte – zaregistrujte se na serveru Chess.com a 

pak navštivte již výše uvedené stránky –https://www.chess.com/club/team-of-the-czech-republic, 

kde můžete o členství v klubu jednoduše zažádat. Uvítáme hráče všech kategoríí a nebudeme se 

zlobit ani za nějakého toho velmistra, až se vrátí z evropského mistrovství. 

 

Petr Zelenka 

 

Článek publikován 31. 10. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Nezařazené. 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=44d54ffa-d7ee-48e5-995a-694a99849652&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V šachu drtí starší hráče, na jihu už nemá soupeře 

Mladá fronta DNES - 30.10.2019 

rubrika: Jižní Čechy - strana: 14 - autor: — David Nebor 

 

 
 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bef903f9-42b3-40c1-9116-a5ae476e45f4&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ztracenou šachovou figurku z 12. století vydražili za téměř milion dolarů. Majitel ji 

koupil za pouhých 6 dolarů 

muzivcesku.cz +1 - 30.10.2019 

rubrika: Muži v Česku - strana: 00 - autor: Anna Samsová 

 

Překrásné šachové figurky z 12. století ke své kompletnosti stále postrádají pár kusů. Nedávno se 

však ze zapomnění vynořila figurka kdysi plnící roli věže, která ležela 55 let v šuplíku, poté co ji 

majitel koupil za pouhých 6 dolarů. 

 

Šachové figurky spatřily v roce 1831 po několika staletích znovu světlo světa, když byly objeveny u 

západního pobřeží skotského ostrova Lewis, kam kdysi dávno pronikly pravděpodobně z Islandu 

nebo Norska. Vyřezány byly z mrožích klů a velrybích kostí jedním ze severských národů asi ve 12. 

století. 

Čtyři pečlivě vyřezávané sety obsahují 78 šachových figur a dalších pár ke hře podobné dnešním 

vrhcábům. V setech stále chybí několik důležitých postav, ale i tak se řadí k nejkompletnějším 

středověkým šachovým hrám vůbec. Možná se dočkají i celistvosti, protože letos v červenci byl 

vydražen dávno zapomenutý kousek za 929 tisíc amerických dolarů. 

 

Majitelé, kteří si přejí zůstat v anonymitě, kousek rytíře s mečem a štítem, který kdysi figuroval 

jako dnešní věž, zdědili po členu rodiny. Ten postavičku koupil roku 1964 ve Skotsku za pouhých 6 

dolarů. Až do letošního roku se válel zaprášen v šuplíku. Kupující zřejmě vůbec netušil, jaký 

historický poklad ve svém domě ukrývá. 

 

Z 93 přeživších kusů jich je 82 uloženo v londýnském British Museum a 11 dalších jsou k vidění v 

edinburghském National Museum of Scotland. Přenádherné figurky jsou obsaženy v barvitých 

legendách a příbězích. Není divu, pohled na ně rozvíří imaginaci nejen fanouškům historie. 

 
  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a0643588-1c63-4ad4-a68b-4542eb585129&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a0643588-1c63-4ad4-a68b-4542eb585129&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Číňan v daňovém ráji 

 

Lidové noviny - 29.10.2019 

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

 

 
 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4f844b5b-14b3-49a4-9632-b41274f0bdca&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22&qsr=%28%3D%22Lidov%C3%A9+noviny%22%29&qsc=&qa=Pavel+Matocha


 

 

MČR v bleskovém šachu neslyšících 2019 

chess.cz - 28.10.2019 

strana: 00 

 

V sobotu 19. října 2019 se konal druhý ročník Mistrovství ČR v bleskovém šachu neslyšících v 

klubovně České unie neslyšících v Praze. Zúčastnilo se 10 neslyšících a nedoslýchavých hráčů. 

Vzhledem k nízké účasti se hrálo systémem každý s každým. Mistrem ČR pro rok 2019 se stal 

letošní vicemistr Evropy neslyšících šachistů Milan Orság z I. PSKN Praha. Stříbro bral Jiří 

Stoklasa z SSK Vítkovice a bronz patřil Zdeňkovi Fiebingerovi z SKN Hradce Králové. 

 

 
 

Současně s touto zprávou bychom chtěli informovat, že v posledních letech dochází k úbytku 

neslyšících a nedoslýchavých šachistů a přitom existují sportovní kluby pro neslyšící/nedoslýchavé 

šachisty a turnaje jen pro tuto kategorie. Tímto bychom chtěli požádat šachové kluby, pokud mají v 

klubu takového hráče nebo hráčku se sluchovou vadou (na věku nezáleží, důležitá je hranice 

oboustranné sluchové vady – ztráta sluchu nejméně 55 db), tak aby je informovali o existenci klubů 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cbb656af-a65a-45be-84c5-b15aadc9efe6&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

pro hráče se sluchovou vadou a možnosti hrát na turnajích pro takové hráče. Pro více informací je 

možné nás zkontaktovat přes emailovou adresu chessdeafsport@seznam.cz. 

 

Martin Paulík 

člen ČSNS STK – šachy 

 

Článek publikován 28. 10. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Nezařazené. 

 

Druhý ročník Šachové šaliny minulostí! 

chess.cz - 26.10.2019 

strana: 00 - autor: Josef Bednařík 

 

V pátek 25. října 2019 proběhl v Brně druhý ročník propagačního projektu Šachová šalina. Akce 

měla tři části – šachovou tramvaj, kde měli lidé možnost si během jízdy centrem města zahrát šachy 

a využít přítomnosti hráče s ratingem přes 2400 Jakuba Roubalíka. Dále byl na náměstí Svobody 

šachový stánek s maskotem a na ulici Novobranské se hrála simultánka s velmistrem Tomášem 

Polákem. 

 

 
Šachová šalina přijíždí na náměstí Svobody, foto V. Jagr. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=68ef869b-6b2c-46a9-ac6c-98c7264541fd&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Takže vezmeme to pěkně popořadě. První akce začala již v pravé poledne, kdy se pro veřejnost 

otevřel šachový stánek na náměstí Svobody. Zde byly pro návštěvníky připraveny tři šachovnice, 

určené pro volné partie. Dále se ve stánku řešily diagrámky, soutěžilo se o ceny a taktéž odpovídalo 

na četné dotazy návštěvníků. Okolo stánku pobíhal šachový maskot, zapůjčený od pardubického 

Ave-kontaktu, kterého si návštěvníci fotili. Zájem o šachový stánek byl veliký, od 12 až do 17:30 

byly šachovnice obsazené a okolo stánku postávaly početné skupinky návštěvníků. 

 

Ve 13:30 na náměstí Svobody dorazila také již zmíněná šachová šalina! Zde nabrala novináře a 

vyrazila na malý okruh. Probíhala zde totiž malá tiskovka za účasti hostů a to: velmistra Tomáše 

Poláka, Jakuba Roubalíka, mistra světa do 8 let Jirky Bouška a taktéž zástupce ŠSČR Ladislava 

Záruby. 

 

Po zhruba 20 minutovém kolečku se tramvaj vrátila na náměstí Svobody, aby nabrala první 

pasažéry. Již první jízdu se ukázalo, že zájem z řad veřejnosti bude velký. Tramvaj během chvilky 

obsadili jak malí, tak i dospělí vyznavači šachové hry a mohlo se tedy vyrazit. Po celou dobu byl v 

tramvaji extraligový hráč Jakub Roubalík, který zodpovídal dotazy a pomáhal při hraní samotných 

partií. Byly zde taktéž připraveny soutěžní otázky o věcné ceny od našich sponzorů. Tramvaj 30 

minut kroužila centrem města, aby poté zastavila na náměstí Svobody a obměnila pasažéry. V 

letošním roce se akce protáhla o hodinku oproti minulému roku, tak aby se na všechny dostalo. Do 

depa se tedy ubrala až po 18 hodině. 

