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Zářijové šachové soustředění reprezentační mládeže 

chess.cz - 30.9.2019 

strana: 00 

 

18.-22.9.2019 jsme se již podruhé setkali spolu s ostatními reprezentanty na soustředění mládeže. 

Útočištěm nám pro tentokrát bylo rekreační středisko Na Trojáku, které se nachází pouhé 4km od 

místa jarního soustředění Tesák, v oblasti Hostýnských vrchů, v malebném kraji lesů vod a strání. 

 

 
Tohoto srazu se zúčastnilo 30 reprezentantů z různých koutů naší země.  Podle výkonnosti jsme byli 

opět rozděleni do tří různobarevných tréninkových skupin. Nejsilnější byla zelená skupina, 

následována fialovou a poslední byla oranžová skupina. Trenéři se střídali u všech tří skupin. 

Trenéry pro toto soustředění byli GM Sergei Movsesjan, slovenský GM Igor Štohl, IM Sergei 

Berezjuk a IM Lukáš Černoušek.  Samá známá jména, která jsou pro mě velkým hnacím motorem k 

samostudiu. 

 

Každý den v 8:00 jsme začínali fyzickou přípravu pod vedením FM Lukáše Vlasáka. Drželi jsme se 

oblíbeného hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“. Běh, protažení celého těla, kliky, výpady. 

Miroslav Tyrš by z nás měl radost. Poté následovala zdravá snídaně formou švédských stolů a v 

9:00 jsme již všichni netrpělivě seděli ve svých tréninkových sálech plni očekávání, čím novým nás 

trenéři překvapí. A že toho nebylo málo. Tréninky byly náročné, ale plné zajímavých témat: „ 

Základy zahájení, Dobré a špatné figury“. Ve zbylém čase jsme řešili šachové úlohy a studie. 

 

Po dopolední části tréninku byl oběd a ihned po něm byl polední klid, který každý trávil po svém. 

Bleskovky, četba, spánek…Odpolední blok tréninků začínal v 15:00. Opět jsme tři hodiny pilně 

nasávali nové vědomosti ze šachového světa. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7defa9e3-21a6-4e0b-82a7-657d4332bf3a&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Každý večer po večeři byl pro nás připraven šachový program. Výjimkou byl první středeční večer. 

To  jsme šli do baru, kde jsme měli možnost zahrát si bowling, šipky nebo kulečník dle našeho 

výběru. Každý jsme si ten večer náležitě užili. 

 

Ve čtvrtek jsme si poslechli přednášku GM Igora Štohla o jeho šachové kariéře a dokonce nám 

ukázal jednu jím vybranou partii, kterou sehrál a také nám ji okomentoval. V pátek to byl kvíz o 

sladké ceny pod vedením Sergeje Movsesjana a ve druhé části večera si pro nás FM Lukáš Vlasák 

připravil studie, které jsme v týmech řešili. V sobotu jsme měli přednášku s vícemistrem České 

republiky pro rok 2019 IM Lukášem Černouškem. Jako téma si pro nás připravil průřez jeho 

šachové kariéry a doplnil i historky z jeho dětství. 

 

Ve zbylém volném čase po přednáškách jsme se věnovali všemi oblíbenému fotbalu a nově i hře na 

schovávanou. 

 

Toto bylo mé druhé soustředění a opět pro mě bylo hnacím motorem do dalšího šachového studia. 

A myslím, že nejen pro mě. Dalo nám všem hodně nových poznatků ze šachové strategie, které teď 

zúročíme na silně obsazených šachových turnajích. 

 

Na závěr bych rád za všechny účastníky poděkoval za možnost zúčastnit se tohoto soustředění, dále 

bych rád vyzdvihl skvělou organizaci, za kterou je třeba poděkovat Petrovi Piskovi, manažerovi 

reprezentace mládeže a samozřejmě je třeba poděkovat i všem trenérům, kteří nám věnovali svůj 

čas a posunuli nás o něco dál v šachových znalostech. 

 

Jakub Kůsa 

 

Článek publikován 30. 9. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Závěrečná zpráva MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu 

chess.cz - 30.9.2019 

strana: 00 

 

Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek, se ve dnech 21. – 22. 9. 2019 stal z pověření Komise 

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

probíhala ve spolupráci s MKS Vyškov za podpory Města Vyškova. 

 

První kolo turnaje bylo zahájeno s malým deseti minutovým zpožděním, a to z technických důvodů. 

To se podařilo dohnat a od druhého kola už vše běželo dle časového plánu. 

 

Celkově byl turnaj hodně vyrovnaný a po prvních šesti kolech byl mezi prvním a sedmnáctým 

hráčem v průběžném pořadí rozdíl jednoho bodu. Průběžné pořadí po prvním dnu bylo následující. 

Na prvním místě byl první nasazený hráč Vojtěch Říha z Polabin s pěti body, následován 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b3f25263-c635-449d-9d1a-f85d51ae6c01&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

oddílovým kolegou Martinem Buločkinem (4,5 bodů). Třetí místo držel Martin Simet ze ŠK Sokol 

Klatovy. Z dívek na tom byla nejlépe Blanka Brunová ze ŠK Karlovy Vary se ziskem 4,5 bodů. 

 

V druhém hracím dnu se nedařilo prvnímu nasazenému Vojtěchu Říhovi, který získal pouze jeden 

bod ze tří a to ho odsunulo až na šestou příčku. Celkové první místo v turnaji získal Jonáš Eret z ŠK 

Sokol Klatovy před Martinem Simetem ze stejného oddílu. Oba získali 7 bodů a o jejich pořadí 

rozhodlo druhé pomocné hodnocení. První pomocné hodnocení rozhodlo o třetí příčce, po té když 

6,5 bodu uhráli hned tři hráči. Nevyšší počet bodů ze vzájemných partií měl David Barák ze ŠK 

Duras BVK Královo Pole. 

 

Organizátory mile zaskočil počet hráčů, kteří ještě patří do věkové kategorie H,D 10 (Zuzana Stará 

– Šachy Brankovice, Adam Čučka – GPOA Znojmo a Delgerdalai Bayarjavkhlan – ŠK Staré 

Město) a proto jsme se rozhodli udělit cenu i nejmladším hráčům turnaje. Mezi chlapci to byl Adam 

Čučka. Nejmladší dívkou byla Zuzanka Stará, která byla nejmladším účastníkem mistrovství. 

 

Doplňující soutěž družstev ovládlo družstvo ŠK Sokol Klatovy ve složení Eret Jonáš, Simet Martin, 

Flajšman Pavel, Kašpar Lukáš. Na druhém místě skončilo družstvo 2222 ŠK Polabiny a třetí ŠK 

Lokomotiva Brno. 

 

Další pořadí družstev a bohatou fotogalerii naleznete na stránkách pořadatele šachy Vyškov. 

 

„Celkové hodnocení skončeného Mistrovství ČR juniorů a juniorek vyzní kladně. Vše probíhalo 

hladce bez větších problémů. Ocenil bych přístup hráčů ke hře, což se ukazovalo i před začátky 

jednotlivých kol. Většinou byli všichni usazeni ke svým šachovnicím i o pět minut dříve, než byl 

stanovený začátek jednotlivých kol. Celý turnaj s přehledem řídil FIDE rozhodčí Miroslav Hurta, 

kterému pomáhali sáloví rozhodčí z vyškovských klubů.“ 

 

Závěrem bych tímto rád poděkoval celému týmu pořadatelů za skvěle odvedenou práci při přípravě 

a organizace tohoto mistrovství. Poděkování patří společnosti VLRZ VK Vyškov a Vojenské 

akademii za poskytnutí prostor pro pořádání tohoto mistrovství. Poděkování patří i městu Vyškov a 

firmám Ecofleet a Elsyst Engineering za finanční podporu MČR. 

 

Ředitel turnaje Bc. Karel Hruška 

 

Za tým pořadatelů zapsala Radka Slepánková 

 

Článek publikován 30. 9. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

  



 

 

Vítězství si odvezl Plát 
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Přijel, viděl, zvítězil. Tak nějak probíhal druhý ročník turnaje v rapid šachu o Pohár starostky 

Medlovic v podání šachového velmistra Vojtěcha Pláta, který během turnaje pouze dvakrát 

remizoval. Ostatní partie ukončil matem. 

