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Kus pískovce z Jordánska je zřejmě nejstarší šachovou figurkou na světě 
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Archeolog John Oleson z kanadské University of Victoria se svými kolegy před časem objevil 

zvláštní figurku vyrobenou z pískovce, která ležela v písku pod dávnou obchodní stanicí na místě 

zvaném Humayma v Jordánsku. Figurka se dvěma nápadnými rohy by podle nich mohla být ve 

skutečnosti „věží“ ze soupravy šachových figurek. 

 

Tato figurka přitom ležela na místě, kde byla objevena, asi od 7. století našeho letopočtu. Z té doby 

pocházejí také ranně islámské ruiny poblíž místa nálezu. Pokud mají Oleson a jeho spolupracovníci 

pravdu, jde o nejstarší objevenou figurku této slavné hry. 

 

TIP: Co prozradil rozbor 1500 let starých odpadků ze starověké Byzance? 

 

Podle toho, co víme, vznikly šachy v Indii, asi před 1 500 lety. Už o 150 let později se o této hře 

hojně píše v raně islámských textech. Humayma leží na prastaré obchodní cestě, která spojovala 

Indii s Blízkým Východem, takže nález pradávné šachové figurky tam pěkně pasuje. V Humaymě 

se nacházejí pozůstatky řady mocných říší, počínaje pevností antického Říma, přes kostely 

Byzance, až po raně islámské mešity. 
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Druhé dvojkolo extraligy 
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Hrát se bude v Praze, Kroměříži, Lysé nad Labem a Frýdku-Místku. 

 

Seznam zápasů a hracích místností: 

 

3. kolo, sobota 30. listopadu 

 

Utkání Výstaviště Lysá n. L. – Moravská Slavia Brno začne v 10:00, hrací místnost Misan s.r.o., Ke 

Vrutici 1795, Lysá nad Labem. 

 

Utkání BŠŠ Frýdek-Místek – Labortech Ostrava začne v 11:00, v salonku v 1. patře penzionu U 

křivého psa, Slezská 1079, Frýdek-Místek. 

 

Utkání 1. Novoborský ŠK – ŠK Duras Brno začne ve 12:00, v hotelu Extol Inn, Přístavní 2, Praha 

7. 

 

Utkání Siesta Solution Unichess – ŠK Zikuda Turnov a ŠK DP Praha – Gasco Pardubice se odehrají 

v Hotelu Populus, U Staré cihelny 2182/11, Praha 3 od 14 hodin. 

 

Utkání Kroměříž – ŠK Slavoj Poruba proběhne od 14:00 v Hotelu U Zlatého kohouta, Velké nám. 

21/3, 767 01 Kroměříž. Jde o historicky první utkání šachové extraligy v Kroměříži! 

 

4. kolo, neděle 1. prosince 

 

Všechny zápasy 4. kola začínají v 10 hodin. 

 

Utkání ŠK Duras Brno – Výstaviště Lysá n. L., hrací místnost Misan s.r.o., Ke Vrutici 1795, Lysá 

nad Labem. 

 

Utkání ŠK Slavoj Poruba – BŠŠ Frýdek-Místek, hrací místnost v salonku v 1. patře penzionu U 

křivého psa, Slezská 1079, Frýdek-Místek. 

 

Utkání Moravská Slavia Brno – 1. Novoborský ŠK se odehraje v hotelu Extol Inn, Přístavní 2, 

Praha 7. 

 

Utkání Gasco Pardubice – Siesta Solution Unichess a ŠK Zikuda Turnov – ŠK DP Praha se odehrají 

v Hotelu Populus, U Staré cihelny 2182/11, Praha 3. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e2fe46f1-0716-4f81-b3cc-d6142b95ff99&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Utkání Labortech Ostrava – Kroměříž, hrací místnost v Hotelu U Zlatého kohouta, Velké nám. 

21/3, 767 01 Kroměříž. 

 

Diváci jsou na všech zápasech vítáni, vstup je zdarma. 

 

Více informací k zápasům české šachové extraligy najdete v extraligovém zpravodaji. 

 

Online přenos partií můžete sledovat zde: https://www.chess.cz/extraliga/on-line-prenos/ 

 

Článek publikován 29. 11. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Extraliga. 

 

Opavští šachisté oslavili 100 let českého šachu v Opavě 

chess.cz - 28.11.2019 

strana: 00 

 

Letos je tomu právě 100 let, kdy v září 1919 vyhověl purkmistrovský úřad v Opavě žádosti pěti 

českých šachistů o legalizaci činnosti spolku s názvem „Klub českých šachistů v Opavě“. V pátek 

22. listopadu se sešli současní aktivní šachisté opavského šachového oddílu TJ Slezan Opava ve své 

klubovně na Tyršově stadionu, aby si toto výročí připomněli. Na oslavu stého výročí přizvali jak 

funkcionáře Okresního šachového svazu, tak i zástupce dalších dvou šachových klubů, které v 

současnosti působí na území města Opavy: Orel Opava a ŠK U Lípy Malé Hoštice a především pak 

též šachisty z Dolního Benešova, s nimiž je pojí dlouholeté přátelství i rivalita na šachovnicích. 

Slavnostního večera se zúčastnil i Jiří Novák, předseda Moravskoslezského krajského šachového 

svazu, který předal současnému předsedovi ŠO TJ Slezan Opava Ing. Karlu Záleskému plaketu s 

oceněním za dlouholetou funkcionářskou činnost v šachovém hnutí a za přínos opavskému šachu. 

Zásluhou aktivní práce opavských funkcionářů, Karla Záleského a především Antonína Viláška, 

předsedy okresního šachového svazu, se v posledním roce podařilo na území Opavy zrealizovat 

projekt „šachy do škol“, kterého se účastní několik mateřských a základních škol v Opavě, 

jmenovitě pak MČ Vaníčkova a MS 17. listopadu, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Otická, ZŠ 

T.G.Masaryka, ZŠ Slavkov a ze středních škol se připojila SŠPU Opava. Zkušení opavští šachisté 

působí na těchto školách jako trenéři a vychovávají tak mládež po vzoru již zesnulého trenéra 

Václava Hromady, který vychoval právě současnou generaci úspěšných opavských šachistů. Na 

výročním setkání byly připomenuty nejvýznamnější úspěchy, kterých opavský šach zaznamenal v 

průběhu let a nynějším aktivním hráčům byly ve fotogalerii připomenuty tváře jejich předchůdců, 

kteří zanechali trvalou stopu této královské hry v Opavě. 

Na závěr oslav obdrželi všichni přítomní pamětní medaili vydanou šachovým oddílem TJ Slezan ke 

stému výročí šachu v Opavě a společenský program zakončili sportovní akcí, bleskovým turnajem 

na 9 kol, v němž zvítězil v současnosti nejsilnější opavský šachista Radomír Caletka ziskem 8,5 

bodu, před Markem Nábělkem 7,5 b. (oba hráči Slezanu Opava) a třetí příčku obsadil Pavel Rakús z 

Dolního Benešova. 

 

Ing. Jan Hromada, člen ŠO TJ Slezan Opava 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=47ddd3c9-d2df-4405-b184-7d7dd388967a&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Je mezi nimi nový vyzyvatel mistra světa? 
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Zraky šachové veřejnosti se upíraly minulý týden do Černé hory, kde probíhal Evropský klubový 

pohár, za účasti extraligového Mistra České republiky ŠK JOLY Lysá nad Labem. Šachový život v 

regionech se však nezastavil. 

 

 
 

DDM Nymburk uspořádal v Obecním domě Okresní přebor škol v šachu žákovských družstev. Ve 

dvou věkových kategoriích (1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ) změřila své síly čtyřčlenná družstva škol z okresů 

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

konce. 

 

V kategorii žáků prvního stupně se střetlo třináct družstev a po napínavém boji zvítězilo s převahou 

družstvo ZŠ B. Hrozného z Lysé nad Labem, před ZŠ J.A.Komenského z Lysé nad Labem a ZŠ 

J.A.Komenského z Nymburku. Neztratily se děti ze ZŠ T.G.Masaryka z Lysé nad Labem - Litol, 

které získaly bramborovou medaili. 