 

Třetí akcí byla simultánka s velmistrem Tomášem Polákem v budově DPMB na ulici Novobranské. 

Pro vyzyvatele velmistra bylo přichystáno 8 stolů. Velmistr Polák nechal účastníkům vždy vybrat 

barvy a po skončení partie se soupeři obměnili a nastoupili ti, co s velmistrem ještě nehráli. Po 

zhruba 3 hodinách bylo odehráno 25 partií, z nichž velmistr odešel dvakrát poražen, jedenkrát 

remizoval a 22 partií vyhrál. Velmi tedy gratulujeme Šimonovi Tajovskému a panu Nakládalovi k 

výhře, taktéž Danovi Makaloušovi k remíze. 

 

Velké poděkovaní patří sponzorům akce, díky kterým můžeme tuto akci pořádat. Jmenovitě 

Dopravnímu podniku města Brna, Dopravním stavbám Brno a Šachovému svazu ČR. Dále také 

šachovému klubu Duras BVK za zapůjčení šachových souprav. Celá akce probíhala pod záštitou 

primátorky Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Chtěl bych také poděkovat svým kolegům, kteří mi 

pomáhali s organizací celého dne a poté jmenovitě Patrikovi Navrátilovi za pomoc při organizaci 

projektu. 

 

Josef Bednařík 

 

Článek publikován 26. 10. 2019 v rubrice Aktuality KMK, TOP Aktuality na hlavní stránce. 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=450fba37-8425-418f-a193-fdd64fc46211&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Lapač hostil čtvrtý Vševalašský gambitový turnaj 

valassky.denik.cz +2 - 25.10.2019 

strana: 00 - autor: Pavel Mladý 

V pondělí 7. října se v šachové herně na vsetínském Lapači uskutečnil již čtvrtý Vševalašský 

gambitový turnaj. Tématická soutěž byla tentokrát zaměřena na polozapomenutou Keresovu obranu 

dámského gambitu, v níž mohou na šachovnici vzniknout vskutku originální pozice.   

 

 
 

Do soutěže se přihlásila desítka hráčů domácí Zbrojovky, takže tabulka ze všeho nejvíc připomínala 

přebor oddílu v bleskovém šachu. Devět kol se hrálo bonusovým tempem 2 x 5 minut + tři vteřiny 

za každý tah. 

 

Ostrým turnajovým kláním prošel bez jediného pomyslného šrámu Stanislav Juříček a s osmi body 

se zalouženě stal gambitovým králem Zbrojovky. 

 

Stříbrnou příčku nakonec vybojoval Petr Zajíček (7,5 bodu) před bronzovým Radkem Zádrapou (7 

bodů). Výborného výsledku dosáhl celkově čtvrtý Matěj Kopecký, páté místo obsadil Jaroslav 

Závodný. Všem zúčastněným se sluší poděkovat za rytířskou hru a přátelskou atmosféru. 

 

Autor: Pavel Mladý 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4fa594fd-c657-4bdd-b36a-6fdb05aeeb0d&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Startuje šachové mistrovství Evropy družstev v Batumi, čeští muži by rádi medaili 

sportovnilisty.cz +1 - 24.10.2019 

strana: 00 

 

 
 

S nemalými ambicemi odjela česká šachová reprezentace na mistrovství Evropy družstev do 

Batumi. V gruzínském přímořském letovisku by hlavně muži, které tradičně povede na první 

šachovnici David Navara, rádi zabojovali o cenný kov. Turnaj začíná prvními utkáními ve čtvrtek 

24. října 2019 a vyvrcholí 2. listopadu 2019. 

 

Vedle dlouhodobé české jedničky Davida Navary se v týmu představí Viktor Láznička, žebříčková 

dvojka podle ratingu FIDE, poprvé v dospělé reprezentaci je i čerstvý mistr Evropy do 18 let Thai 

Dai Van Nguyen. Dále nastoupí vítěz srpnového Czech Open Jiří Štoček a Peter Michalík. 

 

Jak říkám ... 

 

„O prvních dvou šachovnicích jsem měl jasno celou dobu, ovšem 3. – 5. šachovnice zůstávala 

otevřena až do posledních dní. Jirka Štoček hrál solidně v Teplicích, a hlavně poté vyhrál velmi 

silné Czech Open v Pardubicích. Thai Dai Vanovi jsem chtěl dát příležitost a jsem rád, že to 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3aa95744-80d0-4db8-b73e-d43f6a595c06&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

potvrdil těsně před nominací, kdy se stal mistrem Evropy do 18 let. Peter Michalík sice neměl 

pronikavé výsledky, ale hrál ve většině turnajů lehce nadprůměrně, a proto jsem se nakonec rozhodl 

pro něho,“ komentoval  svou nominaci Zbyněk Hráček, jehož na letošním ME čeká premiéra v roli 

kapitána. 

 

Český tým je v mužském turnaji s průměrným ratingem 2633 nasazený jako číslo 12, neskrývá ale 

výrazně vyšší ambice.  

 

Jak říkám ... 

 

„Na soustředění před mistrovstvím jsme se shodli, že bychom se rádi poprali o medaili,“ dodal 

Zbyněk Hráček. Největšími favority na celkové vítězství jsou první nasazení Rusové, jejichž rating 

Elo jako jediný přesahuje hranici 2700 (2722). 

 

Působení na mistrovství Evropy v Gruzii na místě, kde se vloni konala šachová olympiáda, by 

českým šachistům mělo zpříjemnit i nové oficiální oblečení, které dodala firma Blažek. 

 

Ženské družstvo na ME do Batumi odcestovalo ve složení Joanna Worek, Karolína Olšarová, 

Kristýna Petrová, Olga Sikorová a debutující Magdaléna Miturová. Kapitánem je Petr Hába. 

Jak říkám ... 

 

 

„Jedná se o nejlepších pět hráček aktuálního českého žebříčku. První čtyřka dlouhodobě podává 

stabilní výkony o něco vyšší než další kandidátky. Nováčkem je pátá Magda Miturová, která hraje v 

poslední době spolehlivě a vynikající hru předvedla na pražském MČR žen 2019, kde získala 

stříbrnou medaili,“ řekl ke své nominaci kapitán Petr Hába. 

 

Ženské družstvo, jehož průměrný rating Elo je 2277, figuruje ve startovním poli jako nasazená 

osmnáctka, turnajovými jedničkami jsou také Rusky (2529). 

 

První duely mistrovství Evropy družstev v Batumi jsou na programu ve čtvrtek 24. října 2019 a  

šampionát vyvrcholí 2. listopadu 2019. Na šachisty čeká každý den kromě úterý 29. října 2019, kdy 

je volno, jedno týmové utkání, hraje se švýcarským systémem na 9 kol a vždy od 13:00 hodin SEČ. 

 

Pořadatelé na prize money rozdělí mezi první tři týmy 32 000 EUR (asi 820 000 Kč), dalších 4000 

EUR (asi 102 000 Kč) si odvezou nejlepší hráči turnaje na každé šachovnici.  

 

(rb, Šachový svaz ČR, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála) 
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Šachisté Českého Těšína získali dva body, Orlová bod 

karvinsky.denik.cz +1 - 24.10.2019 

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

 

Karvinsko – O víkendu rozjela novou sezonu i prvoligová soutěž šachových družstev. 

 

 
 

Zatímco ve druhé lize má Karvinsko čtyřnásobné zastoupení, o patro výš už je to zastoupení 

poloviční. Šachisté Těšína, kteří si v poslední sezoně poprvé v historii klubu vyzkoušeli dokonce 

extraligu, aby z ní hned spadli, vyhráli na úvod na domácích stolech nad TJ Ostrava. Orlovská 

Slavia se naopak do první ligy vrátila a v úvodním kole poměrně smolně remizovala s brněnskou 

Moravskou Slavií B. 