 

„Vůbec jsme nečekali, že by na náš turnaj dojelo takové šachové eso. Pozvánku jsme zveřejnili v 

šachovém časopise a Vojta se na jeho základě přihlásil a k tomu ještě na poslední chvíli. Jeho partie 

měly vždy hodně obdivovatelů, jakým způsobem on hraje, je prostě paráda,“ říká s úsměvem hlavní 

pořadatel Jaroslav Vrtal, který mimochodem v turnaji skončil na sedmém místě. Loňský vítěz Petr 

Koutný z Vlčnova obsadil druhé místo, třetí skončil Pavel Zpěvák z kunovického šachového oddílu. 

V roli rozhodčího odřídil celý turnaj František Vrána, který obsadil čtvrtou příčku. 

 

Autor: sal 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e4aae2df-8f24-47c4-81da-510f3f2d001d&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=eb7989d9-f297-45f1-ab4f-532764d1d87b&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Vážení šachoví přátelé, 

máme pro Vás bohužel jednu velmi smutnou zprávu. V neděli dne 22.9.2019 nás ve věku 85 let 

opustil skvělý člověk, výborný kamarád a legenda klatovského šachu Ing. Jaromír Novák. 

Čest jeho památce! 

Karel Nováček 

Šachklub Sokol Klatovy 

Článek publikován 25. 9. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 

Osmiletý rošťák ví, jak se stát mistrem světa. Anebo jak si zlomit ruku na šachovém 

soustředění 

ČRo - pardubice.cz - 24.9.2019 

rubrika: Sport - strana: 00 

 

Už teď trumfuje nejlepší české hráče. Z Minsku si nedávno přivezl titul planetárního šampióna, na 

který v jeho věku zatím nedosáhnul žádný krajan. 

 

„Být mistrem světa byl můj sen. Teď bych chtěl být velmistr,“ přiznává smělé cíle žák třetí třídy Jiří 

Bouška z Kameniček na Chrudimsku. 

 

 
Giganty nechal za sebou 

 

Mistrovství světa v takzvaném rapid šachu hostilo Bělorusko. V kategorii do 8 let startovalo 169 

šachistů z 35 zemí. Největší soupeři z Ázerbájdžánu a Íránu zůstali o půl bodu za zástupcem 

polabinského klubu. „Hodně jsem si přál, aby ti dva remizovali, což se stalo.“ 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c9eb2aad-150b-4202-a0e9-68700e48595b&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a5b50a45-92f0-4558-8994-f601dffdc61e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a5b50a45-92f0-4558-8994-f601dffdc61e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Rapid šach je šachová disciplína se zkráceným časem. „Musí se hrát minimálně 10 minut a za 

každý provedený tah se přidávají vteřiny,“ vysvětluje trenér Josef Vařejčko. A vyzdvihuje úspěch 

svého svěřence: „Je to první mládežník, který dosáhl titulu mistra světa. Ani současná jednička 

David Navara anebo pardubický Viktor Láznička toho v žádné mládežnické kategorii nedosáhli.“ 

 

Vítězný den byl i pro kouče velmi emotivní. „Grilovali jsme na jedné akci divočáka a utkání jsme 

sledovali přes internet. Že je Jirka mistr světa, jsem paradoxně věděl dřív než on. Přímo v hale 

neměli informace hned. Telefonovali jsme si navzájem s maminkou, a pak jsme to oslavili.“ 

 

Šachy do škol?  

 

Podle Vařejčka má šachový sport v podání dětí svůj význam. „Chceme zavést jeho výuku už v 

mateřských školách. Třeba naši konkurenti z Beskyd tak učí a děti umí tahat figurky ještě před 

nástupem do školy. V některých státech jsou šachy normální součástí vyučování, protože rozvíjejí 

intelekt a spoustu dovedností. U nás funguje projekt Šachy do škol.“ 

 

Jirka se prý neučí, ale všechno nasává jako houba. „Je bystrý, ale je i správný rošťák. My si ho 

umíme zkrotit. Na soustředění jsme mu zlomili ruku,“ říká trenér s nadsázkou. 

 

Jak se to stalo? „Hrál jsem fotbal s velkými kluky. Chytal jsem perdu, až se mi zlomila ruka v 

zápěstí. Pak jsem musel hrát šachy druhou rukou,“ usmívá se mladý světový šampión. 

 

Závěrečná zpráva MČR družstev v rapidu a blesku 

chess.cz - 24.9.2019 

strana: 00 

 

14. a 15. 9. uspořádal ŠK Spartak Ústí n.L. v teplickém hotelu 

 

Mistrovství ČR v rapid a bleskovém šachu družstev. 

 

„Double“ titul získala Moravská Slávia Brno. 

 

Obě bronzové patří TJ Pankrác a o stříbra se podělily týmy Zikuda Turnov (blesk) a Unichess 

(rapid). 

 

Jak probíhaly boje slovem i obrazem v přiložené zprávě. 

 

Pavel Chrz 

 

Článek publikován 24. 9. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=eb1738d2-d056-4f85-b721-3ce5a78d4ebc&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Škádlivé blicky s Magnusem 

Lidové noviny - 24.9.2019 

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

 

 
 

 

Mladý šachista Starého Města vybojoval na mistrovství republiky bronz 

slovacky.denik.cz +1 - 22.9.2019 

strana: 00 - autor: Michal Sladký 

 

Velkého úspěchu dosáhl na Mistrovství České republiky žáků v Rapid šachu v Třešti mladý šachista 

ŠK Staré Město Bayarjavkhlan Delgerdalai, která v kategorii chlapců do 10 let vybojoval 

bronzovou medaili. 

 

Staroměstský šachista Bayarjavkhlan Delgerdalai vybojoval na šampionátu v rapid šachu třetí 

místo. / Foto: Antonín Macháček  

„Tento devítiletý chlapec mongolského původu je velkou nadějí staroměstského šachu a brzy by se 

měl objevit v mládežnických reprezentacích České republiky,“ poznamenal trenér staroměstského 

šachového klubu Antonín Macháček.  

Džavcha, jak se Bayarjavkhlanu Delgerdalai přezdívá, odehrál skvěle celý turnaj a v konečném 

účtování získal 6,5 bodu.  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b711f4da-9029-4515-a86e-1ad338d42d45&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=622a5675-b96a-4af3-88b6-9d125337ff72&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ve stejné kategorii se představil i prostřední z tria šachových sourozenců Matěj Babula. Uhrál 

skvělých šest bodů a osmým místem vysoko předčil své nasazení do turnaje. „Jen pro zajímavost. 

Oba naši mladí Matěj i Džavcha dokázali v turnaji porazit nedávného mistra světa do osmi let Jirku 

Boušku z Polabin,“ připomněl Antonín Macháček.  

Staré Město mělo na šampionátu v Třešti celkem čtyři zástupce. Vlastimil Babula junior získal v 

nejstarší kategorii chlapců do 14 let 5,5 bodu, což mu stačilo na konečnou 13. příčku. V dívkách do 

12 let bojovala Klárka Spáčilová, které pět bodů vyneslo velmi pěkné 9. místo.  

V doprovodném Openu nastoupil i nejmladší z bratrů Babulových Tomáš, který ve svém prvním 

republikovém turnaji uhrál tři body. (ham) 

 

Šachisté přes léto nezaháleli 

kutnohorsky.denik.cz - 21.9.2019 

strana: 00 

 

Ani o letních prázdninách vlašimští šachisté nezaháleli a zúčastnili se hned několika vícedenních 

turnajů. Na některých z nich pak zanechali výraznou stopu a připsali si skvělé úspěchy. 

 

Jako první dal o sobě vědět devatenáctiletý Martin Horák, který na turnaji ve Vsetíně nechal za 

sebou všechny soupeře včetně dvou mezinárodních mistrů a v silné konkurenci zaslouženě zvítězil.  

A protože hrál v červenci výborně i na dalších turnajích, udělila mu v srpnu mezinárodní šachová 

federace titul FIDE mistr. Stal se tak šestým hráčem Spartaku Vlašim, kterému se to v historii 

oddílu povedlo, a přidal se tím k Tomáši Vojtovi, Jiřímu Rýdlovi, Nele Pýchové, Ondřeji 

Mejzlíkovi a Richardu Mládkovi.  

