
 

 

 

 

MONITORING ŠACHY 

 

PROSINEC 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Carlsen dál kraluje bleskovému šachu 

Lidové noviny - 31.12.2019 

rubrika: Sport - strana: 17 - autor: čtk 

 

 
 

ČR je 7. na světě v počtu aktivních šachistů FIDE 

chess.cz - 31.12.2019 

strana: 00 

 

Šachy se hrají po celém světě. Šachové olympiády v Batumi v roce 2018 se zúčastnily týmy ze 180 

států a počet federací, které jsou členy mezinárodní šachové organizace FIDE, je v současnosti 190. 

 

Je proto velmi potěšující pro české šachové hnutí, že podle čerstvé statistiky na oficiálním webu 

FIDE je Česká republika 7. na světě v počtu aktivních šachistů s FIDE ratingem. Zároveň je ČR v 

první dvacítce zemí s nejvyšším nárůstem počtu šachistů za rok 2019. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bb19a571-1871-4780-99a8-7151830750c6&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=408bba84-9ac8-4cb4-8cdb-ec2533ba1a05&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pokud bychom počet aktivních šachistů přepočetli na průměr na 1 obyvatele, tak alespoň co se týká 

zemí uvedených v tabulkách v článku na FIDE, vyšla by z toho Česká republika společně se 

Slovenskem jako nejlepší na světě. Ostatně, šachy mají u nás velkou tradici. Ústřední jednota 

českých šachistů, což byl první předchůdce dnešního Šachového svazu, byla založena už v roce 

1905. V roce 2020 tak oslavíme 115 let organizovaného šachu u nás. 

 

Článek publikován 31. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.  

 

Okresní přebor mladých šachistů 

REGION OPAVSKO - 31.12.2019 

rubrika: Sport - strana: 24 - autor: (avi) 

 

Oddíl Slezan Opava uspořádal 2. turnaj okresního přeboru GRAND PRIX v rapid šachu mládeže. 

Na startu přivítal rekordní počet 33 mladých sportovců z celého okresu. Hrálo se na 7 kol tempem 

2x15 minut na partii. 

 

Průběh byl velmi dramatický, i když o celkovém vítězi bylo rozhodnuto již před poslední kolem. 

Překvapivě se jím stal Petr Latka (ŠK 1935 Bolatice) se 6 body, za nímž skončil druhý Hynek 

Moravec (Hradec nad Moravicí) s 5,5 body a nečekaně třetí byl David Sobek (Slezan Opava) taky s 

5,5 body, ale horším pomocným hodnocením. V jednotlivých věkových kategoriích bylo následující 

pořadí: U 18 – 1. P. Latka, 2. H. Moravec, 3. D. Klapuch (Slezan Opava). U 13 – 1. D. Sobek, 2. O. 

Kusyn (Dolní Benešov), 3. M. Mlčoch (Slezan Opava). U 10 – 1. E. Formánek, 2. Š. Šotek, 3. M. 

Šotek (všichni Slezan Opava). Nejlepší dívkou se stala Barbora Němečková (Orel Opava). Třetí díl 

okresního přeboru GRAND PRIX v rapid šachu mládeže se uskuteční 1. února v Bolaticích. 

 

Foto autor| Foto: Antonín Vilášek 

Foto popis| V posledním kole se utkali David Sobek (vlevo) a Petr Latka (vpravo), kde mladý 

opavský hráč překvapivě porazil vítěze turnaje. 

 

Silvestrovské hrátky 

Lidové noviny - 31.12.2019 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0a140012-4315-45ef-979b-b7916265c530&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a2a9755d-d9f0-4133-818f-f24d02a371a9&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Nor Magnus Carlsen zůstává mistrem světa v bleskovém šachu. V Moskvě navázal na svůj sobotní 

triumf v rapid šachu a v nejrychlejší variantě královské hry s tříminutovým limitem získal třetí titul 

za sebou a čtvrtý celkově. Rozhodl o něm v dramatickém souboji s Američanem Hikaruem 

Nakamurou až v dodatečných partiích. Viktor Láznička obsadil 114. místo. 

 

Carlsen vyhrál 13 z 21 partií a jedinou prohru utrpěl v nedělním duelu s Rusem Dmitrijem 

Andrejkinem. Tři kola kola před koncem se příznivci šachu dočkali jeho souboje s šestnáctiletým 

Alírezou Fírúzdžou, jehož mnozí experti považují za budoucího mistra světa. 

 

Bílými hrající Íránec měl jasnou převahu, v koncovce nestejnobarevných střelců měl tři pěšce proti 

žádnému soupeřovu, ale hru v časové tísni nezvládl. V 67. tahu překročil limit a prohrál. Pohádal se 

s rozhodčími a zjevně otřesený se pak propadl až na šesté místo. 

 

Carlsen měl dvě kola před koncem náskok bodu, ale připsal si jen dvě remízy, a tak se něj dotáhl 

Nakamura, obhajující pozici světové jedničky. O zlato ho připravila jen prohra s Fírúzdžou. O 

novém mistrovi tak musely poprvé rozhodnout až dodatečné partie. V nich úřadující šampion 

černými remízoval a bílými zvítězil. 

 

Z Moskvy si tak Carlsen odveze celkem 120 tisíc dolarů, to je víc než dva a půl milionu korun. 

Navíc je teď v čele všech tří světových žebříčků - v klasickém šachu, rapidu i bleskovém šachu. 

 

Překvapením byl výkon ruského exmistra světa Vladimira Kramnika, který byl po prvním dnu až na 

22. místě. V neděli ale vyhrál šest z devíti partií, podlehl jen Carlsenovi a vyšplhal až pro bronz. 

Láznička nasbíral deset výher a stejný počet porážek, až v posledním kole si připsal remízu. 

 

V ženském turnaji obhájila zlato Ruska Kateryna Lagnová. Získala už třetí titul v bleskovém šachu, 

ten první v roce 2010 vybojovala ještě v barvách Ukrajiny. Až do posledního kola s ní bojovala 

Ukrajinka Anna Muzyčuková, ale závěrečná prohra s Číňankou Tchan Čung-i, jediná v celém 

turnaji, ji odsunula na druhé místo. 

 

Mistrovství světa v rapidu a blesku 

chess.cz - 30.12.2019 

strana: 00 

 

Viktor Láznička reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa ve zrychlených tempech hry, 

které se konalo od 26. do 30. 12. v Moskvě. První den soutěže v rapid šachu se mu vydařil, 

remizoval například se Sergejem Karjakinem, účastníkem zápasu o titul mistra světa v roce 2016. A 

druhý den si Viktor zahrál přímo s mistrem světa Magnusem Carlsenem. Byla to jejich první 

vzájemná partie a skončila vítězstvím norského velmistra – partie k přehrání zde. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=063f99cf-2f2d-4e8c-9e6e-11eb524ca994&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
Závěr turnaje se našemu reprezentantovi nepovedl a nakonec z toho bylo 71. místo mezi 207 

účastníky. Konečné výsledky najdete zde. 

 

Magnus Carlsen v 15 kolech uhrál 11,5 bodu, což mu stačilo na samostatné první místo. 

 

V bleskovém turnaji geniálnímu Norovi zdatně sekundoval Hikaru Nakamura, jejich dostihy musel 

rozhodnout až závěrečný doplňkový tie-breakový zápas. V něm zvítězil Carlsen a zkompletoval tím 

3 tituly – je současně mistrem světa ve vážném šachu, v rapidu i v blesku. Výčet všech jeho 

úspěchů v končícím roce 2019 by byl skutečně dlouhý, tak jen jedna zajímavost. Už 107 vážných 

partií v řadě neprohrál. 

 

Viktor Láznička obsadil v bleskovém tempu celkové 114. místo, konečné výsledky najdete na 

tomto odkazu. Bleskový turnaj přinesl malou kontroverzi, kdy po stížnosti Alirezy Firouzji právě na 

chování Magnuse Carlsena musela rozhodovat námitková komise. Video zde. Teprve šestnáctiletý 

íránský talent plnil novinové titulky téměř ve stejné míře jako mistr světa, viz například tento 

odkaz. V rapid šachu získal stříbrnou medaili, což je vzhledem k jeho věku signálem, že se možná v 

příštích letech dočkáme mnoha duelů Firouzja – Carlsen … 

 

 



 

 

 

(Stupně vítězů rapid šachu, zleva 2. Alireza Firouzja, 1. Magnus Carlsen, 3. Hikaru Nakamura, 

fotografie: Twitter chess24.com) 

 

Na mistrovství světa měla Česká republika také zástupkyni v řadách rozhodčích, Jiřinu Prokopovou. 

Na jejím Facebooku můžete vidět pár fotografií přímo z místa dění. Oficiální fotogalerii najdete na 

stránkách pořadatelů. 

 

Článek publikován 30. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, TOP Aktuality na hlavní stránce. 
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Štěpánský šachový turnaj v polance ovládl klub ze Vsetína 
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Členové Šachového oddílu TJ Sokol Valašská Polanka uspořádali poslední sobotu v tomto roce 

Vánoční turnaj v rapid šachu. Hrál se jako Memoriál Aloise Hájka a Karla Hořelky v místním 

Kulturním domě za účasti devětadvaceti hráčů z osmi oddílů. 

 

 
 

Účastníci šachového turnaje Memoriál Aloise Hájka a Karla Hořelky ve Valašské Polance, 28. 

prosince 2019 v kulturním domě. | Foto: Antonín Juříček 

 

Turnaj ovládli hráči ŠKZ Vsetín, kteří obsadili nejvyšší příčky. O prvenství se podělili Petr Smilek 

a Jakub Stančík před třetím Jaroslavem Závodným. Na 4.- 5. místě skončili Milan Krčmář 

(Francova Lhota) a Ivan Bartošek (ŠKZ Vsetín), 6.- 9. byli Karel Doležal (Franc. Lhota), Petr 

Hromada (Val. Polanka), Josef Filák (Franc. Lhota) a Vladislav Hrtáň (Ústí). První desítku uzavřel 

nejlepší z pětibodových hráčů Filip Matůš (Ústí). 

 

Antonín Juříček 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=608dadd8-61f4-4705-ae89-f9b0b926a0a4&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Memoriál Vlastimila Mareše 
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Šachový klub Světlá nad Sázavou uspořádal za podpory Města Světlá nad Sázavou v sobotu 28. 

prosince v sále společenského domu ve Světlé nad Sázavou druhý ročník turnaje v rapid šachu – 

Memoriál Vlastimila Mareše. 

 

 
 

Turnaje se zúčastnilo 49 hráčů a hráček nejen z Vysočiny. Hrálo se devět kol švýcarským 

systémem, tempem 2 x 12 min.+5 sec./tah. Vítězem se stal Lukáš Karásek, Gordic Jihlava, se 

ziskem 8 bodů (pouze 2x remizoval). Na druhém místě skončil loňský vítěz Tomáš Vojta, TJ 

Spartak Vlašim, 7,5 bodu (1 prohra, 1 remíza) a třetí Petr Mach ml., Unichess Praha, 6,5 bodu (1 

prohra, 3 remízy). 

 

Nejlepší junior: Brož Petr, TJ Desko Liberec, 5,5 b. a 11.místo 

Nejlepší senior: Hadžala Daniel, TJ Neratovice, 5 b. a 16. místo 

Nejlepší žena: Brožová Renata, ŠK Světlá nad Sázavou, 5 b, a 24. místo 

Nejlepší juniorka: Volaninová Šárka, ŠK Světlá nad Sázavou, 4 b, a 32. místo 

 

Kategorie mládeže: 

U10 – Policar Martin, TJ Spartak Pelhřimov, 4 b. a 29. místo 

– sedmiletý velmi talentovaný šachista opět předvedl hezký výkon 

U12 – Lang Šimon, ŠK Světlá nad Sázavou, 6 b. a 8.místo 

– umístění v první desítce – rovněž hezký výkon 

U14 – Mach ml. Petr, Unichess Praha, 6,5 b. a 3. místo 

U16 – Kaňka Lukáš, TJ Spartak Pelhřimov, 5,5 b. a 13. místo 

 

Zvláštní cenou byl oceněn mladý šachista Martin Policar (TJ Spartak Pelhřimov) a Šimon Lang (ŠK 

Světlá nad Sázavou) za úspěšnou reprezentaci kraje na MMaS a nominaci na MČR 2020. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ba167c02-6159-4255-afdb-448873544ef9&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Nejmladším účastníkem byl Pavel Brož ml., ŠK Světlá nad Sázavou, 2 b. a 48. místo. 

 

Roman Vincze přeborníkem ŠK Jiskra v bleskové hře pro rok 2019 

vysocina-news.cz - 30.12.2019 

strana: 00 - autor: Václav Paulík 

 

Vánočním turnajem – Přeborem ŠK Jiskra Havlíčkův Brod v bleskové hře, navázal ŠK Jiskra 

Havlíčkův Brod na každoroční tradici před vánočními svátky a závěru roku. 

 

Na druhém místě se umístil Martin Jána a třetí skončil Václav Jelínek. V kategorie Mládeže do 16 

let zvítězil Tomáš Koumar, na druhém místě skončil Patrik Kocman a třetí Vítek Fencl. 

Všichni nejlepší obdrželi medaile, diplom a věcnou cenu. Diplom a věcnou cenu Velkého medvěda 

obdržela nejmladší účastnice sedmiletá Barunka Satrapová. Všichni účastníci obdrželi věcnou cenu. 

 

Přebor se hrál na jedenáct kol tempem pět minut a bonifikací tři sekundy za tah pro oba hráče. 

Pobavit se královskou hrou přišlo 25 zájemců všech kategorii šachového klubu. Partie bojovné, 

nesmlouvavé, žádné spory, potěšitelná je účast mladých, nadějných žáků, od mírně pokročilých, 

Barunky Satrapové, Honzíka Kozderku, pro které to bylo vůbec první seznámení s bleskovým 

šachem, až po již zkušenější žáky Tomáše Koumara, Patrika Kocmana a Vítka Fencla, kteří v řadě 

partií překvapili se zkušenými hráči, o čemž svědčí i bodový zisk.  

 

Konečné pořadí přeboru ŠK Jiskra Havlíčkův Brod 

 
Pochvalu zaslouží všichni účastníci včetně těch, kteří zabezpečili a starali se o občerstvení po dobu 

turnaje. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6966b850-b97e-44ec-ac76-7000afd5067b&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ceny pro všechny účastníky věnoval ŠK Jiskra Havlíčkův Brod, partneři turnaje: Měšťanský 

pivovar Havlíčkův Brod, Mlýn Havlíčkův Brod 

 
 

Krajský přebor v bleskovém šachu 2020 ve Žďáře nad Sázavou 

vysocina-news.cz - 29.12.2019 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

 
 

Druhý vánoční svátek 26. prosince patřil milovníkům bleskového šachu. Ve Žďáře nad Sázavou v 

hotelu Hajčman se konal 38. ročník Žďárského vánočního turnaje, který byl zároveň XVIII 

ročníkem otevřeného Krajského přeboru Vysočiny jednotlivců. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ada39450-0ee0-4d06-9e28-f614d88be940&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Hrálo se na sedmnáct kol švýcarským systémem, tempem 3 min.+ 2 sec./tah. Zahrát si přijelo 

nejlepších šestačtyřicet hráčů a hráček této hry nejenom z Vysočiny, ale i Českých Budějovic, 

Ostravy, Liberce, Brna a Austrálie. 

Vyhlášeni byli nejlepší tři hráči: první tři hráči uhráli 13,5 bodů a o pořadí rozhodovaly pomocné 

body, vítězem se stal těsně až podle třetího pomocného hodnocení Michal Novotný, VSTE České 

Budějovice, druhé místo obsadil Lukáš Karásek, Gordic Jihlava a třetí příčku obsadil Lubomír 

Bukáček ml., rovněž Gordic Jihlava. 

Vyhlášení Krajského přeboru 

 

    Karásek Lukáš, Gordic Jihlava, 13,5 b,, celkové 2. místo – přímý postup na mistrovství ČR 

    Bukáček Lubomír ml., Gordic Jihlava, 13,5 b,, celkové 3. místo 

    Vincze Roman, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 13 b,, celkové 4. místo 

 

    Krajský přebor juniorů (H18, H20) 

    vyhlášení společně pro obě kategorie (první dva postupují na MČR) 

    1. Lang Šimon, ŠK Světlá nad Sázavou, 9 b,, celkové 16. místo 

    2. Kaňka Lukáš, TJ Spartak Pelhřimov, 9 b,, celkové 18. místo 

 

    H20 – 3. Zelený Tomáš, Caissa Třebíč, 8,5 b,, celkové 23. místo 

    H18 – 3. Zedníček Filip, ŠK Světlá nad Sázavou, 8 b,, celkové 30. místo 

 

Krajský přebor juniorek (D18,D20) a žen 

Titul krajské přebornice v D20 a zároveň kategorie žen a přímý postup na mistrovství ČR získala 

jediná juniorka Šárka Volaninová, ŠK Světlá nad Sázavou, 7,5 b., celkové 35. místo. Z žen statečně 

bojovala i Renata Brožová, ŠK Světlá nad Sázavou, se stejným počtem bodů a umístěním na 38. 

místě. 

