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BŠŠ nabízí své tréninkové videa široké šachové veřejnosti   

31.03.2020 chess.cz Kmk Šsčr URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

Omezení volného pohybu osob, zrušení turnajů, přerušení šachových soutěží a mnoho dalších 

omezení, které nás v posledních týdnech provází a provázet ještě nějaký ten týden budou – to je 

současná situace. Avšak nás šachisty nic nezastaví. Vzniklo mnoho úspěšných nových projektů, 

které dokazují, že šachy jsou sportem, který se dá hrát za každé situace a kdekoliv. 

 

Co byste tedy řekli na to, že si ve volném čase zatrénujete s trenéry z jedné z nejúspěšnějších 

šachových center v ČR? Navíc zdarma! Nyní máte jedinečnou příležitost. Vedení Beskydské 

šachové školy se rozhodlo zpřístupnit všem šachistům tréninková videa na YouTube.  

Proto neváhejte a již dnes si pusťte na BŠŠ YouTube kanálu první tréninkové video!  

Děkujeme kolegům z BŠŠ za propagaci šachu a zpřístupnění těchto materiálů široké veřejnosti!  

KMK ŠSČR 
 

Jihočeský šach pevně zapečetil sezónní boje, ne každý to ale přijal   
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L077A18C/1902165/2020-03-31/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1902165%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2091A2KT/1897528/2020-03-31/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2091A37M/1897528/2020-03-31/5?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst
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Jižní Čechy – Zajímavou situací procházejí v současné době také klání šachistů. Zatímco 

republikové soutěže byly z rozhodnutí svazu prozatím jen přerušeny, Jihočeši už k partiím 

krajských soutěží nezasednou. 

 

"Jihočeský šachový svaz se rozhodl na nic nečekat a zbylá dvě kola letošního ročníku zrušil. Jedním 

z ústředních důvodů tohoto verdiktu jsou pochopitelně obavy o zdraví hráčů. 

Vysvětlení podal předseda výkonného výboru Jihočeského šachového svazu Ladislav Sýkora. 

„Probírali jsme to na úrovni výkonného výboru a své si k tomu řekla ústy předsedy také sportovně 

technická komise. V jednotlivých oddílech působí řada hráčů seniorského věku, třeba i mezi 

sedmdesáti a osmdesáti lety. A když si vezmete, že by proti sobě seděli třeba i čtyři až pět hodin, 

vystavovali bychom nejen je zbytečnému a vysokému zdravotnímu riziku,“ nechal se slyšet 

Ladislav Sýkora. 

Pouhé přerušení soutěží by podle jeho slov nemělo smysl. „Je třeba říct, že na rozdíl od 

republikových soutěží mají ty naše v kraji přece jen méně sportovní ráz a jedná se spíš o zájmovou 

činnost pro volný čas. I kdyby nakonec byla možnost dohrávat je později, třeba v květnu, už by 

nemělo smysl. Řada hráčů už má totiž v tu dobu jiné aktivity, třeba zahrádky a podobně. Soutěže by 

podle našeho názoru postrádaly regulérnost, obzvlášť když jsme měli ještě některá odložená utkání, 

která by nám dělala potíže,“ prohlásil Ladislav Sýkora. 

V otázce postupů a sestupů vešel v platnost princip status quo, Znamená to, že hranice jednotlivých 

krajských soutěží jsou uzavřené a nedojde mezi nimi k obvyklým přesunům. Na čekané zůstává 

pouze předčasný, leč už jistý vítěz první jihočeské divize z Prachatic, jehož případný přesun do 

druhé ligy je v rozhodnutí republikového svazu. 

Ze sportovního hlediska se samozřejmě verdikt jihočeského svazu setkal s rozporuplnými reakcemi 

některých účastníků soutěží, obzvláště těch, kteří měli na dosah svůj vpád do vyšších divizních sfér. 

„I šachisté jsou sportovci. Některá družstva měla třeba své soutěže dobře rozehraná a přišla o šanci 

zahrát si ve vyšší soutěži. Chápeme to, ale i tak si myslím, že bylo rozumnější sezonu ukončit. 

Šachem se mají lidé především bavit, a to bude platit i dál,“ říká první muž jihočeského šachu. 

DVA Z JEDNOHO MĚSTA 

Zrušené rošády mezi soutěžemi se zajímavě dotýkají dvou sezimoústeckých oddílů. Družstvo 

Spartak uzavíralo pořadí první divize, ale v soutěži bude pokračovat. Naproti tomu reprezentanti SK 

Sezimovo Ústí přišli o šanci bojovat o případný postup ze druhé divize. V její finálové skupině byli 

druzí o tři body za „céčkem“ QCC České Budějovice, přičemž by je v posledním kole čekal přímý 

souboj s tímto soupeřem. 

Rudolf Novák z oddílu SK Sezimovo Ústí přiznal, že rozhodnutí o konci sezony ne každého člena 

potěšilo. „Někteří souhlasili, jiní ne. Spíš se ale přikláníme k tomu, že se soutěž měla dohrát. 

Zbývala dvě utkání a myslím si, že by se na ně jeden nebo dva víkendy určitě našly. I tak nám ale 

nezbývá, než rozhodnutí přijmout tak, jak přišlo,“ poznamenal kapitán družstva SK (dřívější TJ 

Silon). 

Pro kapitána Spartaku Sezimovo Ústí Karla Davida byla situace o to těžší, že je zároveň členem 

výkonného výboru JŠS a na konečném verdiktu se podílel. V tomto směru prý dokonce vedl i 



 

 

nepříjemnou e-mailovou korespondenci. Jakékoliv spojení s hrozícím sestupovým osudem svého 

družstva ale rázně odmítá. „Po bitvě je každý generál. V dané chvíli to bylo rozumné řešení, se 

kterým jsem souhlasil, a nemá to nic společného s tím, jestli by Spartak sestoupil nebo ne. Na jedné 

straně je to pro nás jako pro oddíl příznivé, ale i kdyby padlo opačné rozhodnutí, tak bychom 

neprotestovali. Uvědomuji si, že vyloženě spravedlivé řešení situace neexistuje,“ uzavřel Karel 

David téma letošní ukončené sezony jihočeského šachu. 

 

Komuniké ze 142. schůze VV ŠSČR   

30.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

Ke své 142. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v pondělí 30. března pomocí Skype konference. 

 

Předseda ŠSČR Martin Petr informoval o aktuálním vývoji ohledně dotací MŠMT. ŠSČR již 

obdržel prostředky z programu TALENT, programy REPRE a Organizace sportu ještě nejsou 

vyplaceny. MŠMT klade vzrůstající důraz na správný zápis v Rejstříku sportu u všech žadatelů o 

dotace, což se týká řady šachových oddílů, které žádají např. v programu Můj klub. Pro všechny 

jsme jako pomoc vytvořili seznam jejich členů ve správném formátu.csv, který vyžaduje Rejstřík.  

VV ŠSČR následně schválil nové složení odborných komisí pro roky 2020 až 2023. Nového 

předsedu má Komise pro marketing a komunikaci, kde Martina Petra vystřídal Josef Bednařík. 

Trenérskou komisi povedou Evžen Pospíšil a Petr Neuman. Prezident ŠSČR Viktor Novotný bude 

předsedou Organizační a Klasifikační komise. Kompletní složení komisí a další informace najdete 

na webu v záložce Komise ŠSČR.  

Michal Konopka, předseda Komise reprezentačního úseku, informoval o prozatím zrušených / 

přesunutých reprezentačních akcích, mezi které patří i Šachová olympiáda. Ta by se měla hrát v létě 

2021. Přesouvají se Mistrovství Evropy mužů i žen, obě akce by se měly hrát ještě v roce 2020. Ve 

druhé polovině roku nás čeká velmi nabitý termínový kalendář.  

Komise mládeže i STK ŠSČR řeší mistrovské soutěže jednotlivců i družstev. Prozatím není jasné, 

jak se současná situace ohledně možnosti pořádání sportovních akcí vyvine, je tedy předčasné dělat 

nějaké závěry. Každopádně VV ŠSČR i odborné komise se tématu samozřejmě věnují, sledují 

situaci a informují šachovou veřejnost o odložených akcích, případně náhradních termínech. 

Tématu bude věnována Skype konference VV ŠSČR, která proběhne po Velikonocích, odborné 

komise k ní průběžně připravují podklady.  

Komise pro marketing a komunikaci vyhodnotila grantové řízení na popularizaci šachu, zprávu 

hodnotící komise najdete zde. Velký rozvoj zažívají online turnaje a přednášky, v této době mají 

šachy jedinečnou příležitost, protože jako jeden z mála sportů mohou fungovat online. Stoupá také 

zájem o výukový portál LearningChess.  

Sekretariát ŠSČR připravuje žádost o investiční dotaci na online šachovnice, zároveň již začaly 

přípravy letošního ročníku MČR v bleskovém šachu, které by se mělo konat v Brně v hotelu 

Voroněž. Organizační komise vypracovala statistiky, týkající se členské základny k 31. 12. 2019, 

najdete je zde.  