 

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

družstvo ZŠ Sadská, které přehrálo výrazně ostatní soupeře. Družstvo ZŠ Rožďalovice si 

vybojovalo postup po vzájemném zápase se ZŠ B.Hrozného z Lysé nad Labem.. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=70537133-0856-4f07-ada0-f3ce64d16ad6&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Do krajského přeboru škol, který se koná v Neratovicích 17. prosince 2019, postoupila první tři 

družstva z kategorie 1. stupně a dvě družstva kategorie 2. stupně. 

 

MČR juniorek pohledem Adély Třasákové, Lucie Rolinkové a Martiny Šťastné 

chess.cz - 26.11.2019 

strana: 00 

 

Lucie Rolinková a Martina Šťastná 

 

Ve dnech 9. – 16.11.2019 se hráčky Šachové akademie VŠTE Lucie Rolinková a Martina Šťastná 

zúčastnily Mistrovství ČR juniorek do 18 a 20 let, které se konalo v hotelu Esprit ve Špindlerově 

Mlýně. Obě hráčky a další hráče ŠA, kteří startovali v Polofinále MČR juniorů, doprovázeli na 

turnaji prarodiče Martiny manželé Černíkovi. 

 

Zde jsou postřehy obou hráček. 

 

Lucie: Do Mistrovství ČR jsem se nominovala jako přebornice Jihočeského kraje. Na šachovém 

turnaji se mi líbilo, že se většinou hrálo odpoledne, mohli jsme si alespoň po snídani odpočinout a 

připravit se na další partii. Se staršími hráčkami se mi hrálo docela dobře a nebýt zbytečných chyb 

ve střední hře, mohlo být konečné umístění lepší. U ubytování byly ze začátku problémy s topením 

a trochu mi vadilo, že byl daleko obchod. Líbilo se mi, že jsme měli na výběr z hodně jídel, vařili 

tam moc dobře. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1264f1e9-142c-4866-8f0a-6e36eb3fabc9&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Martina: Já jsem se do turnaje dostala na základě kladně vyřízené žádosti o divokou kartu, protože v 

době konání krajského přeboru jsem hrála na Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě. Vstup do 

turnaje jsem měla poněkud komplikovaný. Musela jsem se omluvit z 1. kola, protože v sobotu, kdy 

byl turnaj zahájen 1. kolem, jsem se večer vrátila domů ze zahraničního pobytu projektu Erasmus. 

Hned v neděli ráno jsem nastoupila za doprovodu babičky v Č. Budějovicích do autobusu, abych 

stihla ve Špindlerově Mlýně zahájení 2. kola. V utkání se mi podařilo vyhrát a to mělo příznivý vliv 

na to, že se mi v dalších kolech hrálo celkem dobře. V 8 kolech se mi podařilo uhrát 4,5 bodu, což 

znamenalo 14. místo v konečném pořadí. Rozbory partií a přípravy na další kola jsme s Luckou 

dělaly s naším trenérem Michalem Novotným po internetu trochu komplikovaně, protože na 

pokojích nebyla Wi-Fi. Na turnaji se mi moc líbilo. 

 

Poznámka doprovodu: Turnaj byl výborně organizován, po počátečních potížích s vytápěním, které 

byly brzy odstraněny, žádné další problémy nebyly. Stravování skutečně perfektní stejně jako celá 

organizace. Děkujeme hráčkám a hráčům, které jsme doprovázeli, za vzorné vystupování a 

reprezentaci. 

 

Rudolf Černík 

Šachová akademie VŠTE z. s. 

České Budějovice 

 

Adéla Třasáková 

 

Ve dnech 9.-16. listopadu 2019 jsem se zúčastnila Finále MČR juniorek ve Špindlerově Mlýně. Na 

tomto turnaji jsem byla poprvé, chtěla jsem si zahrát se staršími soupeřkami. Hrálo se mi dobře, 

tempo mi vyhovovalo, jen byla v hrací místnosti trochu zima. Ve všech 9 kolech jsem se utkala s 

ratingově silnějšími soupeřkami. Nejvíc se mi podařilo úterní dvoukolo, kdy jsem dopoledne 

vyhrála a odpoledne remizovala se silnou soupeřkou, která pak získala bronzovou medaili. Nakonec 

jsem uhrála 3,5 bodu, skončila na 19. místě (nasazená jsem byla 21.), připsala přes 50 bodů do ELA 

a hlavně jsem získala spoustu zkušeností. Takže s turnajem jsem spokojená a jsem ráda, že jsem se 

ho mohla zúčastnit. 

 

Sebastian Placer 

 

Účast v Polofinále jsem si vybojoval čtvrtým místem v kategorii H16 na MČR v Koutech na 

Desnou. Na turnaj jsem se těšil, jeho atmosféru jsem si vyzkoušel již v roce 2018. Letos se mi 

mimořádně podařil začátek turnaje, kdy jsem vyhrál první tři kola a dostal se do čela startovního 

pole. Byl to super pocit zahrát si na první šachovnici v poměrně silně obsazeném turnaji a to do 

konce ve dvou kolech po sobě. Los turnaje mi například dopřál si zahrát s vicemistrem Evropy 

Václavem Fiňkem. Také jsem na turnaji odehrál svou prozatím tahově nejdelší partii o 105 tazích. 

V další fázích turnaje jsem bohužel zažil i pocit porážky, ale několik remíz s elově silnějšími hráči 

mi nakonec přineslo 22. místo v celkovém umístění a cca 50 bodů do ratingu. Za mne mohu turnaj 

hráčům vřele doporučit a budu se snažit opět na tento turnaj probojovat. Chválím pořadatele turnaje 

za skvělou organizaci a hotel za výbornou kuchyni. 
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Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu Pelhřimov 

vysocina-news.cz - 25.11.2019 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

Ve středu 20. a ve čtvrtek 21. listopadu se utkala družstva škol z Pelhřimovska v okresním kole 

Mistrovství ČR v rapid šachu. Pořadatelem byl tradičně DDM Pelhřimov a hostil 14 družstev – 64 

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

 

I. kategorie – 1.-5. třídy ZŠ, 20. listopadu – šest družstev, 27 hráčů: 

 

místo ZŠ Senožaty (Pospíchal Martin, Svoboda Martin, Holoubek Jakub, Cibula Václav) 

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

Matěj) 

místo ZŠ Hálkova “A”, Humpolec (Čábera Richard, Dománek Stanislav, Boháč František, Buňata 

Vít) 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5db9e87b-af29-47d5-b6d8-029970ed4592&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3e625773-1c66-43f4-bd20-76e1ecc20b67&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

místo ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov 

místo ZŠ Hradská, Humpolec 

místo ZŠ Hálkova “B”, Humpolec 

Výsledky 

 

Nejlepším hráčem na první šachovnici byl Čábera R., na druhé šachovnici Dománek S., na třetí 

šachovnici Horák L. a na čtvrté šachovnici Cibula V. 

 

II. kategorie – 6.-9.třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 21. listopadu – pět 

družstev, 23 hráčů: 

 

místo ZŠ Na Pražské, Pelhřimov (Edr Michal, Přikryl Miloslav, Horák David, Kasalová Nikola) – 

družstvo předvedlo hezký výkon s plným počtem bodů, všichni byli zároveň vyhlášeni nejlepšími 

hráči na jednotlivých šachovnicích 

místo Gymnázium A, Humpolec (Brabencová Aneta, Koten Vojtěch, Pešek Jindřich, Roll Marek) 

místo ZŠ Kamenice nad Lipou (Záruba Lukáš, Šrámek Vojtěch, Vácovský Ondřej, Jiříček Tomáš) 

místo Gymnázium B, Humpolec 

místo ZŠ Hálkova, Humpolec 

Výsledky 

 

III. kategorie – SŠ, 20. listopadu – tři družstva, 14 hráčů: 

 

místo Gymnázium Pelhřimov (Kaňka Lukáš, Duong Patrik, Malínek Jakub, Říčan Matou) 

místo Gymnázium A, Humpolec (Klubal Jiří, Zach Vojtěch, Škaryd Tomáš, Vincenc Tomáš, 

Zachová Tereza) 

místo Gymnázium B, Humpolec (Haičiar Jan, Šotola Petr, David Matěj, Ferda Josef, Mrázková 

Kateřina) 

Výsledky 

 

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

škol. 
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Mistrovství Čech v šachu 2019 zahájil hejtman Bubeníček 

homerlive.cz +1 - 22.11.2019 

strana: 00 

V mosteckém hotelu Cascade se uskutečnilo Mistrovství Čech v šachu dětí do 8 a 10 let plus 

doprovodný turnaj Cascade Open. Zahájení turnaje Mistrovství Čech odstartovali prvním tahem 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor města Mostu Jan Paparega. 