 

Krajský přebor seniorů 

V této kategorii získal titul krajského přeborníka a přímý postup na mistrovství ČR Vladislav 

Obůrka, TJ Žďár nad Sázavou, 9 b,, celkové 17. místo, který byl zároveň ředitelem turnaje.  

 

Nor Carlsen slaví po čtyřech letech titul mistra světa v rapid šachu 

iDNES.cz - 28.12.2019 
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Nor Magnus Carlsen se po čtyřech letech dočkal znovu titulu mistra světa v rapid šachu. Nejlepší 

hráč současnosti vyhrál turnaj v Moskvě s jednobodovým náskokem a dokázal, že je jedničkou i v 

této variantě královské hry, při níž mají hráči na své tahy jen 15 minut. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=136c5894-dbbb-4c8d-a241-ce12ff344626&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Mezi ženami triumfovala Humpy Koneruová z Indie. Jediný český zástupce Viktor Láznička 

obsadil 71. místo. 

Carlsen vyhrál osm z patnácti partií a ani jednou nenašel přemožitele. Fenomenální Nor získal 

prémii 60 tisíc dolarů, více než 1,3 milionu korun. Letos vyhrál devátý velký turnaj, v rapid šachu 

slaví titul potřetí. V neděli a v pondělí bude v Moskvě obhajovat titul mistra světa v bleskovém 

šachu, který se hraje s tříminutovým limitem. 

O senzaci se druhým místem postaral šestnáctiletý Alírezá Fírúzdža, který odmítá reprezentovat 

Írán kvůli sporům režimu s Izraelem a v Moskvě hrál pod vlajkou Mezinárodní šachové federace 

(FIDE). Nasbíral stejný počet výher jako Carlsen, ale k tomu dvě porážky. Na jejich vzájemný 

souboj, který si šachoví příznivci přáli, v komplikovaném herním systému v Moskvě nedošlo. 

Bronz vybojoval Američan Hikaru Nakamura, jemuž hodně uškodila překvapivá prohra s Alexejem 

Širovem ze Španělska. Láznička střídal výborné výsledky se slabšími. Uhrál remízu s ruským 

exmistrem světa Sergejem Karjakinem, ale na druhé straně neuspěl proti šachistům, kteří jsou ve 

světovém žebříčku daleko za ním. 

 



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Viktor Láznička uzavřel mistrovství světa v Rapid šachu 

ČT 1 - 27.12.2019 

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

 

Jan SMETANA, moderátor 

-------------------- 

Viktor Láznička uzavřel mistrovství světa v Rapid šachu s bilancí čtyř výher, tří remíz a tří porážek. 

Jediný český zástupce na turnaji se v Moskvě střetnul i s nejlepším šachistou světa Norem 

Magnusem Carlsenem. 

 

redaktor 

-------------------- 

Viktor Láznička se na souboj s nejlepším šachistou od konce Kasparovovi éry dlouho čekal. Patří 

do české šachové špičky už 10 let, ale proti Carlsenovi nastoupil vůbec poprvé. Norský mistr světa 

v klasické hře obhajuje v Moskvě titul v Rapid tempu, ve kterém se partie hrají zhruba 5× rychleji a 

trvají obvykle kolem jedné hodiny. Postupem na dámském křídle se dostal do vyhrané pozice, 

přesto mohl Láznička na poslední chvíli vše zdramatizovat. V časové tísni ale správnou volbu 

neviděl a o pouhý tah později se vzdal. Jeho nejlepšími výsledky tak v Moskvě zatím zůstávají 

remízy s Rusy Kaljakynem a Dubovem. 

 

Íránec chce kvůli zákazu změnit zemi 

Lidové noviny - 27.12.2019 

rubrika: Sport - strana: 19 - autor: čtk 

 

 
 

 

Šachový velmistr v Pelhřimově 

vysocina-news.cz - 27.12.2019 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

Členové šachového oddílu TJ Spartak Pelhřimov, z. s., dostali za svoji sportovní činnost a dosažené 

výsledky od svého oddílu netradiční vánoční dárek – soustředění s trenéry druhé třídy. 
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Soustředění se konalo v nově zrekonstruovaných prostorách VOŠ a Střední školy hotelové 

Pelhřimov a bylo rozděleno do dvou skupin. 

První skupinu – pokročilá mládež a dospělí, trénoval náš šachový velmistr GM Petr Velička a 

probírala se tato témata: hodnocení pozice a tvorba plánu, útok na dámském křídle, věžové 

koncovky s malým počtem pěšců, propočet a nakonec závěrečný test. 

Druhou skupinu – mírně pokročilí, trénoval trenér Petr Mičulka a začali rozcvičkou – řešení 

diagramů různé obtížnosti, probírala se zahájení, ukázka hrubých chyb (motivy a řešení) a nakonec 

taktické příklady. 

Každý z devatenácti účastníků dostal vánoční hvězdu a malý dárek od NTP a Zdravého města 

Pelhřimov. 

 

Šachisté Vysočiny na Táborské věži 2019 

vysocina-news.cz - 27.12.2019 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

Tradičně v pátek 27. prosince v prostorách Jihočeské univerzity Tábor vládly šachy, konal se zde 

62. ročník šachového turnaje Táborská věž 2019 – memoriál JUDr. Václava Rajlicha. 
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Hrály se tři turnaje: hlavní pro dospělé a dorostence (2003-2001) a dva doprovodné (nar. 2004-2007 

a 2008 a mladší). Těchto turnajů se zúčastnili i talentovaní šachisté z Vysočiny, TJ Spartak 

Pelhřimov (4), DDM Pelhřimov (3), Gambit Jihlava (4), TJ Jiskra Havlíčkův Brod (2), TJ Jiskra 

Humpolec (2), ŠK Světlá nad Sázavou (1) a vedli si velmi dobře. 

A) Turnaj dospělých a dorostu – celkem 77 hráčů 

Sedm kol s tempem 2 x 20 min.+5 sek./tah 

 

    Borkovec Milan, QCC České Budějovice, 6b 

    Vybíral Zdeněk, QCC České Budějovice, 6b 

    Žilavý Jan, Sokol Tábor, 6b 

 

Nejlepší dorostenci 

 

    Zeman Matyáš, Moravská Slavia Brno, 5,5 b, celkové 4.místo 

    Hák David, ŠACHklub Tábor, 5 b, celkové 7. místo 

    Zedníček Filip, ŠK Světlá nad Sázavou, 5 b, celkové 9. místo 4,5 bodu uhrál Pavlíček Robert z 

TJ Jiskra Humpolec (15. místo) a Vyhnálek Jan z TJ Spartak Pelhřimov (16. místo). O půl bodu 

méně, 4 body vybojoval Vondra Aleš z Gambit Jihlava (28. místo) a polovinu možných bodů 

Holata Miroslav z TJ Jiskra Havlíčkův Brod. 

 

Výsledky 

 

B) Mladší kategorie – 18 hráčů 

Sedm kol a stejné tempo jako u hlavního turnaje 

 

    Bárta David, Šachová akademie VŠTE, z.s., 6b 

    Ecler Matěj, TJ Spartak Pelhřimov, 5,5 b. a zároveň druhé místo v kategorii 2004-2005 



 

 

    Garabik Marek, Šachová akademie VŠTE, z.s., 5 b 

 

Polovinu možných bodů (3,5 b.) uhrál Rybáček Martin z Gambitu Jihlava. 

 

Výsledky 

 

C) Nejmladší kategorie – 23 hráčů 

Devět kol, 2 x 20 min. pro každého hráče 

 

    Rybáčková Lucie, Gambit Jihlava, 8b. a zároveň první místo v kategorii 2008-2009 

    Jaroš Michal, ŠACHklub Tábor, 6,5 b. 

    Karafiát Vojtěch, ŠK Duras BVK, 6,5 b. 

    Vondra Filip, Gambit Jihlava, 6b. a zároveň 3. místo v kategorii 2008-2009 

    Policar Martin, TJ Spartak Pelhřimov, 6 b. a zároveň 2. místo v kategorii 2010 a mladší 

 

Dařilo se i nováčkovi na turnaji Filipu Jírů, ZŠ Krásovy domky Pelhřimov, 4x vyhrál a obsadil 14. 

místo. 

 

NA 64 POLÍCH 
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Kunovičtí drží pětibodový náskok 

idobryden.cz - 27.12.2019 

strana: 00 

 

Spanilá jízda šachistů Kunovic B krajskou soutěží pokračuje, po pěti kolech jsou stále stoprocentní, 

když ovládli i okresní derby na půdě Starého Města F. Z vítězství se radovaly v derby i Bojkovice a 

tříbodový úlovek si připsalo ještě „éčko“ Starého Města a Dolní Němčí. 

 

 
 

Kunovičtí vyhráli 5,5:2,5, když naplno bodovali Zpěvák, Knotek, Slanicay a Kovařík, za poražené 

pouze Spáčilová. Smírem se rozešli Trubačík s Rojarem, Vylíčil s Worek a Delgerdalai s Malůšem. 

Bojkovice udolaly Vlčnov B 4,5:3,5 a připsaly si na konto první výhru. Neklopýtli Prchla a P. 

Vaňhara, z hosty Flekač. Patem skončily partie Kolouch - Buráň, Krajsa - J. Moštěk, Major - 

Ficenc, Plášek - Oharek a Jandl - Ondrůšek. 

 

Dolněmčané přivezli všechny body ze Sulimova a poskočili na třetí místo. O výhru 5:3 se postarali 

celým bodem Symerský, K. Zpěváková a Pavel Kadlček, remízu připojili Hudeček, Světínský jun. 

Hrabal a Štos. Staré Město E triumfovalo ve Zlíně po výhrách Nekardy, P. Štefaníka a Jungmana a 

remízách Krči, Studeného, Vávry a L. Macháčka. Boršice B se poklonily Holešovu B těsně 3,5:4,5. 

Šach mat si vychutnali jen V. Stodůlka a Skalka, remizovali Frýbort, Tománek a Volčík sen. Zbylý 

výsledek: Zborovice - Napajedla 3,5:4,5. 

 

1. Kunovice B    5    0    0    34    15 

 

2. Holešov B    3    1    1    23,5    10 

 

3. Dolní Němčí    3    0    2    21    9 
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4. Vlčnov B    3    0    2    20,5    9 

 

5. Staré Město E    3    0    2    20    9 

 

6. Zlín C    2    1    2    22    7 

 

7. Zborovice    2    1    2    18,5    7 

 

8. Sulimov    2    0    3    18    6 

 

9. Boršice B    2    0    3    16    6 

 

10. Bojkovice    1    1    3    16    4 

 

11. Staré Město F    1    0    4    16    3 

 

12. Napajedla    1    0    4    14,5    3 

 

Okresní kolo přeboru družstev škol Jihlavska v šachu 2019/2020 

vysocina-news.cz - 26.12.2019 

strana: 00 

 

Ve čtvrtek 19. prosince se utkala družstva škol z okresu Jihlava v okresním kole Mistrovství ČR v 

rapid šachu. Pořadatelem byla tradičně ZŠ Otakara Březiny Jihlava, hrály se dva turnaje. 

 

 
 

První turnaj byl společný pro kategorii I. (1.-5. tř. ZŠ) a kategorii II. (6.-9.tř ZŠ a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií) a druhý turnaj pro kategorii III. (SŠ), kterých se zúčastnilo celkem 11 

družstev, 47 hráčů a hráček. Hrálo se v obou turnajích systémem každý s každým. 
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I.+II. kategorie – 1.-5. tř. ZŠ a 6.-9.tř. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – 8 družstev, 

34 hráčů, hrálo se systémem každý s každým na 7 kol, tempem 2x 15 min. pro každého hráče 

 

1. Gymnázium AD Fontes (Kučera David, Zedníček Filip, Spilka Jáchym, Spilka Kryštof, Koubek 

Filip) 

 

2. Gymnázium Jihlava (Pejcha Ivoš, Bulant Ondřej, Rybáček Martin, Holcman Matěj) 

 

3. ZŠ Kollárova Jihlava (Rybáčková Lucie, Vondra Filip, Tichánek Adam, Vacek Filip) 

 

Plný počet bodů uhrál na 1. šachovnici Kučera David, na 2. šachovnici Zedníček Filip, na 3. 

šachovnici Tichánek Adam a na 4. šachovnici Holcman Matěj. 

 

Družstva Gymnázium AD Fontes a Gymnázium Jihlava postupují do krajského kola MČR v rapid 

šachu družstev škol v kategorii 6.-9.tř ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

 

Družstva ZŠ Kollárova Jihlava a ZŠ Otakara Březiny Jihlava I A (Kubiš František, Rokosová 

Linda, Havelková Kamila, Zejda Matyáš), které se umístilo na 6. místě, postupují do krajského kola 

MČR v rapid šachu družstev škol v kategorii 1.-5.tř ZŠ 

 

III. kategorie – SŠ – 3 družstva, 13 hráčů, hrálo se systémem každý s každým, tj. 2 kola, tempem 2x 

20 min. pro každého hráče 

 

1. PTA Jihlava A (Čipl Jan, Krč Michal, Halama Jakub, Straka Jan) 

 

2. PTA Jihlav B (Martínek Erik, Blažek Michal, Dejmek Tomáš, Seidl Ondřej) 

 

3. Gymnázium Jihlava (Váhala Marek, Příhoda Petr, Havlík Tadeáš, Sekan Jakub, Tůma 

Maximilián) 

 

Plný počet bodů uhrál na 3. šachovnici Dejmek Tomáš a na 4. šachovnici Straka Jan. 

 

Obě družstva PTA (Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava) se nominovala do 

krajského kola MČR přeboru družstev škol. 

 

V královské hře získala Přímka bronz 

znojemsky.denik.cz +1 - 26.12.2019 

rubrika: Čtenář reportér - strana: 00 - autor: autor externí 

 

Již tradičně se naši žáci zúčastnili přeboru škol ve hře králů. Zápolení o nejlepší šachisty z řad žáků 

základních i středních škol se konalo ve Znojmě v druhém prosincovém týdnu. O úspěch školy se 

zasloužili: Kružíková Eliška, obor Sociální činnost, 1. ročník, Mikuľak  Christian, obor Podnikání, 
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obchod a služby, 2. ročník,  Hoang Nguyen Linh Giang, Podnikání denní, 1. ročník, 

Dluhoš  Ondřej, Podnikání denní, 1. ročník.   

 

 
 

„Na turnaj dorazilo 14 družstev. V kategorii středoškoláků postavila naše škola družstva dvě 

a v silné konkurenci obsadila bronz. Hrálo se systémem každý s každým na tři kola. Naši šachisté 

bojovali, jak se říká, do strhání těla, však také výsledek stojí za to! Je třeba si ho považovat o to víc, 

když vezmeme v potaz, že mnozí naši soupeři se šachům věnují závodně,“ hodnotil výkon svých 

svěřenců Milan Brzkovský a doplnil, přínos takovýchto soutěží je veliký, setkávají se žáci napříč 

školami, věku. Pozorovat je, jak si předávají zkušenosti, jak k této hře přistupují, to je prostě 

radost,“ dodal Brzkovský. 

 

Hoang Nguyen Linh Giang, pro spolužáky Linda, shrnula svoje pocity s pokorou a nadhledem: 

„Byl to můj první šachový turnaj vůbec. Neměla jsem žádné očekávání, ani naději na výhru, protože 

jsem věděla od pana učitele, že tam budou hráči, kteří šachy hrají závodně. Ráno jsem byla mírně 

nervózní. V samotné soutěži jsem v první hře vyhrála, získala jsem tak pro náš tým cenný bod. 

Celkově tuto zkušenost hodnotím pozitivně. Dostali jsme i medaile. Je to skvělý trénink pro naše 

schopnosti rozhodovat se pod tlakem.“ 

 

Její slova doplnil Ondřej: „Naši školu jsem reprezentoval s hrdostí a jsem samozřejmě šťastný, že se 

náš tým umístil na bronzovém místě. Sice se z něj do dalšího kola nepostupuje, ale to nevadí – 

příště to vyjde určitě,“ hodnotila Linda. 

 

Žáci slíbili, že budou trénovat. Ve škole, doma. Kdo by si nerad hrál? Rozvíjejí logiku, úsudek a 

schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Osvojují si strategie učení, 

získávají motivaci pro celoživotní vzdělávání, rozvíjejí klíčové kompetence. Po malých krůčcích 

jdou k vysněnému cíli. 

 

 



 

 

Šachový talent už nechce hrát za Írán, protestuje proti zákazům  

sport.iDNES.cz +2 - 25.12.2019 
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Druhý nejlepší juniorský šachista světa Alírezá Fírúzdža už nehodlá reprezentovat Írán. Podle médií 

se šestnáctiletý velmistr takto rozhodl na protest proti zákazu hraní se soupeři z Izraele, který 

představitelé íránského režimu neuznávají. 

 

 
 

Ve světovém žebříčku federace FIDE patří Fírúzdžovi 29. místo. V dubnu média uvedla, že na 

turnaji v Německu odmítl usednout k šachovnici proti izraelskému soupeři. Nyní však mladý hráč 

íránské činovníky informoval o přání změnit občanství. 