Ještě o něco více byla Vlašim vidět na tradičním turnaji v Říčanech. Tam pro změnu suverénním 

způsobem vyhrál teprve sedmnáctiletý Richard Mládek, jemuž celkovým třetím místem zdatně 

sekundoval Tomáš Vojta. Protože turnaj byl zároveň otevřeným přeborem Středočeského kraje, stal 

se Ríša krajským přeborníkem v kategoriích mužů i juniorů. Úspěch Vlašimi pak podtrhla Anežka 

Vlková, jež se stala krajskou přebornicí mezi ženami.  

Reprezentanti vlašimského šachu se také prosadili na přeborech Mistrovství České republiky Nela 

Pýchová a Tomáš Vojta si na Czech Openu v Pardubicích zahráli turnaj čtyřčlenných družstev v 

dresu Moravské Slavie Brno a pěknými bodovými zisky pomohli svému týmu k celkovému třetímu 

místu a ke stříbrným medailím z MČR (vyhrál ruský tým Yamal).  

Za zmínku také stojí pěkné páté místo Vladimíra Horáka na MČR seniorů nad šedesát let v 

Rychnově nad Kněžnou.  

Nejvýznamnější akcí s účastí Vlašimi bylo srpnové Mistrovství Evropy v Bratislavě. Richard 

Mládek, Jakub Voříšek a Jakub Vojta bojovali v silné konkurenci statečně a mezi elitou Evropy 

nabrali spoustu zkušeností. Nejlepší umístění zaznamenal Jakub Vojta, když mezi hochy do čtrnácti 

let uhrál 5,5 bodu z devíti partií a skončil na 37. místě. Na o dost delší výlet se chystají Nela 

Pýchová s Anežkou Vlkovou, jež v říjnu čeká Mistrovství světa do dvaceti let v Indii. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0388c420-6be8-4914-aa73-bf17c792f49f&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ed9631c2-4b4c-4405-8c99-be44f56231de&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

NA 64 POLÍCH 

Hodonínský deník +5 - 19.9.2019 

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

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=58766b8f-681f-4066-941e-761d8d58cafe&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachisté přes léto nezaháleli 

Benešovský deník - 19.9.2019 

rubrika: Sport - Benešovsko - strana: 14 - autor: (om) 
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Draci uspěli v Novém Jičíně a vyrovnali historické statistiky 

sumpersky.denik.cz +1 - 18.9.2019 

strana: 00 - autor: Draci proti Novému Jičínu. Ilustrační foto, / Foto: Deník / Martin Schwarz 

 

Třetí zápas sezóny a třetí vítězství. Takový vstup do ligové soutěže se naposledy Drakům povedl 

před 22 lety. Středeční výhrou v Novém Jičíně si pak udrželi první příčku tabulky. 

 

Draci proti Novému Jičínu. Ilustrační foto / Foto: Deník / Martin Schwarz  

„Ospalý začátek vyústil v několik šancí domácích, ale potom jsme začali hrát naši bruslivou hru a 

zápas ovládali. Škoda, že jsme téměř permanentní tlak nezúročili více brankami, ale važme si 

hlavně třech důležitých bodů z venku,“ okomentoval duel na klubovém webu trenér šumperských 

hokejistů Martin Janeček.  

Pikantní příchuť pak mělo středeční střetnutí pro dva domácí hráče Lukáše Králíka a Nikolaje 

Tolokonnikova, kteří ještě v minulé sezóně oblékali dres Draků.  

Šumperk nakročil za úspěchem již během první třetiny, ve které si po trefách Vachutky a 

Pokorného vypracoval slibný náskok.  

Do druhého dějství Nový Jičín vystřídal gólmany, když Loubala nahradil v kleci Ďáblů Matoušek, 

jenž poté dlouhou dobu držel šumperské střelce v šachu.  

Až na začátku třetí části jej překonal svou druhou trefou v tomto klání Daniel Vachutka, který tak 

má zatím na kontě ve třech zápasech již čtyři góly.  

V 54. minutě se poprvé prosadili i domácí, nulu na kontě šumperského gólmana Waneckiho smazal 

Dominik Kafka, který má ve svých statistikách i sedm extraligových startů za Vítkovice. Asistenci 

u jeho trefy si připsal exšumperský Lukáš Králík.  

Poslední slovo přesto patřilo Drakům, když v závěrečných vteřinách trefil při power play soupeře 

opuštěnou novojičínskou bránu Daniel Spratek.  

Také další mistrovský duel sehrají hokejisté Šumperku na hřišti soupeře. V sobotu 21. září se ve 

šlágru kola představí na ledě Havlíčkova Brodu. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=383c12ec-1e07-4c02-b5b9-1a92ed4e9681&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachové září v Karlovarském kraji 

chess.cz - 17.9.2019 

strana: 00 

 

Dne 7. 9. 2019, v rámci rodinného dne společnosti O-I Czech Republic, a.s., velkého 

zaměstnavatele v regionu, byl prostor i pro královskou hru, kterou jsou šachy. Po celý den, malí i 

velcí, měli možnost si tuto hru zahrát. A skláři ukázali, že to umí! 

 

 
 

Celý den u velké šachovnice probíhaly partie, některé i hodně napínavé. Kdo chtěl, mohl si šachy 

vyzkoušet i s mládežnickým reprezentantem Jakubem Kůsou, který byl po celý den na akci 

přítomen. A že se našlo odvážlivců, kteří s ním chtěli poměřit síly. Po partii, za odvahu :-), si každý 

odnesl odměnu ve formě psací soupravy s logem Šachy do škol, hřejivého srdíčka I love chess a 

děti i sladkost. 

 

Další sobotu 14. 9. 2019 jsme přislíbili pomoc šachistům při prezentaci královské hry v Nové Roli. 

Tato akce se uskutečnila v rámci Michalské pouti. Na prostranství před základní školou, kde město 

dalo vybudovat velkou šachovnici, jsme se sešli dle dohody v 10:00. Sobotní den byl nádherný a 

tak nic nebránilo tomu hrát šachy. A že se hrálo ! Také se ale domlouvalo, informovalo o kroužku 

pro děti. Rodiče se ptali, my, dospěláci, jsme rádi odpovídali na všechny dotazy rodičů, 

kolemjdoucích. Rozdávali jsme dětem opět psací sady s logem Šachy do škol, hřejivá srdíčka I love 

chess, žetonky do nákupního vozíku s logem Českého šachového svazu. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=be549617-b001-462b-9a34-3a11363d0166&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

I zde byl přítomen Kubík Kůsa, který si jen na hodinku a půl odskočil do vedlejšího Chodova, kde 

se hrála krajská kvalifikace na Olympiádu dětí a mládeže 2020, která se v našem kraji uskuteční 

poprvé a to v termínu 20.-24.1.2020. Šachy jsou vybraným sportem, který nebude chybět. On line 

přenos v Chodově zajišťoval Kubíkův trenér FM Lukáš Vlasák, tak se muselo i trošku potrénovat 

�  A pak honem zpátky do Nové Role. Tentokrát se zapojila i teprve šestiletá Nikolka Kůsová, 

opojená bronzem své medaile z kvalifikace �  a že se kolem ní točilo zájemců. Spiderman to vzdal 

po pár tazích, ale odcházel s tím, že to chce určitě umět jako ta holčička a tak se přihlásil do 

kroužku. Trenér zářil spokojeností, cca 10 dětí bude v týmu. 

 

Již teď se všichni těšíme na možnost dalšího šachového poznání a setkání. 

 

Autor: Lenka Kůsová 

Článek publikován 17. 9. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Úvodní zpráva MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 

chess.cz - 17.9.2019 

strana: 00 - autor: Karel Hruška 

 

Ve dnech 21.-22. září 2019 se ve Vyškově uskuteční Mistrovství České republiky juniorů a juniorek 

v rapid šachu 2019. Letošní ročník našel útočiště v sále Společenského klubu v areálu kasáren ve 

Vyškově Dědicích. Obědy účastníků turnaje, budou zajištěny (na základě přihlášky) v restauraci U 

krále Jana Lucemburského, která sousedí s hracím sálem. 