VV ŠSČR se k další Skype konferenci opět sejde už za dva týdny, v úterý 14. dubna. Termín řádné 

143. schůze VV bude dohodnut podle aktuálního vývoje situace.  

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2090AACV/1897528/2020-03-30/31?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Ukončení šachových soutěží na jihu Čech se dotklo i sezimoústeckých zástupců   

30.03.2020 taborsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Pavel Šácha URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,31 RU / 

den: 27 683 RU / měsíc: 194 664 

 

Sezimovo Ústí – Zajímavou situací procházejí v současné době také klání šachistů. Zatímco 

republikové soutěže byly z rozhodnutí svazu prozatím jen přerušeny, Jihočeši už k partiím 

krajských soutěží nezasáhnou. 

 

"Jihočeský šachový svaz se rozhodl na nic nečekat a zbylá dvě kola letošního ročníku zrušil. Jedním 

z ústředních důvodů tohoto verdiktu jsou pochopitelně obavy o zdraví hráčů. „Oproti ostatním 

sportům je v našich řadách vysoké procento seniorů, které bychom pokračováním soutěže 

vystavovali opravdu zbytečnému (a vysokému!) zdravotnímu riziku,“ uvedl mimo jiné v článku na 

svazových stránkách předseda výkonného výboru JčŠS Ladislav Sýkora. 

V praxi to znamená, že hranice jednotlivých krajských soutěží jsou uzavřené a nedojde mezi nimi k 

postupům ani sestupům. Na čekané je pouze předčasný, leč suverénní vítěz první jihočeské divize z 

Prachatic, jehož případný přesun do druhé ligy je v rozhodnutí republikového svazu. 

Z pohledu oddílů z Táborska se zrušené rošády mezi soutěžemi dotknou sezimoústeckého šachu. 

Družstvo Spartak uzavíralo pořadí první divize, ale v soutěži bude pokračovat. Naproti tomu 

reprezentanti SK Sezimovo Ústí přišli o šanci bojovat o případný postup ze druhé divize. V její 

finálové skupině byli druzí o tři body za „céčkem“ QCC České Budějovice, přičemž by je v 

posledním kole čekal přímý souboj s tímto soupeřem. Ostatní zástupci táborského regionu 

figurovali po ukončení jihočeských šachových soutěží mimo postupové i sestupové oblasti. 

 

AlphaZero: Revoluce šachového programu a nástup umělé inteligence   
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Před dvěma roky nastala v šachových softwarech radikální změna, když společnost Deep Mind 

vyvinula program AlphaZero. Nikoli kvůli rozvoji šachů, ale umělé inteligence na základě 

samoučících se neuronových sítí. Uvědomí si umělá inteligence sama sebe, nebo to je jen strašidlo 

sci-fi spisovatelů a některých vědců? Píše Pavel Matocha. 

 

Počítačové programy doprovázejí šachisty již půlstoletí a uplynulých 20 let si bez nich žádný 

šachový profesionál nedovede představit přípravu. Postupně to byly desítky stále lepších a 

silnějších, ale velmi podobných šachových softwarů. Před dvěma roky přišla radikální změna. 

Natolik radikální, že ji nečekal ani bývalý šachový mistr světa a propagátor šachových programů a 

umělé inteligence Garri Kasparov. 

 

Když v roce 2017 Kasparovovi vyšla kniha Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends 

(Hluboké myšlení. Kde strojová inteligence končí) sotva tušil, že již za rok bude zastaralá, protože 

společnost DeepMind s šachovým softwarem AlphaZero převrátí jeho představy naruby. O své 

prohře s počítačem Deep Blue Kasparov napsal: 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1FA20900002/1897528/2020-03-30/32?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J67A20890001/1897528/2020-03-29/59?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

„Místo počítače, který by přemýšlel a hrál šachy jako člověk, s lidskou kreativitou a intuicí, máme 

stroj, který systematicky vyhodnocuje 200 milionů možných tahů za sekundu a vyhrává díky této 

brutální výpočetní síle. Tím nechci nijak snižovat výkon Deep Blue, ale byl to lidský výkon. Člověk 

zápas prohrál, ale lidé na druhé straně jej vyhráli.“ A Kasparov knihu končí větou: „Máme 

schopnosti, které stroje nemohou vyrovnat. Mají příkazy, dle kterých pracují, ale my máme 

účel.“Nejsilnější na světě 

 

To byla pravda ještě před třemi roky, ale pak přišel program AlphZero na bázi samoučících se 

neuronových sítí, který se šachy naučil sám. Měl zadaná jen pravidla, co jsou legální tahy, a co je 

účel hry (co znamená vyhrát), a pak se již hraním sám se sebou vše naučil sám. A začal porážet 

všechny. Do té doby nejlepší šachový program světa Stockfish s ním prohrál rozdílem třídy a 

nejlepší velmistři světa se snaží od AlphaZero učit a inspirovat se jeho hrou.Na rozdíl od všech 

svých předchůdců, jako byli Fritz, Rybka, Stockfish či Houdini, je AlphaZero založen na 

samoučících se neuronových sítích. Žádný programátor nevysvětloval AlphaZero základy šachové 

strategie, nikdo neladil jeho algoritmy hodnocení pozic, ani do něj nevložili databázi zahájení a 

databázi koncovek.Prostě mu zadali pravidla a nechali ho hrát miliony partií sám proti sobě. A za 

několik hodin tohoto sebeučení se z AlphaZero stal nejsilnější šachový program na světě. 

 

Jak AlphaZero změnil styl mistra světa Magnuse Carlsena, je obálkovým tématem posledního 

loňského čísla nejprestižnějšího šachového časopisu světa. Carlsenův sekundant Peter Heine 

Nielsen v New In Chess detailně popisuje, jaký vliv měl šachový program AlphaZero na hru mistra 

světa, jak se díky inspiraci tímto softwarem za uplynulý rok radikálně změnila. Šachové motory 

doprovázejí Carlsena prakticky od narození a již více než deset let je jejich výkonnost výrazně nad 

ratingem nejlepších šachistů světa. Co je na AlphaZero speciálního? 

 

Na rozdíl od všech svých předchůdců, jako byli Fritz, Rybka, Stockfish či Houdini, je AlphaZero 

založen na samoučících se neuronových sítích. Žádný programátor nevysvětloval AlphaZero 

základy šachové strategie, nikdo neladil jeho algoritmy hodnocení pozic, ani do něj nevložili 

databázi zahájení a databázi koncovek. 

 

Prostě mu zadali pravidla a nechali ho hrát miliony partií sám proti sobě. A za několik hodin tohoto 

sebeučení se z AlphaZero stal nejsilnější šachový program na světě. Navíc jeho herní styl mnohem 

více připomíná ten lidí a mnohem méně počítačů. Je agresivní, nebojí se obětovat materiál za 

aktivitu a jeho hlavní strategií útok na soupeřova krále.Kempelen, Turing a Botvinnik 

 

Historie šachových programů, odhlédneme-li od podvodů, jako byl Kempelenův automat Šachový 

Turek z roku 1770, začíná v roce 1950. Tehdy Američan Claude Shannon (1916–2001), otec teorie 

informace a zakladatel teorie digitálních elektrických obvodů, zveřejnil článek Programming a 

Computer for Playing Chess (Programování počítače pro šachovou hru). Na něho navázal britský 

kryptoanalitik a zakladatel moderní informatiky Alan Turing (1912–1954), který v roce 1951 napsal 

algoritmus, jenž měl počítačům budoucnosti umožnit hrát šachy.První velký zlom přišel až v 



 

 

polovině osmdesátých let, kdy už byly k dispozici počítače i šachové programy a konalo se první 

mistrovství světa šachových programů 

 

V polovině 20. století takový hardware nebyl ještě k dispozici. Programování se věnoval i šachový 

mistr světa Michail Botvinnik (1911–1995), jenž se mnoho let pokoušel navrhnout silný šachový 

software. První velký zlom přišel až v polovině osmdesátých let, kdy už byly k dispozici počítače i 

šachové programy a konalo se první mistrovství světa šachových programů. Tehdy – v roce 1974 ve 

Švédsku – soupeřilo 13 šachových programů, ještě nepříliš dobré šachové úrovně. Podívejme se na 

partii Kaissy, vítěze tohoto mistrovství světa. 

 

Kaissa – Chaos 

 

MS počítačů 1974 

 

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 5.d4 Sg4 6. Se2 e6 7.0-0 Jf6 8.Se3 cxd4 9.Sxd4?! Smysl 

dávalo sebrat na d4 pěšcem nebo jezdcem. 

 

9...e5? Taktické přehlédnutí, dnes už zcela nepředstavitelné u počítačů... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.h3? Ovšem bílým nepotrestáno. Ani Kaissa neviděla, že může snadno získat pěšce 10.Jxe5 Jxe5 

11.Sxe5 Dxe5 12.Sxg4. 