Za jeho rozhodnutím může podle agentury Reuters stát i to, že nechtěl chybět na MS v rapid šachu, 

které začne ve čtvrtek v Moskvě. Tam se Írán nepřihlásil, Fírúzdža je ve startovní listině uveden 

pod vlajkou FIDE.  

„Žije ve Francii a zřejmě bude chtít hrát za ni nebo za USA,“ řekl předseda íránské šachové 

federace. 

V říjnu vyloučila Írán ze svých soutěží mezinárodní federace juda, dokud reprezentanti nepřestanou 

bojkotovat souboje s izraelskými soupeři. Na letošním MS v Tokiu nutili íránští funkcionáři 

odstoupit Sajída Mollajího z kategorie do 81 kg, aby nenarazil na Izraelce. Loňský mistr světa 

Mollají odmítl a v soutěži pokračoval. Kvůli obavám o život se pak nevrátil do vlasti a žije v utajení 

v Německu. 
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Nor Carlsen bude hrát o návrat na trůn v rapid šachu 

sport.iDNES.cz +2 - 24.12.2019 
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Nor Magnus Carlsen se od čtvrtka do soboty v Moskvě pokusí získat titul mistra světa v rapid 

šachu, který mu od roku 2015 uniká. Přitom i v této zrychlené variantě královské hry s 

patnáctiminutovým limitem je fenomenální Nor jedničkou světového žebříčku. V bleskovém šachu, 

kde mají hráči na své tahy jen tři minuty, bude Carlsen bojovat o třetí triumf v řadě a pátý celkově.  

 

Hrát se bude ve VIP zóně fotbalového stadionu v Lužnikách a díky saúdskému králi Salmánovi, 

jehož jméno turnaj nese, si šachisté rozdělí milion dolarů. Turnaj v rapid šachu má 15 kol, v 

bleskovém šachu čeká účastníky 21 partií. Českou republiku bude reprezentovat Viktor Láznička. 

V rapid šachu se Carlsen naposledy radoval z titulu před čtyřmi lety v Berlíně. O rok později se 

musel spokojit s bronzem a na dvou dalších šampionátech jen s pátými místy. Loni v Petrohradě 

zvítězil Rus Daniil Dubov, jehož si Carlsen předtím vybral jako sekundanta pro zápas o titul mistra 

světa. 

Carlsen bude v Lužnikách bojovat i o obhájení pozice světové jedničky. Před lednovým 

zveřejněním žebříčku FIDE ho totiž virtuálně předstihl Francouz Maxime Vachier-Lagrave. V 

bleskovém šachu je před ním pro změnu Američan Hikaru Nakamura. K favoritům patří také vítěz 

poslední Grand prix v Jeruzalémě Rus Jan Něpomjaščij a jeho krajan Sergej Karjakin, který už 

získal zlato v obou variantách rychlé hry. 

Karolína Olšarová mistryní v bleskovém šachu 

karvinsky.denik.cz +1 - 23.12.2019 
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Orlová – Česká reprezentantka v šachu Karolína Olšarová z Orlové je novou mistryní republiky 

v bleskovém šachu. 
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Titul v nejrychlejší variantě královské hry získala podruhé v kariéře (poprvé v roce 2015) a 

přiblížila se tak své starší sestře Tereze, která na domácím šampionátu zvítězila třikrát. 

Mezi muži zvítězil David Navara, který z patnácti partií vyhrál čtrnáct. Jedinou porážku mu 

připravil odchovanec karvinských šachů Vojtěch Zwardoň. 

Karolína Olšarová zakončila povedený rok 2019 dalším titulem, neboť letos v červnu se stala 

i mistryní republiky v klasickém šachu bez jediné porážky! 

Titul mezinárodní mistryně získala v roce 2010, titul velmistryně jí byl udělen v roce 2018. 

David Navara a Karolína Olšarová mistry v bleskovém šachu 

chess.cz - 22.12.2019 

strana: 00 

 

Nejlepší český šachista David Navara potvrdil na domácím šampionátu pozici nejvýše nasazeného 

hráče a získal další domácí titul. Mezi ženami se z prvenství radovala Karolína Olšarová. 

 

David Navara se den před mistrovstvím vrátil z Jeruzaléma, kde v posledním letošním turnaji FIDE 

Grand Prix postoupil až do semifinále. Na elánu mu to ale neubralo, v pražském Kongresovém 

centru v průběhu patnáctikolového turnaje zaváhal jen jednou, v šestém kole podlehl Vojtěchu 

Zwardoňovi. Titul česká jednička vybojovala s náskokem jednoho bodu před Viktorem Lázničkou a 

dvou a půl bodu před Tomášem Krausem. Přestože je David Navara dlouhodobě jasnou českou 

jedničkou, titul v bleskovém šachu získal naposledy v roce 2014. 

 

„Rozhodující partií turnaje byla moje výhra nad Viktorem, i když po šachové stránce to nebyla 

nejlepší partie. V jednu chvíli mi tam zbyla poslední sekunda, ale stihl jsem zahrát tah. Dokonce 

snad dobrý! Přebor republiky v bleskovém šachu jsem nevyhrál už mnoho let. Do roku 2014 

(včetně) jsem získal přibližně 7 titulů, ale od roku 2015 jsem přebor většinou nehrál, v roce 2018 

jsem skončil až devatenáctý. Letos je to poprvé, kdy jsem vyhrál turnaj v novém formátu. Viktor 

Láznička hrál výborně a titul by mu slušel stejně jako mně,“ napsal o turnaji David Navara. 
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Turnaj žen byl velmi vyrovnaný, Karolína Olšarová nasbírala jedenáct bodů stejně jako Olga 

Sikorová. Titul Olšarové přisoudilo vyšší pomocné hodnocení. Bronz si pak odvezla Kristýna 

Petrová. 

 

 
 

Z mistrovství jste mohli ještě tentýž den v sobotu večer vidět reportáž v pořadu ČT Branky, body, 

vteřiny. V neděli byla reportáž ve zprávách TV Seznam (odkaz). Výsledky MČR byly v článcích na 

iDnes.cz (zde) a Sport.cz. Hodinový speciální pořad o turnaji odvysílá ČT sport, na programu je 2. 

ledna od 18:05 (odkaz). 

 

V rámci mistrovství ČR v bleskovém šachu byly předány i výroční ceny Šachového svazu ČR. 

Šachisty roku se shodou okolností stali Navara a Olšarová, do Síně slávy byl uveden Vlastimil 

Jansa, člen stříbrného týmu z šachové olympiády 1982. 

 

Kompletní přehled držitelů výročních cen ŠSČR za rok 2019 

 

Šachista roku – David Navara 

 

David Navara letos získal už devátý titul mistra republiky, když v Ostravě uhrál osm bodů z devíti 

partií, svým soupeřům povolil jen dvě remízy. Skvěle reprezentoval na ME družstev a představil se 

také v prestižním seriálu FIDE Grand Prix. Na posledním turnaji v Jeruzalémě se mu postupně 

podařilo porazit čínského velmistra Wang Haa, ruského velmistra Dmitrije Jakovenka a postoupil 

až do semifinále, kde po dlouhém boji podlehl Číňanovi Wej-I. 

 

Šachistka roku – Karolína Olšarová 

 

Karolína Olšarová se letos stala vítězkou uzavřeného mistrovství republiky žen, které se konalo v 

červnu v Praze. Navázala na svůj první mistrovský titul, který získala v roce 2011 jako 

sedmnáctiletá. 

 



 

 

Talent roku – Václav Finěk 

 

Václav Finěk vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy do 10 let. Je mu teprve devět let a 

přitom jeho aktuální rating FIDE je 2222. Získal zlatou medaili na letošním MEU mládeže do 12 

let, za což ve spojení s ratingem přes 2100 obdržel titul FM. 

 

Ocenění za práci s mládeží – Petr Pisk 

 

Petr Pisk se od letošního roku stal novým manažerem reprezentace mládeže. Za pouhý rok se mu 

podařilo zásadně změnit atmosféru práce s talentovanou mládeží, která je naplněna pozitivní energií 

a má jasný cíl, vychovat nové reprezentanty schopné konkurovat v Evropě i ve světě. 

 

Ocenění za přínos šachu – František Zikuda 

 

František Zikuda zakládal oddíl v Turnově už v roce 1980 a dodnes je jeho dobrou duší. Díky jeho 

lásce k šachu se turnovským podařilo několikrát vyhrát mistrovství České republiky čtyřčlenných 

družstev ve vážném tempu, rapidu i bleskovém šachu. V letech 2015 a 2016 uspořádal Turnov 

extraligové finále. 

 

Síň slávy – Vlastimil Jansa 

 

Letos do Šachové síně slávy vstupuje velmistr, který Československo jako hráč reprezentoval 

celkem na deseti šachových olympiádách a byl členem stříbrného týmu z olympiády v Luzernu v 

roce 1982. Třikrát se v rozpětí 20 let stal přeborníkem Československa. Je mnohonásobným 

medailistou z mistrovství světa seniorů a loni se v kategorii nad 65 let stal mistrem světa. Jako 

trenér dlouhodobě spolupracuje s naším nejlepším šachistou Davidem Navarou. Byl také trenérem 

lucemburského a posléze českého reprezentačního týmu. 

 

NA 64 POLÍCH 
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Těžké bitvy o šachové body 

 
svitavsky.denik.cz +1 - 20.12.2019 
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Pět kol je odehráno ve druholigové soutěži šachistů a jediný reprezentant svitavského okresu má 

poněkud rozporuplné dojmy. 
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Polička si zatím připsala jediné vítězství oproti dvěma remízám a dvěma porážkám, což značí, že do 

nového roku nevstoupí v bůhvíjak bezpečné pozici a bude muset zabrat, aby se nebála o svoji holou 

existenci na ligové úrovni. Skupina D se jeví jako velice vyrovnaná a dosáhnout v utkání na bodový 

zisk není snadná práce. 

 

Ostatně Štefanydes se o tom přesvědčil v pátém pokračování druhé ligy v domácím prostředí proti 

Slavii Hradec Králové. Soupeř měl na většině šachovnic docela značnou ELO převahu a z tohoto 

pohledu není výsledná remíza 4:4 k zahození. V partiích zvítězili Magdalena Komárková a Lukáš 

Pavlíček, remízami přispěli Petr Červený, Oldřich Lorenc, Bronislav Houška a Marek Stodola. 

 

2. liga skupina D: 

 

1. TJ CHS Chotěboř (15), 2. 2222 ŠK Polabiny C (13), 3. ŠK Lípa (12), 4. ŠK Vysoké Mýto (9), 5. 

TJ ŠO Chrudim (9), 6. TJ Slavia Hradec Králové (8), 7. ŠK 1921 Zábřeh na Moravě (5), 8. TJ 

Štefanydes Polička (5), 9. ŠK Rapid Pardubice (4), 10. TJ Žďár nad Sázavou (3), 11. TJ Sněžka 

Náchod (1), 12. TJ Lanškroun (0). 

 

Mezinárodní MČR v šachu tělesně postižených mužů a žen 2019 

chess.cz - 20.12.2019 

strana: 00 

Také vám ten život tak rychle a zběsile utíká? Mám pocit jako by to bylo včera, když jsme se před 

rokem loučili v Horní Bečvě a slíbili si, že se na stejném místě zase setkáme.  Někteří svůj slib 

nedodrželi a šachovou partii s námi už nikdy nesehrají. Vladimíre, Stanislave, Václave, čest vaší 

památce.  Pro příští rok se žádné porušení slibu nepřipouští. 

Nad přehradou Horní Bečva kde pláže jsou travnaté, vstup do vody písčitý a pozvolný se nachází to 

naše útočiště pro šachové klání hotel Duo. Již pošesté jsme zvolili právě tento hotel, který je celý 

bezbariérový a to je pro nás podstatné. K dispozici máme 8 pokojů pro vozíčkáře, což nebývá 

standardem, celkem příjemný konferenční sál, vnitřní bazén a wellness, velkou terasu s krásným 

výhledem na přehradu a okolní přírodu. Počasí bylo opravdu slunečné a voda ve venkovním bazénu 

příjemná. Stejně tak byl letos příjemný i personál a určitě mnohem lepší strava než v loňském roce. 
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Na startu se nás sešlo 44, z toho bylo 5 žen. Tradičními účastníky byli hráči ze Slovenska, kamarádi 

z Maďarska se na poslední chvíli omluvili. V příštím ročníku se na startu určitě objeví i hráči 

z Polska.  Hrálo se švýcarským systém na 9 kol bez rozdílu postižení, pozváni byli také hráči bez 

postižení z nedalekých šachových oddílů. Mistrem republiky v šachu tělesně postižených se stal FM 

Vít Valenta (7,5 – ŠK Velké Losiny), který loňský titul obhájil již po osmém kole. Stříbro 

vybojoval Jiří Novák (6,5 – TJ Sokol Sendražice, z.s.)  a na bronzové pozici se umístil IM Milan 

Babula (6 – TJ Vlčnov), který měl nejlepší pomocné hodnocení v turnaji a maximální možný 

buchholz. Nejlepším hráčem v kategorii vozíčkář byl Valter Kocur (6 – ŠKTP Hrabyně), který se 

umístil v celkovém konečném pořadí na čtvrtém místě. Mezi ženami si první místo odvezla Irena 

Badačová (4,5 – TJ Respekt).  Stejně jako v loňském roce věnovala společnost MS Krásno, a.s. pro 

vítěze v jednotlivých kategoriích kufřík plný masa. Pořadatel odměnil všechny účastníky šachovými 

perníky speciálně upečenými pro tento turnaj a malou symbolickou Valašskou slivovici. 

Společníkem a obohacením turnaje byl jako již tradičně IM Ivan Hausner, který nás naučí vždy 

něco nového a také zopakuje to, co už dávno máme vědět a někteří stále nevíme. Našel se čas i pro 

šachovou simultánku (Ivan Hausner) a simultánku v dámě (Roman Žák). Oba aktéři se museli 

smířit s jednou prohrou, na hotelu Duo je prostě vše duo.  Cenné vítězství si odvezl Miroslav Tichý 

a Peter Barčik. 



 

 

 
 

Poděkování patří všem účastníkům. Hráčům za to, že rozhodčí nemusel řešit žádný spor a všem 

asistentům a doprovodům za pomoc, bez které se neobejdeme. Za finanční podporu děkujeme 

generálnímu sponzorovi společnosti EUROVIA a.s., Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

Zlínskému kraji za poskytnutou dotaci, Nadaci Charty 77 –  Kontu Bariéry, společnosti MagikINFO 

s.r.o, Lenzing Biocel Paskov a.s., Šachovému svazu ČR a MKŠS, Generali Pojišťovně, a.s., 

společnosti LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ s.r.o. a dalším příznivcům. 

 

(Irena Badačová) 

 

Článek publikován 20. 12. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
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Na Kladně se dnes hraje turnaj 
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Skvělý David Navara skončil až v semifinále 
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Nechci být na blogu příliš osobní, ale tentokrát musím. Zhnusen a znechucen verdiktem odvolacího 

soudu Putinova režimu, který potvrdil 7 a půl roku vězení pro Naamu Issacharovou, usedám k psaní 

jiného tématu. 

 

Trvalo mi několik hodin, než jsem k tomu našel chuť, neboť to, co se stalo v Moskvě je hanebnost 

nejvyššího kalibru. 

 

Ruský režim se pomstil Izraeli za to, že nepřistoupil na jeho vydírání a nevydal Rusům jejich 

občana Alexeje Burkova, který byl v Izraeli zadržen na základě mezinárodního zatykače a poslán 

do USA. Američané mu kladou za vinu kybernetické zločiny. 

 

Představa Rusů byla následující: vy nám dáte Burkova a my vám Naamu. Kšeft nevyšel a pomsta 

na sebe nenechala dlouho čekat. Naama bude i nadále hnít v ruském vězení – podle zvrácených 

představ ruské justice sedm a půl roku (za to, že se v jejím odbaveném zavazadle při přestupu na 

moskevském letišti našlo 9,6 GRAMU konopí, aniž by bylo mimo jakoukoli pochybnost prokázáno, 

že o droze věděla, nemluvě o zcela zanedbatelném množství – je to stejné, jako kdyby vás někdo za 

špatné parkování zavřel na několik let do basy). Jak napsal jeden izraelský server, je to ruská facka 

Státu Izrael. 

 

Takto viděno, nejde vůbec o hledání a nalézání spravedlnosti (jak naivní v souvislosti s 

postsovětským Ruskem!), ale o sprostou pomstu, přičemž ruský režim si jako oběť vybral 

bezbrannou a v principu nevinnou dívku. 

 

S těmito myšlenkami jsem v pátek (20/12) večer usedl ke klávesnici, abych informoval o dalším 

průběhu šachové Grand Prix, která se v těchto dnech hraje v Jeruzalémě, v komplexu Notre Dame 

Centre u západního okraje Starého města. 
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Nás samozřejmě zajímá, jak se vede českému velmistru Davidu Navarovi. Grand Prix tvořilo v 

první kolem osm dvojic – Navara v něm vyřadil Číňana Wanga 4,5:3,5 bodu. Ve čtvrtfinále přehrál 

Rusa Jakovenka 1,5:0,5 bodu a jeho skvělá pouť skončila až v semifinále, kde nestačil na dalšího 

Číňana Weie (poražen byl 1,5:2,5 bodu). 