 

Pořadatelem této akce je z pověření Šachového svazu České republiky Sportovní klub Vyškov, 

zapsaný spolek. Mistrovství je pořádáno ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vyškov a 

za finanční podpory Města Vyškov. Poděkování patří také firmám ECOFLEET a Elsyst 

Engineering, které jsou sponzory tohoto mistrovsví. 

 

Turnaj se hraje švýcarským systémem na devět kol s hracím tempem 2 x 20 min. + 5 s na tah. 

Výsledky mistrovství budou vyhlášeny v těchto kategoriích H20, D20, H18, D18, H16, D16. Dále 

budou vyhlášena tři nejlepší družstva. 

 

Hlavním rozhodčím turnaje bude Mgr. Miroslav Hurta. 

 

Startovní listinu naleznete na http://chess-results.com/tnr466700.aspx?lan=5. Další informace o 

turnaji naleznete na webových stránkách pořadatele: http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-junioru-

a-juniorek-v-rapid-sachu.html 

 

Za pořadatele 

 

Bc. Karel Hruška, ředitel turnaje 

Článek publikován 17. 9. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
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Odkaz maďarsko-americké šachové legendy Pála Benka: Nestěžovat si 

ceskapozice.cz +1 - 17.9.2019 

rubrika: Téma - strana: 00 - autor: Česká pozice, Pavel Matocha 

 

V neděli 25. srpna zemřel v 91 letech maďarsko-americký šachový velmistr Pál Benkő, který 

navzdory všem osobním strastem byl vlídný a radoval se ze života. Přátelil se s geniálním 

americkým šachovým velmistrem Bobbym Fischerem, ovlivnil současnou šachovou generaci a v 

uplynulých letech několikrát navštívil Česko. Píše Pavel Matocha. 

 

 
 

Jsou lidé, kteří si neustále na něco stěžují, a lze s nimi obtížně vyjít. A pak jsou lidé, kteří si mohou 

stěžovat na mnohé, ale nestěžují si na nic. Navzdory všem problémům jsou milí, vlídní, přátelští a 

veselí a z života se radují. Takový byl i maďarsko-americký šachový velmistr Pál Benkő, který v 

neděli 25. srpna v požehnaných 91 letech odešel na věčnost. 

Před šesti lety jsem pořádal poslední lázeňské setkání šachových legend a mladých velmistryň, 

dvoukolový zápas čtyřčlenných týmů Sněženky a Machři, a Pál Benkő byl tehdy v Poděbradech 

čestným hostem. A nejen při slavnostním zahájení vylosoval machrům barvu figur pro první kolo, 

ale odehrál i malou simultánku proti čtyřem soupeřům, měl přednášku o svém šachovém osudu a 

přátelství s americkým šachovým velmistrem Bobbym Fischerem a pozorně sledoval každé kolo. 

Odehrávající se partie i staré šachové studie byl ochotný rozebírat s kýmkoliv. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6dc986d5-de57-4e6d-97d6-f03fde91f8a8&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pamatuji si, jak mi ukázal následující neuvěřitelnou trojtažku, kterou složil před více než 50 lety a 

již v průběhu šachové olympiády v Luganu v roce 1968 dal řešit geniálnímu Bobbymu Fischerovi. 

Bílý dá mat 3. tahem 

 

 
„Tehdy jsem se s Bobbym vsadil o deset dolarů, že tuto trojtažku nevyřeší během půlhodiny. Když 

to nezvládl a musel zaplatit, řekl, že studie je nekorektní, že bude mít víc řešení,“ vyprávěl Benkő. 

Proto se vsadili o dalších deset dolarů, že studie je korektní, a Bobby Fischer nemůže najít dva 

rozdílné první tahy, po kterých půjde dát mat třetím tahem. Na toto hledání měl celou noc, ale ráno 

mohl přinést svému staršímu kolegovi jediné – dalších deset dolarů. 

Pokud se vám nedaří najít řešení (je na konci článku), lze poskytnout stejnou nápovědu, jako dal 

velmistr Benkő velmistrovi Fischerovi a po níž ho již mladý Bobby našel: „Nedaří se ti to vyřešit, 

protože celý život hraje španělskou, a nikoliv italskou.“ Již řešení vidíte? 

Postarat se sám o sebe 

Vraťme se nyní mnohem více nazpět a připomeňme život jedinečného muže Pála Benkőho. Jeho 

otec byl inženýr, ale cítil se umělcem a miloval cestování, proto hodně času trávili v umělecké 

Mekce dvacátých let 20. století ve Francii, kde se i v Amiens 15. července 1928 Pál Benkő narodil. 

 

Po šťastném dětství, kdy se u sportovně nadaného kluka projevil i velký talent pro šachy, které ho 

naučil otec, přišla druhá světová válka a pak okupace Maďarska Sovětským svazem (SSSR). 



 

 

Šťastné a bezpečné dny skončily. V 16 letech dostal povolávací rozkaz a poslali ho na frontu kopat 

zákopy, podařilo se mu však dezertovat. Jeho starší bratr a otec skončili v sovětském lágru jako 

váleční zajatci, a proto se musel starat o nemocnou matku a mladší sestru. Matka zemřela dřív, než 

se otec s bratrem vrátili. 

Maďarsko připadlo po válce do sféry vlivu SSSR a otec záhy po propuštění ze sovětského lágru a 

zjištění, že jeho žena již nežije, emigroval do USA. Pál Benkő se musel v těžkých poválečných 

letech starat sám o sebe a živil se i šachem. Na šachových turnajích se v tehdejším Maďarsku za 

první ceny nedostávaly peníze, ale něco mnohem cennějšího – potraviny. 

Neměl sice trenéra a jen tři šachové knihy, ale v roce 1948 ve 20 letech vyhrál mistrovství 

Maďarska a začal zemi v šachu reprezentovat. Chtěl emigrovat za otcem do USA a pokusil se o to v 

roce 1952, kdy hrál turnaj ve východním Německu (NDR). Němečtí pohraničníci ho však chytili a v 

poutech poslali do Budapešti, kde byl za pokus o útěk odsouzen. Ve vězení strávil 1,5 roku a v 

následujících letech nesměl do zahraničí – nemohl hrát šachové turnaje ani v zemích východního 

bloku. 

Lidská velikost 

V roce 1956 soudruzi usoudili, že Pál Benkő již zmoudřel a trest byl dostatečný a že by jako jeden z 

nejlepších maďarských šachistů mohl zemi zase reprezentovat i v zahraničí. V roce 1957 ho poslali 

na mezinárodní turnaj do Irska a poté na studentské mistrovství světa na Island. V Reykjavíku 

Benkő na nic nečekal, zašel na americkou ambasádu a požádal o politický azyl, který dostal. 

Napodruhé se mu podařilo do USA emigrovat. 

 

Neměl peníze, neuměl anglicky, ale získal svobodu. Našel si práci a objížděl otevřené turnaje. 

Relativně brzy, hned na začátku šedesátých let se stal nejlepším americkým šachistou a mohl se 

živit jen šachem. Osmkrát vyhrál mistrovství USA (1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1974 a 

1975), mnohokrát je reprezentoval na olympiádě a na nejsilněji obsazených turnajích šedesátých a 

sedmdesátých let a dvakrát hrál na turnajích kandidátů mistrovství světa (Záhřeb 1959 a Curacao 

1962). 

Hrál by pravděpodobně i potřetí, ale v roce 1970 udělal Pál Benkő věc, která nemá v historii šachu 

obdoby a jež ukazuje jeho lidskou velikost. V roce 1970 se opět probojoval na mezipásmový turnaj, 

z nějž se postupovalo do kandidátských zápasů, ale své místo přepustil vycházející hvězdě 

amerického šachu Bobbymu Fischerovi. „Bylo mi přes čtyřicet a šachové ambice už jsem příliš 

neměl, zatímco Bobbymu 26 let a měl velký talent a reálnou šanci turnaj vyhrát,“ vysvětloval Pál 

Benkő své rozhodnutí. 