 

10...exd4 11.hxg4 Sd6 12.cxd4 Jxg4 13.Jc3 Dh5 14.g3 

 



 

 

 
 

A nyní přijde neuvěřitelně hloupý tah Chaosu... 

 

14...Kd7? Po normálním 14...0-0, což by zahrál i začátečník, by pozice byla vyrovnaná. Takto černý 

kvůli odhalenému králi v centru stojí na prohru. A Kaissa partii dovedla k vítěznému konci, byť 

rozhodně ne bezchybně. 

 

15.Jh4 f5 16.d5 Jce5 17.Dc2 Vhf8 18.Sd3 Jxd3 19.Dxd3 Vae8 20.Jb5 f4 21.Jxd6 Kxd6 22.Da3+ 

Kc7 23.Dxa7 Df7 24.Vfc1+ Kd6 25.Dc5+ Ke5 26.d6+ Ke6 27.Ve1+ Je3 28.gxf4 Dd7 29.f5+ Kf6 

30.Vxe3 Vd8 31.Ve7 Da4 32.De5+ Kg5 33.Jf3+ Kg4 34.Vxg7+ Kh5 35.Dh2+ Dh4 36.Dxh4#1-

0Deep Blue – začátek konce 

 

O deset let později přišly mikropočítače a zlepšoval se i šachový software, dosáhl úrovně zhruba 

1800 elo. Od poloviny osmdesátých let, kdy šachové programy hrály na úrovni druhé výkonnostní 

třídy – porážely nesoutěžní hráče, ale neměly šanci proti profesionálům –, šel jejich vývoj spolu s 

vývojem informačních technologií rychle kupředu. Za dalších deset let (v roce 1997) porazil IBM 

Deep Blue tehdejšího mistra světa a světovou ratingovou jedničku Garriho Kasparova a za dalších 

deset let přestalo mít soupeření lidí a počítačů smysl.Stejně jako dnes nikoho nenapadne, že by měl 

Usain Bolt závodit v běhu na sto metrů s motorkou, nikoho ani nenapadne organizovat zápas 

člověka s počítačem 

 

Několik let se ještě zkoušely partie, ve kterých počítač proti velmistrovi začínal s pěšcem, dvěma 

pěšci či kvalitou méně, a když navzdory tomuto handicapu vyhrál stroj, přestalo se s tímto 

soutěžením. Stejně jako dnes nikoho nenapadne, že by měl Usain Bolt závodit v běhu na sto metrů s 

motorkou, nikoho ani nenapadne organizovat zápas člověka s počítačem. Podívejme se nyní na 

historickou partii, kterou nejlepší šachista světa prohrál s počítačovým programem. 

 

IBM Deep Blue – Kasparov 

 

New York 1997 



 

 

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Ng5 Ngf6 6.Bd3 e6 7.N1f3 h6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Nxe6! Po partii Kasparov obvinil společnost IBM z podvodu. Tvrdil, že počítač by sám tuto oběť 

nikdy nezahrál a že mu museli poradit lidé velmistři v zákulisí. Jiní naopak obviňovali Kasparova, 

že zápas prohrál schválně, protože měl vsazeno na růst akcií IBM. 

 

8...Qe7 9.0-0 fxe6 10.Bg6+ Kd8 11.Bf4 b5 12.a4 Bb7 13.Re1 Nd5 14.Bg3 Kc8 15.axb5 cxb5 

16.Qd3 Bc6 17.Bf5 exf5 18.Rxe7 Bxe7 19.c4 

1–0Prohra Stockfishe 

 

Kvůli představě rozdílu mezi silou šachistů lidí a šachových počítačových programů uvedu 

ratingové srovnání: Začínající šachista má rating 1000 elo, hráč třetí výkonnostní třídy 1600 elo, 

silný klubový hráč první výkonnostní třídy 2000 elo, mezinárodní mistr 2400 elo, nejlepší český 

šachista David Navara 2717 elo (aktuálně 30. místo na světovém žebříčku), jeho soupeř z 

červnového pražského zápasu a aktuální světová trojka Ding Liren 2805 elo a mistr světa a světová 

jednička Magnus Carlsen 2872 elo. 

 

A teď křemíková monstra. Stockfish, nejlepší šachový software až do roku 2017, má rating více než 

3500 elo. Proti takovému silnému, lidmi naprogramovanému počítačovému programu nastoupila na 

konci roku umělá inteligence – program AlphaZero, který se šachy naučil sám. A jak skončil jejich 

zápas na 100 partií? AlphaZero vyhrál 28 partií a žádnou neprohrál, svého soupeře deklasoval 

rozdílem třídy.Stockfish, nejlepší šachový software až do roku 2017 vyhodnocuje 70 milionů pozic 

za sekundu, zatímco AlphaZero jen 80 tisíc pozic. Propočítává tedy o tři řády méně pozic, ale hraje 

řádově lépe. Jak je to možné? To zatím nevíme, protože nám to AlphaZero neumí říct. 

 

Přitom Stockfish vyhodnocuje 70 milionů pozic za sekundu, zatímco AlphaZero jen 80 tisíc pozic. 

Propočítává tedy o tři řády méně pozic, ale hraje řádově lépe. Jak je to možné? To zatím nevíme, 

protože nám to AlphaZero neumí říct. Nevíme, jaké algoritmy si nastavil, jak přemýšlí. Známe jen 



 

 

jeho partie, ale nevíme, na základě jaké „úvahy“ se rozhodl pro daný tah, což v budoucnu může být 

jinak. 

 

Demis Hassabis, šéf společnosti Deep Mind, tvůrce AlphaZero, říká: „Pokoušíme se naprogramovat 

analytické a vizualizační nástroje, které by nám mohly nabídnout vhled do těchto systémů umělé 

inteligence. Ukázat nám, podle čeho a jak se rozhodují, umožnit nám lépe pochopit, jaké faktory při 

svém rozhodování zvažují.“ 

 

Než se budeme věnovat tomu, jak hraje AlphaZero, podívejme se na partii Stockfishe s Houdinim 

ze superfinále TCEC 2018, jež měla předepsané zahájení – prvních jedenáct tahů se hrálo podle 

zajímavé ideje ruského velmistra Davida Bronštejna (1924–2006), v níž černý v královské indické 

obětuje dámu za dvě lehké figury a dva pěšce. 

 

Stockfish – Houdini 

 

TCEC – Superfinále 2018 

 

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Se3 e5 7.d5 Jh5 8.Dd2 Dh4+ 9.g3 Jxg3 10.Df2 Jxf1 

11.Dxh4 Jxe3 

 

 
 

12.Df2 Jxc4 13.h4 h5 14.De2 Jb6 15.Jb5 Ja6 Bílý každým tahem něčím hrozí a černý má problém 

vyvinout své figury a zkoordinovat je. Tahem h4 donutil bílý černého k tahu h5, takže nyní již 

nemůže doufat v tradiční postup v královské indické spojený s tahem f5, protože pěšec g6 a jeho 

král by byly velmi slabí. Tahem De2 zahnal jezdce na neperspektivní pole b6 a tahem Jb5 napadl 

pěšce c7, čímž donutil černého posadit druhého jezdce na ještě horší pole a6. 

 

16.Jh3 Sh6 17.a4 Sxh3 18.Vxh3 Jd7 19.a5 Jdc5 20.Dc4 f5 21.Kf1 Naivní 21.b4? by možná před 40 

lety zahrály Kaissa či Chaos a po 21...Jxb4 22.Dxb4?? Jd3+ by ztratily dámu. 

 



 

 

21...fxe4 22.b4 Jd7 23.Jc3! Nádherný tah. Bílý dá dva pěšce za nádherné místo pro svého jezdce na 

poli e4. 

 

23...exf3 24.Je4 Jf6 25.b5 Jc5 26.Jxc5 dxc5 27.d6+ Kh7 28.dxc7 e4 29.Ve1 Vae8 30.Vxf3 Vc8 

Nešlo 30...exf3 kvůli 31.Vxe8 Vxe8 32.Df7+ Sg7 33.Dxe8. 

 

31.Vf2 Vxc7 32.Ke2 e3 33.Vf3 Sg7 34.Vef1 Vd7 35.Vd1 Ve7 36.Vf4 Je4 37.Vxe4 Vf2+ 38.Kxe3 

Vef7 

 
Do této pozice směřoval černý svým 36. tahem. Nyní hrozí jednotahový mat 39...V7f3#. Bílý ale 

uvolní místo pro úprk svého krále z matové sítě a přesvědčivě zvítězí. 