 

 
 

Šampiony pro rok 2019 se stali v kategorii H10 Roman Popov z oddílu Unichess a (s horším skóre 

třetí byl Vojtěch Gorej z SK Děčín). V kategorii D10 turnaj opanovala Sophia Olivia z Klubu 

šachistů Říčany. V mladší kategorii H8 zvítězil Mikhail Artamanov z ŠK Molekula, mezi dívkami 

pak Eliška Janoušková z ŠK Líně. V doprovodném turnaji „Cascade Open“ zvítězil Tomáš Mičánek 

(TJ Bohemians Praha) a v kategorii mládež – Adam Holub (Unichess). 

V mistrovských kategoriích turnaje, který podpořil také Ústecký kraj, startovalo 96 hráčů a hráček. 

V Openu Cascade pak 22 hráčů. Ceny vítězům a vítězkám předala při slavnostním ukončení turnaje 

senátorka ČR Alena Dernerová. 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=48d210fe-b3bb-452c-a61c-d3d894766c63&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Úspěchy Martina Policara na MČR 
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strana: 00 - autor: Anna Rázlová 

 

Ve dnech 13. až 17. listopadu se konalo Mistrovství Čech do deseti let v klasickém šachu. Kraj 

Vysočina na divokou kartu reprezentoval velmi nadějný sedmiletý mladý šachista Martin Policar z 

TJ Spartak Pelhřimov. 

 

Martin předvedl velmi dobrý výkon a v silné konkurenci starších hráčů  uhrál 5 bodů z 9 partií. 

Zážitkem pro něj byla simultánka s  mezinárodním mistrem Janem Vykoukem. Z účasti 60 hráčů se 

umístil v první polovině celkového pořadí a obsadil 23. místo. 

 

Na jaře ho čeká MČR, na které se nominoval na Mistrovství Moravy a Slezska v Koutech nad 

Desnou (26.-31. října). Zde se mu vedlo ve stejné věkové kategorii o něco lépe, vyhrál 6 partií z 9 a 

skončil na 13. místě z 71 hráčů. Byl druhým nejúspěšnějším hráčem v této kategorii z Kraje 

Vysočina. 

 

 
 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f529bd71-b039-4594-b489-de425307284a&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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V Mostu – hotelu Cascade bylo v neděli 17. listopadu 2019 slavnostně zakončeno Mistrovství Čech 

v šachu dětí do 8 a 10 let plus doprovodný turnaj Cascade Open. Mistry Čech pro rok 2019 se stali: 

v kategorii H10 Popov Roman z oddílu Unichess a v kategorii D10 Day Sophia Olivia z Klubu 

šachistů Říčany. V mladší kategorii H8 Artamanov Mikhail z ŠK Molekula a v D8 Janoušková 

Eliška z ŠK Líně. V doprovodném turnaji „Cascade Open“ zvítězil Mičánek Tomáš (TJ Bohemians 

Praha) a v kategorii mládež – Holub Adam (Unichess). 

 

V kategorii H10 nebylo jednoznačně rozhodnuto a tak se muselo bojovat o první příčky až v 

posledním kole. Vyhrál Popov Roman z Unichess, který získal 7,5 bodů. Druhé místo se 7 body 

Roubal Matyáš z ŠK Sokol Klatovy a na třetím místě Gorej Vojtěch z SK Děčín též se 7 body s 

horším pomocným hodnocením. 

 

V kategorii D10 získala titul MČech Day Sophia Olivia z Klubu šachistů Říčany s 5,5 body, na 

druhém místě se umístila Slívová Linda z ŠK Teplice též 5,5 bodů (horší pomocné hodnocení) a na 

třetím místě Kammová Kateřina z ŠK JOLY Lysá n/Lab. se 4,5 body. 

 

Titul Mistra Čech do 8 let získal Artamanov Mikhail z ŠK Molekula se 7,5 body. Se stejným 

počtem bodů s horším pomocným hodnocením skončil na druhém místě Frantsev Iegor z ŠK Česká 

Lípa a na třetím místě Bára Jan z ŠK Dopravní podnik Praha se 7 body. 

 

V kategorii dívek do 8 let zlato získala Janoušková Eliška z ŠK Líně, která si uhrála pěkných 7 

bodů. Na druhém místě se umístila Kůsová Nikola z Karlovarskýho klubu Tietz – 5 bodů a třetí 

místo s horším pomocným hodnocením obsadila Špírková Helena z ŠK Česká Lípa. 

 

Doprovodný turnaj CASCADE OPEN vyhrál se ziskem 9 bodů Mičánek Tomáš z TJ Bohemians 

Praha. Druhé místo obsadil Körschner Miroslav ml. z TJ Pankrác se ziskem 8 bodů a třetí skončili 

Jenč Milan z ŠK Líně a Petrík Peter z Šachového klubu při DDM Litomyšl se 6 body. 

Nejlepší z mládeže do 15 let se umístil na 1. místě Holub Adam z Unichess, který získal 6 bodů. Na 

druhém místě se umístila Janoušková Adéla z ŠK Líně se ziskem 5 bodů a bronzový byl Švadlenka 

Michal z TJ Kobylisy s 5 body s horším pomocným hodnocením. 

 

V mistrovských kategoriích startovalo celkem 96 hráčů a hráček. V Openu Cascade startovalo 22 

hráčů. 

Šachový klub Most uspořádal v rámci doprovodných akcí z řad hráčů Mistrovství Čech simultánku 

s IM Janem Vykoukem. Simultánky se účastnilo 19 dětí, které měly možnost změřit síly s 

velmistrem. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a2b699cf-8ee6-4fd4-bff0-a15b1b215c1c&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Dále Šachový klub Most s komisí rodičů při Šachovém svazu ČR zajistil přednášku „Mladý 

šachista“ se šachovým velmistrem Michalem Novotným pro rodiče, doprovod a trenéry. Přednáška 

měla program – jeho vývoj, problémy a strachy role rodiče a role trenéra. 

 

Pro doprovod pořadatel zajistil volné vstupenky na koncert Jakuba Smolíka a Petra Koláře. Pro děti 

plavecký Aquapark, který byl hojně využíván a k dispozici bylo i kluziště vedle hotelu. 

 

Hlavním rozhodčím celého Mistrovství Čech byl Ing. Šulc Jaromír a jeho tým doplňoval Sliva 

Richard, Sliva Michal a Škuthan Radek. Pořadatel zajistil 8 on-line šachovnic o které se skvěle 

staral Maščák Milan. Průběžné výsledky, nasazení kol a ostatní informace k turnaji byly vyvěšeny 

na nástěnkách. 

 

Velké poděkování patří našim partnerům, kteří nás podpořili a my mohli Mistrovství Čech pořádat 

na této úrovni. Jsou to partneři: Ústecký kraj, město Most, Vršanská uhelná, Nemak s.r.o., Daniel 

s.r.o., Vazníky – Střechy.eu, Stavers, Nový Obzor, Hotel Cascade aj. 

 

Zahájení turnaje Mistrovství Čech 8 a 10 let odstartovali prvním tahem hejtman Ústeckého kraje 

pan Bubeníček a primátor města Mostu pan Paparega. 

 

Ukončení turnaje a předání cen účastníkům se zúčastnila senátorka ČR paní Dernerová a rodilý 

šachista IM Jan Vykouk. Všichni účastníci si z Mostu odvezli pěknou pamětní medaili. 