 

Slavoj Český Těšín – TJ Ostrava 4,5:3,5 

 

„Naše sestava se oproti extralize změnila,“ sdělil na úvod kapitán českotěšínského týmu Václav 

Mitura. Do extraligových družstev byli uvolněni Holáň, Mrázek a Straka, pro toto utkání se navíc 

omluvili Kawulok, Mroziak a Wiewiora, takže Slavoj byl poměrně oslaben. 

 

„Však se také utkání zpočátku nevyvíjelo moc dobře,“ upozornil Mitura poté, co Janusz Raszka 

prohrál s Oto Hladíkem, který se bránil přesně a naopak Raszka doplatil na nedokončený vývin. O 

vyrovnání se ale postaral jiný Polák Marcin Molenda, který jednoznačně přehrál Kamila Koziola. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0a1e5aa2-fb52-41ac-89d3-011f6cc7094a&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Ernest Gibiec poté na páté šachovnici proti talentovanému Filipu Neumannovi odehrál skvělou 

partii, obětoval pěšce a následnými několika údery nedovolil soupeřovu králi rošovat a ten se stal 

objektem nezadržitelného útoku – 2:1. 

 

Na druhé straně místnosti zase Ladislav Langner obětoval kvalitu a získal ostrou pozici, která 

Jozefu Michenkovi příliš neseděla – 3:1. 

 

Poté se však Magdaléna Miturová ve vyhrané pozici v časové tísni spletla a Kristýna Novosadová 

snížila na 3:2. 

 

Karel Mitura po komplikacích ve střední hře přešel do koncovky nestejných střelců s materiální 

nevýhodou (měl o pěšce méně) a dlouho se zdálo, že pozici udrží, ale nakonec našel Petr Růžička 

přece jen cestu k výhře a srovnal stav na 3:3. 

 

„Rozhodla koncovka. Já jsem proti Marku Mrvovi zpočátku bránil, soupeř měl prostorovou převahu 

a pěšce navíc, ale pak převedl věž mimo hru, já vyměnil klíčovou obrannou figuru, pronikl do 

pozice bílého a zvítězil,“ popsal Mitura klíčový okamžik duelu. Těšín opět vedl a Igor Stonawski v 

poslední partii uhrál potřebnou remízu, což znamenalo šťastné vítězství domácích. 

 

Body: Molenda, L. Langner, Gibiec a Mitura po 1, Stonawski 0,5 – Novosadová, Hladík a Růžička 

po 1, Šplíchal 0,5. 

 

Slavia Orlová – Moravská Slavia Brno B 4:4 

 

Staronový účastník soutěže z Orlové nezačal zápas s rezervou Moravské Slavie dobře, když na 

první šachovnici prohrál Kacper Tomaszewski. Slávisté ale zápas otočili na druhé a osmé 

šachovnici, kde úspěšně operovali Lumír Mrázek s Vítem Kostkou. 

 

„Poté jsme remizovali na čtvrté, páté a sedmé šachovnici, takže jsme stále těsně vedli,“ popisoval 

dramatický průběh předseda orlovského klubu Jiří Novák. 

 

Na třetím stole měl Vlastimil Neděla lepší pozici a na šesté byl zápas takřka vyhraný. Tam hrál 

Vojtěch Šrámek, letošní účastník MS hráčů do 18 let v Indii. 

 

„V tento moment jsme se domluvili, že na třetí šachovnici přijmeme remízu s tím, že Vojta svou 

partii vyhraje a my celkově zvítězíme 5:3. Radek Sluka na třetí remizu přijal, a už jsme jen čekali, 

až Vojta svou partii vítězně dokončí. Jenže to jsou šachy. I malá chybička může vést k obratu a 

přesně to se i stalo. Stačil jediný slabší tah a celá partie se pomalu začala otáčet ve Vojtův 

neprospěch. Nakonec nezachránil ani remízu, soupeř vyhrál a celé utkání tak skončilo remízou, 

kterou můžeme brát jako ztrátu,“ zalitoval Jiří Novák. 

 



 

 

Body: Mrázek a Kostka po 1, Neděla, Olšarová, Zabystrzan a Kuboš po 0,5 – Vymazal a Věchet po 

1, Sluka, Holemář, Skácelík a Kredl po 0,5. 

 

Oldřich Horák 

 

Pozvánka na Mistrovství Čech v šachu do 8 let 

chess.cz - 22.10.2019 

strana: 00 - autor: Mistrovství Čech V Šachu 

 

 
 

PŘIJEĎTE K NÁM DO MOSTU NA ŠACHOVÝ TURNAJ A OKUSTE ATMOSFÉRU 

MISTROVSTVÍ ČECH. 

 

ČEKÁ VÁS BOHATÝ PROGRAM: 

 

DVOUDENNÍ TURNAJ V RAPID ŠACHU, SIMULTÁNKA, PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE, 

VOLNÉ VSTUPENKY NA AQUADROM, VEČERNÍ PROGRAM PRO RODIČE … 

 

PŘIHLÁŠKY DO 29.10.2019 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8bbd2ab9-3506-429a-8e08-a8c6a3d515cc&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cech-8-10-let/ 

 

-Pořadatelé 

 

Článek publikován 22. 10. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Ministři na palubě 
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Pozvánka na otevřené MČR v bleskovém šachu 2019 

chess.cz - 22.10.2019 

strana: 00 - autor: Vladimír Jagr 

 

Letošní MČR v bleskovém šachu se uskuteční v předvánočním termínu v sobotu 21. prosince na již 

tradičním místě v Kongresovém centru Praha. Hrát se bude opět před kamerami České televize a 

svou účast již předběžně přislíbila i česká šachová jednička David Navara. Formát turnaje je 

otevřený, takže se jej může zúčastnit kterýkoliv člen ŠSČR. V loňském roce se turnaje zúčastnilo 

rekordních 365 hráčů, což bylo na hranici kapacity hracího sálu. Cenový fond činí 130.000 Kč a 

rozdáno bude více než 50 cen v různých kategoriích. Vítěz kategorie open a vítězka kategorie žen 

obdrží unikátní umělecký pohár od společnosti Achilleas Glass. 

 

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

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

Přihlášky do turnaje se nově zasílají přes online přihlašovací formulář. 

 

Mezi sponzory turnaje je i letos společnost ChessBase, která přispěje hodnotnými věcnými cenami 

pro dorostenecké kategorie. Vítězové kategorie dorostenců a dorostenek si domů odvezou 

databázový program ChessBase 15 – Mega package. 

 

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

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

 

V hracím sále se objeví i několik stánků s šachovými potřebami, mj. i stánek s produkty z Fanshopu 

ŠSČR, takže účastníci budou mít možnost zakoupit těsně před Vánocemi zajímavý vánoční dárek. 

 

Srdečně zveme všechny šachové příznivce, jak z kategorie hráčů, tak diváků! 

 

Uzávěrka přihlášek je 8. prosince. Podrobné informace naleznete v rozpisu (propozicích). 

 

Úvodní foto: Vladimír Jagr 

 

Článek publikován 22. 10. 2019 v rubrice Aktuality sekretariát, TOP Aktuality na hlavní stránce. 
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Praha 5: Petr Lachnit zahájil šachový turnaj „Memoriál Jana Weisgraba“ 

parlamentnilisty.cz - 21.10.2019 

strana: 00 - autor: PV 

 

V sobotu 19. října 2019 si mladí šachisté připomněli turnajem nadějného hráče Jana Weisgraba, 

který ve svých jedenácti letech - pod koly automobilu - zakončil svou slibnou kariéru. 