Fischer turnaj v Palma de Mallorca 1970 vyhrál, pak rozdílem třídy deklasoval všechny soupeře v 

kandidátských zápasech a ve slavném souboji o titul v roce 1972 v Reykjavíku porazil Borise 

Spasského a stal se jedenáctým mistrem světa šachové historie. Prokázal za to Fischer svému 

staršímu příteli nějakou vděčnost? „Ne, vůbec žádnou, ani mi nepoděkoval.“ 

Razantní ukončení hádky 

Fischerův vztah k šachistům nebyl jednoduchý a Benkő byl jedním z mála, s nímž ho měl 

dlouhodobě přátelský. Když byl Fischer teenager, objížděl s ním Benkő otevřené turnaje v USA, 

často spolu hráli partie a analyzovali je. Občas byli i soupeři na důležitých turnajích. 

Nejvyhrocenější situace nastala na kandidátském turnaji v Curacao, kam se probojovali. 

 



 

 

Americká šachová federace tehdy neměla moc peněz, proto jim přidělila společného sekundanta 

Arthura Bisguiera. Fischer ho ale chtěl mít jen pro sebe, což Benkő toleroval a o pomoc sekundanta 

si řekl až po pátém kole, kdy měl v přerušené partii s Tigranem Petrosjanem šanci na výhru. 

Osmnáctiletý Fischer tehdy o 15 let staršímu Benkőmu řekl, že mu sekundanta nepůjčí, a bude 

pracovat jen pro něho. Vyhrocenou hádku v hotelovém pokoji razantně ukončil 33letý Benkő – dal 

Fischerovi ránu pěstí. 

Jejich přátelský, nebo možná otcovsko-synovský vztah však pokračoval. Benkő doprovázel 

Fischera na turnajích v zahraničí, jenž si od něho nechával radit i v nešachových záležitostech. 

Například si na jeho doporučení koupil první oblek a kravatu a několikrát prohlásil: „Chtěl bych být 

stejný playboy jako Benkő.“ 

To už se maďarsko-americký velmistr Benkő soustřeďoval mnohem více na skladební než 

praktický šach. Skládal úlohy i studie, a jak už bylo zmíněno, dával je řešit i Fischerovi. Benkőho 

problémy připomínají pozice z normální partie, žádné šachovnice zdánlivě chaoticky zahlcené 

množstvím figur, ale často jen tři čtyři na obou stranách sestavené do geniální úlohy či studie. 

Následující studii, čtyřvěžovou koncovku, považoval Benkő za nejlepší, jakou kdy složil. Je 

nádherná a neuvěřitelně těžká. Natolik, že ji ani počítač nevyřeší. 

Bílý vyhraje 

 

 



 

 

 

Na první pohled se zdá, že řešení je jednoduché, že bílý přes první řadu převede věž z d-sloupce na 

a-sloupec a dá černému mat: 1.Vd1? Vf8 2.Va1 Vf3+ 3.Kd4 a šachy černému brzy dojdou. Jenže... 

překvapující 3...0-0! zcela mění situaci. Černý uklízí rošádou svého krále a bílý už nemá, jak 

vyhrát. Jak má bílý postupovat? Zkuste uzounkou cestičku najít, správné řešení je konci článku. 

Cestování po světě 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let s rozpadem sovětského bloku a nastolením svobody a 

demokracie v Maďarsku začal Benkő pendlovat mezi USA a Budapeští. Jeho žena Gizella i jejich 

děti David a Palma žily v USA, kde se věnovaly matematice, zatímco on trénoval nadějné šachisty a 

skládal šachové úlohy. V Maďarsku pomáhal sestrám Polgárovým, v USA byl později jedním z 

jeho svěřenců 14letý Fabiano Caruana. 

 

Byl zván jako čestný host na významné šachové akce a až do 90 let cestoval po světě a byl aktivní. 

V Poděbradech na zápase Sněženky a Machři mu bylo 85 let, ale mentálně byl stále neuvěřitelně 

svěží. Na závěrečné večeři mi jako poděkování za lázeňské setkání šachových Goethů a šachových 

Ulrik předal dárek, který jsem měl do dnes schovaný a nikde jej neukázal. Viděl jej jen nejlepší 

český šachista David Navara, který v roce 2013 v Poděbradech partie Sněženek a Machrů jeden den 

komentoval a na počítači ověřoval korektnost Benkőho dárku. 

Velmistr Benkő na počest poděbradského setkání složil několik trojtažek ve tvaru počátečních 

písmen z anglického názvu akce a místa jejího konání: Snowdrops vs. Oldhands Chess Tournament 

– Poděbrady. Pokuste se vyřešit ještě pět šachových úloh. Figurky stojí ve tvaru písmen S, O, C, T a 

P a vždy jde o mat třetím tahem. Řešení je na konci článku. 

Bílý dá mat 3. tahem 

 

 
 



 

 

Neúčast na skladatelské soutěži 

Loni v listopadu na česko-slovenský šachový zápas manažerů, který se konal ke 100. výročí vzniku 

Československa, jsem Pála Benka znovu zval, aby jako čestný host přijel na víkend do města 

Skalica, kde se oslavy a zápas konaly. To už mu bylo 90 let a omluvil se, ale ještě pro účastníky 

složil několik trojtažek ve tvaru písmen z názvu akce. 

 

 

Pál Benkő však nebyl žádný bolestín, nestěžoval si, ani když byl důvod, a jeho nemoc se ukázala 

vážnější, než o ní referoval. V neděli 25. srpna šachový velmistr a velký člověk Pál Benkő zemřel. 

Čest jeho památce. 

 

Řešení Benkőho úloh 

Diagram 1 

 

1.Sc4! 

 

1..Ke5 2.Dd5+ Kf6 3.Dg5# 

 

1...Kf5 2.Df3+ Ke5 3.Df4# 

 

Diagram 2 

 

1.Vd2 Vf8 2.Kc2!! Vhg8 (2...Vf3? zde není se šachem, takže po 3.Vb8+ by černý přišel o věž na h8 

a prohrál) 

 

3.Kb2 h6 (3...Vf6? opustit osmou řadou černý stále nemůže, protože jinak rychle o jednu z věží 

přijde 4.Ve2+ Kf8 5.Vc2 Ve6 6.Vf2+ Ke8 7.Vb8+) 

 

4.h3! Pozice je v zugzwangu, je třeba udržet černého v nevýhodě tahu. 

 

4...h5 5.h4 Vh8 Opustí-li černá věž bez šachu osmou řadu, její družka padne. 

 

6.Ka2! Vhg8 7.Va7 Vf4 Dále přesouvat věž mezi poli g8 a h8 už černý nemůže, protože by přišlo 

Vb2 a Vb8#. 

 

8.Vb2 Vd4 9.Vb8+ Vd8 10.Vxd8+ Kxd8 11.Va8+ a černý ztrácí věž a prohraje. 

 

Diagram 3 (S) 

 

1.Ke4! Kxe7 2.Je6 Kf6 3.Sg5# 

 

Diagram 4 (O) 

 



 

 

1.e8V! Kc6 2.Vb8 Kd6 3.Vb6# 

 

Diagram 5 (C) 

 

1.Jb5! 

 

1...Kxa6 2.Vc7 b2 3.Va7# 

 

1...Kb8 2.Jd6 b2 3.Vc8# 

 

1...b2 2.Vb6+ Ka8 3.Vc8# 

 

Diagram 6 (T) 

 

1.c8D Ka7 2.Sc6! bxc6 3.Sc5# 

 

Diagram 7 (P) 

 

1.b7! 

 

1...Sd5 2.b8J! Sa2 3.Vb5# 

 

1...Kxa6 2.b8D Sd5 3.Db6# 

 

Pavel Matocha 

 

  



 

 

Velmistři v ropných polích 

Lidové noviny - 17.9.2019 

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

 

 
 

 

XI. Svatováclavský turnaj v šachu 

mestokyjov.cz - 16.9.2019 

strana: 00 - autor: Šachy Kyjov 

 

XI. Svatováclavský turnaj v šachu 

Přebor historického okresu Kyjov v šachu. Turnaj je vhodný pro šachisty všech věkových kategorií 

i šachových dovedností. 

Prezence od 8:30 h. Přihlášky do 25.9. (ST) e-mailem na sachykyjov@seznam.cz. Bude se hrát 7 

partií tempem 2 x 20 min s přestávkou na oběd. 