Závěrem bych rád poděkoval vedení hotelu, kuchařům a obsluhy, které se o nás po celou dobu 

turnaje starali. Jídlo bylo perfektní a z řad účastníků a doprovodu nebyla žádná námitka. 

Poděkování také patří především všem rozhodčím a organizačnímu týmu, kteří se na této akci 

účastnili a pomohli mi vytvořit skvělé podmínky pro uspořádání Mistrovství Čech. Díky moc. 

 

Ředitel turnaje 

Körschner Miroslav 

 

Odkaz na FB stránky ŠK Most 

https://www.facebook.com/sachy2016/ 

 

Odkaz na upoutávku MČech https://www.youtube.com/watch?v=X_1ylPi8fu8&feature=youtu.be 

 

Odkaz na video reportáž: 

https://www.youtube.com/watch?v=aD8yyFO4XWQ 

 

Odkaz na přednášku FM Michala Novotného: 

https://www.youtube.com/watch?v=7B9hk1mR4jk 

 

Článek publikován 21. 11. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
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Středomořská Černá Hora hostila o uplynulém týdnu nejprestižnější šachovou klubovou soutěž 

starého kontinentu, 35. ročník Evropského klubového poháru. V konkurenci více jak šedesáti klubů 

Evropy vybojoval Nový Bor stříbrné medaile a navázal tím na úspěchy z předchozích let. Zlato si 

odvezlo družstvo italské Padovy. Šachový klub z Nového Boru poprvé v historii nominoval i 

ženské družstvo, které ve své kategorii mezi 14 týmy vybojovalo celkové 6. místo. 

 

První tým Novoborského šachového klubu přijel do černohorského Ulcinjnu lehce oslaben o 

polského velmistra Radislava Wojtaszeka hájícího stabilně již několik let první šachovnici. Nejasný 

byl i start české jedničky Davida Navary, který dohrával turnaj světové série Grand Prix v 

Hamburku. „Bez Navary bychom byli ve stěžejních zápasech poloviční. Jsem moc rád, že stihl od 

třetího kola nastoupit,“ uvedl kapitán týmu Petr Boleslav. 

 

V úvodních kolech potvrdil novoborský tým proti níže nasazenému týmu Buducnost z Černé Hory a 

LSG IntelliMagic z Holandska papírové předpoklady a připsal si do tabulky plné zápasové body a 

vysoké skóre. K devíti partiovým výhrám velkým dílem přispěli stabilní hráči extraligového sestavy 

Tadeáš Kriebel a Vlastimil Babula, kteří do pohárové sestavy byli nominováni poprvé. 

 

Úterní třetí kolo znamenalo pro některé z favoritů na medaile výsledkové komplikace, když 

například první nasazený tým z Makedonie nestačil na Petrohrad. Novému Boru byl nalosován 

ambiciózní norský tým Valerenga, za který ještě loni nastupoval úřadující mistr světa Magnus 

Carlsen. Zvládnutý zápas a těsné vítězství posunulo Novoboráky do čela průběžného pořadí před 

čtvrtým kolem, ve kterém přechází turnaj pozvolna do své druhé poloviny. Právě zde se často 

rozhoduje, který z týmů může dál živit naději na šampionský titul nebo alespoň na zbylé medailové 

pozice.  

 

Novoborští natrefili ve středečním utkání na obhájce loňského titulu. „Skvěle rozehraný zápas 

dlouho vypadal na přesvědčivé vítězství, ale bohužel pověstný matchball jsme nedokázali uhrát,“ 

líčí kapitán. 

 

Navarovi se lehká výhoda v partii s Alexeenkem postupně rozplynula a ani na šesté šachovnici se 

neobjevila více než remíza. Směle k výhře směřoval svou partii Sasikiran, který jako poslední 

hrající měl šanci rozhodnout o těsném vítězství Nového Boru. Nečekaný zvrat přišle kolem 50. 

tahu, když indický velmistr pod silným časovým tlakem chyboval a umožnil soupeři smrtící úder 

věží. „Že musím podepsat zápis o prohraném utkání, bylo po takovém průběhu pro mě něco 

neuvěřitelného. Cítil jsem se, jako když vedete v ringu 30:0 a v poslední vteřině dostanete KO 

direct,“ popisuje frustrující chvíle kapitán Petr Boleslav. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=330133d5-321a-46df-8b74-6bdd00a44d4a&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chmury bezesné a pro mnohé členy týmu probdělé noci bylo potřeba hned druhý den ráno vytěsnit 

z hlavy a na odpolední utkání nastoupit opět s odhodláním podat co nejlepší výkon. Tým ze středu 

tabulky, Belgický KSGRL Gent, neměl být těžkou překážkou, ale jak se ukázalo, v hlavách 

zůstávala středeční nešťastná prohra svazující novoborským hráčům mozkové závity. Připočteme-li 

přehození tahů v zahájení v podání Davida Navary, po kterém se dostal do beznadějné pozice, bylo 

opět zaděláno na pořádné drama. Šest hodin trvající zápas nakonec zvrátili na stranu 

desetinásobného mistra České republiky velmistr Vlastimil Babula a Tadeáš Kriebel. „Právě takto 

vydřené vítězství nám vlilo potřebnou energii do závěrečných dvou kol,“ usuzuje Petr Boleslav. 

Předposlední kolo odehrál Nový Bor opět v plné základní sestavě a plné síle, což výsledkově 

odskákal Ázerbájdžánský tým. 

 

Skoro o všechno bylo sobotní poslední 7. kolo. Šance na zisk zlata již bohužel třímali v rukou jiné 

dva týmy, ale stříbro bylo pro Nový Bor stále na dosah. „Neohlížet se na ostatní výsledky a prostě 

porazit Moskvu,“ zaznělo na kapitánském mítinku. Závěrečná rozhodující kola Novoborákům v 

posledních dvou pohárech vyšla, což dodávalo potřebné sebevědomí. Moskva nastoupila na první 

šachovnici s matadorem čtyřiašedesáti šachových polí Alexejem Drejevem, který na sklonku 90 let 

měl stálé místo v TOP 5 světového žebříčku, a na poslední šesté šachovnici naopak dostal možnost 

sbírat zkušenosti teprve třináctiletý ruský mladíček, který se ale již může honosit titulem 

mezinárodního mistra. 

 

K útoku na všechny zápasové body zavelel David Navara, který již krátce po zahájení stavěl 

ruského velmistra Gračeva před nelehká rozhodnutí. „V šachu je čas dosti relativní pojem, partii 

můžete mít vyhranou po hodině hry, ale ještě další tři to musíte přesnými tahy dokazovat.“ Vedení 

Novému Boru tak v zápase zajistil nejdříve Sasikiran, jehož soupeř byl nucen kapitulovat po 40 

tazích. Čtyři partie skončily remízou, Navara pečetil svou výhrou celkové vítězství na 4:2. Téměř 

současně začal slavit svůj premiérový titul šampiona Evropy italský tým Padova, když porazil 

papírově nejsilnější tým letošního klubového poháru Alkaloid Skopje. 

 

Jak říká Petr Boleslav, jde vždy o velkou zkoušku, kdy se o všem rozhodne během sedmi dnů. 

„Zlato je v posledních letech vždy naším cílem a toužebným přáním. Průběh turnaje pak ale vždy 

ukáže, jak je každá medaile velmi cenná.“ Pro šachový klub z Nového Boru se jedná o třetí stříbro z 

Evropských klubových pohárů a během svých dosavadních třinácti startů stihl vybojovat už i zlato v 

roce 2013 na Rhodu. 

 

Oficiální stránky turnaje s fotogalerií: http://sahcg.me/euclubcup/  

Přímý odkaz na výsledky: http://chess-results.com/tnr462794.aspx?lan 
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Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu se účastnily i mladé naděje z Náměště 
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Ve dnech 7. - 8. září se v nedaleké Třešti konalo Mistrovství České republiky v rapid šachu 

mládeže. Na tento turnaj si účast zajistily 4 mladé naděje z TJ + DDM Náměšť nad Oslavou: 

Markéta Šťávová v D12, Helena Šťávová v D14, Jakub Zezula v H12. Matěj Zezula v H10. Další 3 

- Martin a David Žažovi a Dominik Houška – si zahráli doprovodný open turnaj. 