 

39.Ve8! V7f3+ 40.Ke4 Vf4+ 41.Kd5 Vxc4 42.Kxc4 Vc2+ 43.Kd3 Va2 44.Ve7 Kh6 45.Vf1 c4+ 

46.Kxc4 Va4+ 47.Kc5 Sd4+ 48.Kd5 Sc3 49.Vxb7 

1-0Hra génia 

 

Jak se učil program AlphaZero? Nejprve prováděl náhodné tahy, jako když malé dítě zkouší hrát 

šachy – sice podle pravidel, ale nesmyslné. Za devět hodin hrál AlphaZero 44 milionů partií (tisíc 

za vteřinu) a postupně se zlepšil na úroveň vyšší než 3500 elo, což byl jeho soupeř Stockfish, 

kterého bezpečně porazil. Zkušený britský velmistr Mathew Saddler prozkoumal všechny dostupné 

partie AlphaZero, které mu jeho tvůrce – společnost Deep Mind – poskytl. Navíc si mohl nechat od 

AlphaZero analyzovat některé klíčové pozice, a tím více pochopit jeho styl. 

 

Jak AlphaZero dle velmistra Saddlera hraje? Velmi aktivně, nebojí se obětovat materiál (klidně až 

tři pěšce) a je mnohem blíže lidskému stylu než lidmi naučené šachové programy. Saddler říká: 

„Když jsem testoval klíčové pozice standardními šachovými softwary, viděl jsem, že hodnocení 

AlphaZero je výrazně jiné a mnohem blíž lidskému citu pro pozice.“ Často se program AlphaZero 

liší od ostatních šachových programů v hodnocení a volbě tahu v pozicích, jež jsou dle tradičních 

programů zcela vyrovnané. I zde je jeho přístup k řešení pozice mnohem blíže lidskému než u 

Stockfische, Rybky či Fritze.Jednou z příčin odlišných přístupů AlphaZero od ostatních 

křemíkových monster může být, že lidské algoritmy v tradičních programech hledají tah k co 

nejlepší výsledné pozici, a to i za cenu, že nejlepší možné tahy jeho soupeře lze snadno najít. Oproti 



 

 

tomu AlphaZero směřuje spíše k nejperspektivnější variantě z hlediska možné výhry než k pozici 

objektivně nejlepší. 

 

Jednou z příčin odlišných přístupů AlphaZero od ostatních křemíkových monster může být, že 

lidské algoritmy v tradičních programech hledají tah k co nejlepší výsledné pozici, a to i za cenu, že 

nejlepší možné tahy jeho soupeře lze snadno najít. Oproti tomu AlphaZero směřuje spíše k 

nejperspektivnější variantě z hlediska možné výhry než k pozici objektivně nejlepší. Tedy k 

variantě, kdy se soupeř může splést, a proto výsledná pozice bude ještě lepší, než ta původně 

„objektivně nejlepší možná“. 

 

Obzvlášť to je vidět v horších pozicích, ve kterých AlphaZero nehledá záchranu v „objektivně 

nejlepších tazích“, ale v hledání komplikací. Při výběru svého tahu nebere v úvahu jen nejlepší 

možnou variantu, ale více smysluplných. Řekněme, že počítá průměrné hodnocení výsledných 

pozic (nebere tedy v úvahu jen jednu pozici), takže nakonec nevybere tah, který by udržoval mírně 

horší pozici, ale po kterém se sice jeho pozice může ještě zhoršit i dramaticky zlepšit. 

 

Obecně AlphaZero směřuje do pozic, které může jeho strana snadno hrát a nabízejí plejádu dobrých 

tahů (nejen snižuje riziko, že se splete, ale i komplikuje soupeři propočet možných pokračování), a 

pro jeho soupeře složité. Typicky, když je soupeřův král v nebezpečí a AlphaZero na něho může 

útočit.Pro fajnšmekry 

 

Pro aktivní šachisty je zajímavé podívat se detailně, jaká AlphaZero volí zahájení, a jak rozehrává 

střední hru. Kdo se nechce ponořit do těchto šachových detailů, může tuto část přeskočit. Nejprve 

zahájení. AlphaZero sice nemá k dispozici žádnou knihovnu zahájení, ale hraje jak podle lidmi po 

staletí vyvinuté teorie zahájení. 

 

Jako bílý zahajuje 1.d4 (na dámskou indickou často a úspěšně hraje 4.g3) nebo 1.Jf3 s dalším 2.c4 a 

nikdy jinak! Tedy nikdy nezačíná ani tahem 1.e4, který je u šachistů nejpopulárnější, natož 

obskurními tahy, jako jsou 1.g4 či 1.b3. Jako černý na 1.e4 a na 1.c4 vždy odpovídá 2.e5 (tedy 

žádná francouzská 1...e6, Sicilská 1...c5 či Caro-Kan 1...c6 a o skandinávské 1...d5 či Aljechince 

1...Jf6 ani nemluvě) a na 1.d4 nejčastěji staví Ragozinův systém (1...Jf6 2...e6 3...d5 

4...Sb4).AlphaZero zaměřuje své figury proti pozici soupeřova krále a snaží se držet svého krále 

mimo nebezpečí. Než oslabí pěšcovou strukturu před svým králem s cílem útoku na krále soupeřova 

či než zahájí křídelní útok, vždy nejprve vyjasní a stabilizuje situaci v centru šachovnice. Útok na 

krále také zahájí, když soupeřovy figury ztratí koordinaci. K útoku často používá postupu krajním 

pěšcem. 

 

Jak se chová AlphaZero ve střední hře, respektive jaké vzorce v jeho hře identifikoval velmistr 

Saddler? Zaměřuje své figury proti pozici soupeřova krále a snaží se držet svého krále mimo 

nebezpečí. Než oslabí pěšcovou strukturu před svým králem s cílem útoku na krále soupeřova či než 

zahájí křídelní útok, vždy nejprve vyjasní a stabilizuje situaci v centru šachovnice. Útok na krále 

také zahájí, když soupeřovy figury ztratí koordinaci. K útoku často používá postupu krajním 

pěšcem. 



 

 

 

Obecně bez rozpaků obětuje jednoho či dva pěšce i v úvodní fázi partie, aby si otevřel sloupce či 

diagonály proti soupeřovu králi. V útoku na krále často kombinuje tlak po sloupci s tlakem po 

diagonále. Rovněž se snaží i již ve střední hře omezit mobilitu soupeřova krále, přestože toho 

využije třeba až v koncovce. 

 

Ve střední hře oblibuje pozice s různobarevnými střelci, ve kterých vede aktivní útočnou hru. Důraz 

klade na nalezení dobrého místa pro svého jezdce, za což klidně obětuje pěšce. Obvykle nespěchá s 

obsazením prvního volného sloupce svými věžemi, když si myslí, že se časem otevře sloupec jiný, 

užitečnější. Jeho častou strategií je zpasivnění některých soupeřových figur a následná výměna těch 

aktivních. Má-li horší pozici a musí se bránit, snaží se pozici co nejvíc zamotat a nabít 

taktikou.Řešení problémů 

 

Zajímavé je i to, proč společnost Deep Mind, jež patří impériu Google, šachový program AlphaZero 

vyvinula. Primárně jí nešlo o šachy, ale o rozvoj umělé inteligence. Její zakladatel a generální 

ředitel Demis Hassabis říká: „Důvodem, proč jsme vytvářeli obecné sebeučící se systémy, jako je 

AlphaZero, nejsou šachy, ale že mohou být využity na řešení všech možných problémů v reálném 

světě, že přinesou velký prospěch každému člověku.Hry jsou velmi šikovnou platformou pro 

testování umělé inteligence a problémy, na jejichž řešení mohou být poté aplikované, jsou 

neomezeně velké. Existuje mnoho příležitostí k aplikacím umělé inteligence v mnoha odvětvích – 

ve zdravotnictví, logistice, energetice, dopravě, vzdělávání, pojišťovnictví, robotice a dalších. 

 

Hry jsou velmi šikovnou platformou pro testování umělé inteligence a problémy, na jejichž řešení 

mohou být poté aplikované, jsou neomezeně velké. Existuje mnoho příležitostí k aplikacím umělé 

inteligence v mnoha odvětvích – ve zdravotnictví, logistice, energetice, dopravě, vzdělávání, 

pojišťovnictví, robotice a dalších. Jsem přesvědčen, že obecná umělá inteligence se stane 

nejdůležitějším objevem lidstva.“ 

Alpha je jen začátek. Jaké budou Beta a Gama? Co bude pro lidstvo Omega? Uvědomí si umělá 

inteligence sama sebe a začne se sama řídit a vyvíjet bez ohledu na přání člověka, nebo to je jen 

strašidlo sci-fi spisovatelů a některých vědců a pravdu bude mít optimista Demis Hassabis? 

 

Foto: 

Umělá inteligence. 