 

 
 

Již 17. ročník turnaje hráčů ve stáří do 15 let se uskutečnil v hezkém prostředí velké zasedací 

místnosti Smíchovské radnice pod záštitou radního městské části Praha 5, pana JUDr. Petra 

Lachnita, který s Janovými rodiči hráče pozdravil a popřál jim hodně zdaru ve hře. 

 

Hrálo se Švýcarským systémem, 9 kol, 2x20 minut na partii. Padesátičlenné startovní pole 

postrádalo vítěze dvou předchozích ročníků Jana Rouse, takže díky tomu přežil „Putovní pohár“ 

svou existenci a o jeho získání budou usilovat další mladší šachové naděje. Vítězem šachového 

turnaje se stal Jakub Ocelák. 

 

Letos počtvrté se šachový memoriál Jana Weisgraba hrál jako přebor Prahy mládeže do 14 let v 

rapid šachu 201. Přebor Prahy v rapid šachu mládeže se hrál v kategoriích H14, H12, H10, D14, 

D12 a D10. 

 

Závěrem hráči vyjádřili mohutným potleskem svůj dík Úřadu Městské části Praha 5 za 

dlouhodobou podporu šachového sportu v Praze 5. Turnaj měl hladký průběh, hráče bezesporu 

uspokojil a svým konáním obohatil slavnostní společenskou atmosféru v hlavním městě republiky. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=587f1c42-a9ab-4835-82f7-fb5cc5a6db1c&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Michal Konopka získal trenérskou cenu FIDE 

chess.cz - 21.10.2019 

strana: 00 

 

Milá zpráva k nám dorazila od světové šachové organizace FIDE. Manažer české reprezentace 

Michal Konopka obdržel trenérskou cenu Tigrana Petrosjana – více informací najdete v článku na 

webu FIDE. Gratulujeme! 

 

K ocenění Michal Konopka napsal: 

 

„Moje první mezinárodní trenérské zkušenosti ze začátku 90.let byly nadějné – Eliška Richtrová, 

které jsem pomáhal jako sekundant na mezipásmovém turnaji v Azově v roce 1990, obsadila 

3.místo postoupila do turnaje kandidátek MS. Tomáš Oral, kterého jsem měl na starosti během 

mistrovství Evropy mládeže v Rumunsku (Mamaia 1991), dokázal vyhrát v kategorii U14. Jako 

mladý trenér jsem si tehdy myslel, že to je normální a další medaile a úspěchy budou automaticky 

následovat. Další léta ukázaly, že jsem se hluboce mýlil. Pouhé spojení dobrý svěřenec – dobrý 

trenér nestačí, k úspěchu je potřeba mnoha dalších faktorů, a především – kvalitní práce. 

 

Trenérským vrcholem, kterého si nesmírně vážím, bylo jedenáctileté působení ve funkci kapitána 

české reprezentace mužů. Byly dobré turnaje, byly horší turnaje, ale každopádně jsme během tohoto 

období dosáhli zatím nejlepších umístění v historii samostatné České republiky jak na Mistrovství 

Evropy (6.místo, Plovdiv 2003), tak na olympiádě (11.místo, Turín 2006). Doufám, že se 

reprezentaci podaří tyto výsledky v brzké budoucnosti překonat! 

 

Díky trenérské práci jsem se seznámil s řadou vynikajících šachových osobností, počínaje Davidem 

Navarou. Nejraději ale vzpomínám na tréninky s Viktorem Lázničkou, kterého jsem vedl od jeho 

útlého věku až do roku 2006, kdy dokázal vyhrát MČR mužů, překročit hranici ratingu 2600 a 

debutovat na olympiádě v mužské reprezentaci. 

 

Ocenění od FIDE – ceny Tigrana Petrosjana za speciální úspěchy – si velmi cením, beru ho jako 

odměnu za dlouholetou trenérskou práci – přeci jen mezi zmiňovanou medailí Tomáše Orala a tou 

letošní Václava Fiňka z ME mládeže uplynulo již 28 let.“ 

 

Článek publikován 21. 10. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Aktuality 

TMK. 
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Šachisté začali. Na úvod nejlepší Slovan 

karvinsky.denik.cz +1 - 18.10.2019 

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

Karvinsko – Druhou říjnovou neděli odstartovaly šachové soutěže družstev. V druhé lize byl z 

našeho okresu nejúspěšnější Slovan Havířov, který těsně vyhrál nad Slavojem Poruba C. Karviná, 

Baník Havířov a Slavia Orlová B naopak neuspěly. 

 

O tomto víkendu se rozběhne i první liga, kde má Karvinsko zastoupení v podobě okresní jedničky 

Orlové a také Českého Těšína, který v minulé sezoně spadl z extraligy. 

 

Slovan Havířov – Slavoj Poruba C 4,5:3,5 

 

„Nastoupili jsme kompletní, hostům naopak chyběli dva hráči základní sestavy, proto jsme před 

utkáním pomýšleli na tři body,“ prozradil kapitán domácího Slovanu Aleš Kubeczka. „Cesta k nim 

ale byla složitá. Nejprve remizovali Neděla, Pacl i Wiewiora, až pak jsme šli do vedení díky 

Jaworskému, který porazil Čempela,“ přibližoval. 

 

Po remízách Valenčíka a Szczepanka  remizoval se štěstím i on sám a tíha zápasu tak spočívala na 

Beranovi, který nesměl prohrát. „Beran prokázal pevné nervy a v partii dlouhé 123 tahů dokázal 

dotírajícího soupeře udržet v remízových vodách,“ uvedl Kubeczka. 

 

Body: Jaworski 1, Neděla, Wiewiora, Szczepanek, Valenčík, Pacl, Kubeczka a Beran po 0,5 – 

Walter, Kufa, Václavík, Kudla, D. Mičulka, P. Mičulka a Vícha po 0,5. 

 

Tatran Litovel – ŠK Karviná 5:3 

 

„Vstup do prvního kola se nám nevydařil,“ smutnil kapitán Karviné Lubomír Zimniok. „Přitom 

úvod nám vyšel na sto procent,“ připomněl, že po třech hodinách hry vedli Karvinští 3:0. „Na 

zbývajících šachovnicích jsme potřebovali urvat aspoň dva body, bohužel to nevyšlo ani na 

remízu,“ zalitoval. 

 

Nejdříve Olšar přepjal strunu a v pozici, která pro něj byla zřejmě lepší, se dostal do problémů s 

časem. „Snažil se hrát na výhru, ale neuvědomil si, že mu zbývá jedna minuta do časové kontroly a 

místo opakování tahů zvolil náročné pokračování. Možná by mohl zvítězit, ale s omezeným časem 

pozici nezvládl a prohrál překročením času na stanovený počet tahů. Podobně jsem dopadl i já, 

když jsem prakticky vyhranou pozici pokoušel štěstěnu tak dlouho, až jsem nakonec prohrál,“ 

přiblížil dvě určující partie Zimniok. 

 

Body: Jan Krejčí st., Śorm, Bělunek, Jan Krejčí ml. a Gerych po 1 – Raszka, Káňa a M. Sobek po 1. 

 

Slavia Orlová B – TŽ Třinec B 2:6 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2854f7b4-6883-4c11-8f3c-97b3bd49030c&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Body: Zabystrzan, Horváth, Sieber a O. Šrámek po 0,5 – Tymrakiewicz, Sikorová, Schoupal a 

Kocián po 1, Fargač, Pilch, Cupek a Kvíčala po 0,5. 

 

Labortech Ostrava B – Baník Havířov 5,5:2,5 

 

Body: Orzechowski, Krajina, Macíček a Kaňok po 1, Talla, Bachořík a Kozelský po 0,5 – Kičmer 

1, Dobrovolský, Funiok a Vízner po 0,5. 
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Dolní Bousov již popáté ovládly šachy 

novinky.cz - 15.10.2019 

rubrika: Vaše zprávy - strana: 00 - autor: Petr Novák 

Bousovské šachování je již tradiční akcí, kterou pořádá každoročně na podzim obecně prospěšná 

společnost Spokojený domov ve spolupráci s TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v Základní škole T. G. 