 

Postup Navary do semifinále je šachovými odborníky hodnocen jako skvělý výsledek. Prestižní 

Novoborský šachový server píše o vánočním snu z Jeruzaléma a o vzácném pocitu šachové radosti. 

 

Ve finále se nad šachovnicí setkají Rus Ian Něpomňaščij a zmíněný Číňan Wei Yi. Co ale vítězství 

jednoho či druhého bude znamenat? 

 

Ačkoli jde o to, kdo se připojí k sedmi šachistům, kteří budou příští rok v Jekatěrinburgu bojovat o 

vítězství v Turnaji kandidátů (vítěz tohoto klání pak vyzve úřadujícího mistra světa Magnuse 

Carlsena k souboji o šachový trůn), neznamená to, že kdo v Jeruzalémě vyhraje, do Jekatěrinburgu 

automaticky pojede. 

 

Klíčem k letence na Turnaj kandidátů je aktuální pořadí v rámci všech čtyř turnajů Grand Prix 

(Moskva/Riga/Hamburk/Jeruzalém). Zde jsou pozice relevantních šachistů: 

 

    Alexander Grisčuk (RF) ... 20 bodů - účast na Turnaji kandidátů má zajištěnou, v Jeruzalémě 

nesoutěží; 

 

    Maxime Vachier-Lagrave (Francie) ... 16 – na Turnaj kandidátů se bude kvalifikovat pouze v 

případě, že ve finále jeruzalémské GP zvítězí Wei Yi; 

 

    Ian Něpomňačšij (RF) ... 15 – pokud v Jeruzalémě zvítězí, bude účastníkem Turnaje kandidátů on 

(nikoli Vachier-Lagrave); 

 

Finalista Wei Yi je v aktuálním pořadí se zatím sedmi body šestý, na Turnaj kandidátů se už 

kvalifikovat nemůže a jde mu „pouze“ o prestižní titul vítěze Grand Prix v Jeruzalémě. Totéž by 

platilo i o Davidu Navarovi, pokud by se v izraelském hlavním městě dostal do finále a v něm 

zvítězil. 

 

Geniální šílenec nebo šílený génius. Americký šachový velmistr Bobby Fischer 

šokoval svou hrou i výstředním chováním 
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Chyba! 
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Byl považován za nejlepšího šachistu všech dob a jeho souboj s Borisem Spasským přitáhl k 

šachovnici snad celý svět. Současně představoval názorný příklad, jak tenká a křehká může být 

hranice mezi šílenstvím a genialitou. Bobby Fischer se stal světovým šampionem, ale pak jeho 

mozek ovládla duševní nemoc a muž s IQ kolem 180 se stal vyvrhelem a štvancem, který už nikdy 

nenašel klid. 

 

Geniální šachista 

 

Robert James „Bobby“ Fischer se stal jedním z nejmladších šachových velmistrů, když tento titul 

získal již v patnácti letech. Ale tím kariéra rodáka z Chicaga teprve začínala. Brzy se stal hvězdou 

světového šachu a ve třiceti nastoupil v zápase proti Borisi Spasskému o titul mistra světa. 

Velmistři Sovětského svazu vládli světovému šachu a mladý Američan jako velký antikomunista je 

rád veřejně provokoval. 

 

Nenapravitelný provokatér 

 

Několikrát zopakoval, že jim dá klidně dva body náskok a stejně je porazí. A přesně to se stalo v 

Reykjavíku, kde boj o titul mistra světa probíhal. První partii nechal Spasského vyhrát a ke druhé 

nenastoupil, neboť pokračování ve hře podmínil celou řadou podmínek – od vlastního bazénu a auta 

až po čerstvý pomerančový džus před každým utkáním. Pak se vrhl do zápasu a Spasského doslova 

zničil. 

 

Přestože byl v šachu superhvězdou, měl kvůli svému excentrickému chování velmi špatnou pověst. 

Ostatně už ze střední školy ho vyloučili kvůli špatnému prospěchu a všichni organizátoři turnajů ho 

nesnášeli, protože za svou účast vyžadoval další peníze mimo stanovené startovné. Po vítězství nad 

Spasským se jeho život otočil úplně jiným směrem. 

 

Mysl mu ovládla paranoia 

 

Fischer přestal hrát šachy a stal se členem jakéhosi apokalyptického spolku. Jeho mysl ovládla 

paranoia – obával se, že se proti němu spikli Rusové a Židé a že ho chtějí zničit. Vozil si s sebou 

kufřík s protijedy, protože měl strach, že ho Sověti chtějí otrávit. A současně si nechal vyndat 

všechny plomby ze zubů, neboť mu skrze ně prý posílali signály do mozku. V tomto rozpoložení už 

nenastoupil k obhajobě titulu mistra světa v roce 1975 a o pozici šampiona bez boje přišel. 

 

USA na něj vydalo zatykač 

 

K černobílé šachovnici se však Fischer vrátil, když si v roce 1992, tedy dvacet let po své slavné 

bitvě, zopakoval souboj se Spasským. Znovu zvítězil, ale protože se zápas odehrál v bývalé 

Jugoslávii, na kterou byly uvaleny sankce OSN, Spojené státy na něj vydaly zatykač. Od té doby 

Fischer kočoval po nejrůznějších evropských a asijských zemích, žil v Maďarsku i na Filipínách, a 

pokaždé, když vystoupil v médiích, vyvolal obrovský poprask. 

 



 

 

Občanem Islandu 

 

Byť sám byl židovského původu, vinil Židy z nejrůznějších konspirací, a když teroristé napadli 11. 

září 2001 USA, prohlásil tento okamžik za nejkrásnější den ve svém životě a „popřál“ smrt 

Spojeným státům. O tři roky později jej s neplatným americkým pasem zatkli na letišti v Tokiu, 

odkud měl být deportován do USA, kde mu stále hrozilo vězení. Zachránil ho však Island, který mu 

– z úcty k dávné bitvě v Reykjavíku – nabídl občanství. A právě zde strávil nejlepší šachista všech 

dob poslední tři roky svého života. Velmistr Bobby Fischer zemřel v roce 2008 na selhání ledvin ve 

věku 64 let. 

 

Na Vysočinu putoval pohár z Talent Cupu 2019 

vysocina-news.cz - 19.12.2019 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

O víkendu 13. až 15. prosince se konal v malenovickém hotelu Petr Bezruč třináctý ročník 

mezinárodního šachového festivalu Talent Cup 2019 s celkovou účastí 179 hráčů z Česka, Polska, 

Slovenska, Indie a Španělska. 

 

 
 

Hrály se celkem tři turnaje švýcarským systémem na devět kol: 

A hráči narození 2004 a mladší 

B hráči narození 2008 a mladší 

C hráči narození 2010 a mladší. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5d37aeca-9c55-43dc-b09f-471bbba53d73&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na turnaji měla své reprezentanty i Vysočina a dařilo se nadějnému sedmiletému šachistovi Martinu 

Policarovi z TJ Spartak Pelhřimov. V turnaji C do 9 let skončil v konkurenci 50 hráčů na třetím 

místě, z devíti možných uhrál sedm bodů (jedna prohra a dvě remízy, jedna remíza byla s celkovým 

vítězem, který ztratil pouze 1/2 bodu právě s Martinem). 

Více informací. 

 

V turnaji A s účastí 76 hráčů měla Vysočina zástupce z TJ Náměšť nad Oslavou Martina Žažu, 

který se 4,5 body obsadil celkové 17. místo, Jakub Zezula se 4 body skončil 27. a David Žaža se 2 

body 66. 

Více informací. 

 

V turnaji B s účastí 53 hráčů soutěžil z Vysočiny také hráč z TJ Náměšť nad Oslavou Matěj Zezula, 

který obsadil s 5 body 20. místo. 

 

Český šachový svaz zavede důslednější kontroly na turnajích 

Regina DAB Praha - 19.12.2019 

pořad: Zprávy - vysíláno: 08:58 - pořadí zprávy: 03 

 

Denisa ŽIŠKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Český šachový svaz zavede důslednější kontroly na turnajích, aby zamezil elektronickému dopingu, 

reaguje tak na skandál kolem druhého nejlepšího českého hráče Igora Rausise, který podváděl s 

telefonem na toaletě. Mezinárodní federace mu proto zastavila činnost na 6 let. 

 

Lubomír SMATANA, redaktor 

-------------------- 

Běžně dostupné aplikace v telefonech dokáží porazit i nejlepší hráče. Objevují se i případy, kdy 

šachisté dostávají rady do čipu v uchu od spolupachatelů mimo hrací místnost. I proto se šachy 

vysílají na internetu s patnáctiminutovým zpožděním, říká místopředseda Šachového svazu Martin 

Petr. 

 

Martin PETR, místopředseda Šachového svazu 

-------------------- 

Nám skutečně nesmí stát, aby si veřejnost myslela, že šachisti chodí na záchod a tam si hrají s 

mobilem. 

 

Lubomír SMATANA, redaktor 

-------------------- 

Podle pravidel nesmí mít hráči během utkání telefon ani třeba hodinky. Na nejprestižnějších 

turnajích procházejí bezpečnostními rámy. A musí se podrobit kontrole jako na letišti. Lubomír 

Smatana, Český rozhlas. 
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Šachem ke svobodě 

chess.cz - 18.12.2019 

strana: 00 

Parafráze neblaze proslulého hesla „vítajícího“ vězně koncentračních táborů je v titulku použita 

záměrně. Figurky vyrobené zkousků vzácného chleba totiž byly tenkrát jednou z mála možností, jak 

si udržet zdravý rozum v prostředí vymykajícím se lidskému chápání. 

Koncentrační tábory jsou naštěstí minulostí, avšak magická síla šachové hry je věčná. Nejenže dává 

člověku určitou vnitřní svobodu limitovanou pravidly, ale také rozvíjí kreativitu, smysl pro 

dlouhodobou strategii, i okamžitou taktiku. Učí trpělivosti, odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a 

nabádá k poučení z proher. Tohle všechno si pak člověk nese v sobě i mimo šachovnici. 

 
 

Letos spuštěný celosvětový projekt Mezinárodní šachové federace (FIDE) „Šachy do vězení“ staví 

na těchto pozitivech a přidává ještě něco navíc. Odsouzeným se dostává rad od nejpovolanějších – 

skutečných šachových mistrů. Jejich pomoc se netýká jen šachovnice, ale v přeneseném slova 

smyslu je i pomocí do dalšího života. 

Díky spolupráci speciální pedagožky Mgr. Evy Ježkové s mezinárodním šachovým mistrem Petrem 

Piskem, delegátem ČR ve FIDE, za vydatné pomoci pedagoga volného času Ivana Ohery, který má 

na starosti šachový kroužek pro odsouzené, se Věznice Kuřim do projektu zapojila jako jedna 

z prvních. 
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Mezinárodní mistr Petr Pisk dosud sehrál ve věznici simultánní partii na šestnácti šachovnicích se 

soupeři z řad odsouzených. Kromě toho dohlížel na následně uspořádaný turnaj vězňů. A aby se 

neomezil jen na konkrétní rady nad stolem, věnoval se jedno odpoledne výuce, v níž předvedl 

několik způsobů zahájení, obran, útoků i koncovek. 

 

Zvýšený zájem odsouzených o šachy svědčí o úspěchu projektu FIDE ve Věznici Kuřim.  A protože 

věznice je velice slušně vybavena jak šachovou literaturou v místní knihovně, tak šachovnicemi na 

jednotlivých oddílech věznice, nic nebrání tomu, aby se noví šachisté začali vážně věnovat 

královské hře. Nejenže si tím ukrátí volný čas, ale dá se předpokládat, že čím víc šachových 

dovedností si osvojí, tím budou mít po propuštění větší šanci vyhnout se návratu za vězeňské zdi. 

Projekt „Šachy ve vězení“ tedy bez jakékoliv ironie naplňuje heslo Šachem ke svobodě. 

Článek publikován 18. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

Šachistka oslavila 100 let 

Týdeník Děčínsko - 18.12.2019 

rubrika: Událost týdne - strana: 03 - autor: (sv) 
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Moravskoslezský kraj podporuje šachové kroužky 

novinky.cz - 17.12.2019 
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Už někteří předškoláci vědí, jak táhnout koněm. Šachy pomáhají rozvíjet logiku. Jedním ze způsobů 

je i podpora šachových kroužků, které pomáhají rozvíjet logické myšlení nejen u žáků základních a 

středních škol, ale i u dětí v mateřinkách. 

 

V rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání je v Moravskoslezském kraji na 

šachy vyčleněno 9 milionů korun. 

 

„Klademe důraz na zvyšování kvality vzdělávání a rozvoj kompetencí žáků. Kromě podpory 

jazykové, digitální nebo čtenářské gramotnosti je velmi důležité technické a matematické myšlení. 

To šachy skvěle rozvíjejí, stejně jako logiku, strategické přemýšlení, ale i sociální dovednosti. Proto 

chceme, aby se této hře děti věnovaly od útlého věku,” vysvětlil náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. 
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Moravskoslezský krajský šachový svaz ve spolupráci s Moravskoslezským krajem letos organizuje 

86 kroužků, do kterých se zapojilo 1 200 dětí po celém kraji. 

 

„Trávení času přemýšlením nad šachovnicí je pro děti nesmírně obohacující. Do kroužků mladí 

šachisté docházejí jednou týdně, také se zúčastní soustředění a soutěží. Kromě samostatného 

rozvoje logiky tak zažívají i atmosféru turnajů, radost z výhry, ale také se učí prohrávat. A i to je 

velmi důležité,” dodal Stanislav Folwarczny. 

 

Rozpočet na Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání je 197 milionů korun. Z toho jde na 

podporu matematické a čtenářské gramotnosti 30 milionů korun. Z této částky je přímo na šachy 

vyčleněno 9 milionů, které putují na osobní náklady lektorů a materiální vybavení kroužků. 

 

Z 85 procent je financování zajištěno z evropských peněz, 10 procent jde ze státního rozpočtu. 

Moravskoslezský kraj se podílí 5 procenty. Projekt je realizován od června 2019 do června 2021 a 

šachové kroužky probíhají po celou dobu projektu. 

 

Okresní kolo přeboru družstev škol Třebíčska v šachu 2019/2020  

vysocina-news.cz - 17.12.2019 
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V úterý 17. prosince se utkala družstva škol z okresu Třebíč v okresním kole Mistrovství ČR v 

rapid šachu. Pořadatelem byl tradičně DDM Třebíč a hostil deset družstev. 

 

Hrálo se tempem 2x 15 min. pro každého hráče, soutěžilo se ve dvou kategoriích, v kategorii 

středních škol bylo pouze jedno družstvo, které přímo postoupilo do krajského kola. 

 

I. kategorie – 1.-5. třída ZŠ – tři družstva, hrálo se systémem každý s každým na tři kola. 

 

Výsledky 

1. ZŠ Jaroše Třebíč-Draci 

2. ZŠ a MŠ Valeč 

3. ZŠ Jaroše Třebíč-Modří borci 

 

II. kategorie – 6.-9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií , účast sedm družstev, hrálo 

se na šest kol. 

 

Výsledky 

1. ZŠ Komenského Náměšť nad Oslavou 

ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice 

3. ZŠ TGM Třebíč II 

4. ZŠ a MŠ Valeč 
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5. Gymnázium Třebíč 

6. Katolické gymnázium Třebíč 

ZŠ TGM Třebíč I 

 

III. kategorie 

1. SPŠ Třebíč 

 

První dvě družstva v jednotlivých kategoriích se nominovala do krajského kola Mistrovství ČR 

přeboru družstev škol.  

  



 

 

 

Díky trenére, Karle Handlíři! 

Týdeník Bruntálský Region - 17.12.2019 
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Boršice už jsou v čele 
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Šachisté Boršic C jsou novým lídrem okresního přeboru. Do čela poskočili po vítězství 6:2 v 

Nivnici. Tandem pronásledovatelů Dolní Němčí B a Staré Město G však má stejný počet bodů, ale 

o zápas méně. 

 

Za Boršice naplno bodovali Havránek, Šaňák, Ludvíček a Skalka, smírem se rozešli Krajsa s 

Frýbortem, Soukeník s Tománkem, Tesáček s Volčíkem sen. a Trtek s Krajíčkem. Staré Město G 

udolalo Velehrad 5:3, když nezaváhali J. Vávra jun. Kučera, Matěj Babula a Foltýnek. Za poražené 

jen Psotka. Patem skončily partie A. Horsák - L. Kegler a Koběrský - Pavelka. 