Kdy: 

28.9.2019 9:00 

Kde: 

ve foyer estrádního sálu KD 

Pořadatel akce: 

Šachy Kyjov z.s. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=008f5305-1a55-4501-bcfd-0cbb1f86e00b&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a7277f03-d2d0-4b74-8718-7ee718d873e9&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Open Valašská Bystřice 2019 
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Ve dnech od 7. do 14. září proběhl ve Valašské Bystřici v domě u Pernických již 11. ročník 

mezinárodního šachového festivalu, Openu Valašská Bystřice. Kromě hlavního turnaje ve vážném 

šachu byl festival obohacen o simultánku s IM Richardem Biolkem st., rapid turnaj a turnaj mládeže 

v rapid šachu. Jako doprovodný program k samotnému šachu organizátoři připravili přednášku 

Richarda Biolka ml. o legendách československého šachu a raut místních valašských specialit. 

 

 
Turnaj v překrásném prostředí valašské přírody řídila Hana Obšivačová a tým rozhodčích vedl IA 

Richard Biolek st. Hrálo se 9 kol tempem 90min+15min do konce partie s časovou bonifikací 30s 

za každý tah od prvního tahu. Celkově se zúčastnilo 78 hráčů ze tří zemí, z toho 5 titulovaných. 

 

Turnaj vyhrál 19tiletý Vystrčil Martin z Říčan, který byl v posledních dvou kolech bezchybný a tím 

si vydobyl první místo s 7,5 body. Na druhém místě skončil favorit turnaje Honza Mikeš, který 

přišel o jeden cenný půl bod víc než vítěz turnaje a to ho srazilo na stříbrnou příčku. Na třetím místě 

skončila turnajová sedmička FM Karlík Vladimír s 6,5 body, ale nejlepším pomocným hodnocením. 

 

V úterý byl v Rožnově pod Radhoštěm na Základní škole 5. května uspořádán mládežnický turnaj 

v rapid šachu. V sedmikolovém turnaji s přehledem zvítězil David Juračák z Interchessu s plným 

počtem bodů. Za ním následoval Hlaváč David s 6 body a na třetím místě Bělunek Václav s 5 body. 

Celkově se zúčastnilo 29 mladých šachových nadšenců s většinovou účastí žáků ZŠ 5.května. 

 

(David Juračák z Interchessu, vítěz s plným počtem bodů) 

Ve středu dopoledne před 6. kole proběhl již výše zmiňovaný rapid turnaj. Celkově 18 hráčů hrálo 7 

kol tempem 15minut. Turnaj ovládl druhý nasazený FM Bělunek Vladimír s 6,5 body. S 

jednobodovým odskokem na druhém místě skončil FM Cagašík Tomáš s 5,5 body a na místě třetím, 

opět s jednobodovým odskokem, Molnár Jiří s 4,5 body. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=dff81510-1cb4-448f-b5dd-c2f7083d6aa9&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

(9tiletá CM Śmietańska Wiktoria z Polska) 

Ve čtvrtek v dopoledních hodinách si mohli odvážlivci troufnout na IM Richarda Biolka ml. v 

simultánce. Z 11 partií by měl Richard Biolek téměř 100%ní úspěšnost, kdyby mu jediný půlbod 

neurval Hanák Tomáš z Rychvaldu. Po simultánce se mohli všichni přítomní pustit do rautu 

valašských specialit. 

 

Na konec přidávám ukázku z partie z posledního kola v klání Hanák T. – Musil V. Pozice na 

obrázku vznikla po 14…b5. Tomáš se rozhodl, že je pravá chvíle na to započít intenzivní aktivizaci 

figur i za cenu oběti. 

 

 
 

Pokračovalo se 15.axb5 axb5 16.Jxb5 Sa6 17.Vxa6 Jxa6 a Jc4 se silnými myšlenkami útoku na 

královském křídle. Útočné možnosti Tomáš úspěšně zrealizoval a mohl se radovat z povedené 

partie. 

Letošní 11. ročník se podle mě velice povedl a věřím v to, že se všichni účastníci těší na další 

ročník Openu Valašská Bystřice. 

Foto: Hana Obšivačová 

Autor: Aleš Pekárek 

Článek publikován 16. 9. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
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Jan Váňa desátý v rapid šachu 

Tachovský deník - 13.9.2019 

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

 

 
 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=57414662-bf5e-46b2-829e-b50a93e0ca43&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE V RAPID ŠACHU OVLÁDL ALEŠ JEDLIČKA 

oiktv.cz - 13.9.2019 

strana: 00 - autor: Zuzana Tajovská 

 

KOZLOV – Šachový klub Česká Třebová uspořádal na Kozlově první ročník rapid turnaje v šachu 

O pohár Maxe Švabinského. “Rapid vlastně znamená, že je to zkrácené tempo. Každý hráč má 12 

minut na partii a 3 sekundy za provedený tah, takže je to takové volnější, na jeden den,” přiblížil 

Ivo Prax, předseda Šachového klubu Česká Třebová. Na šachisty čekalo 9 kol. “Přijeli hráči z 

celého Pardubického kraje, máme tady několik lidí dokonce z Prahy. A máme tady hráče různé 

výkonnosti od úplných začátečníků až po jednoho velmistra,” řekl Ivo Prax. Zahrát si mohl zkrátka 

každý, zúčastnili se i hráči různého věku od dětí po důchodce. 

 

Nejlepším českotřebovským závodníkem se stal ředitel turnaje Lukáš Hurt, který se umístil na 

desáté příčce. “Je super, že tady si právě člověk zahraje, že tady máme i velmistra, máme tady 

několik kandidátů mistra, fide mistry, což jsou hráči na vysoké úrovni plus tady máme i šachisty, 

kteří to hrají jenom pro zábavu. A ti si sem přišli zahrát vlastně, protože jsou tady z okolí různě,” 

sdělil nám Lukáš Hurt. Tomáš Pokorný z Lanškrouna skončil s šesti a půl body z devíti partií na 

třetím místě. Druhou příčku obsadil šachový velmistr – Jan Bernášek, s osmi body z devíti partií. 

“Daří se mi, jsem zatím druhý, takže jako dobrý. Jinak s turnajem jsem spokojený, protože ho 

organizují dávní kamarádi, se kterýma jsem ještě hrával kdysi tady za Třebovou. Takže to je 

sympatický, že se k tomu vrátili,” řekl nám Jan Bernášek. Vítězství slavil Aleš Jedlička z Polabin s 

výsledkem osm a půl bodu z devíti. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=735f4f00-fb10-4ba1-b38d-659a00c79f3d&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Otevřené Mistrovství ČR v Šachu amatérů 2020 

chess.cz - 11.9.2019 

strana: 00 

 

Otevřené Mistrovství ČR v šachu amatérů 2020 proběhne ve Vlčnově v termínu 30. 4. až 3. 5. 2020 

(FIDE OPEN pro hráče s ELO do 2199, se zápočtem na FIDE listinu). Pořádající oddíl TJ Vlčnov 

ve spolupráci s Robert a Petr Šachy, z.s. Vás všechny srdečně zvou. Přihlášky zasílejte nejpozději 

do 26. 4. 2020 na mail organizátorů. Více info viz akce/propozice. 

 

https://www.chess.cz/akce/otevrene-mistrovstvi-cr-v-sachu-amateru-2020/ 

 

Článek publikován 11. 9. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality STK. 
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MČR žáků v rapid šachu – několik vět a fotografií na závěr  

Dovolujeme si zde krátký report a fota vítězů a vítězek. Zároveň chceme poděkovat všem 

účastníkům, rodičům, trenérům, rozhodčím a organizátorům za zdařilý průběh mistrovství. 

Děkujeme též prodejcům šachového materiálu a literatury, kteří se svými stánky vytvořili 

pravou šachovou atmosféru během mistrovství. 