Hrálo se tempem 2x20+5 s/tah švýcarským systémem na 9 kol. V kategorii Open se nejlépe dařilo 

Martinu Žažovi, který získal 5 z 9 bodů. Jeho bratr David i Dominik Houška uhráli svými 

střídavými výkony 4 body. V mistrovských kategoriích naše dívky nepatřily mezi favoritky. 

Markéta byla z 25 dívek v kategorii D 12 nasazená na 13. místě a Helena byla z 26 dívek v 

kategorii D14 až na 19. místě. Pro obě děvčata to byl po dlouhé letní přestávce první turnaj a hned 

MČR. Obě dívky se postupně rozehrávaly, Markéta uhrála 4,5 bodu a Helena 4 body z devíti. Obě 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=88497372-c227-4a14-bdae-f8f8fefa5920&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4d1f9bb2-306c-41c0-aa21-5988f438a7b7&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

děvčata si uhrála svoji výkonnost a obsadila vždy v celkovém pořadí jedno místo před svým 

nasazením. 

V chlapeckých kategoriích bojovalo v každé kategorii 40 hráčů a na prvních deskách byl rozdíl v 

Elo oproti dívčím až 500 bodů. Náš nejmladší hráč Matěj Zezula se bohužel do prvního hracího dne 

probudil s nachlazením, silnou rýmou. Chlap a „rýmečka“ prostě nejde dohromady a tak se bohužel 

tento zdravotní handicap podepsal na Matějově výkonu. Matěj se nedokázal dostatečně soustředit 

na hru a první den se mu podařil uhrát jen 1 bod z šesti. S nadějí na vyspání z rýmy jsme v naději 

věřili v druhý hrací den a podobný famózní závěr Matěje jako před pár měsíci v rapidu družstev, 

kde kosil jednoho silného hráče za druhým. Bohužel rýma byla neúprosná a i druhý den se podařil 

jen 1 bod ze tří. Někdy to prostě nevyjde, ale za bojovnost patří Matějovi uznání. 

V Kategorii H12 se do těžkých partií pustil Jakub Zezula. V této kategorii jsme byli za každý 

uhraný bod vděčni. Jakub byl ze 42 hráčů až 36. nasazený. Jeho kamarád Michal Krč povídal, že je 

v té kategorii jako krmení pro žraloky. Jakub se však tomuto vzepřel a hned v druhém kole získal 

první bod. Jakub celý turnaj hrál s papírově silnějšími hráči. Cíl Jakuba byly 3-4 body. A tak se mu 

po prvním hracím dnu usínalo se spokojeným výrazem za zisk 3 z 6 a vyhlídky na vynikající 

umístění. Druhý den Jakub hned v prvním kole boduje a je krůček pro něj od parádního výsledku. 

Svůj cíl měl splněn a nyní už je malý bonus. Bohužel v obou posledních kolech chyběl malý 

krůček, aby se to povedlo a tak Jakub skončil se čtyřmi body z devíti i tak o 10 příček výš než byl 

nasazený na 26. místě. Myslím, že všichni hráči si na začátek sezony odehráli svoje, zaslouží 

pochvalu a mají do nové sezony pěkně nakročeno. 

Článek byl převzat z Náměšťských listů se souhlasem vydavatele 

 

Největší a nejprestižnější pražský šachový turnaj se již blíží 

praha.eu +1 - 18.11.2019 

strana: 00 

 

Pražský šachový svaz pořádá přebor Prahy v bleskovém šachu jednotlivců. Muži, ženy a junioři se 

utkají 26. listopadu ve sportovním klubu Oáza na Praze 4. 

 

Všichni určitě znáte šachy neboli šach. Tato nejpopulárnější desková hra světa provází lidstvo ve 

své moderní podobě už stovky let a věnují se jí milióny lidí. Je zároveň považována i za odvětví 

sportu. 

 

Dokonce během staletí vznikala rozsáhlá šachová teorie, která má dnes charakter vědy. Navíc 

samotná výuka a hraní zlepšuje kvalitu myšlení a rozvíjí příznivé charakterové vlastnosti. 

 

Šachy možná nejsou nejjednodušší hra k naučení, ale nejsou nejtěžší. Podívejme se alespoň na 

základní pravidla. 

 

Pravidla šachu ve zkratce 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1b214f7e-984c-445f-af18-aaf4ad31a511&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachovou soupravu tvoří šachovnice a dvě sady kamenů – světlé neboli bílé a tmavé nazývané 

černé. Čtvercová hrací deska je rozdělena na 8×8 polí střídavě ve stejných barvách jako mají figury. 

 

Každý hráč má na počátku hry celkem šestnáct kamenů šesti druhů - krále, dámu, po dvou věžích, 

střelcích a jezdcích a osm pěšců. Hráči střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici. 

Cílem je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. 

 

Počítače a internet v šachu 

 

Ve druhé polovině 20. století začaly být pro šachové partie používány počítače. Byl to jakýsi test 

schopnosti umělé inteligence, jak napodobit lidské myšlení. Postupně se nedokonalé programy 

zlepšovaly a v roce 1997 vyhrál šachový počítač proti tehdejšímu mistru světa Garrimu 

Kasparovovi. 

 

Počítače v roli sekundantů a díky rozsáhlé databázi partií a pozic umožňují také zlepšení přípravy 

hráčů. Velké popularitě se těší i hraní po internetu. 

 

Bleskový šach je divácky velmi atraktivní a je plný napětí. Dobré nervy mohou znamenat rozdíl 

mezi vítězem a poraženým. Přijďte se tedy podívat na největší a nejprestižnější šachový turnaj v 

Praze. 
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Školáci zápolili v šachu. Turnaj vyhráli Stefaniv a Kaplanová 
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Základní školy v Lysé nad Labem se již druhým rokem zapojily do projektu Šachy do škol, který 

podporuje Šachový svaz ČR. Cílem projektu je podpořit všestranný rozvoj mentálních schopností, 

rozvíjení abstraktního a logického myšlení, zlepšování koncentrace a správného rozhodování. 

 

 
 

Šachy v Lysé. Děti ze základních škol v Lysé nad Labem sehráli turnaj v rámci projektu Šachy do 

škol.  

 

Šachy jsou součástí školních osnov ve více než třiceti zemích. V Lysé nad Labem se letos padesát 

dětí učí v rámci nepovinného předmětu Šachy a v Litoli v zájmovém kroužku. 

 

Hře šachu se děti mohou učit různými metodami na různých místech. Jednou z metod je internetový 

výukový program LearningChess, který děti využívají v rámci projektu Šachy do škol zdarma. 

Nejzábavnější je však praktická hra a turnaje. 

 

Na černobílých polích v Misanu v Lysé nad Labem se utkalo čtyřicet šest dětí ze základních škol z 

Lysé nad Labem v Místním kole školního šachu. Za přispění sponzorů, kteří poskytli prostory, 

ceny, diplomy, výzdobu i občerstvení si děti v sedmi kolech vyzkoušely své šachové schopnosti. 

Město Lysá nad Labem převzalo nad turnajem záštitu. Turnaj vyhrál Vladyslav Stefaniv ze ZŠ B. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=06dd5292-5124-4a08-8a61-977fa430ace3&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Hrozného a nejlepší dívkou byla Dominika Kaplanová ze ZŠ J.A. Komenského. Poděkování patří 

všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu turnaje. 

 

Nejlepší děti se kvalifikovaly na Okresní kolo školních družstev v DDM Nymburk, které se koná 

20. listopadu. Děti se mou těšit na Městskou ligu školního šachu, která se bude konat nejen ve 

školním klubu a Misanu, ale i v Domově na zámku v Lysé nad Labem.  

 

Školáci zápolili v šachu. Turnaj vyhráli Stefaniv a Kaplanová 
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Šachový vlak vyrazil už podeváté 
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Již podeváté vyjel v polovině října na svou pětidenní středoevropskou jízdu Šachový vlak. Na 

palubě speciálu, který vyrazil z pražského hlavního nádraží, byl odehrán jedenáctikolový turnaj v 

rapid šachu. 