 

Vlčnov C remizoval v Polešovicích 4:4. Vyhráli P. Vávra jun. A Hala, za domácí M. Náplava a 

Pavlas. Po půl bodu si rozdělili Petrželka s J. Mošťkem, Míša s Kolouchem, Bernatík s Oharkem a 

P. Hlaváček s Bartošem. Remíza se zrodila i v zápase Kunovice C - Mařatice. Za domácí si šach 

mat vychutnali jen Slanicay a Zemčík, za hosty Zifčák s Plachým jun. Smírem se rozešli Šácha s 

Píchou, Růčka s Holíkem, Hráček s Veselým a Vavřík s Panáčkem. Vlčnov vydřel nejtěsnější 

vítězství nad Osvětimany (4,5:3,5). Celý bod získali Podškubka, J. Ondrůšek, P. Kadlčík a Holeček, 

M. Kadlčík remizoval s Luňákem. Za poražené vyhráli Churý, Lavička a Churá.   
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Jeruzalémský zázrak 
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Šach mat na Masarykově škole 
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Čertovské šachy si uchovaly lesk a přilákaly čtyřicet dvojic. I v maskách… 
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strana: 00 

 

Chyba! 
TÁBOR – S týdenním zpožděním, ale s tradičním elánem a osobitou pohodovou atmosférou se 

potkal letošní již patnáctý ročník Čertovských šachů dvojic. Každoroční šachová klání přivábila do 

jídelny táborské ZŠ Zborovská čtyřicet šachových dvojic nejrůznějšího věkového složení. Do 

startovní listiny zapsali svá jména mimo jiné i zástupci Prahy či Českých Budějovic. Turnaj 

nestrádal ani na kvalitě. Organizátoři z táborského Šachklubu uvítali dokonce několik medailistů z 

mistrovství Čech i České republiky v čele s domácím českým šampionem Davidem Hákem. Na 

nejlepší dvojice čekaly nejen tradiční hlavní trofej, poháry a obvyklá sladká odměna v podobě 

velkých perníkových srdcí, ale také hodnotné věcné ceny. Ocenění ovšem neminula ani nejlepší 

masky, jejichž soutěž se už v minulosti stala obvyklým doprovodem Čertovských šachů. 

 

 
 

Zahrajte si šachy na šachovnici, kde se figurky samy hýbou 

extrastory.cz - 16.12.2019 
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Square Off je tzv. chytrá šachovnice. Je tak chytrá, že se nemusíte dotýkat figurek, a ty budou 

přesto táhnout tak, jak chcete. Navíc můžete hrát s kýmkoliv na celém světě. 
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Hrát šachy online je dnes jednoduché, lze to pomocí mnoha různých aplikací nebo webů, které 

propojují hráče po celém světě. Jenže šudláním po displeji mobilu se v něčem ztrácí pravé kouzlo 

šachů – vidět opravdové figury na šachovnici. Zejména hráči, kteří hrají jen na mobilu či počítači, 

mohou mít problém adaptovat se na hru na fyzické šachovnici. 

 

Pro ty, kdo chtějí využívat vymožeností online světa a současně si užívat fyzickou podobu šachů, je 

tu Square Off. Funguje to v podstatě stejně jako hra na mobilu, speciální aplikace vás propojí s 

oponentem, ale současně vás napojí na šachovnici. Vy uděláte tah na mobilu a robotická ruka pod 

šachovnicí pohne figurou, stejně tak to udělá v případě pohybu oponenta. Výsledek vypadá trochu 

jako kouzlo, kdy se figury samy pohybují po šachovnici, zatímco se jich hráč nedotýká. 

 

Pokud máte obavy, že byste nenašli oponenta, pak se rozhodně nemusíte bát. Ty si totiž vybíráte z 

největšího šachového portálu chess.com, kde čekání na hráče trvá obvykle jen pouhé vteřiny. Navíc 

samozřejmě nechybí všechny možné šachové vychytávky, jako je hraní proti počítači s 

nastavitelnou obtížností podle ELO, analýzy partií, personalizované tréninky a další věci, které dnes 

nedílně patří k životu šachového nadšence. 

 

Výrobci tvrdí, že umělá inteligence Square Off má na nejvyšší úrovni ELO 3380. Pro představu 

současný světový šampion Magus Karlssen má ELO 2886. Takže kdo má rád výzvy, tak tady ho 

čeká spousta práce. Square Off je samozřejmě fajnšmekrovina a není tudíž levná. Koupit se dá 

zhruba za 369 dolarů. Větší verze Grand Kingdom je ještě dražší, takže jí pod stromeček budou 

dostávat zřejmě  jen opravdu hodní a movití šachisté. 

 

MČR juniorů a dorostenců 2020 se bude hrát v Koutech nad Desnou 
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Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové školy Světlá nad Sázavou, z.s. jako vítěznou na 

pořadatele MČR juniorů a dorostenců pro rok 2020. Vítězná konkurzní nabídka je dole, bude se hrát 

v Koutech nad Desnou 6. – 14. 3. 2020. 

 

Článek publikován 16. 12. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 

 

 

 

Neuvěřitelné. Šachová jednička Carlsen je nejlepší na světě i ve Fantasy Premier 

League 
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    PRAHA Geniální analytická mysl norského mistra světa Magnuse Carlsena se neomezuje jen na 

šachy. Světová šachová jednička se dostala o víkendu i do čela žebříčku fotbalové Fantasy Premier 

League (FPL), online hry, kterou hraje více než sedm milionů lidí. 

 

 
 

    Že je Carlsen na svůj úspěch ve virtuálním fotbale patřičně pyšný, potvrdil i tím, že si změnil 

svou charakteristiku na twitteru.  

 

    Už se tam nepředstavuje pouze jako „Mistr světa v šachu“, ale také jako „Šachová světová 

jednička a současná jednička ve Fantasy Premier League“. 

 

    Hráči ve FPL si tvoří týmy o 15 fotbalistech anglické ligy a dostávají body za jejich góly, 

asistence, defenzivní schopnosti a další výkony.  

 

    Carlsenův tým nazvaný Kjell Ankedal se dostal do čela světového žebříčku v sobotu poté, co 

Muhammad Salah dvěma brankami rozhodl o výhře Liverpoolu 2:0 nad Watfordem.  

 

    Carlsen si egyptského útočníka vybral za kapitána, díky čemuž získal dvojnásobný počet bodů. 

 

    „Hodně lidí se mě ptá na mou FPL strategii, ale není to žádná věda. Částečně statistiky a částečně 

instinkt,“ uvedl na twitteru Carlsen, jenž drží titul šachového mistra světa od roku 2013. 

Šachista Navara září na prestižní Grand Prix v Jeruzalémě, je prvním semifinalistou 
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Největší úspěch v letošní Grand Prix si český šachista David Navara nechal na samotný závěr 

prestižního seriálu. Na právě probíhajícím turnaji v Jeruzalémě si zahraje semifinále. V Grand Prix 

nejlepší šachisté planety bojují o šanci vyzvat současného mistra světa Magnuse Carlsena. 

 

 
 

Dlouhodobá česká jednička Navara zaznamenal jedinou výhru ze všech nedělních zápasů a stal se 

prvním semifinalistou turnaje v Jeruzalémě. Rusa Dmitrije Jakovenka porazil po úvodní remíze v 

druhé partii bílými figurami. 

 

Před tím vyřadil Navara v prvním kole čínského velmistra a světovou šestnáctku Wang Haa z Číny 

díky povedené závěrečné partii v bleskovém šachu. 

 

Jak říkám... 

 

„V úvodním zápase byl velmistr Wang Hao favoritem. Utkání bylo velmi vyrovnané, ale nakonec 

se mi podařilo zvítězit v druhé bleskové partii a postoupit dále. Ve druhém kole mne čekal ruský 

velmistr Jakovenko. Nejprve jsem snadno zremizoval černými a následně jsem vyhrál bílými 

kameny, když jsem využil znalosti partie Michalík – Guseinov z nedávného mistrovství Evropy 

družstev. Sice jsem si ji nepamatoval přesně, ale podařilo se mi využít momentu překvapení a 

následně uplatnit převahu,“ hlásí přímo z Jeruzaléma David Navara. 

 

„Nečekal jsem, že se mi v letošní sérii Grand Prix podaří porazit několik velmi silných velmistrů, je 

to pro mne příjemné překvapení,“ dodal  český šachista, jenž je na aktuálně 33. místě žebříčku 

FIDE. 

 



 

 

Navara vykazuje v letošní Grand Prix zlepšující se formu. Na druhém ze čtyř podniků (prvního v 

Moskvě se nezúčastnil) v Rize vypadl v prvním kole, v listopadu v Hamburku si zahrál čtvrtfinále a 

nyní postoupil ještě o kolo dále. A s aktuální herní pohodou nemusí končit ani zde. 

 

Protivníka pro semifinále, které je na programu v úterý od 14:00 SEČ, přidělí Navarovi pondělní 

tiebreak ve zrychleném tempu hry mezi Rusem Sergejem Karjakinem a Číňanem Weiem Yi. 

 

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

GP, kde se hraje vyřazovacím způsobem, počítá se dvěma partiemi klasického šachu a v případě 

nerozhodného výsledku s tiebreakem v rapid šachu. Jednotlivé podniky GP jsou dotovány částkou 

130 000 EUR (asi 3,3 miliónu Kč), přičemž vítěz si přijde na 24 000 EUR (přes 600 000 Kč). 

 

Dva nejlepší hráči z celého ročníku Grand Prix postoupí do Turnaje kandidátů. Jeho vítěz získá 

právo vyzvat příští rok aktuálního mistra světa Magnuse Carlsena v souboji o titul. David Navara je 

jediným Čechem v seriálu. Výsledky GP v Jeruzalémě sledujte zde. O Navarově postupu do 

semifinále píše i oficiální web šachové federace FIDE. 

 

Vítězství ukořistili gymnazisté a Mařatičtí 
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Okresní kolo Přeboru škol v šachu se stalo kořistí ZŠ TGM Mařatice a Gymnázia Uherské Hradiště, 

do krajského kola je však ještě doprovodí druzí ZŠ a MŠ Boršice a ZŠ Staré Město. Zrcadlo 

výsledků – 1.-5. ročník ZŠ: 1. ZŠ TGM Mařatice 24 (M. Babula 7, M. Medek 6, O. Kohoutek 4, T. 

Babula 7), 2. ZŠ a MŠ Boršice 23,5 (M. Krajíček 6, O. Kec 1, O. Jurčík 7, K. Jurčík 6, G. Novotná 

3,5), 3. ZŠ Vlčnov 15,5; 4. ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště 14, 5. ZŠ UNESCO UH A 13, 6. ZŠ UNESCO 

UH B 10, 7. ZŠ Staré Město 9, 8. ZŠ Bánov 9, 9. ZŠ U Pálenice Kunovice 8, 6.-9. ročník ZŠ a 

příslušné ročníky víceletých gymnázií: 1. Gymnázium UH 28 (V. Babula 7, J. Krchňáček 7, K. 

Spáčilová 7, A. Potyková 7), 2. ZŠ Staré Město 23,5 (J. Vávra 5,5; R. Procházka 6, M. Hampala 6, 

E. Procházka 6), 3. ZŠ Bánov a ZŠ a MS Osvětimany 13, 5. ZŠ Vlčnov 12, 6. ZŠ Větrná UH 8, 7. 

ZŠ a MŠ Boršice 7,5; 8. ZŠ Březová 7. Do kategorie středních škol se přihlásila jen družstva 

Gymnázia Uherské Hradiště, takže bez boje postupují do krajského kola. 

 

Šachy: Český Těšín výrazně zvítězil 
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Český Těšín jasně zvítězil nad „pandami“ z Rychnova nad Kněžnou, orlovská Slavia uhrála cenný 

bod na šachovnicích třineckých železáren. 

 

Slavoj Český Těšín – Panda Rychnov n. K. 6:2 

 

Hosté zatím nezískali ani bod a také do Těšína přijeli v roli outsiderů. „Začali jsme dobře, když na 

osmé šachovnici Raszka okamžitě využil velký výkonnostní rozdíl. Pak vyhrál i Kawulok, který 

nekompromisním útokem vytvářel soupeřovu králi matové hrozby, kterým nebyl schopen čelit. A 

Gibiec na šesté šachovnici přešel do věžové koncovky s pěšcem navíc a uplatnil převahu,“ hodnotil 

brzké vedení 3:0 kapitán Slavoje Václav Mitura. 

 

Hosté získali jediný bod zásluhou Černého, který porazil domácí Miturovou, ale Molenda na první 

šachovnici okamžitě kontroval a v nejasné pozici přehrál Kožúška – 4:1. 

 

„Langner pak už remízou s Fiedorkem jistil naše vítězství. Poslední dvě partie se už jen dohrávaly. 

Mroziak v remízové čtyřvěžové koncovce proti Čechurovi sbíral malé plusy a trpělivou hrou dovedl 

partii k vítězství. V mé partii s Novotným jsme oba měli velmi oslabené postavení svých králů, já 

musel bojovat o remízu, protože mě nepřesnost stála figuru, ale povedlo se,“ rekapituloval Václav 

Mitura. 

 

Body: Molenda, Mroziak, Kawulok, Gibiec a Raszka po 1, V. Mitura a L. Langner po 0,5 – Černý 

1, Novotný a Fiedorek po 0,5. 

 

TŽ Třinec – Slavia Orlová 4:4 

 

Trpělivě sbírá bod k bodíku i orlovský nováček. Slávisté v nedalekém Třinci uspěli, šest hráčů 

bodovalo, a to stačilo na remízu. 

 



 

 

Body: Štohl a Frolík po 1, Walek, Petrík, Sikorová a Pilch po 0,5 – Neděla a Sikora po 1, 

Tomaszewski, Zabystrzan, V. Šrámek a Horváth po 0,5. 

 

Kam na šachy? Do Jeruzaléma! 
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Mezinárodní šachová federace FIDE pořádá také letos sérii čtyř Grand Prix, z níž vzejdou dva 

účastníci takzvaného Turnaje kandidátů. Jeho vítěz pak vyzve stávajícího mistra světa k souboji o 

šachový trůn 2020. 

 

Konkrétně: vyzve norského velmistra Magnuse Carlsena. 

 

GRAND PRIX 2019 

 

Konaly se dosud tři: v Moskvě (květen), Rize (červenec) a Hamburku (listopad). Závěrečný turnaj 

se koná v těchto dnech, od 11. do 23. prosince, v izraelském hlavním městě Jeruzalémě. 

Hostitelským komplexem je Notre Dame Center (fotoodkaz/ZDE). 

 

Jeruzalémského turnaje se zúčastní 16 předních světových šachistů, kteří se nekvalifikovali do 

Turnaje kandidátů prostřednictvím jinak (o tom níže). Jak ukazuje přehled dvojic prvního kola, je 

mezi nimi i český velmistr David Navara. 

 

Jak již uvedeno, po skončení Grand Prix v Jeruzalémě budeme znát jména dvou šachistů, kteří 

doplní šest dalších pro Turnaj kandidátů 2020. Ten se bude konat od 15. března do 4. dubna 2020 v 

ruském Jekatěrinburgu. Zajímavé je, že jedno jméno už známe. A ještě zajímavější je, že jde o 

šachistu, který v Jeruzalémě vůbec nesoutěží. 

 

Je to Alexander Griščuk (Rusko). V předchozích třech Grand Prix získal celkem 20 bodů (další 

hráči 13 a méně), a protože první kolo v Jeruzalémě se výsledkově vyvinulo tak, že Griščuk už 

nemůže o postupovou pozici přijít, hraje se vlastně už „jen“ o to, kdo ho do Jekatěrinburgu 

doprovodí. 

 

Jistotu jekatěrinburského Turnaje kandidátů už mají níže uvedení šachisté. Kromě zmíněného 

Griščuka to jsou 

 

    Fabiano Caruano (USA) ... finalista MS 2018 

    Teimor Radžabov (Ázerbájdžán)/Ting Li-žen (ČLR) ... finalisté Světového poháru FIDE 2019 

    Wang Hao (ČLR) ... vítěz turnaje FIDE Swiss Tournament 2019 

    Aniš Giri (Nizozemí) ... dosud nekvalifikovaný hráč s nejvyšším ratingem FIDE 

    zbývají dva: jeden z Grand Prix v Jeruzalémě, osmý na základě divoké karty 
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Vítěz Turnaje kandidátů vyzve Carlsona. Termín a místo konání MS 2020 bude upřesněno. 

 

NAVARA POSTOUPIL 

 

Zatím jen do čtvrtfinále, ale i to je důležité. Svého soupeře Wang Haa z kontinentální Číny (který 

má účast v Jekatěrinburgu tak jako tak zajištěnou) porazil v prvním kole 4 a půl ku 3 a půl bodu. Ve 

čtvrtfinále je jeho soupeřem Rus Jakovenko, hráč papírově slabší, Navara tedy není bez šance. Jeho 

postup mezi nejlepší čtyři by byl ... ale nepředbíhejme. 

 

Už to, že šachista z malé země ve středu Evropy figuruje mezi nejlepšími světovými esy královské 

hry je pro Čechy bezpochyby povznášející. 

 

David Navara ve městě Davidově. V prvním kole s Wang Haem 

 

Mikulášský turnaj 2019 ve Žďáře nad Sázavou 
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V sobotu 14. prosince se konal druhý turnaj Ligy Vysočiny mládeže v šachu, tentokrát bez čerta a 

Mikuláše, ale o mikulášskou nadílku mladí šachisté nepřišli. 

Hrály se dva turnaje (M – mladší a S – starší). Pořadatelé připravili pro hráče hezké ceny (viz foto)a 

každý si odnášel něco za svoji snahu a soutěživost na památku. 