Velký dík patří i našim partnerům: 

 SOŠ a SOU Třešť za poskytnutí zázemí pod jednou střechou a za výbornou kuchyni 

 Kraji Vysočina za významnou finanční podporu 

 Městu Třešť 

        

   kat. D10 zleva:  1.Tereza Horková, 2.Viktorie Buchtová, 3.Valérie Bartečková 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=917e2381-66e1-40f0-a02d-cc38ac5dc719&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a90f5fb2-7625-485c-994c-a3775c171533&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 kat. H10 zleva: 2.Matěj Jašš, 1.Lukáš Zelba, 3.Dergeldalai Bayarjavkhian 

 
 kat. D12 zleva:   3.Marie Vavřínková, 1.Lada Zelbová, 2.Beáta Havelková 



 

 

 
kat. H12 zleva:  1.Matyáš Paseka, 2.Jan Souček, 3.Daniel Pražák 

 
kat D14 dle pořadí:  1.Tereza Radmila Šulcová, 2.Anna Voříšková, 3.Adéla Třasáková 



 

 

 
kat. H14 zleva:  2. Petr Mach, 1.Adam Frank, 3.Jakub Vojta 

Překvapením doprovodného OPENu bylo prvenství Matyáše Hosnedla 

před favorizovaným Přemyslem Bělaškou. Třetí se umístil Martin Habenicht. 

 

Zpráva rozhodčího Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2019 

Ve dnech 7.-8.9.2019 uspořádal ŠK Spartak Ústí n.L. ve Střední odborné škole a Středním 

odborném učilišti Třešť Mistrovství České republiky  mládeže v rapid šachu 2019. Hrálo se 

švýcarským systémem na 9 kol se zápočtem na rapid LOK. Tempo hry bylo 20 min. s přidáváním 5 

sekund na každý provedený tah. V kategori  H10 hrálo 42 chlapců, H12 – 42, H10 – 40, v kategori 

D14 – 26 dívek, D12 – 25 a v D10 – 26, navíc se hrál stejným tempem open s účastí 55 hráčů. 

Nejlepšími hráči byli: H14 Frank Adam 7 b., H12 – Paseka Matyáš 7 b. oba Beskydská šachová 

škola, H10 – Zelba Lukáš – ŠK Lípa, z.s. 7,5 b., D14 – Šulcová Tereza Radmila 8,5 b. ŠK Polabiny, 

z.s., D12 – Zelbová Lada 8 b. ŠK Lípa, z.s., D10 – Horková Tereza – 8 b. Beskydská šachová škola 

a Open – Hosnedl Matyáš 8 b. Šachová akademie VŠTE, z.s. 

 První čtyři šachovnice v každé kategorii byly přenášeny online 

na http://online.chess.cz/MCR_rapid_2019/online/ přenos zajišťoval Martin Šmajzr (FA). Tým 

rozhodčích tvořili Miloslav Partl (U), Roman Burda (R2), Michal Sliva (R2) a Michal Mach (R3). 

Prostorný sál nabídl dostatečný prostor pro 201 hráčů a hráček, 55 účastníků openu obsadilo jednu z 

tělocvičen. Pořadatelé zajistili velmi dobře zásobovaný bufet. Zahájení byl přítomen předseda 

komise mládeže ŠSČR ing. Zdeněk Fiala, starosta města Třešť Vladislav Hynk se omluvil pro účast 

na jiné současně probíhající akci. Před zahájením turnaj byla schválena námitková komise ve 

složení – Michal Mach, Josef Lácha, Jiřina Veverková, Zdeněk Holeksa a Pavel Buk, náhradníci 

Miloslav Partl  a Martin Šmajzr. Tato komise nemusela řešit jediný problém. V rámci nešachového 

programu nabízeli pořadatelé návštěvu muzea betlémů, minigolf, fotbal, koupaliště a turistiku na 5-

8 km. Vzhledem k deštivému počasí účastníci volili pouze kratší turistické výlety. 

 

Odkazy (od pořadatelů): 

http://online.chess.cz/MCR_rapid_2019/online/


 

 

přehrávač všech partií z onlinů: 

http://online.chess.cz/MCR_rapid_2019/pgn/dgt_chesstheatre.htm 

odkaz na komplet všech: partií: 

http://online.chess.cz/MCR_rapid_2019/pgn/MCR_rapid_2019.pgn 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr468613.aspx?lan=5&art=1&rd=9 

Stránka se všemi odkazy : www.republika.sachyusti.cz 

      Za pořadatele Michal Mach 

Článek publikován 11. 9. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Mistrovství České republiky mužů 2020 – určen pořadatel! 

chess.cz - 11.9.2019 

strana: 00 

 

Rozhodnutím STK ŠSČR bylo pořadatelství MČR 2020 mužů přiděleno tentokráte do Plzně. 

Chceme tímto poděkovat za vynikající práci organizátorů při předešlých mistrovstvích republiky v 

Ostravě a pogratulovat Plzni a Plzeňanům ke konání tohoto svátku šachu v ČR. 

 

Vedoucí organizačního týmu bude Ing. Petr Herejk (organizátor 18-ti ročníků Festivalu PLZEŇ, 

ředitel MČR mužů 2004 a 2005 v Karlových Varech a 2007 v Praze). 

 

Termín konání: Neděle 23. 8. – Pondělí 31. 8. 2020 (9 hracích dní). 

 

Místo konání: Plzeň, reprezentační sály „SECESE“ Plzeňského prazdroje, U Prazdroje 7 

(www.prazdrojvisit.cz/pronajem-prostor/reprezentacni-saly-secese), hlavním hracím sálem bude 

Pilsner Urquell sál, pro popartiové analýzy a oddech hráčů bude využit Zlatý salónek, Červený sál 

bude vyčleněn pro živé komentování partií pro diváky. 

 

Stránka soutěže 

 

  

 

Článek publikován 11. 9. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality sekretariát, 

Aktuality STK. 
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Na turnaji Open Říčany 2019 proběhlo soustředění mládeže. Krátký report nám zaslal Standa 

Stárek. 

 

Open jsme pojali jako soustředění, který bylo rozloženo do dvou skupin. Silnější skupina, která byla 

vedena mnou byla ve složení: Kristýna Otrubová(G), Jáchym Šmolík(G), Tobias Day a Tobias 

Pressler. Naše akce začala v pondělí ráno, tedy po třech odehraných kolech. Harmonogram byl 

rozvržený takto: Sraz v 9 hodin, 9:00-11:00 společné analýzy, 11:00-11:45 taktické cvičení, postřeh 

a propočet, 12:00 oběd a odpočinek, 13:00-15:00 přípravy a poté relax. Během týdne bylo dobré 

počasí, takže jsme hodně času trávili na zahradě u bazénu, který nám poskytla naše členka paní 

Jiroušková. Turnaj probíhal ve velice přátelském a pozitivním duchu. Dětem se na akci již tradičně 

líbilo, i když výsledky bylo jemně za očekáváním. Typicky nás zlobila taktika a zahájení, fungovat 

v neznámých vodách vůbec nefungovalo. Léto typicky výkonnosti trochu ublížilo, ale taky ukázalo, 

co je třeba hlídat a na čem makat. Skupina fungovala skvěle, velice dobrý element byla Týna, která 

přivedla do skupiny potřebný ženská element a pracovitost, která skupinu uklidnila a nakopla. 

 

Jednotlivé výkony asi netřeba hodnotit, Jáchym hrál velice slušné šachy i s hráči 2200+. Týně se 

zas tak nedařilo, ale určitě se to vrátí na MS v Indii. 

 

Odkazy: 

 

Open Říčany 

 

Výsledky 

 

Fotky 

 

Umělecké fotky 

 

Článek publikován 11. 9. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
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Online šachové testy v novém kabátě 

Už několik měsíců jsou na webu http://sachy-dolmen.cz/testy k dispozici Online šachové testy, 

které jsou vhodné jako doplnění šachového studia především pro děti. Obsahují procvičení řady 

šachových témat, nejpodrobněji zatím v základních koncovkách, v jednoduché taktice a v názvech 

zahájení. Hotových testů je už skoro 150 a několik stovek dalších, včetně těch pro silnější hráče, je 

v přípravě. 

Přes léto šachové testy dostaly novou grafiku a řadu vylepšení. Například v koncovkách je velice 

užitečná možnost zadávat řešení jako tah (zahraný na šachovnici) a výsledek (výběr ze tří 

možností). 