Ilustrace Richard Cortés, Česká pozice 

  



 

 

co také ovlivnil koronavirus   

28.03.2020 Sport Basketbal Strana 11 AVE: 13 222 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný 

náklad: 39 072 Prodaný náklad: 28 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20751101/1897528/2020-03-28/75?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Šachové masopustní veselí skončilo   

27.03.2020 lidovky.cz +1 Ostatní sporty Pavel Matocha URL AVE: 35 000 Kč GRP: 2,72 RU / 

den: 244 802 RU / měsíc: 1 855 023 

 

 

Radžabov shromažďuje právníky. Začněme nový Turnaj kandidátů, žádá šachista   

27.03.2020 ceskatelevize.cz ČT sport URL AVE: 30 000 Kč GRP: 3,17 RU / den: 285 360 

 

Tejmur Radžabov jako jediný šachista odmítl hrát na Turnaji kandidátů. Šachová akce byla v týdnu 

v Jekatěrinburgu přerušena a ázerbájdžánský šachista požaduje, aby se začalo znovu, od nuly a s 

jeho účastí. 

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L074A15B/1897528/2020-03-27/83?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2087A79M/1897528/2020-03-27/85?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 
 

Ilustrační foto z šachového turnaje  

Turnaj byl ve čtvrtek po polovině programu přerušen s tím, že výsledky platí a bude se dohrávat, až 

to situace s pandemií dovolí. Radžabov ale žádá, aby byl do turnaje znovu zařazen, aby se hrálo v 

devíti a dosavadní výsledky byly anulovány. Chystá se kvůli tomu spojit s právníky.  

"Bylo by to férové rozhodnutí. Šachy jsou moje profese. Několik měsíců jsem se na ten turnaj se 

svým týmem připravoval," řekl vítěz loňského Světového poháru a devátý hráč světového žebříčku. 

Radžabov už na začátku března varoval, že vzhledem k šířící se nákaze může být problém třítýdenní 

turnaj dohrát.  

"Viděl jsem, co se děje ve světě, jak se ruší jedna akce za druhou, ale představitelé FIDE tvrdili, že 

šachů se to netýká. Když 16. března ruský ministr sportu zakázal sportovní akce, prohlásili, že se to 

netýká těch, které už začaly. V té době přitom proběhlo jen slavnostní zahájení," popsal zákulisí 

turnaje.  

"Průmyslová odvětví počítají miliardové ztráty a my nemůžeme odložit jeden šachový turnaj? 

Všechny sportovní akce byly odloženy dřív než šachy," připomněl, že turnaj v Jekatěrinburgu byl v 

tomto týdnu jednou s posledních sportovních událostí.  

Mrzí ho, že FIDE se mu za situaci ani neomluvila, a také to, že ho nepodpořil nikdo z předních 

šachistů. "Kdyby se ke mně přidal (největší favorit Američan) Fabiano Caruana nebo (norský mistr 

světa) Magnus Carlsen, asi by se nehrálo," myslí si Radžabov.  

ČTK 
 

Špičkový šachista cítí křivdu. Turnaj kandidátů musí začít znovu, žádá   

27.03.2020 sport.iDNES.cz +2 Ostatní sporty iDNES.cz, ČTK URL AVE: 99 000 Kč GRP: 2,52 

RU / den: 227 068 RU / měsíc: 1 184 379 

 

Ázerbájdžánský šachista Tejmur Radžabov volá po tom, aby se přerušený Turnaj kandidátů začal 

hrát znovu od nuly - a s jeho účastí. V rozhovoru pro web chess.com připomněl, že kvůli šíření 

koronaviru žádal FIDE o odklad turnaje, a když byl odmítnut, vzdal se účasti v Jekatěrinburgu. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH087007/1897528/2020-03-27/86?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1


 

 

Turnaj byl ve čtvrtek po polovině programu přerušen s tím, že výsledky platí a bude se dohrávat, až 

to situace s pandemií dovolí. Radžabov ale žádá, aby byl do turnaje znovu zařazen, aby se hrálo v 

devíti a dosavadní výsledky byly anulovány. Chystá se kvůli tomu spojit s právníky. 

 

„Bylo by to férové rozhodnutí. Šachy jsou moje profese. Několik měsíců jsem se na ten turnaj se 

svým týmem připravoval,“ řekl vítěz loňského Světového poháru a devátý hráč světového žebříčku. 

 

Radžabov už na začátku března varoval, že vzhledem k šířící se nákaze může být problém třítýdenní 

turnaj dohrát. 

 

„Viděl jsem, co se děje ve světě, jak se ruší jedna akce za druhou, ale představitelé FIDE tvrdili, že 

šachů se to netýká. Když 16. března ruský ministr sportu zakázal sportovní akce, prohlásili, že se to 

netýká těch, které už začaly. V té době přitom proběhlo jen slavnostní zahájení,“ popsal zákulisí 

turnaje. 

 

„Průmyslová odvětví počítají miliardové ztráty a my nemůžeme odložit jeden šachový turnaj? 

Všechny sportovní akce byly odloženy dřív než šachy,“ připomněl, že turnaj v Jekatěrinburgu byl v 

tomto týdnu jednou s posledních sportovních událostí. 

 

Mrzí ho, že FIDE se mu za situaci ani neomluvila, a také to, že ho nepodpořil nikdo z předních 

šachistů. „Kdyby se ke mně přidal (největší favorit Američan) Fabiano Caruana nebo (norský mistr 

světa) Magnus Carlsen, asi by se nehrálo,“ myslí si Radžabov. 

 

Foto: 

Ázerbájdžánský šachista Tejmur Radžabov 

Profimedia.cz 

 

 Krátce 

27.03.2020 Metro Sport ČTK Strana 23 AVE: 26 565 Kč GRP: 5,30 Čtenost: 476 661 Tištěný 

náklad: 292 609 Prodaný náklad: 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020R061P23A/1897528/2020-03-27/87?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 

 

 

Šachistka Janoušková má zlato z přerušeného šampionátu   

27.03.2020 plzensky.denik.cz +1 Ostatní sporty Dominik Rejthar URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,69 

RU / den: 62 544 RU / měsíc: 439 801 

 

V týdnu od 7 do 14.3. se konalo v Koutech nad Desnou Mistrovství České republiky v šachu v 

kategoriích 10 až 16 let. 

 

"Celkem se sjelo do malebné vesničky v Jeseníkách přes 200 nejlepších hráčů a hráček z celé České 

republiky. 

Plzeňský kraj reprezentovala několikanásobná krajská přebornice Adéla Janoušková, žákyně 26. ZŠ 

Plzeň. 

Turnaj byl bohužel narušen současnou situací a pořadatelé byli nuceni turnaj ukončit po 7. kole, 

tedy dvě kola před koncem. 

Děti, které pomýšlely na medaile, tak nemohly zaváhat ani v jedné partii. Nikdo netušil, kdy přijde 

den, kdy mistrovství nečekaně skončí. 

 

Plzeňské reprezentantce přálo štěstí a ani jednu partii neprohrála. Po sedmém kole měla jako jediná 

šest bodů ze sedmi možných, což ji zajistilo zlatou medaili a titul mistryně republiky v kategorii do 

12 let. 

Adéla se stala celkovou mistryní již třikrát po sobě. Jedná se o neuvěřitelný výkon, a zařadila se tak 

mezi nejúspěšnější hráče v ČR. 

Jako jediná hráčka si navíc vybojovala postup na mistrovství světa, které by se mělo konat v Gruzii. 

Janoušková by reprezentovala tak Českou republiku na mistrovství světa už počtvrté. 

Již jako osmiletá byla na MS v Gruzii, v deseti letech se nominovala do Španělska a v jedenácti na 

mistrovství do Číny. 

 

Došlo i na šachy. Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu byl přerušen   

26.03.2020 sport.iDNES.cz +2 Ostatní sporty ČTK, iDNES.cz URL AVE: 99 000 Kč GRP: 2,52 

RU / den: 227 068 RU / měsíc: 1 184 379 

 

Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu byl dnes kvůli opatřením proti šíření koronaviru 

přerušen. Výsledky sedmi odehraných kol zůstávají v platnosti, pokračovat se bude v novém 

termínu. Mezinárodní šachová federace (FIDE) to oznámila na své webové stránce. 

 

Turnaj kandidátů byl jednou z posledních sportovních událostí, která v současné době pokračovala, 

přestože za to FIDE sklízela kritiku a pro přerušení turnaje se vyslovil například i jeden z účastníků, 

ruský velmistr Alexandr Griščuk. V Jekatěrinburgu je odehrána polovina ze 14 kol a v čele je 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9ZA20870009/1897528/2020-03-27/89?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH086034/1897528/2020-03-26/106?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2


 

 

Francouz Maxime Vachier-Lagrave, který má stejně jako Rus Jan Něpomjaščij jednobodový náskok 

před čtveřicí pronásledovatelů. 

 

Šachová federace dnešní rozhodnutí zdůvodnila tím, že Rusko od pátku zastavuje na neomezenou 

dobu veškerou leteckou dopravu ze země, nebylo by proto možné zajistit účastníkům návrat domů. 

 

O pokračování turnaje FIDE rozhodne, až to situace s nákazou novým typem koronaviru ve světě 

umožní. Rovněž odložila na příští rok šachovou olympiádu, která se měla uskutečnit v srpnu v 

Rusku. 