 

 
 

Desetivozová souprava s vozy řad A, B, BDs, Salon a WRmz v čele s lokomotivou řady 362 

vyrazila z Prahy do Karlových Varů, Českého Krumlova, Brna a Trenčína.  Letos se akce zúčastnilo 

čtyřiaosmdesát hráčů z celého světa, mezi nimi i tři zaměstnanci Českých drah. Nejlepším byl 

Ladislav Winkelhöfer (22. příčka), následovali Pavel Popelka (47. příčka) a Taťána Šeráková (58. 

příčka). Turnaj ale nakonec ovládl Němec Michael Prusikin. Záštitu nad Šachovým vlakem 2019 

převzali ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ti se, stejně 

jako náměstek generálního ředitele ČD odpovědný za úsek ekonomiky Patrik Horný, generální 

ředitel JLV Bohumír Bárta a generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, zúčastnili slavnostního odjezdu. 
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Do hotelu Cascade v Mostě se sjedou šachisté 

mostecky.denik.cz - 11.11.2019 
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Šachový klub Most pořádá ve spolupráci se spolkem Společně pro Blažim mistrovství Čech v šachu 

žáků do 8 a 10 let a turnaj Cascade Open 2019. 

 

Klání proběhne za podpory statutárního města Mostu a Krajského úřadu Ústí nad Labem v hotelu 

Cascade ve dnech 13. až 17. listopadu. Přihlášeno je šedesát hráčů v mladší kategorii, postupujících 

z krajských kol, a 46 ve starší kategorii. 

 

Osm nejlepších chlapců a osm nejlepších dívek z obou kategorií postoupí na republikový 

šampionát, který proběhne příští rok v březnu.  
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Karvinsko – Druhá liga šachových družstev měla na programu druhé kolo. Z výhry se radovali jen 

šachisté Karviné, zbývající tři týmy prohrály. 

 

Již brzy po zahájení bylo jasné, že na druhé šachovnici se nepovedla partie domácímu Neumannovi 

a karvinský Mroziak soupeře brzy donutil vzdát. „Bohužel pro nás podobně nerozvážně jsem 

rozestavěl své figury já a partii jsem dlouho neudržel,“ poznamenal kapitán Karviné Lubomír  

Zimniok. 

 

Karvinští ale pokračovali v dobrých výkonech a vypadalo to, že by si z Ostravy mohli odvézt tři 

body za výhru. Uspěli Poloch i J. Sobek. Kapitán Ostravy Didi pak ale porazil Raszku a junior 

Štefaník zdolal karvinského náhradníka Zdeňka Zimnioka, takže bylo opět srovnáno. 

 

Domácí se pak dostali do vedení 4:3, ale nová posila Karviné Foltyn udolal Oborného a oba soupeři 

se tak rozešli smírně. 
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Nejlepší český šachista David Navara na turnaji Grand Prix v Hamburku porazil favorizovaného 

ruského velmistra Nikitu Viťugova a postoupil do čtvrtfinále. Tam jej čeká další Rus Alexandr 

Griščuk. Prestižní seriál GP svádí dohromady nejlepší šachisty planety, kteří bojují o právo vyzvat 

mistra světa Magnuse Carlsena. 

 

Navara se s klubovým spoluhráčem z Nového Boru Viťugovem v prvních dvou partiích rozešli 

smírně a rozhodovat musel čtvrteční tie-break. Ve zrychleném tempu hry byl úspěšnější Navara, 

jenž si tak připsal skalp světové devatenáctky a postoupil mezi osm nejlepších šachistů turnaje. 

 

I další Navarův soupeř bude z Ruska a opět bude favoritem. Alexandr Griščuk má aktuální rating 

Elo 2764 a je světovou desítkou, mimo jiné hrál i finále úvodního podniku Grand Prix v Moskvě. V 

prvním kole turnaje v Německu Griščuk porazil dalšího silného velmistra, Radoslawa Wojtaszka z 

Polska. 

 

David Navara na dílčí vítězství v seriálu čekal do Hamburku. Úvodního turnaje v Moskvě se 

nezúčastnil, v Rize v červenci byl v prvním kole jeho přemožitelem Francouz Maxim Vachier-

Lagrave. Po Hamburku je na programu ještě turnaj v Tel Avivu 10. - 23. prosince 2019, kterého se 

česká jednička rovněž zúčastní. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b5e1676b-fffc-4bc0-ad27-754ec266ccc5&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Každý turnaj Grand Prix hraje 16 šachistů, celkem jich do seriálu zasáhne letos 21. Podle nových 

pravidel seriálu se hraje vyřazovacím způsobem na dvě partie klasického šachu, v případě 

nerozhodného výsledku přijde na řadu tie-break v rapidu. 

 

Dva nejlepší šachisté z Grand Prix postoupí do Turnaje kandidátů, jehož vítěz získá právo vyzvat 

kralujícího mistra světa Magnuse Carlsena. Šachisté si rozdělí také štědré prize money. Každý ze 

čtyř podniků GP je dotován částkou 130 000 EUR (asi 3,3 miliónu Kč), přičemž vítěz si přijde na 

24 000 EUR (přes 600 000 Kč). 
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AKTUALIZOVÁNO Nejlepší český šachista David Navara na turnaji Grand Prix v Hamburku 

porazil favorizovaného ruského velmistra Nikitu Viťugova a postoupil do čtvrtfinále. Tam jej čeká 

další Rus Alexandr Griščuk. Prestižní seriál GP svádí dohromady nejlepší šachisty planety, kteří 

bojují o právo vyzvat mistra světa Magnuse Carlsena. 

 

Navara se s klubovým spoluhráčem z Nového Boru Viťugovem v prvních dvou partiích rozešli 

smírně a rozhodovat musel čtvrteční tie-break. Ve zrychleném tempu hry byl úspěšnější Navara, 

jenž si tak připsal skalp světové devatenáctky a postoupil mezi osm nejlepších šachistů turnaje. 

 

„Zápas s Nikitou Vitiugovem byl naprosto otevřený. Nikita tento rok hrál podstatně lépe než já a v 

klasickém šachu byl favoritem, v můj prospěch naopak hrála předchozí vzájemná bilance, zejména 

ve zrychlených partiích i to, že ruský velmistr mohl po sérii několika špičkových soutěží být 

unavený. V první partii Nikita rychle vyrovnal, ve druhé měl iniciativu. V tie-breaku se mi podařilo 

vyhrát černými, přestože soupeř nějakou dobu stál lépe. V následující partii Nikita musel hrát 

riskantně na výhru, protože remíza a prohra pro něj byly rovnocenné. Jsem rád, že se mi podařilo 

porazit tak silného soupeře a teď se snažím uspět i v dalším zápase.“ napsal nám z Hamburku David 

Navara. 

 

I další Navarův soupeř bude z Ruska a opět bude favoritem. Alexandr Griščuk má aktuální rating 

Elo 2764 a je světovou desítkou, mimo jiné hrál i finále úvodního podniku Grand Prix v Moskvě. V 

prvním kole turnaje v Německu Griščuk porazil dalšího silného velmistra, Radoslawa Wojtaszka z 

Polska. 

 

David Navara na dílčí vítězství v seriálu čekal do Hamburku. Úvodního turnaje v Moskvě se 

nezúčastnil, v Rize v červenci byl v prvním kole jeho přemožitelem Francouz Maxim Vachier-

Lagrave. Po Hamburku je na programu ještě turnaj v Tel Avivu (10. – 23. 12.), kterého se česká 

jednička rovněž zúčastní. 

 

Každý turnaj Grand Prix hraje 16 šachistů, celkem jich do seriálu zasáhne letos 21. Podle nových 

pravidel seriálu se hraje vyřazovacím způsobem na dvě partie klasického šachu, v případě 

nerozhodného výsledku přijde na řadu tie-break v rapidu. 