 
Řešení koncovek v šachových testech – zadávání úvodního tahu a správného výsledku 

Velice podrobně se testy věnují názvům šachových zahájení. Od testu těch nejzákladnějších 

otevřených zahájení, přes méně častá otevřená zahájení, polootevřená zahájení až k indickým hrám. 

Své využití tak tyto testy najdou jak při tréninku mírně pokročilých, tak i pro silnější hráče a pro 

zajímavost či rozšíření přehledu jsou užitečné i pro dospělé. 
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Názvy zahájení – výběr z nabídnutých možností 

Svou vlastní sekci mají testy z Šachových cvičebnic, 1. – 7. dílu http://sachy-

dolmen.cz/stranka/testy-z-sachove-cvicebnice-1-7-dil, vydaných Šachovým svazem ČR pro účely 

projektu Šachy do škol i základních oddílových tréninků. 

 
Po skončení testu se zobrazí bodové i procentuální hodnocení a je možné prohlédnout si správná 

řešení 

http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-z-sachove-cvicebnice-1-7-dil
http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-z-sachove-cvicebnice-1-7-dil


 

 

Na dalších vylepšeních Online systému testů postupně pracujeme a věříme, že budou užitečnou 

pomůckou pro řadu učitelů, vedoucích kroužků a trenérů. Případné náměty můžete posílat na 

emailovou adresu martinbeil64@gmail.com. 

Článek publikován 10. 9. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 

Smutek nad Kasparovem 
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V sobotu dne 7. 9. 2019 proběhla ve sportovním areálu HAMR-Bráník již tradiční sportovně-

náborová akce pro děti a mládež hl.m. Prahy. Mezi 10.00 až 18.00 hodinou si zde děti mohly vybrat 

z cca 140 sportů či sportovních klubů, mezi nimiž nechybělo i stanoviště ŠACHY zastoupené 

Šachovým svazem České republiky resp. Pražským šachovým svazem s prezentací jednotlivých 

pražských šachových klubů s mládeží. I přes snížený počet návštěvníků způsobený špatným 

počasím, navštívily v průběhu dne šachové stanoviště desítky zájemců, mezi které se zařadil i 

premiér ČR Andrej Babiš. Pan premiér se živě zajímal o šachový sport v Praze a na závěr si i zahrál 

partii se svou dcerou. 
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O víkendu 7. a 8. září se konalo Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže. Šachový klub 

ŠK Tachov úspěšně reprezentovali na šampionátu dvě dívky a jeden hoch v kategoriích D12, D14 a 

H10. 

 

 
 

A právě v kategorii H10 se urodilo nejlepší umístění pro tachovský oddíl. Mezi čtyřicítkou 

účastníků obsadil Jan Váňa pěkné desáté místo. 

 

V kategorii dívek D12 nadějná tachovská šachistka Sibyla Řezníčková skončila patnáctá z 

pětadvaceti účastnic a ve vyšší věkové kategorii D14 uzavřela Barbora Nováková první dvacítku z 

celkem šestadvaceti konkurentek. 

 

„Za dobrou reprezentaci našeho klubu v této republikové soutěži všem třem účastníkům 

gratulujeme,“ uvedl trenér Václav Truksa. 
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Šachové okénko Rokycanského deníku: září 2019 
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Tachovský Jan Váňa získal bronz na mistrovství EU mládeže v šachu 
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Stránka s odkazy: www.republika.sachyusti.cz 

 

Do Střední odborné školy a SOU Třešť u Jihlavy připravil na 7. a 8. 9. ŠK Spartak Ústí nad Labem 

 

Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu 1019 

 

Ve třech chlapeckých kategoriích a třech dívčích do 14, 12, 10 let je přihlášeno po 40 resp. po 24 

účastnících/účastnic, kteří si vybojovali právo postupu z krajských přeborů nebo z loňského 

mistrovství. 

 

Nejsilnějším hráčem mistrovství je Adam Frank z BŠS s elem 2371 v nejstarší kategorii Uvidíme, 

zda se mu podaří post obhájit. Elo, k tomu rapidové, zvláště u dětí, nemusí být podstatné. 

 

V dívkách jsou špičky kategorií velmi vyrovnány, první nasazenou ve čtrnáctkách je budějovická 

Martina Šťastná z ŠA VŠTE. 

 

K tomu je pořádán Open o 60 hráčích, kde je první nasazeným Přemysl Bělaška z Liberce, otec 

malých talentů. Sám byl, před svoji sportovní pauzou, v mládí silným prvoligových hráčem v 

pražském klubu. 

 

Tým pořadatelů pod vedením Michal Macha se postará o příjemné podmínky a pohodovou 

atmosféru pro všechny hráče, doprovod. Tým s hlavním rozhodčím litoměřickým Josefem Láchou  

dohlédne, aby žádné problémy ve hře nenastaly. 

 

Můžete sledovat o-line na 24 šachovnicích, které obsluhuje Martin Šmajzr. 

 

Pořadatel děkuje škole za skvělé podmínky ke hře, pobytu, stravování (vše pod jednou střechou). 

 

Za podporu akce Krajskému úřadu kraje Vysočina. 

 

Na stránce s odkazy sledujte on-line, průběžné výsledky a další: www.republika.sachyusti.cz 

 

6.9. 2019  Pořádající klub 

 

Článek publikován 6. 9. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 
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Premiéra bude v pátek 6. září v 16:30 na ČT sport. Hostem ve studiu bude Thai Dai Van Nguyen, 

čerstvý mistr Evropy. S moderátorkou Karolínou Sochorovou se budou věnovat českým 

mládežnickým úspěchům na ME a MS, přijde řeč i na Vanovy šachové ambice a jeho tréninky s 

Davidem Navarou. 

 

Reportáž uvidíte také z exhibičního zápasu Navara – Vocaturo a novoborské šachové Corridy, 

včetně analýzy pěkné kombinace Tadeáše Kriebela v elektronické tužce. 

 

Tradiční soutěžní otázka: V jaké věkové kategorii se letos stal Thai Dai Van Nguyen mistrem 

Evropy? Odpovídat můžete do konce září na adresu soutez@chess.cz a cenou jsou knihy o 

šachových koncovkách a P. Morphym. 

 

Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 

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

 

Článek publikován 4. 9. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Šampion Carlsen koupil od šachového amatéra tréninkovou platformu. Za milion 
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Norský vládce světové šachovnice Magnus Carlsen koupil většinový podíl v provozovateli šachové 

tréninkové platformy Chessable. Její zakladatel, 21letý student psychologie David Kramaley, se stal 

novým britským milionářem. 

 

Amatérský šachista Kramaley založil webovou aplikaci Chessable v roce 2016 s využitím vědecky 

podložených poznatků a metod výuky královské hry. Stránka zažila v uplynulém roce velký nárůst 

popularity, což neušlo ani nejlepšímu hráči současnosti. 

„Myslím, že je to nástroj, který může efektivním způsobem zlepšit hru šachistů nejrůznějších 

úrovní,“ vyjádřil se Carlsen na adresu Chessable. „Je působivé, co David se svým týmem dokázal 

za tak krátkou dobu,“ dodal. 

Carlsenova společnost Play Magnus podle webu deníku The Times za Chessable zaplatila částku 

přesahující jeden milion liber (28,5 milionu korun). Zároveň se zavázala k investici dalšího půl 

milionu (14,2 milionu korun) na rozvoj platformy.  

 

Kramaley stránku zakládal s pomocí amerického trenéra Johna Bartholomewa, že ji však za pár let 

prodá světovému šampionovi, si nepředstavoval ani ve snu. „Že nás kupuje mistr světa a 

pravděpodobně nejlepší hráč všech dob, je neuvěřitelné,“ komentoval transakci. „Aplikace je 

navržena tak, aby co nejefektivněji zlepšila hraní kohokoli a nyní nás začínají brát vážně i top 

hráči,“ dodal. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cf7a419b-3757-41fd-bf88-8238f4f2a0b0&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Carlsen (ročník 1990) je mistrem světa od roku 2013. Ve 13 letech získal jako třetí nejmladší v 

historii titul velmistra. V květnu 2014 dosáhl historicky nejvyšší hodnoty šachového ratingu Elo – 

2882 bodů.  

 

Na západě úder z východu 
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