Masaryka v Dolním Bousově. Letos 12. října se uskutečnil již 5. ročník. 

 

 
 

Turnaje se tentokrát zúčastnilo 20 hráčů a hráček. Z toho většina z pořádajícího TJ Auto Škoda 

Mladá Boleslav, ale zastoupeni byli i účastníci z SK Sokol Vyšehrad či Šachklubu města 

Dobrovice, několik neregistrovaných hráčů a jeden cizinec. 

 

Pestrá byla účast i z hlediska věku soutěžích, který se pohyboval od 8 do 79 let. Ukazuje se, že 

šachy jsou koníčkem všech generací. Výjimečná byla letos účast žen – obecně jsou mezi šachisty 

zastoupeny málo, ale do Bousova tentokrát přijely hned čtyři, což je více než v předchozích 

ročnících. 

 

V kategorii dětí zvítězil Mihail Jordanov, na druhém místě se umístil Adam Harcuba následovaný 

Stanislavem Šelderem, Jiřím Halákem a Matějem Špringlem. Mezi dospělými hráči se na prvním 

místě umístil Jakub Eliáš, druhý byl Augustin Dubnička, třetí Jindřich Řezáč, čtvrtý Jan Harcuba a 

pátý Jan Šelder. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5ae72a98-7547-46a0-8e62-b91b7b4fcbd8&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Partnery akce byly likérka L'OR special drinks, s.r.o., Inzert Reality, s.r.o., a Malyra, s.r.o. 

 

Spokojený domov poskytuje již od roku 2004 péči seniorům a handicapovaným v jejich vlastních 

domácnostech, aby se nemuseli stěhovat do pobytových zařízení sociálních služeb. Bousovské 

šachování je jednou z doplňkových aktivit této obecně prospěšné společnosti. 

 

První dvojkolo extraligy 

chess.cz - 14.10.2019 

strana: 00 

 

Letošní extraliga začala předehrávkou v Ostravě (respektive v Bílovci) už první říjnový víkend, 

kam přijeli dva hlavní favorité soutěže 1. Novoborský ŠK a Lysá nad Labem. 
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Slavoj Poruba nejprve v sobotu prohrál 2-6 s Novým Borem, který letos posílil ještě o Vana 

Nguyena, v neděli pak sehrál vyrovnaný zápas s obhájcem titulu z Lysé nad Labem a jen těsně 

prohrál 3,5-4,5.  

Zápas Slavoj Poruba – 1. Novoborský ŠK (foto Petr Boleslav)  

Všechny partie okomentoval IM David Kaňovský.  

Víkend za Výstaviště Lysá nad Labem hodnotí kapitán Vlastimil Jansa: „ Vzhledem ke všem 

nepříznivým okolnostem (cestovní problémy, neúplná sestava…) to byl pro nás neobyčejně těžký 

víkend. Oba zápasy byly velice vyrovnané, ale nakonec se nám podařilo vydolovat plný počet 

bodů!! Jsme samozřejmě velice rádi, že se nám to povedlo, uznání zaslouží však i kvalitní výkon 

našich ostravských soupeřů.  

“  

Labortech Ostrava nenasadil na favority extra silnou sestavu. V sobotu prohrál s Lysou nad Labem 

3-5 a v neděli s 1. Novoborským ŠK ještě jasněji 1,5-6,5.  

Kapitán 1. Novoborského ŠK Petr Boleslav byl s výkonem svého týmu spokojen: „ Zvládli jsme 

perfektně ostrý start do letošní sezony na horké ostravské půdě. Jsem velmi spokojen, že jsem mohl 

opět vidět dva poctivě odehrané zápasy na všech deskách.  

“  

Tým 1. Novoborský ŠK (foto Petr Boleslav)  

Ostatní zápasy se odehrály další víkend tedy 12. a 13. října, zavítat jste mohli do Brna, Pardubic či 

Turnova. Vzhledem k tomu, že se dvojkolo krylo s turnajem Isle of Man, kde startují opory mnoha 

týmů, tak bylo jasné, že některé týmy byly o své hvězdy oslabeny.  

Na východ Čech v sobotu přijel BŠŠ Frýdek-Místek, hráči Pardubic však ukázali svoji sílu a 

zvítězili jasně 5,5-2,5. V neděli ovšem proti Kroměříži nepotvrdili roli favorita a překvapivě ztratili 

body po prohře 3-5.  

Pohled do hracího sálu v Pardubicích (foto Luboš Roško)  

Za Slavii Kroměříž zhodnotil dvojkolo Miroslav Kašík: „ Utkání v Turnově bylo naše první 

extraligové utkání v historii vůbec, a tak trochu jsme zaplatili nováčkovskou daň. Po ranním cca 

350 km přesunu se hráčům nehrálo zcela dobře. Snaha sice byla a zápas dlouho vypadal, že šance 

na alespoň bod jsou. Nicméně osud psal jiný scénář a my odjeli z Turnova bez jediné výhry s 

prohrou 5,5.  

No a to nás čekal ještě noční, více jak 120 km přesun do Pardubic. Vše ovšem dopadlo bez 

problémů a my jsme se ubytovali v nádherném penzionu 10 km od Pardubic, kde nám i přes 

pokročilý čas nachystali výbornou večeři v příjemném prostředí. Kolektiv se lépe poznal a v klidné 

a zcela uvolněné atmosféře, jsme tak trochu rozebrali skončený i očekávaný zápas.  

Naše družstvo na druhý den nastoupilo proti Pardubicím jako vyměněné a i přes mírný elový deficit 

jsme celý zápas tahali za delší konec. No v závěru se k nám přiklonilo i to pověstné štístko a je z 

toho naše první extraligové vítězství. Těší nás o to víc proto, že za Pardubice proti nám nastoupili 

doslova šachové legendy jak světového (Ivančuk), tak českého (Hráček) šachu.  

“  

Legenda Vasyl Ivančuk se poprvé představil v české extralize, v partii proti Sergeji Azarovovi (foto 

Luboš Roško)  

Obě kola za GASCO Pardubice zhodnotil Luboš Roško: „ Nastoupili jsme do prvního kola s velkou 

posilou, velmistrem Ivančukem. Pozitivní bylo také to, že jsme hráli poprvé v nových prostorách 



 

 

krajského sálu Jana Kašpara, kde bylo dostatek místa jak pro hráče, tak pro diváky, kteří mohli 

sledovat promítání šachovnic na plátně. Vývoj utkání byl takový, že favorité na šachovnicích 

zkoušeli své soupeře co to šlo a nakonec tedy výhra Pardubic.  

Ve druhém kole jsme museli trochu poupravit sestavu a místo Miloše Jirovského nastoupil k 

extraligové premiéře FM Tomáš Ludvík. Na všech šachovnicích 1-6 hráli všichni remízy a utkání 

rozhodovaly poslední dvě šachovnice, kde jsme byli celý zápas trochu horší. Nakonec nás naši 

soupeři přetlačili a utkání jsme prohráli.  

“  

Týmová fotka GASCO Pardubice (foto Luboš Roško)  

Turnov hrál bez svých opor na prvních dvou šachovnicích a proti Kroměříži, která má na soupisce 9 

cizinců v základu, to byl papírově vyrovnaný duel. Nováčkovi ale nic nedarovali a zvítězili jasně 

5,5-2,5. Nedělní zápas s Frýdkem-Místkem byl velmi vyrovnaný a bojovný, dlouho to vypadalo na 

zápasovou remízu, ale v časovkách své partie na svou stranu naklonili Toms Kantans a Lukáš 

Vlasák (uhrál 2/2) a zajistili vítězství Turnova 4,5-3,5, za Frýdek za rozhodnutého stavu korigoval 

Serguei Vesselovsky.  