 

Dva nejlepší šachisté z Grand Prix postoupí do Turnaje kandidátů, jehož vítěz získá právo vyzvat 

kralujícího mistra světa Magnuse Carlsena. Šachisté si rozdělí také štědré prize money. Každý ze 

čtyř podniků GP je dotován částkou 130 000 EUR (asi 3,3 miliónu Kč), přičemž vítěz si přijde na 

24 000 EUR (přes 600 000 Kč). 

 

Online přenos na chess24. 
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David Navara během zápasu s Nikitou Viťugovem, zdroj: World Chess 

 

Ve druhém kole David Navara nejprve remizoval černými proti hráči světové špičky Alexandru 

Griščukovi. V odvetě bohužel bílými figurami prohrál. Partii najdete zde. 

 

Rozhodující moment, tah 21…b5 David okomentoval: „21…b7-b5 jsem viděl, ale měl jsem pocit, 

že ústupy dámou na d4 i na a6 by měly být v pořádku. A pak jsem si všiml, že po 22. h6+ Kf8 23. 

Dd4 Dxd4 24. Vxd4 c5 25. Vd5 Vxe4 26. Vxf5 gxf5 27. fxe4 fxe4 28. Vh5 Vc8 29. Ve5 může přijít 

Vc6 a že místo Vh1-h5 nepomáhá ani Vh1-g1-g7xh7, protože černý převede věž na g6 a tu mou 

chytí a vymění. Tak jsem šel na a6, ale to bylo ještě horší, přehlédl jsem tam 26…Sc6.“ 

 

Z Hamburgu David Navara odcestoval přímo na začínající Evropský klubový pohár, odkaz na 

úvodní článek zde. 

 

  

 

Článek publikován 8. 11. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 



 

 

Mistrovství Čech mládeže v šachu se zúčastnily i děti z Benešova 
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Po týdenních bojích a devíti kolech bylo v hotelu Kořínek v Příchovicích u Kořenova slavnostně 

zakončeno Mistrovství Čech mládeže do 16 let. Svého největšího individuálního úspěchu v kariéře 

tam dosáhl Kryštof Křížek z Benešova, který si umístěním na párém místě vybojoval právo účasti 

na březnovém celorepublikovém finále. 

 

Pepi Dudková navíc získala svou první dívčí medaili z velkého šampionátu. Neztratili se ani ostatní. 

 

Iva Křížková 

 

Open Hradec: Cenné prvenství putovalo až do Gruzie 
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Desáté místo obsadil český mužský tým na mistrovství Evropy družstev. Družstvo táhl především 

David Navara na první šachovnici, který uhrál šest bodů z devíti partií. Mistrem Evropy stal tým 

Ruska. 

 

Šachové mistrovství Evropy družstev proběhlo v gruzínském Batumi od 24. října do 2. listopadu 

2019. Česká reprezentace na něj odjížděla s medailovými ambicemi, byť byla podle papírových 

předpokladů až 12. nasazená. Předstartovní optimismus se potvrdil ve druhém kole, kdy naši 

porazili třetí nasazené Polsko. Pak přišly porážky se silnými týmy Arménie a Ázerbajdžánu, o 

úspěchu a neúspěchu ale rozhodovalo až poslední kolo. V něm Češi remizovali s Francií, což 

znamenalo 10. místo, výhra by přinesla vyrovnání prozatím nejlepšího výsledku mužského týmu na 

ME - 6. místo z Plovdivu v roce 2003. 

 

Jak říkám... 

 

„Družstvo mužů bylo v závěru blízko k šestému místu, ale konečný výsledek asi odpovídá 

předvedenému výkonu. Mně se podařilo se štěstím uhrát 6/9, když jsem "otočil" dvě prohrané 

pozice,“ komentoval průběh turnaje nejlepší český šachista David Navara. 

 

Napínavé poslední kolo rozhodlo také o medailových pozicích. Zlato získalo favorizované Rusko. 

Stříbro pak Ukrajina, především díky skvělému výkonu legendárního velmistra Ivančuka, kterého v 

letošní sezóně můžete vidět v české extralize v týmu Pardubic. 

 

Ženskému týmu se nedařilo. Češky, které byly na šampionátu 18. nasazené, obsadily 25. příčku. 

Mistryněmi Evropy se staly hlavní favoritky z Ruska. 
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Naše děti na Mistrovství světa 

 

Říčanští vícemistři ČR byli nominováni šachovým svazem na Mistrovství světa. Vzhledem k 

popularitě šachu ve světě bylo nutné před třemi lety rozdělit MS podle věkových kategorií. Oba naši 

zástupci měli možnost poznat rozdílné země. 

 

V kategorii dívek do 14 let nás reprezentovala Kristýna Otrubová. V kategorii hrálo 77 hráček a 

Kristýna obsadila 54. místo. Její komentář: 

 

V indickém velkoměstě Mumbai se letos konalo mistrovství světa mládeže v šachu od 14 do 18 let. 

Zúčastnilo se ho přes 1400 šachistů z více než 60 zemí, mezi kterými kralovala i Česká republika. 

 

Pořadatelé si dali opravdu záležet. I na očích jim bylo vidět, že chtějí, aby se nám jejich země 

zalíbila. Slyšela jsem dokonce názor, že to bylo jedno z nejlepších MS za posledních, ne-li, 39 let. 

Bydleli jsme v pětihvězdičkovém hotelu, jídlo i pití bylo zdarma a k dispozici nám byla dokonce i 

posilovna a bazén. 

 

O volném dnu jsme měli možnost poznat toto město trochu blíže. Výlet nám kromě organizátorů 

nabídl i samotný hotel. Prohlédli jsme si tedy například slavnou bránu do Indie a jiné památky. 

Myslím, že to byla pro všechny velká zkušenost, ať už z hlediska šachového či nešachového. Tato 

orientální země má velmi odlišnou kulturu a nabídnout toho může vskutku mnoho. 

 

Hrát s hráči z celého světa byla podobná změna. Člověk neví, co čekat, ELO mnohdy nehraje 

žádnou roli, u Indů to platí dvojnásobně. Přípravy na zápas jsme tedy nesměli zanedbat nikdy. Před 

kolem, které začínalo v 15:00, na to bylo naštěstí poměrně dost času, mnohdy bychom ale ocenili i 

trochu více. 

 

Mimo partie a přípravy jsme se bavili s ostatními hráči a měli jsme tak možnost poznat kousek i z 

mnoha jiných koutů světa, což mi na tom přišlo naprosto nejlepší. 

 

Jáchym Němec bojoval v kategorii chlapců do 12 let. V kategorii hrálo 115 hráčů a Jáchym se 

zařadil na 70. místo.  Velká naděje nejenom Říčan se rozjela do Číny na MS: 

 

Od 20. srpna do 1. září se v čínském Weifangu konalo MS. Jáchym se připravoval po skypu s naším 

hlavním trenérem S. Stárkem na každé kolo. Příprava na partie byla trochu komplikovaná faktem, 

že Jáchym měl z 11 kol 7 Číňanů, o nichž světové databáze povětšinou mlčí a přípravy na 

jednotlivé hráče nebyly možné. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b90d332f-426b-407d-8ab6-e6a4e40fcc72&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Česká výprava byla ubytována v pětihvězdičkovém hotelu v docházkové vzdálenosti od hrací 

místnosti. Samotný pobyt jsme si všichni užili, hlavně skvělé jídlo, kvůli kterému stojí absolvovat 

dlouhý let. 

 

Volný čas po partiích jsme trávili společně s polskou, chorvatskou a mongolskou výpravou a 

oficiálním jazykem pro nás byl mix angličtiny, ruštiny a polštiny. Po večeři jsme se scházeli i s 

dalšími šachisty a společným jazykem se stal fotbalový míč. 

 

Šachově jsem se pohyboval kolem 50 %, nejlépe jsem na tom byl po 8. kole, kdy jsem byl průběžně 

34. a doufal jsem ve vytouženou dvacítku. Poslední tři kola jsem bohužel prohrál a skončil jsem s 5 

body na 70. místě. Věřím, že se mi opět povede nominovat se na příští MS a ve stejné kategorii 

dosáhnout výše. 

 

Česká výprava jak do Indie, tak především do Číny, byla na předchozí poměry výrazně malá. 