M turnaje se zúčastnilo celkem 27 hráčů (TJ PE 1), hrálo se tempem na devět kol švýcarským 

systémem. 

 

Výsledky 

1. Jun Rostislav 8 b, TJ CHS Chotěboř 

2. Srba Daniel 8 b, ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Šťávová Lucie 7 b, TJ Náměšť nad Oslavou 

Za TJ Spartak Pelhřimov se Matejka Samuel – 4,5 b umístil se na celkovém 14. místě. 

 

Výsledky 

S turnaje se účastnilo celkem 64 hráčů (PE – TJ 7, DDM 2), hrálo se tempem na sedm kol 

švýcarským systémem 

1. Nezval Filip, plný počet bodů (7 b), ŠK Duras BVK 

2. Richter Rudolf 6b, TJ+DDM Náměšť nad Oslavou 

3. Pejřimovská Viola Ruby 5,5 b, TJ CHS Chotěboř 

4. Ecler Matěj rovněž 5,5 b (rozhodlo až těsné druhé pomocné pořadí – rozdíl 0,5b), TJ Spartak 

Pelhřimov 

V první polovině celkového pořadí se umístili i další hráči z TJ Spartak Pelhřimov: Horák David 

4b, Přikryl Miloslav 4b, Matejka Jakub 3,5 b. 
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Šachisté bojovali o postup do krajského kola Přeboru škol 
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Navara postoupil do 2. kola Grand Prix 

chess.cz - 13.12.2019 

strana: 00 

 

David Navara ve druhém kole FIDE Grand Prix porazil ruského velmistra Dmitrije Jakovenka! 

Zápas ukončil už v základní hrací době, protože po úvodní remíze zvítězil ve druhé partii bílými 

figurami: 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8f62dab5-6333-47a7-bc6d-1e3acdf0f593&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b0f3018e-c15f-41e2-ac7c-a8397e0f130f&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V semifinále bude soupeřem české jedničky vítěz zápasu Karjakin – Wei Yi, kterého určí pondělní 

tiebreak ve zrychlených tempech hry. Semifinálový zápas Davida Navary začne v úterý 17. 12. od 

14:00 SEČ. 

 

V úvodním zápase byl velmistr Wang Hao favoritem, ale utkání bylo velmi vyrovnané a nakonec se 

mi podařilo zvítězit ve druhé bleskové partii a postoupit dále. Ve druhém kole mne čekal ruský 

velmistr Jakovenko. Nejprve jsem snadno zremizoval černými a následně jsem vyhrál bílými 

kameny, když jsem využil znalosti partie Michalík – Guseinov z nedávného mistrovství Evropy 

družstev. Sice jsem si ji nepamatoval přesně, ale podařilo se mi využít momentu překvapení a 

následně uplatnit převahu. Nečekal jsem, že se mi v letošní sérii Grand Prix podaří porazit několik 

velmi silných velmistrů, je to pro mne příjemné překvapení, komentoval přímo z Jeruzaléma průběh 

obou zápasů David Navara. 

_____ 

 

Původní článek po 1. kole: 

 

Nejlepší český šachista David Navara na posledním letošním turnaji FIDE Grand Prix v Jeruzalémě 

porazil favorizovaného čínského velmistra Wang Haa a postoupil do čtvrtfinále. Tam jej čeká Rus 

Dmitrij Jakovenko. Prestižní seriál GP svádí dohromady nejlepší šachisty planety, kteří bojují o 

právo vyzvat mistra světa Magnuse Carlsena. 

 

Wang Hao, soupeř Davida Navary v prvním kole, měl s českou jedničkou problémy už ve druhé 

partii zápasu, která se hrála vážným tempem. Bílými figurami se dostal do prohrané pozice ve 

věžové koncovce. Z té se mu ale podařilo uniknout a po remíze musel o osudu zápasu rozhodnout 

tie-break. 

4 partie rapid šachu skončily také remízou, stejně jako první partie bleskovek. Ale ve druhé 

bleskové partii David Navara rozhodl zápas ve svůj prospěch! Pěkný poziční výkon završil tahem 

Vxc6: 

 



 

 

David Navara provádí rozhodující tah Vxc6 zápasu s Wang Haem. 

Čtvrtfinálový zápas Davida Navary proti Dmitri Jakovenkovi začíná v sobotu 14. prosince od 14:00 

SEČ. 

Online přenos na chess24. 

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). 

Článek publikován 13. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

Šampionáty ve zrychleném šachu 
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Konec roku je již řadu let neodmyslitelně spjat s šampionáty ve zrychleném šachu, a nejinak tomu 

je i letos. Na přelomu listopadu a prosince se konalo v Monaku mistrovství Evropy žen v rapidu a 

bleskovém šachu. Ve velmi silné konkurenci se povedl husarský kousek ruské velmistryni 

Alexandře Kosteniuk, která zvítězila v obou disciplínách! V rapidu skončila druhá Olga Girya a 

třetí Antoaneta Stefanova. Ta byla úspěšná i v bleskovém šachu, když vybojovala stříbro. Na 

bronzové příčce skončila Valentina Gunina. Českou republiku reprezentovala mistryně ČR v 

bleskovém šachu 2018 Joanna Worek, které se jako jediné povedlo v rapidu porazit vítězku 

Kosteniuk. K turnaji nám Joanna napsala: 

 

Mistrovství Evropy žen v rapidu a bleskové hře se uskutečnily ve dnech 29.11.- 1.12. 2019 v Monte 

Carlu. Byl to pro mě velký zážitek a jsem ráda, že jsem si zahrála takový turnaj. V bleskovém 

turnaji hrálo 88 hráček a zvítězila GM A. Kosteniuk. Můj výsledek sice nebyl takový, jaký bych si 

představovala, ale jsem ráda, že jsem se potkala s legendou ženského šachu N. Gaprindashvili za 

šachovnicí. 

 

V sobotu ránu se uskutečnila simultánka G. Kasparova s dětmi. Garry se evidentně cítil jako ryba ve 

vodě – kamery, rozhovory a ohromná energie J. Po takovém zážitku jsem začala turnaj v rapidě ve 

velkém stylu. První den jsem udělala 3,5 z 5, když jsem porazila i budoucí vítězku A. Kosteniuk, 

která nakonec vyhrála jak rapid tak bleskový turnaj. Neděle už bohužel nebyla tak dobrá, protože 

jsem „zahodila“ neuvěřitelně mnoho dobrých pozic, navíc i prohrála poslední kolo a skončila 

nakonec až na 35. místě. Rapidu se nakonec zúčastnilo 107 hráček. 

 

Chtěla bych poděkovat svazu, že mi umožnil zúčastnit se takové soutěže, protože myslím, že tyto 

zkušenosti se mi budou hodit. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=577b5a78-36cb-493a-9b4a-11caedd40602&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

O týden později (5.-7.12) se konala stejná soutěž mezi muži v estonském hlavním městě Tallinu. 

Zde již bylo české zastoupení početnější, kromě oficiálních reprezentantů Vana Nguyena, Jiřího 

Štočka, Vlastimila Babuly a přeborníka ČR 2019 v rapidu Martina Červeného ještě startovali 

Epadimonsas Kourousis, Tomáš Buchcar, Jakub Volenec a Filip Kaňák. Veškeré podrobnosti o 

evropských šampionátech, ve kterých vybojovali medaile v rapidu Gabriel Sargisjan, Rauf 

Mamedov a Alexander Rjazancev a v „blesku“  Igor Lysyj, Zaven Andriasian a Andrej Esipenko, 

najdete zde: http://chess-results.com/tnr480822.aspx?lan=5 

 

Z našich zástupců se v obou disciplínách dařilo nejvíce Thai Dai Vanovi Nguyenovi. Van opět 

potvrdil svůj letošní výkonnostní vzestup a předvedl sympatický výkon. K turnajům nám napsal: 

 

Přiznám se, že jsem dlouho váhal, zda se zúčastním letošního ME v rapidovém a bleskovém šachu. 

Důvody byly dva. Píšu teď ve škole velké a důležité písemky před maturitou. Také jsem nechtěl 

přijít o dvě zajímavá kola v Bundeslize, kde bych při absenci Davida Navary mohl hrát první desku. 

Kdybych dal přednost Bundeslize, zahrál bych si s V. Anandem v nedělním zápasu. Ale rozhodně 

jsem nelitoval, že jsem se rozhodl pro pětidenní cestu do Tallinu. Jsem spokojený s výsledky v 

obou disciplínách, a hlavně s tím, jak dobře se mi hrálo a jak jsem si to skutečně užil od první až do 

poslední partie. 

 

V rapidovém turnaji jsem díky solidnímu vstupu (povinné 3 body z prvních tří partií se slabšími 

soupeři) a slušné konzistenci v dalších kolech, hrál zbytek turnaje na předních šachovnicích se 

silnými hráči, což je pro mě důležité.  Chtěl jsem si zahrát co nejvíce s těžkými soupeři. Od 4. kola 

jsem hrál s 9 GM, včetně prvního nasazeného, vítěze z mistrovství GM Sargissianem z Arménie a 

jedním IM s ratingem přes 2500. 

 

Co se týká průběhu turnaje, nejvíc mě mrzí prohra v předposledním kole, která znamenala konec 

mé naděje na medaili. Měl jsem v této partii s GM Esipenkem lepší, až vyhranou pozici, ale nenašel 

jsem správné pokračování 17…Jg4!. To byla také jediná prohra v rapidovém tempu. Dvacáté místo 

v celkovém pořadí a cenu za první místo pro hráče do 18 let hodnotím jako slušný výsledek. V 

zásadě žádná partie nebyla ohrožena. 

 

Bleskovky se všechny hrály v jeden den s tím, že s každým, z jedenácti soupeřů jsem sehrál 2 partie 

s různými barvami. 

 

Podobně, jako v rapidovém turnaji, jsem zvládl solidně začátek, když jsem získal 5,5 bodů ze 6 

partii. Pak jsem ale trochu zaváhal a uhrál jenom 3 body ze dalších 6 partií. Zklamaný jsem byl 

zejména po partiích s třináctiletým FM Lazavikem z Běloruska. Ani v jedné, z obou partií jsem 

neměl výraznou šanci na výhru. Ve druhé jsem musel dokonce bojovat o remízu. V dalším průběhu 

mistrovství jsem zjistil, že i přes mladý věk a relativně nízký rating hrál výborně. Porazil několik 

silných GM jako Postného, Esipenka, Potapova nebo Grétarssona. 

 

Poslední část bleskového mistroství jsem zvládnul lépe. Získal jsem 6,5 bodů z deseti. V posledním 

kole jsem prohrál s GM Grétarssonem v partii, ve které jsem měl šanci na výhru, ale je třeba říci, že 



 

 

jsem ho porazil v předchozím kole se štěstím. Dělba bodů v obou partiích byla proto spravedlivá a 

férová. 

 

Nakonec jsem s patnácti body skončil na 20.místě. Považuji za velmi zajímavé, že v obou 

disciplínách jsem skončil na naprosto stejném místě. S oběma těmito výsledky jsem spokojený. Co 

se týká kvality převedené hry a síly soupeřů, výkon v rapidovém mistrovství hodnotím trochu 

pozitivněji. 

 

Úroveň organizace mistrovství nemohu relevantně posoudit, neboť jsem byl poprvé na ME v rapidu 

a bleskovkách. Žádný organizační problém jsem však nezaznamenal. 

 

 
 

Van Nguyen (foto: Vladimír Jagr) 

 

Letošní vrcholné akce ve zrychleném šachu tím ale nekončí. 21. prosince se koná v Praze tradiční 

Mistrovství České repliky v bleskovém šachu, a od 26. prosince pak v Moskvě Mistrovství světa v 

rapidu a bleskovém šachu. Zde nás bude reprezentovat velmistr Viktor Láznička, kterému držíme 

palce! 

 

Michal Konopka 

 

Článek publikován 12. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Žáci ze škol hráli šachy 
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Trička pelhřimovských šachistů patří mezi nejhezčí v republice 
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Šachový svaz ČR vyhlásil fotosoutěž o nejhezčí dresy a klubovny. Soutěžící se mohli přihlásit max 

třemi fotografiemi do soutěže v termínu od 22. června do 30. listopadu 2019. Z Kraje Vysočina se 

přihlásili ze šachových oddílů TJ Spartak Pelhřimov a TJ Žďár nad Sázavou. 

 

V celorepublikovém měřítku trička z Pelhřimova dostala hodně bodů a skončila na třetím místě s 

finanční výhrou tisíc korun, která putuje do oddílové pokladny. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=794348f0-1705-495a-97a2-518225ec21fb&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Ruský doping zavařil FIDE 
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Krnov se stává známým díky úspěchům na šachovnicích 

Bruntálský a krnovský deník - 9.12.2019 
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Kvůli podvodu na toaletě dostala česká šachová dvojka šestiletý zákaz hrát šachy 

ČRo Radiožurnál - 7.12.2019 

pořad: Ozvěny dne - vysíláno: 08:00 - pořadí zprávy: 01 

 

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka 

-------------------- 

Šestiletým zákazem činnosti potrestala Mezinárodní šachová federace Igora Rausise. 53. hráč 

světového žebříčku byl v červenci na turnaji ve Štrasburku vyfotografovaný, jak na toaletě pomocí 

chytrého telefonu řeší rozehranou partii. Hráč, který 12 let reprezentoval Česko, se k podvodům 

přiznal. 

 

Lubomír SMATANA, redaktor 

-------------------- 

Lotyšský občan Igor Rausis byl druhým nejlepším českým hráčem. A patřil ke světové špičce. 

Český šachový svaz ho po odhalení podvodů okamžitě vyloučil, říká místopředseda Martin Petr. 

 

Martin PETR, místopředseda, Český šachový svaz 

-------------------- 

Nemám pro to žádný důkaz, ale myslím si, že podváděl i na území České republiky. Proto mě mrzí, 

že jsme ho nechytili dřív. 

 

Lubomír SMATANA, redaktor 

-------------------- 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a479dc97-f856-44ce-a65b-5599830e1647&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Z takzvaného toaletního podvodu ve Štrasburku se stal největší šachový skandál posledních let. Igor 

Rausis je totiž nejvýše hodnoceným hráčem šachové historie, usvědčeným z podvodu. Mezinárodní 

federace zároveň Rausisovi odebrala titul velmistra. Lubomír Smatana, Radiožurnál. 

 

Udělal jsem chybu, ale nepodváděl jsem celý život.‘ Potrestaný Rausis už návrat k 

šachu neplánuje 

irozhlas.cz +1 - 7.12.2019 
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Mezinárodní šachová federace (FIDE) vynesla rozsudek nad Igorsem Rausisem, který v červenci 

podváděl při šachovém turnaji ve Štrasburku. Snímek, na němž je zachycen s mobilním telefonem 

na toaletě, způsobil jeden z největších šachových skandálů za poslední roky. Rausis je totiž 

žebříčkově nejvýše postaveným hráčem v historii, který byl přichycen při podvodu. 

 

 
 

Igors Rausis se ve světovém žebříčku pohybuje kolem 50. místa. Dvanáct let hrál za Českou 

republiku, dřív reprezentoval i Lotyšsko nebo Bangladéš. 

FIDE mu zakázala hrát šachy na šest let, navíc nesmí působit jako trenér na mezinárodních akcích 

ani pracovat jako organizátor nebo rozhodčí. Zároveň přišel o titul velmistra. 

 

„Udělal jsem chybu, to uznávám, přiznal jsem se. Lidé ale říkají, že jsem podváděl celý život. Jenže 

já se stal velmistrem v době, kdy nebyl ani internet,“ řekl Rausis Radiožurnálu. Šachista se podle 

vyjádření Etické komise FIDE přiznal k podvodu ve čtyřech případech – třikrát si pomohl analýzou 

probíhající partie na svém mobilním telefonu a jednou se jednalo o předem domluvený výsledek se 

soupeřem. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2d27c296-13f2-434c-aa8a-3c8d1c5eb799&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Rausis se po skandálu vrátil do Lotyšska a pronajal si byt ve vesnici na pobřeží Baltského moře. 

Styky s ním přerušila řada šachových svazů zemí, kde v minulosti trénoval nebo hrál. 

 

„Je to poměrně přísný trest, protože to v jeho letech znamená prakticky konec kariéry,“ řekl 

místopředseda Šachového svazu České republiky Martin Petr, který se domnívá, že šachista 

podváděl dlouhodobě. „Mrzí mě, že ke skandálu došlo ve Franci, měli jsme ho odhalit u nás,“ 

dodal. Sám Rausis ihned po dopadení oznámil, že už šachy profesionálně hrát nebude. 

 

Během šachové partie je zakázáno jakkoliv používat mobilní telefony už více než deset let. S 

technologickým pokrokem se zákaz postupně rozšiřuje i na další elektronická zařízení. Dobrý 

šachový program je ve hře výrazně silnější i než současný suverén světového žebříčku a mistr světa 

Magnus Carlsen. 

 

Zázračný progres 

 

Igors Rausis je lotyšským občanem, měl ale trvalý pobyt ve Varnsdorfu a v posledních letech vlála 

u jeho šachovnice česká vlajka. V tuzemské extralize působil v týmu Beskydské šachové školy. Její 

předseda Petr Záruba si nedovede vysvětlit, co Rausise k podvodu vedlo. 