 

Ke kritice pořadatelů se přidal i další z účastníků soutěže Číňan Wang Chao, když se dnes ráno 

dozvěděl o přerušení turnaje. „Je to jako špatný vtip. Tady se vůbec nemělo hrát,“ citoval ho 

šachový web chess.com. Wang Chao dodal, že měl problém se soustředit na hru. „Četl jsem hrozné 

zprávy z Číny. Dělal jsem si starosti kvůli zpátečnímu letu. Teď mě zase čeká karanténa, vůbec 

nevím, kdy se budu moci vrátit domů,“ řekl Wang Chao. 

 

Vachier-Lagrave, který se vyhoupl do čela pořadí ve středu, doufal, že se turnaj bude moci dohrát. 

„Úroveň partií byla vysoká. Ale po dnešních zprávách už to nebylo možné. Rozumím hráčům, kteří 

volali po ukončení, ale kdyby se společně ozvali před turnajem, nemuselo se vůbec začít,“ řekl 

francouzský velmistr. 

 

On sám do Jekatěrinburgu přiletěl jako náhradník za Tejmura Radžabova z Ázerbájdžánu, který 

jako jediný z účastníků vyzval FIDE, aby turnaj odložila, a když neuspěl, vzdal se účasti. „Tejmur 

měl v podstatě pravdu, ale kdyby své rozhodnutí koordinoval s ostatními hráči, mohlo to být jiné,“ 

řekl Vachier-Lagrave. 

 

Největší favorit Američan Fabiano Caruana napsal na twitter: „Turnaj skončil, ale těžká část je ještě 

před námi: dostat se domů. Čekám, že až znovu vstoupím do tohoto světa, sotva ho poznám.“  

 

Foto: 

Ruští šachisté Jan Něpomjaščij a Kiril Aleksejenko se zdraví před partií na turnaji kandidátů. 

Reuters 

 

Kam ve čtvrtek 26. března 2020 za sportem? Pokud to jde, hýbejte se!   

26.03.2020 prazskenovinky.cz +1 sport URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,29 RU / den: 25 840 RU / 

měsíc: 343 054 

 

Sportovní program je v těchto dnech vzhledem k státem vyhlášenému stavu nouze značně omezený, 

ale právě proto nezapomínejte, že i vy si můžete zasportovat a nemusíte nebo dokonce nesmíte mít 

u toho žádné diváky. 

 

Někdy je to zvláště v těchto kritických dnech dokonce to nejlepší, co můžete udělat. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/K2IA20860003/1897528/2020-03-26/109?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2


 

 

 

Překonejte lenivost, pohodlnost a rozeběhněte se, rozjeďte se na kole či na kolečkových bruslích 

nebo se jen sami rozejděte na procházku, ale nesrocujte se přitom. 

 

Fandíme vám... 

 

ve čtvrtek 26. března 2020 

 

Šachy 

 

Jekatěrinburg (Rusko) - Turnaj kandidátů *) 

 

Koronaviru navzdory tak osm šachových velmistrů bojuje v Rusku na Turnaji kandidátů 

 

Všechny ostatní sportovní akce, utkání, šampionáty, turnaje ve všech sportech byly odloženy nebo 

zrušeny! 

 

*) Bez diváků 

 

(ps, Prvnizpravy.cz & SportovníListy.cz, foto: Petr Skála) 

  



 

 

NA 64 POLÍCH   

26.03.2020 Vyškovský deník +5 Sport / Aktuálně (kal) Strana 13 AVE: 4 131 Kč GRP: 0,10 

Čtenost: 8 795 Tištěný náklad: 870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U073N13B/1897528/2020-03-26/115?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2


 

 

co také ovlivnil koronavirus   

26.03.2020 Sport Basketbal Strana 12 AVE: 20 934 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný 

náklad: 39 072 Prodaný náklad: 28 840 

 

 
 

Také šachy se zastavily. Turnaj kandidátů byl přerušen   

25.03.2020 ceskatelevize.cz jir URL AVE: 30 000 Kč GRP: 3,17 RU / den: 285 360 

 

Šachový Turnaj kandidátů byl až do čtvrtečního rána prakticky jedinou sportovní akcí, kterou 

nezastavila pandemie koronaviru. To už je nyní minulostí. 

 

Šachová federace FIDE se v Jekatěrinburgu hraný turnaj o to, kdo vyzve mistra světa Magnuse 

Carlsena, rozhodla přerušit. Důvodem je podle FIDE zákaz leteckého spojení, k němuž přistoupil 

ruský stát.  

Fabiano Caruana  

ČT sport  

 

Šachy, Turnaj kandidátů: po polovině vede Francouz Vachier-Lagrave   

25.03.2020 isport.cz +1 Ostatní URL AVE: 25 000 Kč GRP: 5,62 RU / den: 505 558 RU / měsíc: 6 

711 825 

 

Po polovině šachového Turnaje kandidátů vede Francouz Maxime Vachier-Lagrave, který 

přicestoval do Jekatěrinburgu jen jako náhradník. V sedmém kole s ním prohrál dosud vedoucí Rus 

Jan Něpomjaščij a musel mu přenechat první místo. Další dnešní partie skončily remízami. 

 

Francouzský velmistr, osmý hráč světového žebříčku, na poslední chvíli nahradil Tejmura 

Radžabova z Ázerbájdžánu, který účast odmítl kvůli pandemii koronaviru. Vachier-Lagrave si dnes 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20731202/1897528/2020-03-26/137?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2085ABOE/1897528/2020-03-25/138?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J9WA20850042/1897528/2020-03-25/141?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2


 

 

připsal druhou výhru, ve druhém kole na něj nestačil Číňan Ting Li-žen. Bez porážky je vedle něj 

už jen Rus Alexandr Griščuk, ten má ale na kontě jen sedm remíz. 

 

Odvety začnou ve čtvrtek. Vítěz, který vyzve mistra světa Nora Magnuse Carlsena, bude znám 

nejpozději 4. dubna. 

 

Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu - 7. kolo: 

 

Vachier-Lagrave (Fr.) - Něpomjaščij (Rus.) 1:0, Ting Li-žen (Čína) - Aleksejenko (Rus.) 0,5:0,5, 

Giri (Niz.) - Griščuk (Rus.) 0,5:0,5, Caruana (USA) - Wang Chao (Čína) 0,5:0,5. 

 

Pořadí: 1. Vachier-Lagrave, 2. Něpomjaščij oba 4,5, 3. Caruana, 4. Giri, 5. Wang Chao, 6. Griščuk 

všichni 3,5, 7. Ting Li-žen, 8. Aleksejenko oba 2,5. 

 

Šachové úspěchy Vyškovska v Koutech nad Desnou, Slepánková porazila muže   

25.03.2020 vyskovsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Zdeněk Vlach URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,19 

RU / den: 17 316 RU / měsíc: 121 763 

 

Na mistrovství České republiky mládeže do šestnácti let v Koutech nad Desnou slavil ženský šach 

Vyškovska dva úspěchy. V hotelu Dlouhé Stráně se hlavní soutěže hrály ve čtyřech věkových 

kategoriích chlapců a dívek. 

 

"V nejmladší kategorii děvčat - do deseti let – zůstala těsně za stupni vítězů Zuzana Stará z klubu 

Šachy Brankovice. S pěti body obsadila čtvrté místo za vítěznou Viktorií Buchtovou (7 bodů) a 

Terezou Horkovou, která se s Valérií Bartečkovou (všechny Beskydská šachová škola) podělila s 

5,5 bodem o druhé a třetí místo. Startovalo třicet malých šachistek. 

Zároveň Stará byla čtvrtou nejúspěšnější hráčkou jihomoravské výpravy. Kategorii desetiletých 

chlapců vyhrál Bayarjavkhlan Delgerdalai ze Starého Města a šestnáctiletých dívek Olga 

Dvořáková ze Spartaku Adamov. Bronz mezi šestnáctiletými vybojoval David Barák z Durasu 

Královo Pole. 

 

V doprovodném programu se mj. hrál otevřený národní turnaj pro hráče od nejnižších tříd (včetně 

neregistrovaných šachistů) až po šachisty s ELO do 2000. Startovalo 79 hráčů a hráček a všechny 

soupeře za sebou nechala Radka Slepánková z SK Vyškov, kde působí především jako trenérka 

mládeže. V sedmi kolech vybojovala šest bodů (30,5 PH). Další pořadí: Jan Čížek (ŠK Světlá nad 

Sázavou) 6 bodů (29), 3.-6. Jan Vyhnálek (Spartak Pelhřimov), František Mrkvan (Spartak Ústí nad 

Labem), Sebastian Steinbauer (Šachklub Tábor), Artem Mametev (ŠK 64 Plzeň) 5,5 bodu. 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA20850002/1897528/2020-03-25/142?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2


 

 

České Budějovice budou hostit MČR mládeže v rapidu   

25.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové akademie VŠTE, z. s. jako vítěznou v konkurzu 

na pořadatele MČR mládeže v rapid šachu pro rok 2020. Vítězná konkurzní nabídka je dole, bude 

se hrát 4. – 6. 9. 2020 v Českých Budějovicích. Samozřejmě je nutno mít na zřeteli, že turnaj se 

bude konat jen pokud to zdravotní situace v České republice dovolí. 