Vzdálenost a finanční náročnost nedovolila větší účast. 

 

Musím poděkovat Městu Říčany, za finanční podporu účasti na obou MS! 
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Figurky rozmisťuje po šachovnici velmi rychle a jistě. Svými promyšlenými tahy si v září na 

mistrovství republiky v rapid šachu vysloužil třetí místo. Jedenáctiletý Daniel Pražák přitom 

soutěžil v kategorii do dvanácti let. Talentovaný šachista hraje proti starším soupeřům běžně, nyní 

ho čeká mistrovství Čech. 

 

 
 

„Mám velké ambice. Podařily se mi v poslední době republikové turnaje, rád bych se tak na 

mistrovství v Kořenově umístil v první pětce,“ přeje si žák základní školy v českobudějovické 

Rudolfovské ulici. 

Nebude však soutěžit ve své kategorii, ale posadí se i proti o tři roky starším šachistům. Několika 

šampionátů už se účastnil a skončil nejlépe čtvrtý. S reprezentací okusil i mistrovství Evropy. 

Věnuje se jak klasickému praktickému šachu, tak rychlejšímu rapid šachu. V něm trvá turnaj dva, v 

praktickém třeba až deset dní, kdy každý den sehraje Daniel pouze jednu partii. 

Zalíbení v desce a figurkách nalezl ve školce. „Kamarád chodil na šachy, tak jsme je pak spolu ve 

školce hráli. On mě to vlastně naučil. Potom přestal hrát, já přešel do školy a přihlásil se na 

kroužek,“ vysvětluje chlapec, který závodně dělá i karate a baví ho florbal. 

 

Svého prvního turnaje se zúčastnil v osmi letech. Proti starším už si zvykl hrát. Rozdíl je prý pouze 

v tom, že ve vyšší kategorii bývá do soutěží nasazován z nižších příček. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6e22af78-ab5c-4bd1-8c9b-233d74ef8e5c&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Před odjezdem na turnaje bývá nervózní. „S tím mám problém. Chodím třeba ven, abych se 

uklidnil. Na druhou stranu se ale těším na další šachisty. Protože kategoriemi postupujeme spolu, 

známe se z předchozích soutěží. Takže jsem poznal nové kamarády,“ vypráví Pražák. „Potkáváme 

se i na několikadenních reprezentačních soustředěních,“ dodává. 

 

Rád by na jaře zkusil přijímací zkoušky na některé z budějovických gymnázií. Ve škole ho nyní 

baví hlavně český jazyk. Tréninky má vždy v pondělí, dvouhodinové. Cvik nabírá i sám doma. 

 

Víc ho baví rychlejší rapid šach 

„Trenér mi zadává úlohy. Mám určitou herní situaci a musím se ji pokusit vyřešit co nejlépe,“ 

popisuje. Dále trénuje třeba na počítači. „Jediný rozdíl je v tom, že nevím, s kým hraji. Což není 

problém, když s protihráčem sedím tváří v tvář, soustředím se také pouze na šachovnici.“ 

 

Daniela Pražáka více baví dynamičtější rapid šach. Zpravodajství a novinky ze světa této deskové 

hry a sportu sleduje na internetu. „Každý měsíc vyjde video s novinkami. Zajímám se také o velké, 

světové turnaje,“ říká. Dospělé hráče, kteří se takových soutěží účastní, potkává mezi trenéry. 

 

Učit se nové tahy a dokonalejší řešení jemu i dalším dětem pomáhají dokonce mistři. „Dělají rozbor 

partií. Sehrané partie přinesou českým velmistrům a ti je s nimi přehrávají zpátky a ukazují jim, 

jaké jiné varianty mohli zvolit, a upozorňují je, jak na jejich tahy mohl soupeř reagovat,“ líčí 

Danielova matka Kateřina Pražáková, která vyučuje na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích. 

 

Malý stratég vítězil i v jihočeské sérii, které se účastnily děti do 16 let. Teď to vypadá, že na 

regionální soutěž už jezdit nebude, přestože by ještě několik let mohl. Mezi místními šachisty nemá 

konkurenci. Sám trenér mu doporučil, aby krajskou úroveň vypustil. 

 

  



 

 

Mladí šachisté trénují na vánoční turnaj 

Kutnohorský deník - 2.11.2019 

rubrika: Zpravodajství - strana: 03 - autor: (hak) 

 

 
 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e5e5654c-2109-44e5-ac29-2dd2b0b45f73&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Závěr ME družstev 

chess.cz - 2.11.2019 

strana: 00 

 

Desáté místo obsadil český mužský tým na mistrovství Evropy družstev. Družstvo táhl především 

David Navara na první šachovnici, který uhrál šest bodů z devíti partií. Mistrem Evropy stal tým 

Ruska. 

 

Šachové mistrovství Evropy družstev proběhlo v gruzínském Batumi od 24. října do 2. listopadu. 

Česká reprezentace na něj odjížděla s medailovými ambicemi, byť byla podle papírových 

předpokladů až 12. nasazená. Předstartovní optimismus se potvrdil ve druhém kole, kdy naši 

porazili třetí nasazené Polsko. Pak přišly porážky se silnými týmy Arménie a Ázerbajdžánu, o 

úspěchu a neúspěchu ale rozhodovalo až poslední kolo. V něm Češi remizovali s Francií, což 

znamenalo 10. místo, výhra by přinesla vyrovnání prozatím nejlepšího výsledku mužského týmu na 

ME – 6. místo z Plovdivu v roce 2003. 

 

 
(Učitel a jeho žák. David Navara v posledním kole vyhrál, Thai Dai Van Nguyen bohužel odešel 

poražen.) 

 

„Organizace turnaje byla na vysoké úrovni, Batumi je vyhlášené letovisko a šachy tu mají bohatou 

tradici. S ubytováním to bylo horší, u hotelu bylo kasino, prostředí nebylo ideální a před posledním 

kolem hluk trval do rána. To nejspíše v závěru vedlo ke zvýšenému množství chyb na obou 

stranách. Družstvo mužů bylo v závěru blízko k šestému místu, ale konečný výsledek asi odpovídá 

předvedenému výkonu. Mně se podařilo se štěstím uhrát 6/9, když jsem „otočil“ dvě prohrané 

pozice. (Češkám se letos příliš nedařilo, projevila se jejich vyšší časová vytíženost.)“ Komentoval 

průběh turnaje nejlepší český šachista David Navara. 
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Kapitán týmu Zbyněk Hráček také poslal svůj pohled: „Myslím, že 10. místo je výsledek, který 

odpovídá naší cestě turnajem  (i když v závěru turnaje jsme byli blízko 6. místu). Můj pocit je, že 

družstvo hrálo dobře a při nějaké ideální konstelaci se dal uhrát i lepší výsledek. Celkový dojem z 

našeho vystoupení mám pozitivní. Ohledně organizace turnaje to myslím David popsal velmi trefně. 

Pár hráčů sice mělo problémy ze spánkem díky rušné ulici, ale jinak byla organizace velmi dobrá.“ 

 

Napínavé poslední kolo rozhodlo také o medailových pozicích. Zlato získalo favorizované Rusko. 

Stříbro pak Ukrajina, především díky skvělému výkonu legendárního velmistra Ivančuka, kterého v 

letošní sezóně můžete vidět v české extralize v týmu Pardubic. 

 

 
(Společná fotografie českých týmů v Batumi) 

 

Ženskému týmu se nedařilo. Češky, které byly na šampionátu 18. nasazené, obsadily 25. příčku. 

Mistryněmi Evropy se staly hlavní favoritky z Ruska. 

 

Výsledky ME družstev v Batumi najdete zde. 

 

Webové stránky turnaje sledujte zde. Úvodní článek na webu ŠSČR zde. 

 

Online komentované přenosy v češtině sledujte na Youtube kanálu Robert a Petr šachy. 

 

Rozsáhlé zpravodajství včetně fotek a videí najdete také na Facebooku ŠSČR. 

 

  

 

Článek publikován 2. 11. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Nezařazené, Reprezentace, TOP 

Aktuality na hlavní stránce. 
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