Pohled do hrací sálu v Turnově v zápase proti Slavii Kroměříž (foto Tomáš Ďúran)  

Zhodnocení kapitána ŠK ZIKUDA Turnov Pavla Šimáčka: „ Úvodní dvojkolo vyšlo báječně, 

porazili jsme nebezpečné týmy Kroměříže i Frýdku-Místku a dál se necháváme unášet na vítězné 

vlně. V obou dvou případech podle mě zaslouženě, žádný zvrat se nekonal. Jsem rád, že jsme do 

týmu úspěšně zapojili dvě nové posily, které předvedly velkou bojovnost a touhu po vítězství. Už 

teď se těšíme na další výzvu, která nás čeká v třetím a ve čtvrtém kole v Praze!  

“  

Zápas Zikudy Turnov proti BŠŠ Frýdek-Místek (foto Tomáš Ďúran)  

Do Bowling centra v Brně zavítaly pražské celky. Letos především Moravská Slavia Brno posílila, 

jak o cizince (Boris Gelfand a Ivan Saric), tak o českého reprezentanta Jiřího Štočka. V sobotu 

vyzvali druhého nováčka ŠK Dopravní podnik Praha, držitele 11 titulů z dřívějších dob, který ale 

letos podle sestavy čeká boj o záchranu. Moravská Slávia si s nimi poradila jasně 6-2, a to vítězství 

mohlo být klidně vyšší. I v neděli proti Unichessu vyhráli jasně 5-3 a mají z víkendu plný počet 

bodů.  

Zápas Moravská Slavia Brno – DP Praha (foto Vladimír Jagr )  

Komentář za Siesta Solution Unichess od Jana Bartoše: „ Siesta Solution Unichess zažil v Brně 

velmi stabilní dvojzápas. V sobotu zvítězil nad Durasem oslabeným o cizince 5,5:2,5 s rezervou a v 

neděli prohrál se silnou a neoslabenou Moravskou Slávií 3:5 také s rezervou. Pěknou kuriozitkou 

bylo atypické samochycení útočící bílé dámy v sobotní partii Roubalík-Bernášek. 
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Šachový vlak 2019 vyjíždí již tento pátek pod záštitou ministrů dopravy a zahraničí 

vlasteneckenoviny.cz - 10.10.2019 

strana: 00 

 

PRAHA | Již podeváté vyjede tento pátek 11. října na svoji pětidenní středoevropskou jízdu 

Šachový vlak. Na jeho palubě se hraje mezinárodní šachový turnaj, kterého se každoročně účastní 

na sto hráčů z více než dvaceti zemí celého světa. Dopravcem Šachového vlaku jsou České dráhy. 

 

Záštitu nad Šachovým vlakem 2019 převzali ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministr 

zahraničních věcí Tomáš Petříček, kteří se v pátek 11. října zúčastní jeho slavnostního odjezdu z 

hlavního nádraží v Praze. Dalším z čestných hostů slavnostního odjezdu bude i legendární šachový 

velmistr Vlastimil Hort, který vlakem pocestuje až do Karlových Varů, prvního etapového města. 

 

Šachový vlak 2019 pojede po trase Praha – Karlovy Vary – Český Krumlov – Brno – Trenčín – 

Praha ve dnech 11. až 15. října. Speciální vlaková souprava má deset vozů, mezi nimiž jsou i 

salónní vozy přestavěné na turnajové sály. 

 

Mezi vítězi minulých ročníků, kdy Šachový vlak jel i do Německa, Rakouska, Polska či Maďarska, 

byli například velmistr Lars Karlsson (Švédsko), velmistr Ian Rogers (Austrálie), velmistr Vlastimil 

Hort (Česká republika / Německo) či velmistr Suat Atalik (Turecko). 

 

Podrobné informace o Šachovém vlaku, unikátním projektu Pražské šachové společnosti a Českých 

drah, který nemá na světě obdoby, najdete na webech praguechess.cz nebo sachovy-vlak.cz a na 

facebookovém profilu Šachový vlak / Chess Train. 

 

ČD: Šachový vlak 2019 vyjíždí již tento pátek pod záštitou ministrů dopravy a 

zahraničí 

politicke-listy.cz - 9.10.2019 

strana: 00 

 

Již podeváté vyjede tento pátek 11. října na svoji pětidenní středoevropskou jízdu Šachový vlak. Na 

jeho palubě se hraje mezinárodní šachový turnaj, kterého se každoročně účastní na sto hráčů z více 

než dvaceti zemí celého světa. Dopravcem Šachového vlaku jsou České dráhy. 

 

Záštitu nad Šachovým vlakem 2019 převzali ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministr 

zahraničních věcí Tomáš Petříček, kteří se v pátek 11. října zúčastní jeho slavnostního odjezdu z 

hlavního nádraží v Praze. Dalším z čestných hostů slavnostního odjezdu bude i legendární šachový 

velmistr Vlastimil Hort, který vlakem pocestuje až do Karlových Varů, prvního etapového města. 

 

Šachový vlak 2019 pojede po trase Praha – Karlovy Vary – Český Krumlov – Brno – Trenčín – 

Praha ve dnech 11. až 15. října. Speciální vlaková souprava má deset vozů, mezi nimiž jsou i 

salónní vozy přestavěné na turnajové sály. 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5e1348f2-3d43-43cb-8efc-506eb8fa50a7&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Mezi vítězi minulých ročníků, kdy Šachový vlak jel i do Německa, Rakouska, Polska či Maďarska, 

byli například velmistr Lars Karlsson (Švédsko), velmistr Ian Rogers (Austrálie), velmistr Vlastimil 

Hort (Česká republika / Německo) či velmistr Suat Atalik (Turecko). 

 

Podrobné informace o Šachovém vlaku, unikátním projektu Pražské šachové společnosti a Českých 

drah, který nemá na světě obdoby, najdete na webech praguechess.cz nebo sachovy-vlak.cz a na 

facebookovém profilu Šachový vlak / Chess Train. 

 

Talentovaný Džavcha slaví republikový bronz 
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Teprve devítiletý Delgerdalai Bayarjavkhlan z ŠK Staré Město se stal největší hvězdou výpravy od 

pravého břehu řeky Moravy na republikovém šampionátu žáků v Rapid šachu, který po dva dny 

hostila Třešť. V nabité konkurenci totiž vybojoval bronzovou medaili! 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4c34b1f9-df5d-47e2-bedb-36559a01a170&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

„Celý turnaj odehrál naprosto skvěle, v konečném účtování získal 6,5 bodu, což mu vyneslo 

senzační třetí místo. Chlapec mongolského původu je velkou nadějí staroměstského šachu, už brzy 

se objeví v mládežnických reprezentacích České republiky,“ prohlásil na adresu nesporného talentu 

Antonín Macháček, předseda komise mládeže ŠK Staré Město. 

 

Bayarjavkhlan zazářil v nejmladší kategorii chlapců do 10 let, ve které se představil také Matěj 

Babula, poslední z trojlístku šachových sourozenců. Uhrál šest bodů a skončil osmý, čímž vysoko 

předčil turnajové nasazení. „Matěj i Džavcha (přezdívka - pozn. autora) na své pouti domácím 

šampionátem dokázali porazit nedávného mistra světa do osmi let Jirku Boušku z Polabin,“ podotkl 

Macháček. 

 

V nejstarší kategorii do 14 let hrál Vlastimil Babula jun., který se ziskem 5,5 bodu skončil třináctý. 