 

„Je to vynikající šachista, byl českou dvojkou za Davidem Navarou. Tohle neměl zapotřebí,“ uvedl 

Záruba. 

 

Osmapadesátiletý šachista se v poslední době stále zlepšoval, stoupal po žebříčku a zvyšoval svoje 

ELO (statistické hodnocení výkonnosti hráče), což bylo v jeho věku neobvyklé. Proto za tím někteří 

viděli nekalé praktiky. 

 

„Nemohli jsme mu to ale dokázat,“ říká bez obalu místopředseda Martin Petr. „Chci zdůraznit, že je 

to zcela výjimečný případ. Ale i tak hledáme způsoby, jak tzv. elektronickému dopingu zamezit,“ 

dodal. 

 

Rausis se k podvodu ve Štrasburku přiznal, uhradil organizátorům turnaje náklady a ihned odjel. Jak 

Beskydská šachová škola, tak Šachový svaz České republiky ho okamžitě vyloučily ze svých řad. 

 

Současný verdikt FIDE umožňuje Rausisovi hrát pouze korespondenční nebo online šachy a 

dovoluje mu vydělávat si jako soukromý trenér. „Myslím, že šachy trénovat nebudu. Zkusím si najít 

jinou práci,“ řekl Rausis, kterému podle rozhodnutí mezinárodní federace zůstává ELO 2685. 

 

7th London Chess Conference 
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Ve stejném termínu jako super turnaj London Chess Classic  se v Londýně  konala ještě jedna 

šachová událost, kterou byla již sedmá šachová konference, 7th London Chess Conference.  

 

Tuto akci  pořádá společnost ChessPlus Limited ve spolupráci s FIDE,  Chess in Schools and 

Communities, ECU a ECF.  V předchozích ročnících byly hlavními tématy konference například 

propojení výuky šachu a matematiky, úloha šachů ve společnosti a šachy ve školách či budoucnost 

šachu ve vzdělávání. V roce 2016 byl ChessPlus Limited ustanoven jako hlavní poskytovatel 

vzdělávací podpory využívání šachu ve školní výuce s cílem šíření všeobecného  povědomí o 

výhodách šachu a shromažďování  osvědčených a nejlepších metod výuky šachu, které přispívají k 

rozvíjení myšlení a osvojování klíčových kompetencí. 

 

Šestá šachová konference, kterou jsem měla možnost loni poprvé navštívit, končila víceméně 

vyslovením otázky, jak zvýšit počet dívek a žen hrajících šachy, a konstatováním, že toto téma 

může být tématem příští konference v roce 2019. A tak se i stalo.  Sedmá šachová konference byla 

zahájena s podtitulem “Chess and Female Empowerment”. 

 

 
 

Konferenci zahájil v hlavním sále svou uvítací řečí Malcom Pein (CSC/ECF), po něm představil 

Jesper Hall ze Švédska  hlavní cíle konference a činnost, kterou v současné době  vyvíjí ECU EDU 

komise. 

 

April Cronin z Irska se ve svém projevu zabývala otázkou, zda šachy mají vůbec potenciál  zlepšit 

dívkám a ženám  jejich postavení ve společnosti, zda přispívají ke všeobecné úspěšnosti žen. 

 

Její krajanka Alice O´Gorman a Carol Meyer z USA představily ostatním účastníkům výsledky 

poměrně obsáhlých průzkumů, jeden zpracovaný US Chess Women  a  druhý byl  The ECU Survey 

on Women and Girls. 



 

 

Tom Schuller promluvil o takzvaném principu Paula popisujícím stav, kdy ženy z nějakého důvodu 

nedosahují té úrovně úspěšnosti, na kterou mají objektivně schopnosti. Tento stav má své příčiny 

například v diskriminaci, v péči o rodinu, v sebevědomí či v zájmu žen o vyšší společenské cíle. 

 

Poměrně obsáhlý program nabitý workshopy, prezentacemi a přednáškami byl vměstnán do dvou 

dnů. Bohužel tak nebylo možné absolvovat vše, co by nás zajímalo. I tak jsme ale měly možnost 

získat mnoho nových poznatků, vyslechnout si zajímavé debaty, seznámit se s  názory  protějšků z 

dalších států. 

 

Odpoledne jsme se zúčastnily workshopu Erasmus Chess Projects. Luca Gallina představil italský 

projekt zaměřený na přípravu učitelů, aby sami mohli trénovat šachy a šířit tak šachy jak 

pedagogický nástroj. 

 

Druhé paralelní odpolední sezení moderoval Jerry Nash z USA. Zabývali jsme se na něm především 

stanovením standardů ve školním šachu. Závěr, který z této diskuze vyplynul, se dá shrnout 

konstatováním, že standardy se nemohou nastavit globálně pro všechny státy stejně kvůli rozdílným 

podmínkám, které v nich mají vliv na postavení šachu ve společnosti. 

 

Ve večerních hodinách proběhlo v přilehlé King Street v Lyric Theatre Cinema pro účastníky 

konference soukromé promítání dvou snímků. První byl film Fahim  a druhý A boy and his father 

flee Bangladesh to Paris refugees, pravdivý příběh o tom, jak otce se synem šachy uchránily od 

deportace. 

 

V neděli ráno pokračovala konference přednáškami Alice O´Gorman a Carol Meyer na téma The 

Gender Challenge for Chess Federation (Genderové otázky pro šachové  federace). Stejně jako 

mnohé jiné organizace i šachové federace se v současné době setkávají s nutností činit  rozhodnutí 

na téma genderu a reagovat na změny společenské i změny v legislativě. 

 

 



 

 

Druhý dopolední workshop Reaching and Teaching girls mě osobně zaujal především vystoupením 

Maureen Grimaud a Kimberly Doo z USA, které zastupovaly US Chess Women a představily nám 

Girls Club Room, který podporuje větší zapojení dívek a žen do světa šachu. 

 

Po odpolední pauze se zdál nejzajímavějším workshopem v programu The Role of Parents, Role 

rodičů. Součástí tohoto sezení byl i příspěvek dalšího českého účastníka konference, Petra Doubka 

z Jaroměře, který seznámil přítomné s jeho novou variantou šachu, Českými šachy. Jednoduchá 

pravidla, menší časová náročnost, místo braní figur umisťování pěšců a důraz na plánování 

spolupráce věže, jezdce a střelce, to vše může  i s absencí krále a dámy zařadit České šachy mezi 

další  didaktické minihry, které zpestří dětem výuku šachu. 

 

Po odpolední kávě přišla na řadu poslední řada paralelních sezení a prezentací. Mnohé z nich ale 

pravděpodobně byly poloprázdné, protože největším lákadlem pro účastníky byla rozhodně debata u 

kulatého stolu v hlavním sále, na kterou byla ohlášena i účast  nejlepší šachistky všech dob, GM 

Judit Polgár. 

 

Ředitel konference, pan John Foley, mě požádal o úvodní  představení naší nejlepší šachistky a 

první ženské mistryně světa Věry Menčíkové. 

 

Následovala debata a zodpovídání otázek z  publika, které směřovaly v největším míře samozřejmě 

na Judit Polgár. Ta vyjádřila své přesvědčení (video) , že za celkovou nižší šachovou výkonností 

dívek a žen stojí nestejný přístup k nim během tréninků (i když třeba jen v drobných detailech) a 

samotná existence dívčích kategorií a cen. Chápe, že pro pořadatele turnajů je například existence 

ženských titulů významná třeba při zajišťování financí a propagaci, v dlouhodobém horizontu však 

považuje toto rozdělování na mužský a ženský šach spíše za negativní faktor a proto v turnajích pro 

děti, které sama pořádá, nerozlišuje dívčí a chlapecké kategorie, místo toho raději rozdává ceny 

většímu počtu dětí s nejlepšími výsledky. 

 

„Nikdy bych se nestala šachovým velmistrem, kdybych hrála pouze turnaje žen“. 

 

V samém závěru Judit Polgár nelitovala času věnovat se všem svým přítomným příznivcům, 

ochotně se podepisovala i pózovala na společných fotografiích. Jako drobný dárek za podepsání 

našich šachových diářů jsme jí věnovaly šachovnicový flash disk s logem ŠSČR, které nechala 

vyrobit a přivezla do Londýna jako dárky Lenka Kůsová. Vtipnou drobnost ocenili i ostatní 

obdarovaní. 

 

Konference tentokrát nebyla ukončena jako loni shrnutím a nadnesením budoucího tématu pro 8th 

London Chess Conference. Jsem tedy opravdu zvědavá, co prosinec 2020 přinese a co si ChessPlus 

Limited pro nás připraví. 

 

Venuše Souralová 

Manažerka projektu Šachy do škol 
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Ostuda pro české šachy! Rausis podváděl a přišel o titul velmistra 

nova.cz - 6.12.2019 
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Za svůj podvod na červencovém turnaji ve Štrasburku už zná svůj trest. Mezinárodní šachová 

federace FIDE potrestala českého šachistu Igora Rausise zákazem činnosti na šest let. Také mu 

odebrala titul velmistra, který získal v roce 1992. 

 

Rausis na turnaji regulérně podváděl. Na záchodech byl přistižen, jak na mobilu analyzoval svou 

partii, kterou zrovna hrál. Osmapadesátiletý šachista se následně přiznal, že takhle podváděl už od 

roku 2015 a hned ukončil svou kariéru. A to přitom v létě byl českou dvojkou za Davidem Navarou. 

 

Jeho trest platí do 30. července 2025. Do té doby nesmí kromě hraní na turnajích pod hlavičkou 

FIDE působit ani jako rozhodčí, pořadatel, trenér nebo kapitán. Naopak stále může hrát online 

partie nebo dávat soukromé lekce šachu. 

 

Podvádění na záchodě s mobilem v ruce není u šachistů úplnou novinkou. FIDE už v roce 2015 

potrestala Gruzínce Gaioze Nigalidzeho. Ten také na toaletě analyzoval svou hru a své soupeře. 

 

Seminář pro trenéry a vedoucí šachových kroužků v Karlových Varech 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c4fe2c9c-4734-4fe7-9349-fd9389e22d1d&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=06f3a6e4-3b12-4e27-96c4-0440270aca86&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3b2b6382-b0d0-4935-ad76-51111ee93b30&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Komise mládeže krajského šachového svazu Karlovy Vary pořádá: 

 

Seminář trenérů a vedoucích šachových kroužků 

 

Vedoucí školení: Miloš Hüttner, tel. 776 578 335, e-mail: milos.hutt@gmail.com 

Právo účasti: členové ŠSČR starší 14 let, trenéři, učitelé a vedoucí šachových kroužků 

Termín: sobota 7. prosince 2019 

Místo konání: Klubovna KŠ Tietz, Školní 7, Karlovy Vary – Stará Role, 360 17 

Čas: od 8.30 do 16.30. 

Po ukončení semináře možnost individuálních konzultací pro zájemce, kteří chtějí složit online test 

pro trenéry 4. třídy (viz https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodickakomise/online-

skoleni-treneru-4-tridy/) 

Seminář je koncipován jako přátelské setkání všech zájemců o práci se šachovou mládeží. Postupně 

probereme témata: 

 

1) Projekt Šachy do škol, metodické materiály, struktura šachových soutěží 

 

2) Pedagogika a psychologie, didaktika šachu 

 

3) Jak přitáhnout děti k šachu a udržet jejich zájem 

 

4) Vhodné domácí úkoly, 

 

5) Kde hledat vhodné materiály a jak je poznat, Jaké tréninkové materiály se ve výcviku osvědčily 

(přivítáme, když trenéři dovezou své vlastní materiály, které při tréninku používají a osvědčily se 

jim) 

 

6) Nejčastější chyby trenérů. 

 

7) Spolupráce s rodiči a školou. 

 

8) Informace pro zájemce, kteří chtějí složit on-line test pro trenéry 4. třídy (viz 

https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4tridy/) 

 

Poplatek pro účastníky: 0- Kč. Seminář je hrazen z prostředků Šachového svazu České republiky, a 

proto je pro všechny zájemce zdarma, účastníci si však hradí své cestovní náklady a náklady na 

stravu. 

Přihlášky ke školení podávejte vedoucímu školení do neděle 1. prosince 2019. 

 

Informace v pdf zde 

 

Článek publikován 6. 12. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 



 

 

220. díl pořadu V šachu 
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Premiéra bude v pátek 6. prosince v 15:20 na ČT sport. Hlavním tématem 220. dílu pořadu V šachu 

bude Evropský klubový pohár, kde se Novému Boru podařilo získat stříbrné medaile. Moderátorka 

Karolína Sochorová ve studiu přivítá kapitána novoborských Petra Boleslava. Ten v elektronické 

tužce ukáže průběh výhry Davida Navary z posledního kola, a také jednu z partií týmu Lysé nad 

Labem, který měl blízko k umístění v TOP 5. 

 

Další reportáže uvidíte z průběhu FIDE Grand Prix v Hamburgu a ze druhého dvojkola šachové 

extraligy. Průběžnému pořadí domácí nejvyšší soutěže vévodí právě Nový Bor, který po loňském 

zaváhání našel novou motivaci. Obrazem se pak bude pořad věnovat také soutěži Díky, trenére, kde 

uspěl Karel Handlíř z Krnova, a Mistrovství Čech do 8 a 10 let v Mostě. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Koho porazil David Navara v prvním kole turnaje FIDE Grand Prix v 

Hamburku? Odpovídat můžete do konce prosince na adresu soutez@chess.cz a vyhrát magnetické 

šachy z e-shopu https://sachy.cz/. 

 

Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 

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

 

Článek publikován 5. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Startuje ME ve zrychlených tempech hry 
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V Tallinnu startuje mistrovství Evropy v rapidu a bleskovém šachu, nechybí Vlastimil Babula nebo 

Thai Dai Van Nguyen 

 

Navázat na loňskou bronzovou medaili Davida Navary v bleskovém šachu se budou snažit čeští 

reprezentanti na mistrovství Evropy v Tallinu. Šampionát, který spojuje divácky atraktivní blitz a 

rapid šach, začíná ve čtvrtek 5. prosince. 

 

Navara, jenž získal bronz v roce 2018 v makedonském Skopje, letos kvůli nabitému turnajovému 

kalendáři mezi účastníky šampionátu chybí a soustředí se na závěrečný podnik Grand Prix. Ten 

startuje v Jeruzalémě příští týden. 

 

Nejvýše nasazeným z Čechů je v Estonsku Vlastimil Babula, jeho ELO v bleskovém šachu 2605 ho 

staví do pozice turnajové dvanáctky. V Tallinu se představí také juniorský mistr Evropy Thai Dai 

Van Nguyen nebo Jiří Štoček, který zasáhne jen do soutěže v rapidu. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4d7e1a03-54e6-4ad8-8cf1-b27828719f80&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1cde9bc5-fd3f-4b00-bca6-6b96a5b7c6c5&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Rapid šach je v Tallinu na programu ve čtvrtek a pátek, hraje se švýcarským systémem na 13 kol. 

Čas přidělený na partii je 10 minut, na každý tah mají šachisté 10 vteřin. V sobotu a neděli pak bude 

sehrán jedenáctikolový šampionát v bleskovém šachu, kde je čas zkrácen na 3 minuty na partii a 2 

vteřiny na každý tah. 

 

Šachisté hrají na mistrovství Evropy o celkové prize money 20 000 euro (asi 520 000 Kč) v rapidu a 

10 100 euro (asi 262 000 Kč) v blitzu. 

 

Výsledky mistrovství Evropy v Tallinu najdete zde, turnajový web s veškerými informacemi pak 

zde. 

 

 

Článek publikován 5. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, 

Reprezentace. 
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Čtenář reportér: Sedmiletý šachista řádil i mezi staršími 
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rubrika: Čtenář reportér - strana: 00 - autor: autor externí 

 

Chodovský šachista Lukášek Zrůst sice teprve začal navštěvovat školu, ale šachy už hraje výborně. 

 

 
 

V půlce listopadu vybojoval na Mistrovství Čech dětí do 8 let skvělé šesté místo. Poslední 

listopadový den se v Karlových Varech uskutečnil první kvalifikační turnaj KP. Trenér sedmiletého 

šachistu zařadil do vyšší věkové kategorie, kde se utkal s dětmi o tři roky staršími. Oprávněnost této 

volby malý šachista prokázal okamžitě, když turnaj vyhrál s plným bodovým ziskem a druhému v 

pořadí utekl o třídu, na rozdíl 2 bodů. 

 

Lukáška čeká již v lednu účast na zimní olympiádě, kam se nominoval mezi desetiletými hráči a na 

jaře pak Mistrovství ČR v jeho věkové kategorii. 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a1227710-a3ac-4b43-8265-d92276397718&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Mikulášské šachové nadílky v Praze 5 se zúčastnilo přes sto mladých hráčů 

prazskypatriot.cz +1 - 3.12.2019 

strana: 00 

 

Smíchovská radnice se stala poslední listopadovou sobotu dostaveníčkem 118 mladých milovníků 

hry královské, kteří v doprovodu svých nejbližších, trenérů a vedoucích, přijeli bojovat nejen na 

šachovnicích, ale ukázat i své umění při tvorbě masek.   