 

Turnaj kandidátů v polovině   

25.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Šachový Turnaj kandidátů v ruském Jekatěrinburgu je jednou z mála sportovních akcí, která v 

těchto dnech probíhá. Osm špičkových šachistů soupeří o právo vyzvat k zápasu Magnuse Carlsena, 

současného mistra světa. Dlouhý turnaj na 14 kol se rozeběhl v úterý 17. března a dnes je v 

polovině. Překvapivě vede ruský velmistr Něpomňaščij. 

 

Konání turnaje za současné situace vzbuzuje mnohé kontroverze, byť světová šachová organizace 

FIDE vynaložila velké úsilí v oblasti bezpečnosti hráčů, tak, aby akce proběhla v pořádku. Už před 

startem se odhlásil Tejmur Radžabov, kterého nahradil Maxime Vachier-Lagrave. Mezi 

komentátory turnaje měl být ex-mistr světa Vladimir Kramnik – ten ale vyjádřil názor, že by akce 

měla být odložena a do dějiště turnaje nepřicestoval. I mezi hráči se objevují hlasy, že by turnaj měl 

být přerušen, že všechna bezpečnostní opatření zavedená proti šíření koronaviru mají zásadní a 

negativní vliv na atmosféru turnaje.  

Naproti tomu, opačný názor vyjádřil mistr světa Magnus Carlsen, když během online komentování 

řekl, že teď stejně nejde dělat moc lepších věcí, než hrát šachy… Což se ukazuje i na diváckém 

zájmu o online přenosy, který je enormní a překonává všechna očekávání.  

Ale pojďme k šachovému průběhu. Za hlavní favority turnaje byli považováni dva hráči, jejichž 

rating přesahuje hodnotu 2800 bodů. Světová dvojka Fabiano Caruana a trojka Ting Li-žen (Ding 

Liren). Jenže start turnaje přinesl šok, Ting Li-žen prohrál první dvě kola, a přestože poté zvítězil 

právě proti Caruanovi, další prohra s Janem Něpomňaščim pro něj znamenala průběžně dělené 

poslední místo. Fabiano Caruana je na 50 procentech bodů. A kdo v turnaji vede? Po 6 kolech měl 

na prvním místě náskok celého bodu ruský velmistr Jan Něpomňaščij. Nicméně, v 7. kole ho čekala 

těžká zkouška, čelil černými figurami druhému hráči průběžného pořadí, Francouzi Vachier-

Lagravovi.  

(Partie 7. kola Maxime Vachier-Lagrave – Jan Něpomňaščij, zdroj: Oficiální přenos FIDE)  

Francouz, který původně na Turnaji kandidátů vůbec neměl hrát, sehrál partii skvěle a dotáhl se na 

dělení 1. místa. 

 

Vtipy došly. Na šachovém turnaji kandidátů MS pokračuje jízda Jana Něpomňaščiho   

24.03.2020 lidovky.cz +1 Ostatní sporty Pavel Matocha URL AVE: 35 000 Kč GRP: 2,72 RU / 

den: 244 802 RU / měsíc: 1 855 023 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20858537/1897528/2020-03-25/145?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2085A6IZ/1897528/2020-03-25/150?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY084018/1897528/2020-03-24/175?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S každým dalším dnem napětí roste a atmosféra houstne. Přibývají nejen odehraná kola, ale i zprávy 

ze světa o dalších a dalších obětech koronavirové pandemie a obojí se promítá do situace v 

ruskémJekatěrinburgu, kde osm velmistrů světové špičky bojuje o právo vyzvat Magnuse Carlsen v 

zápase o titul mistra světa. 

 

Olympiáda v Tokiu letos kvůli koronaviru nebude. Posune se o rok, dohodli se japonský premiér a 

šéf MOV 

 

Vtípky ubývají a místo nich přibývá výzev, aby se tato poslední vrcholná sportovní soutěž, která se 

na světě nyní hraje, přerušila. Na mezinárodní šachovou federaci FIDE se obrací stále víc a víc 

šachistů, aby turnaj kandidátů předčasně ukončila. Na těch výzvách je vidět, o kolik horší situace 

než u nás, je v některých jiných evropských zemí. Někteří šachisté nejen z Itálie, ale i třeba ze 

Španělska argumentují, že v okamžicích takové světové tragédie, jakým je COVID-19 je neslušné 

hrát šachy. 

 

Francouzský šachový novinář Jean-Michel Pechine, který nyní žije ve Španělsku, napsal: „Prosím 

zastavte turnaj kandidátů! Nemůžeme pokračovat ve hře, když lidé umírají v totálním chaosu. Ve 

Španělsku, kde žiju já, ve Francii, kde žije moje matka a zbytek rodiny, v Itálii, kde jsem navždy 

ztratil své srdce, se situace COVID-19 zcela vymkla z kontroly. Gens Una Sumus (Jsme jeden 

národ).“ 

 

Výkonný ředitel FIDE Emil Sutovsky argumentuje, že přestože vnímá vážnost situace, pro 

zastavení turnaje kandidátů nevidí důvod. Hraje ho jen osm účastníků, kteří jsou navíc společně již 

deset dnů, diváci nemají do hracího sálu přístup, novináři jen na prvních pět minut partie a musejí 

být ve vzdálenosti minimálně šest metrů od hráčů. Všem jsou k dispozici ochranné pomůcky včetně 

respirátorů a dezinfekce, hráči si nemusejí podávat ruce. „Upřímně, myslíte si, že by třeba Anish 

Giri z Nizozemí nebo Fabiano Caruana z USA byli doma z hlediska rizika nákazy koronavirem v 

bezpečnější situaci než tady v Jekatěrinburgu?“ dodal Emil Sutovsky. 

 

Z osmi hráčů se zatím jediný veřejně vyjádřil, že by byl pro přerušení turnaje. „Na začátku turnaje 



 

 

jsem na to neměl jasný názor, ale teď to vidím jasně, tento turnaj by se neměl hrát,“ řekl v 

rozhovoru po pátém kole ruský velmistr Alexander Griščuk. Připomeňme, že před začátkem turnaje 

kandidátů byl jediným hlasitým odpůrcem jeho konání ázerbájdžánský velmistr Tejmur Radžabov, 

který se kvůli riziku COVID-19 z turnaje odhlásil a v sestavě jej nahradil náhradník, francouzský 

velmistr Maxime Vachier-Lagrave. 

 

Dnes mají velmistři v Jekatěrinburgu volný den po šesti odehraných kolech. Průběžně v turnaji 

kandidátů nečekaně vede Jan Něpomňašči s 4,5 body a náskokem celého bodu před druhým 

Maximem Vachierem-Lagravem. Pak jsou čtyři tříbodoví (Caruana, Giri, Wang Hao a Griščuk) a 

jeden z hlavních favoritů Ding Liren sdílí poslední místo s Alexejenkem. Posledně jmenovaný včera 

kvůli hrubé chybě v časové tísni neudržel remízovou jezdcovku, jinak by světová trojka Ding Liren 

byla na samostatném posledním místě. Ale zbývá ještě osm kol a stát se může cokoliv. 

 

Hned v zítřejším sedmém kole se utkají dosavadní lídři turnaje. Francouzský velmistr bude mít bílé 

figury, a má tak příležitost rozjetého ruského velmistra zastavit v jeho rozletu a bodově se na něj 

dotáhnout. 

 

Přímý přenos všech partií včetně živého komentáře mistra světa Magnuse Carlsenamůžete sledovat 

na webu Chess24. Česky komentovaný průběh partií turnaje kandidátů pak najdete na youtube 

kanále Robert a Petr šachy. 

 

Foto: 

Jeden z favoritů turnaje Ding Liren (vpravo) má v Jekatěrinburgu velmi špatnou formu. Na snímku 

vzdává partii lídrovi turnaje Janu Něpomňaščimu, kterému naopak na turnaji kandidátů vychází vše, 

na co sáhne. 

Pavel Matocha 

 

Sázení v karanténě   

24.03.2020 sazkova-kancelar.info URL AVE: 5 000 Kč GRP: 0,06 RU / den: 5 000 

 

Na co sázet během karantény, když veškeré známé fotbalové nebo hokejové soutěže byly zrušeny? 

Sázkové kanceláře každý den hledají další a další soutěže různých sportovních odvětví, které by 

mohly nabídnout svým svěřencům. Některé z nich jsou, ale také dříve nebo později zrušeny kvůli 

vypuklé epidemii. Zrušila se Premier League, Serie A, LaLiga, nejvíce očekávané EURO 2020 

společně s Ligou mistrů nebo dokonce samotná olympiáda byla přesunuta až na příští rok. Na co si 

tedy lze vsadit? 