V dívkách do 12 let bojovala Klára Spáčilová, pět bodů jí zajistilo deváté místo. V doprovodném 

Openu nastoupil i nejmladší z bratrů Babulových Tomáš, který v premiérovém republikovém 

turnaji uhrál tři body. 

 

Finální vidlička 
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218. díl pořadu V šachu 
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Hostem ve 218. dílu pořadu V šachu je Sergej Movsesjan, se kterým se moderátorka Karolína 

Sochorová věnuje průběhu Světového poháru v Chanty-Mansijsku. V reportáži uslyšíte i komentář 

Davida Navary, který bohužel soutěž opustil hned v prvním kole. 

 

Pořad se věnuje také MČR čtyřčlenných družstev v rapidu a bleskovém šachu, které se v září 

konalo v Teplicích, v elektronické tužce pak Sergej Movsesjan rozebírá ukázky z ME seniorských 

týmů a z velmistrovského turnaje v Blansku. Na závěr uvidíte, že šachový pěšák může mít hodnotu 

i desítek miliónů korun. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Který extraligový tým posílil ukrajinský velmistr Vasilij Ivančuk? 

Odpovídat můžete do konce října na adresu soutez@chess.cz a vyhrát dvě knížky o šachové historii. 

 

Na pořad je možné se podívat na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-

sachu/ . 

 

Článek publikován 7. 10. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Velké šachové překvapení. Na úkor Ding Lirena ovládl Světový pohár Ázerbájdžánec 

Radžabov 
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Nejdelší a nejdůležitější šachový turnaj letošního roku Světový pohár 2019 překvapivě vyhrál 

ázerbájdžánský velmistr Tejmur Radžabov, když ve finálovém rozstřelu porazil v bleskových 

partiích hlavního favorita, světovou trojku Dinga Lirena. 

 

Ze 128 šachistů bojujících v letošním Světovém poháru měly vysoké zastoupení asijské velmoci 

Čína a Indie, očekávaně USA a tradičně Rusko a Ázerbajdžán s Arménií.  

Vyřazovacím způsobem se bojovalo nejen o velmi slušné finanční ceny (vítěz bral přes sto tisíc 

dolarů a i kdo vypadl v prvním kole, neodjel s prázdnou, ale s velmi útěšnými šesti tisíci dolary), 

ale především o dvě místa v turnaji kandidátů mistrovství světa. 

Český reprezentant David Navara vypadl hned v prvním kole, když překvapivě nestačil na 

ratingově mnohem slabšího, mladého ruského velmistra Daniila Yuffu.  

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6015c605-3c48-4f1e-9962-e47b8d2401fb&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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A i další tři v Praze žijící účastníci Světového poháru – Sergej Movsesjan (Arménie), Max 

Rodshtein (Izrael) a Pentala Harikrišna (Indie) – se nezdrželi v ruském Chanty-Mansisjku, kde se 

Světový pohár hrál, o moc déle.  

Z hojně zastoupených zemí překvapivě velmi rychle vypadli i Američané a stejně i všichni Indové 

se brzy poroučeli domů. A vždy silné Rusko a Arménie vydržely jen do čtvrtfinále. 

První semifinálovou dvojici utvořili Tejmur Radžabov s Maximem Vachierem-Lagravem a 

ázerbájdžánský velmistr rozhodnul již v klasických partiích velmi hezkou partií s figurovým 

útokem na předčasně rochovaného černého krále. 

Druhým semifinálovém párem pak byli dva čínští velmistři. To samozřejmě vzbuzovalo otázky, zda 

nepůjde o předem domluvené vítězství Yu Yangyiho.  

Finalisté Světového poháru totiž postupují do Světového poháru, kam se Ding Liren prakticky již 

kvalifikoval na základě svého ratingu. Takže pokud by vyhrál mladší Yu, měla by Čína v turnaji 

kandidárů dva své reprezentanty.  

Podezření ještě zesílilo po rychlých remízách ve vážných partiích. Jenže tie-break dokázal, že o 

žádnou čínskou dohodu nešlo, nebo na ni Ding Liren zapomněl. 

Ve druhé rapidové partii zkušenější Ding Liren krásně vyhrál v nesmírně ostré a bojovné partii, 

které bude jistě patřit mezi jeho životní. 

 

 
 

Finále začalo podle papírových předpokladů. V první partii Radžabov nezískal bílými ani stín 

výhody a ve druhé černými si ani neškrtl.  



 

 

Ding Liren v zahájení Anglickou hru převedl do Maróczy sicilské, rochnul si na dlouho a velmi 

přesvědčivě demonstroval, jak má bílý takové pozice hrát.  

Eliminace možnosti černého na dámském křídle i úderu v centru, rychlý nástup na královském 

křídle f4, g4, h4 a pěšci valí do Baku. 

Jenže ve třetí partii Ding Liren zopakoval Marshalův útok z první partie, ale tvrdě narazil.  

Tejmur Radžabov byl brutálně připraven – na základě domácí přípravy „odblical“ skoro čtyřicet 

tahů až do vyhrané koncovky. Čtvrtá partie v klasickém tempu skončila rychlou remízou a šlo se do 

tie-breaku. 

Všichni včetně mistra světa Magnuse Carlsena, který pro Chess24 komentoval průběh rozstřelu ve 

zrychleném šachu, očekávali bezpečné vítězství čínského velmistra.  

Zvláště když prakticky v každé rapidové a posléze bleskové partii získával velkou časovou výhodu. 

Jenže Tejmur Radžabov se pokaždé dokázal ubránit a to i s pouhými několika sekundami na 

hodinách. 

Rozhodnutí padlo v páté rozstřelové partii. Ding Liren přešel s časovým náskokem do koncovky, 

kde stále trochu lépe – měl převahu střelce proti jezdci – jenže přehlédl jezdcové vidličky a prohrál.  

 

Šachy zapojeny v Olympijském víceboji 
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Sazka Olympijský víceboj nabízí dětem na českých školách možnost vyzkoušet si různé sporty. 

Nově jsou mezi nimi zařazeny také šachy! 

 

Koukněte v článku na propagační video s Tadeášem Kriebelem a Natálií Kaňákovou: 

 

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/naucte-zaky-strategicke-mysleni-nad-partii-sachu 

 

Článek publikován 3. 10. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
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Navždy odešel Jaromír Novák, legenda klatovského šachu 
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Ve věku 85 let tento svět navždy opustil Jaromír Novák, legenda a nestor klatovského šachu. 

 

 
 

Jaromír Novák byl člověk, pro kterého byly šachy naprosto vším. Téměř 70 let působil v šachovém 

klubu a tomuto sportu se věnoval s obrovskou vervou a láskou jako hráč i organizační pracovník. 

 

Celkem 58 let dělal kapitána A družstva nebo B týmu v soutěžích družstev, pomáhal organizovat 

šachové turnaje pro dospělé i děti. Byl aktivním funkcionářem nejen v klatovském klubu, ale i 

mimo něj. Od roku 1999 až do současnosti vedl šachový klub z pozice předsedy oddílu. 

 

Za šachovnicí byl vždy nebezpečný pro každého soupeře, ve svém životě vyhrál nespočet 

šachových partií, vždy však naprosto čestným způsobem, neboť úcta k soupeři, tedy vlastnost, která 

se v dnešní době vidí čím dál tím méně, byla u něj vždy na prvním místě. 

 

Na sklonku svého bohatého (nejen) šachového života zpracoval a vydal skvostnou unikátní 

šachovou publikaci s názvem Historie šachu v Klatovech ve vzpomínkách Ing. Jaromíra Nováka. V 

roce 2015 byl při vyhlášení ankety Sportovec roku okresu Klatovy uveden do síně slávy za svoji 

celoživotní práci a sportovní úspěchy. 