 

Záštitu nad turnajem převzal JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast Prahy 5, který turnaj 

zahájil. Radnice dlouhodobě šachový sport na území páté městské části podporuje. 

 

Hrálo se Švýcarským systémem, kategorie do dvanácti let, 9 kol, 2×20 minut a kategorie do 

osmnácti let, 7 kol, 2×25 minut na partii. Boje na špici startovního pole byly vyrovnané, a tak o 

vítězích rozhodlo až poslední kolo. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9861e158-93c6-4f9e-ba13-ae4a99f8900d&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d9666e01-3a5f-44bc-ad78-ed979f7fd976&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V kategorii hráčů od 14 do 18 let zvítězil Tomáš Hrbek z pořádajícího ŠK Smíchov a v kategorii 

hráčů od 6 do 12 let zvítězil Robin Smíšek z klubu Unichess. Pěkné poháry a věcné ceny zajistil 

pořadatel Šachový klub Smíchov díky těm, kteří turnaj podpořili. 

 

Hvězdy v české lize 
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Byl jsem rád, když rumunští pořadatelé přeložili místo konání z původně plánovaného lázeňského 

města Oradea do Bukurešti, ale společně s mnohými dalšími účastníky tohoto mistrovství jsem 

teprve na místě zjistil pravý opak. Grand Hotel Rin v Bukurešti, kde se soutěže odehrávaly, včetně 

ubytování, stravování, obrovského hracího sálu a všeho co k soutěži patří – byl sice dostatečně 

reprezentačním místem pro všechny jmenované oblasti, ale měl jednu obrovskou nevýhodu. Nebyla 

totiž možnost, kam se projít – před hotelem byla jen hlučná autostráda a řada stavenišť, žádná zeleň 

a už vůbec ne místo k posezení nad kávou či něčím jiným, centrum města někde v nedohlednu. 

Tohle není žádná kritika pořadatelů – ti dělali to nejlepší co mohli na skutečně vysoké úrovni – 

šachisté mne ale asi pochopí… 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=654967e6-b58d-4147-9c6e-3b320c7db1fa&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

V letadle Praha -Bukurešt jsem se potkal s Pepou Juřkem a paní Horáčkovou, v průběhu turnaje 

jsme vytvořili dobrou partu pro povídání o všem možném. Byli jsme jediní reprezentanti ČR pro 

všechny soutěže. Pepa hrál ve stejné kategorii jako já (tedy mužské +65 let), paní Horáčková si 

přijela sympaticky zahrát rovněž v otevřené konkurenci s muži. Mez.mistr Pepa Juřek je určitě 

velice solidní šachista s dobrými teoretickými znalostmi a obrovskými zkušenostmi z trenérské 

praxe. V soutěži hrál poprvé a byl moc zvědav na její průběh. Hned ve druhém kole ho však potkala 

šachová tragedie: již v jednoduše vyhrané věžovce si neuvědomil, že jeho král je v šachu a táhl 

věží… Místo výhry tak 

přišla hodně krutá prohra, ze které se do konce turnaje pořádně již nevzpamatoval, viditelná 

nejistota provázela jinak jeho kvalitní hru až do konce turnaje … 

 

V Bukurešti jsem obhajoval titul mistra světa z minulého roku na Bledu. Hůře si však start nešlo 

představit: prohrávám hned v 1.kole (v průběhu posledních 4 let jsem ztratil bod v této soutěži 

teprve podruhé -naposledy před několika lety v Itálii v předposledním utkání). Navíc ke vleklejším 

zdravotním problémům přibývají i ty psychické, které po takovéhle „ráně“ nelze odehnat. Co s tím? 

Nezbývalo nic jiného než bojovat! Tahle ztráta se však při „Švýcaru“ s pomocným Buchholzem 

nedá asi úplně zacelit. Nicméně v dalších kolech se mi začalo přece jenom dařit a po serii výher 

jsem se „dotáhl“ po 9.kole se 7 body až na samotnou turnajovou špici. Po remíze s černými 

figurami se Svěšnikovem jsem měl v posledním kole ještě šanci se dostat alespoň na dělené 1.místo. 

Jenom jsem však remizoval a celkových 8 bodů z 11 kol stačilo jen na umístění v první desítce. Po 

řadě medailí v posledních letech skromnější umístění, ale vzhledem ke katastrofě v úvodu ještě to 

ujde. Tentokráte to však nebyla žádná procházka růžovým sadem, ale hodně tvrdá „fuška“… 

Nakonec zlato získal Rafael Vaganjan, stříbro Vaisser a bronz Balašov, všichni s 8,5 body. 

 

Na závěr bych rád poděkoval panu Mgr. Ladislavu Zárubovi ze Šachového svazu ČR a Michalovi 

Konopkovi za pomoc při přípravě a řešení všech administrativních záležitostí, spojených s účastí a 

dopravou . 

 

Vlastimil Jansa 

 

P.S. Omlouvám se, úplně jsem zapomněl na Milana Babulu. Milan Babula patřil s jeho ženou 

(někdejší špičková korespondenční šachistka), která jej doprovázela, k neoddělitelným příjemným 

členům naší výpravy. Samozřejmě, že hrál ve stejné kategorii (M+65) a každý večer nás vždy 

vtipně informoval o svých zážitcích ze sehraných partií. 

 

Výsledky 

Web MS seniorů 

 

Článek publikován 3. 12. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, 

Reprezentace. 

 

 



 

 

Říčanští šachisté dostanou od kraje finanční injekci 

kr-stredocesky.cz - 2.12.2019 
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Finanční injekci ve formě individuální neinvestiční dotace ve výši 100 000 korun dostane od 

Středočeského kraje Klubu šachistů Říčany 1925, z.s. na projekt „SCM v šachu“. Na poskytnutou 

dotaci bude mezi krajem a spolkem šachistů uzavřena veřejnoprávní smlouva. 

„Peníze na podporu projektu, jehož cílem je navýšit objem kvalitní tréninkové přípravy základny 

talentů pod vedením špičkových trenérů, rádi poskytneme,“ říká radní pro oblast regionálního 

rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011) a dodal, že právě Šachový klub 

Říčany se úspěšně a dlouhodobě zaměřuje na přípravu mladých šachových talentů a reprezentantů. 

„Tento klub disponuje velmi širokou základnou mládeže, má kvalitní trenérské zázemí a na 

mistrovstvích republiky i v zahraničí dosahují skvělých výsledků,“ ocenil práci sportovního centra 

radní M. Draxler. 

Z finanční částky, kterou projedná také Finanční výbor zastupitelstva, budou hrazena společná 

soustředění i mzdy trenérů. 

 

Nový Bor se osamostatnil na čele tabulky 

chess.cz - 2.12.2019 

strana: 00 

 

AKTUALIZOVÁNO. Většina zápasů druhého extraligového dvojkola byla hodně vyrovnaná s 

několika překvapivými výsledky. 

Nový Bor zůstal jediným stoprocentním celkem, poté co si v sobotu připsal vítězství 5,5-2,5 nad 

Durasem Brno a v neděli deklasoval Moravskou Slávii Brno 7-1. Je vidět, že se novoborští opět 

vrátili na vítěznou vlnu a letos nechtějí přijít o titul. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4aecb7d6-9f0f-418b-a2a3-a351f1a53da6&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=10987a51-d405-4c88-8003-56b6f07a9c32&index=articles_cze_2019q4_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Hodnocení za 1. Novoborský ŠK poslal Petr Boleslav: „Na tento víkend jsme se plně soustředili, 

především výkony Morendy budily respekt. V sobotním utkání s Durasem jsme měli myslím zápas 

stále pod kontrolou, jen na páté šachovnici neměl Honza svůj den. Co se týče skóre byl nakonec 

nedělní zápas proti brněnské Slávii vyvedenější, ale jednalo se o těžký a dlouho vyrovnaný zápas. 

Plný počet bodů a vedení v tabulce těší.“ 

 

 
 

Hodnocení víkendu za Moravskou Slávii Brno Michalem Vávrou: „Uplynulý víkend byl pro náš 

tým velmi úspěšný na konci listopadu, méně úspěšný na první adventní neděli v prosinci. V sobotu 

jsme se postavili loňskému mistrovi z Lysé nad Labem sebevědomě a v kvalitní sestavě, posíleni o 

chorvatského mistra Evropy 2018 Ivana Šariče. Právě díky Ivanovi a dále Jirkovi Štočkovi a 

Barteku Heberlovi, kteří zavěsili, jsme zápas dokázali vyhrát a získat tak velmi cenný skalp. Věděli 

jsme, že Nový Bor má letos zpět svoji starou fazonu a že zápas s jedním z nejlepších týmů v Evropě 

bude těžký. Proto jsme se vybavili mj. zbrusu novými košilemi a povolali na pomoc i naši letošní 

ambasadorku Innu Puhajkovou, aby červeň z našich dresů (a za nimi bijících morenďáckých srdcí) 

top-soupeře poněkud znejistěla. 

 

To se dařilo do cca. třetí hodiny hry, kdy zkušeně remízovali Ivan s Davidem Navarou a Csaba 

Balogh s Viktorem Lázničkou a na dalších šachovnicích (Polák/Krejčí, Vymazal/Nguyen) jsme 

měli velmi slibné pozice. Pak se ovšem projevila zkušenost a síla novoborských hráčů a konečný 

výsledek je snad až příliš krutý. Nicméně naše umístění před vánoční přestávkou je pěkným 

předčasným vánočním dárkem. Přeji všem pěkné svátky a těšíme se na další boje v lednu v Brně!“ 

 

Výstavišti Lysá nad Labem se domácí dvojkolo vůbec nepovedlo. S Moravskou Slávii Brno 

prohrálo 5-3. V neděli jistě také pomýšleli na vyšší bodový zisk než pouhou remízu s dalším 

brněnským týmem ŠK Duras BVK. 

 



 

 

Víkend za Výstaviště Lysá nad Labem zhodnotil kapitán Vlastimil Jansa: „Pro Lysou nad Labem 

tohle po delší době nebyl vůbec úspěšný víkend. Nastoupili jsme tentokráte ne zrovna v nejsilnější 

sestavě, a to se nám také vymstilo. Navíc superúspěšní hráči z nedávného Evropského poháru 

družstev Nabaty s Jemelinem proti celkům z Brna vypadli zcela z formy (0 ze 4!), k tomu se 

přidružilo nevyužití hned několika dost vyložených šancí. Následoval spravedlivý trest ziskem 

jediného bodu z obou zápasů, což pro vítěze minulé extraligy asi není nejlepší vizitkou. Inu – i 

mistr se někdy utne! Samozřejmě, na místě je i gratulace našim soupeřům.“ 

 

Zhodnocení kapitánem ŠK Duras Královo Pole Cyrilem Ponížilem: „Ve druhém dvoukole jsme 

hlavně chtěli napravit dojem z úvodu sezóny a proti favoritům soutěže odehrát důstojná utkání, což 

se nám nakonec povedlo. 

Proti Novému Boru jsme si vůbec nevedli špatně, velmi hezkou partii odehrál Martin Červený, náš 

mladý junior David Barák udržel na uzdě Tadeáše Kriebela. Jakékoliv naděje na bodový zisk však 

rázně ukončil svou genialitou David Navara. Jeho partie s Nicklasem stojí za přehrání. 

Proti Lysé to byl opravdu bojovný zápas, který se hrál na 3 výsledky. Za nás hezky vyhráli Nicklas 

Huschenbeth a Martin Blahynka. Z konečné remízy nakonec 4:4 byly zklamaní oba kapitáni. Jak já, 

tak GM Jansa jsme cítili, že naše družstva měla navrch. Některé partie jsme prohrát nemuseli, jinde 

jsme naopak měli štěstí, takže to bylo asi zasloužené 🙂“ 

 

První extraligový domácí zápas Slavii Kroměříž nevyšel, když prohrála se Slavojem Poruba 2-6. 

Zato v neděli si spravila chuť s Labortechem Ostrava a zvítězila jasně 6-2. 

 

Hodnocení víkendu za Slavii Kroměříž kapitánem Miroslavem Kašíkem: „Poprvé v historii jsme 

měli možnost pořádat v Kroměříži extraligové dvojkolo a jako organizátoři jsme si dali velmi 

záležet na tom, aby vše dopadlo tak, abychom se my nemuseli stydět a hosté odjížděli s dobrými 

pocity. 

Obě utkání se hrála v krásném prostředí sálu hotelu U Zlatého kohouta na Velkém náměstí. Na 

sobotní utkání se v průběhu dne přišlo podívat více jak 60 diváků, pro které jsme připravili v 

salonku hotelu on-line přenos i s fundovanou přednáškou FM Mudráka z probíhajícího utkání a i 

dalších extraligových bojů. Utkání samotné se nám ovšem vůbec nevydařilo a i přes některé dobře 

rozehrané partie jsme nakonec utrpěli poměrně krutou porážku 2:6. 

K nedělním zápasu jsme však nastoupili s obrovským odhodláním (hlavně našich mladých hráčů) 

odčinit sobotní debakl a ono to najednou šlo a nakonec z toho byla jednoznačná výhra 6:2. Pro 

sympatické družstvo z Ostravy snad až příliš kruté. Po čtyřech kolech máme tedy 50% bodů, držíme 

se v krásném středu tabulky a pokud by se nemuselo hrávat v sobotu, bylo by to snad ještě mnohem 

lepší.“ 

 

BŠŠ Frýdku-Místku taky dvojkolo s ostravskými celky nevyšlo. V sobotu pouze remizovali s 

oslabeným Labortechem Ostrava 4-4 a v neděli prohráli se Slavojem Poruba 4,5-3,5, při sedmi 

remízách se podařilo zvítězit pouze Davidu Kaňovskému z Poruby. 

 

Hodnocení víkendu kapitánem Beskydské šachové školy Pavlem Benčem: „Tento víkend se nám 

vůbec nepovedl, proti Labortechu Ostrava jsme nepotvrdili roli papírového favorita a remíza je pro 



 

 

nás ztrátou. V nedělním zápase proti Slavoji Poruba jsme nevyhráli žádnou partii a nakonec prohráli 

smolně 4,5:3,5.“ 

 

Hodnocení sobotního kola kapitánem ŠK Slavoj Poruba Petrem Dostálem: „V sobotu v Kroměříži 

to bylo vyrovnané utkání. Přiklonilo se na naší stranu, když celou dobu hůře stojící Jarda Bureš 

přehrál IM Konopku v jeho velké časové tísni. A když ještě přešel domácí hráč Jan Rubeš kolem 

možnosti zisku materiálu s IM Kaňovským, bylo pak utkání zcela v naší režii a pouze se navyšovalo 

skóre na konečných 6-2 pro Slavoj.“ 

 

 
 

Za Siesta Solution Unichess napsal hodnocení Jan Bartoš: „Siesta Solution Unichess odehrál 2 

zajímavé, zhruba vyrovnané duely s výsledky 4:4 s Turnovem a 3,5:4,5 s Pardubicemi. Je trochu 

smutné dostat za partiové mínus jedna 1 zápasový bod ze 6, ale tak to občas bývá.“ 

 

Kapitán GASCO Pardubice Luboš Roško zhodnotil uplynulý víkend: „K oběma kolům jsme 

nastupovali jako favorité a vyhráli nejtěsnějším rozdílem 4,5 : 3,5. Na výhrách v obou kolech se 

nejvíce podílel velmistr Martin Petr. V sobotu hrál poslední a musel vyhrát mírně lepší pozici s 

dvojicí střelců a v neděli hrál opět poslední a musel zachraňovat remízu v koncovce s jezdcem proti 

3 pěšcům. Vše zvládl na výbornou a vybojoval týmu 2 výhry a 6 bodů.“ 

 

DP Praha v napínavém sobotním zápase těsně prohrálo s Pardubicemi 4,5-3,5, v neděli ale trochu 

překvapivě porazili Turnov 4,5-3,5, kterému se dobře rozehraný zápas nepodařilo dotáhnout. 

 

Hodnocení víkendu Pavlem Šimáčkem za ŠK Zikuda Turnov: „V Praze jsme sehráli dva vyrovnané 

zápasy, které tentokrát nedopadly dle našich představ. Zatímco v sobotu jsme v zápase celou dobu 

tahali za kratší konec provazu a výsledná remíza pro nás byla spíše úspěchem, v neděli se nám 

dobře rozehraný zápas vymknul z naší kontroly a ještě jsme jej dokonce prohráli. Nezbývá než 



 

 

našim soupeřům sportovně pogratulovat, dobře přes Vánoce potrénovat a příště se představit v 

lepším světle.“ 

 

Tabulka je po čtyřech kolech vyrovnaná, rozdíl mezi 2. a 8. místem jsou pouhé 3 zápasové body, 

boj o medaile bude letos jistě zajímavý, stejně tak boj o záchranu. Tři týmy mají pouhý bod a jistě 

budou chtít v příštím dvojkole získat další. Bude se hrát 25. a 26. ledna 2020 v Brně, Ostravě, Praze 

a Lysé nad Labem. 

 

Kateřina Šimáčková 

 

Článek publikován 2. 12. 2019 v rubrice Aktuality, Aktuality na hlavní stránce, Extraliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 