 

„Odešla velká šachová legenda našeho klubu, výborný kamarád, ale především odešel skvělý 

člověk. Nikdy nezapomeneme,“ uvedl za Šachklub Sokol Klatovy Karel Nováček. 

 

Karel Nováček, Martin Mangl 
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Šachový velmistr prohrál dvě partie z šestadvaceti 
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Šachová extraligy startuje i s hvězdami 
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Startující šachová extraliga bude letos kvalitnější a vyrovnanější 

sportovnilisty.cz +1 - 2.10.2019 

strana: 00 - autor: Petr Skála 

Loňský překvapivý mistr ŠK Výstaviště Lysá nad Labem i největší favorit soutěže a devítinásobný 

šampión 1. Novoborský ŠK předehrávají už o prvním říjnovém  víkendu své duely úvodního kola 

šachové extraligy. Oba týmy zajíždí za svými soupeři do Ostravy. 

 

Tým 1. Novoborský ŠK má na své soupisce jako jediný z účastníků české extraligy šachisty s 

ratingem Elo přes 2700, a to hned čtyři. Kromě české jedničky Davida Navary je to ještě Ind Vidit 

Santosh Gujrathi, Polák Radoslaw Wojtaszek či další Ind Pentala Harikrišna. Ten je jako světová 

osmnáctka nejlépe postaveným hráčem v letošní extralize. 

 

Jak říkám... 

 

„Naším cílem je znovu pozvednout pohár pro vítěze.   Z českých hráčů k nám přišla velká posila, 

aktuální mistr Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguyen. Trochu jsme zúžili kádr cizinců, i když ještě  

doplnit tyto řady přišel  španělský velmistr David Guijarro,“ netajil  se Petr Boleslav, kapitán klubu 

1. Novoborský ŠK, který uspěl v nejvyšší domácí soutěži mezi lety 2010 a 2018 devětkrát za sebou. 

 

Titul z uplynulé sezóny  ovšem obhajuje ŠK Výstaviště Lysá nad Labem a tento tým věří v umístění 

na nejvyšších příčkách i letos.  

Jak říkám... 

 

„Nastávající sezóna bude nejen vyrovnanější, ale i kvalitnější a silnější,“ řekl  kapitán Lysé 

Vlastimil Jansa. V jeho kádru nedošlo proti loňsku prakticky k žádným změnám, týmovou 

jedničkou je nadále Ukrajinec Ruslan Ponomarjov. 

 

Jak vidíte situaci v novém  ročníku extraligy? 

 

„Novou hvězdou soutěže je bezesporu klub Moravská Slavia Brno. Asi chtějí navázat na někdejší 

slavnou tradici,“ dodal Jansa  při pohledu na soupisky. 

 

Z té brněnské září jméno Boris Gelfand. Tento Izraelec je bývalým členem elitní desítky, jehož 

nejvýraznějším počinem je role vyzyvatele v zápase o titul mistra světa v roce 2012. Gelfand tehdy 

podlehl obhájci titulu Višvanáthanovi Ánandovi. 

 

Dalí výrazná postava světového šachu se představí ve vloni stříbrném týmu GASCO Pardubice. Je 

jí legendární Vasyl Ivančuk, nejlepší ukrajinský šachista a hráč, jenž v kariéře dosáhl na druhé 

místo žebříčku a v roce 2016 dokonce vyhrál světový šampionát v rapid šachu. V současnosti je 

Ivančuk na 50. místě rankingu, o místo za Gelfandem. 

 

Nejen díky těmto velkým jménům by letošní ročník české extraligy měl být velmi vyrovnaný. 
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Jak říkám... 

 

„I nováčci v soutěži, Slavia Kroměříž a ŠK Dopravní podnik Praha, dali dohromady velmi pěkné 

týmy, takže v letošním roce není vůbec jasné, kdo bude hrát o záchranu. Outsidery není vidět. 

Potvrzuje se, že naše extraliga právem patří k nejsilnějším klubovým soutěžím v Evropě,“ řekl  

místopředseda Šachového svazu ČR Martin Petr. 

 

1. Novoborský ŠK vstoupí do nové sezóny hned v sobotu 5. října 2019, kdy v předehrávce prvního 

kola přijede na půdu Slavoje Poruba.  

 

ŠK Výstaviště Lysá nad Labem ve stejný den sehraje své úvodní utkání jako host klubu TJ 

Labortech Ostrava.  

 

V neděli 6. října 2019 si oba favorité soutěže své soupeře vymění.  

(rb, Šachový svaz České republiky, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála) 

 

Klub šachistů Říčany 
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17. ročník a sedmnáctiletý vítěz Poháru města 

 

17. ročník Poháru města Říčany měl nejmladšího vítěze v historii. Vítěz vzešel ze 150 hráčů, kteří v 

Říčanech trávili své sportovní úspěchy i propady ve dnech 24. 8. - 31. 8. 

 

Vítězné tažení teprve sedmnáctiletého talentu, mistra FIDE Richarda Mládka z Vlašimi, nezastavil 

ani mezinárodní velmistr Petr Neuman, který skončil na 2. místě. Na 3. místě skončil dvojnásobný 

vítěz, mistr FIDE, Tomáš Vojta z Vlašimi. 

 

Nejlepší ženou se stala na celkovém 5. místě mezinárodní velmistryně, Tereza Rodshtein. 

 

Nejlepším domácím hráčem se stal Martin Novotný na celkovém 10. místě.  

 

V rámci Poháru města Říčany se hrají turnaje dva. Turnaj B ovládl domácí Dušan Malý, což je jistě 

jeho největší dosavadní úspěch. 

 

Turnaj se hrál také jako Krajský přebor. V kategorii mužů obsadil Martin Novotný 4. místo a 

zároveň 2. místo v kat. H 18.  V kategorii žen Julie Vilímová skončila na 2. místě a Kristýna 

Otrubová na 3. místě. Martin Vystrčil se stal krajským přeborníkem do 20. let. Marek Otruba byl v 

této kategorii třetí. Krajskou přebornicí do 20 let se stala Hanka Bartošová a Monika Strnadová do 

18 let. 
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Domácího prostředí využilo 35 hráčů. Mezi diváky jsme mohli vidět krátce i nejlepšího hráče ČR, 

Davida Navaru. Rovněž reprezentantky Karolínu Olšarovou a Nelu Pýchovou. Přijel se podívat i 

reprezentační trenér Michal Konopka a řada dalších diváků. 

 

Musím poděkovat stabilnímu organizačnímu výboru, který tento dlouhý turnaj zvládá. Jmenovitě se 

jedná o Marii Jirouškovou, Zdeňka Hegera, Františka Havlíka, Jana Kolašína a Milana Němce. 

 

Mistrovství ČR  

v Rapid šachu 

 

Nejlepší čeští hráči v mládežnických kategoriích se o víkendu 7. 9. - 9. 9. sešli v Třešti u Jihlavy na 

Mistrovství České republiky v rapid šachu. Hrálo se tempem 2 x 20 minut + 5 vteřin na tah. Do 

finále M ČR bylo nutné se probojovat z krajských kol, včetně děvčat, která mají často svá 

mistrovství OPEN. 

 

Naše účast se omezila v soutěžích chlapců jen na kategorii do 12 let. Nejlepší výsledek předvedl 

Jáchym Šmolík, který bral 6. místo, Jáchym Němec skončil na 7. místě. Tobiáš Day skončil na 14. 

místě a Tobiás Pressler na 15. místě 

 

V kategorii dívek nejlépe skončila Laura Sehnoutková v D 12 na 8. místě. V této kategorii ještě 

Alice Zelenková skončila na 22. místě. Monika Strnadová v D 14 skončila na 9. místě. Lucie 

Glasbergerová pak na 22. místě. Oliva Day v kat. D 10 skončila na 9. místě. 

 

 



 

 

V Pekingu ho nepochválí 
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