 

 

Inovace sázkařského světa!  

Lidstvo ovšem nechce přijít o sázkařskou zábavu a vymýšlí nové trendy, kterými přelstít aktuální 

situaci ve světě. U sázkových kanceláří díky lidské vynalézavosti můžeme najít řadu počítačových 

her, na které si sázkaři mohou vsadit. V seznamu počítačových her nalezneme především týmové 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2084AAOX/1897528/2020-03-24/177?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2


 

 

hry jako je například CS : GO (Counter-Strike: Global Offensive), Dota, LoL (League of Legends). 

Během posledního týdne byly přidány nové soutěže hrané na Playstationu, mezi které patří 

kupříkladu hokej nebo nejoblíbenější a nejznámější FIFA. Nejsledovanější ligou virtuální fotbalu je 

nejspíš PES EURO 2020 (Pro Evolution Soccer). Sázkařům jsou z většiny nabízeny stejné možnosti 

jako při samotném fotbalovém nebo hokejovém utkání, mohou tedy sázet nejen na vítěze či 

neprohru daného týmu ale i na konečné skóre zápasu, počet gólů ve třetině nebo poločase, a 

dokonce i na střelce.  

Jak už bylo výše řečeno, sázkové kanceláře se snaží pro své sázkaře hledat stále nové soutěže nebo 

sporty, na které by hráči mohli sázet. Do seznamu sportů tedy přibylo hned několik nových 

sportovních odvětví. Nyní si například u sázkové kanceláře Fortuna můžeme vsadit nejen na 

počítačové hry nebo na neznáme soutěže různých sportů, ale například i na chrtí nebo koňské 

dostihy a šachy.  

Některé soutěže ‘‘starých‘‘sportů nebyly zrušeny a hráči na ně mohou sázet dál, tím myslíme 

například stolní tenis. Sportovní odvětví, které je normálně spíše pod hranicí sázkařské popularity, 

ale nyní je téměř na vrcholu, a to hlavně díky vysokým kurzům na favority utkání. Mezi další 

nezrušené soutěže patří i první Běloruská fotbalová liga, která je nyní v plném proudu.  

 

Online casina  

Dalším možným druhem zábavy během karantény mohou být pro někoho online casina. Sázkové 

kanceláře během několika dní přidávají spoustu nových her a s nimi doslova rozdávají hráčům 

peníze ve formě výhodných bonusů, které lze získat jen spuštěním různých her. Příkladem může být 

sázková kancelář Synottip, která do svého online casina přidala několik nových her od společnosti 

Netent nebo Tipsport, který v pondělí 23. března spustil celkem 80 nových her od Play’n GO a 

denně až do 5.4. rozdává 20 volných zatočení u čtyř her (5 free spinů na hru), celkem si tak hráči 

mohou přijít až na 200 volných zatočení. Neváhejte a jděte si vyzkoušet nové hry a vyzvednout si 

volné točení zdarma. Přejeme hodně štěstí.  

Fortuna Casino  

Tipsport Casino  

  



 

 

Nejstudenější hra   
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Tipy na domácí karanténu: Šachy online nebo virtuální prohlídka Duhový svět   

23.03.2020 mostecky.denik.cz +1 Ostatní tipy Miroslava Šebestová URL AVE: 5 990 Kč GRP: 

0,46 RU / den: 41 020 RU / měsíc: 288 445 

 

Jak přežít domácí karanténu? Přinášíme vám další dva tipy ze série tipů, jak se zabavit sami i s 

celou rodinou. 

 

"Šachy online KDE: Na odkazu ZDEDlouhý pobyt doma může být ideální pro rozvinutí schopností 

a znalostí ve hře šachů. Na tomto odkaze je možné zahrát si proti počítači. Má deset úrovní, takže 

hráč může týden za týdnem sledovat svůj pokrok. Hra šachů rozvíjí kritické, kreativní a originální 

myšlení. Učí jak dělat obtížná (abstraktní, teoretická a hypotetická) rozhodnutí. Zlepšuje 

matematické a paměťové schopnosti. Šachy patří k nejpopulárnějším hrám světa. Hrají je miliony 

lidí. 

Duhový světKDE: Na odkazu ZDEGalerie Jirkov rozjíždí virtuální prohlídku výstavy Duhový svět 

Nadi Hoštové a jejích přítelkyň. Výtvarná díla bude zveřejňovat na facebookovém účtu Galerie 

Jirkov. 

 

MČR juniorů a juniorek v rapidu 2020 se bude hrát v České Třebové   

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L071A16C/1897528/2020-03-24/185?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8TA20830038/1897528/2020-03-23/192?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20839273/1897528/2020-03-23/203?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
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Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachového klubu Česká Třebová jako vítěznou v konkurzu 

na pořadatele MČR juniorů a juniorek v rapid šachu pro rok 2020. Bude se hrát 19. – 20. 9. 2020 v 

České Třebové. Samozřejmě je nutno mít na zřeteli, že turnaj se bude konat jen pokud to zdravotní 

situace v České republice dovolí. 

 

Žáci z Třebíče vybojovali páté místo   

23.03.2020 trebicsky.denik.cz +1 Čtenář reportér Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,30 RU / 

den: 26 574 RU / měsíc: 186 867 

 

Během tří dnů, od úterý třetího března do čtvrtka pátého března, se uskutečnil Krajský přebor 

družstev škol Vysočiny v šachu. Pořadatelem byl šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, hrálo se v 

šachové klubovně TJ Žďár nad Sázavou. Pořadatelé zajistili veškerý materiál, hrací a odpočinkové 

prostory i rozhodčí. 

 

"Ve třech kategoriích se zúčastnilo tří samostatných turnajů celkem devětadvacet družstev. 

Družstva byla čtyřčlenná s možností dvou náhradníků. Celkem tedy šachová klání absolvovalo 125 

hráčů plus asi 25 členů doprovodů. Hrálo se systémem každý s každým v dané kategorii, tempem 

dvakrát patnáct minut na partii bez přídavku času. Vyhodnocení pořadí se udělalo olympijským 

systémem. 

Za okres Třebíč školu reprezentovalo družstvo žáků prvního stupně Základní školy Třebíč na ulici 

Kpt. Jaroše, kteří vyhráli okresní kolo konané v prosinci v Třebíči. Krajské kolo jsme hráli třetího 

března ve složení Petr Blaise z 2. B, Jakub Krechler z 5. C, Lukáš Kasáček z 5. A a Martin Pokorný 

z 5. C. Protože jsme neměli náhradníka, nastoupili chlapci na všech devět partií bez přestávky. 

Nakonec vybojovali páté místo jen se ztrátou půl bodu na místo čtvrté. 

Ředitelství školy děkuje za výbornou reprezentaci školy a města. 

Milena Bendová 

 

Mistrovství světa v šachu   

22.03.2020 ČT 1 Branky, body, vteřiny 19:45 Zpráva 6 AVE: 174 990 Kč GRP: 6,55 Sledovanost 

pořadu: 589 287 

 

reportér  

V turnaji /nesrozumitelné/ mistrovství světa v šachu hráči v Jekatěrinburgu dál dodržují hygienická 

opatření. Hra domácího Alexandra Griščuka je ale sterilní jako jeho ruce. Rus jediný všech 5 svých 

partii zremizoval. Naopak jeho krajan Jan Nepomniachtchi v pátém kole už podruhé vyhrál a je v 

trháku. Číňana Wang Haa přehrál už v zahájení, v závěru předvedl kombinaci s motivem odlákání, 

sebráním dámy odlákal černého krále od obrany jeho jezdce a černý se vzdal. Před nedělním šestým 

kolem má Nepomniachtchi na soupeře půl bodu náskok. 

 

Osm šachistů v Jekatěrinburgu. Turnaj kandidátů se hraje nákaza nenákaza   

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9TA20830022/1897528/2020-03-23/205?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E082A040/1897528/2020-03-22/225?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2082A31K/1897528/2020-03-22/228?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
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Takřka jediným turnajem, který se kvůli pandemii koronaviru nezastavil, je překvapivě ten šachový. 

 

Osm z nejlepších světových šachistů je uzavřeno v hotelu v ruském Jekatěrinburgu, kde pod 

drobnohledem kamer probíhá Turnaj kandidátů. Ačkoli někteří zúčastnění pokračování partií 

kritizují, federace FIDE si může mnout ruce. Zájem o šachy v době nákazy strmě stoupá.  

Duel Kirill Alexejenko - Jan Něpomňaščij  

Zatímco celý sportovní svět narazil do zdi a velkých turnajů či zápasů se nedočkáme nejen v 

horizontu týdnů, nýbrž měsíců, několik sportovních akcí pokračuje. Nákaza nenákaza, fanoušci 

stále mohou sledovat běloruskou fotbalovou ligu nebo je potěší chystaný galavečer UFC a duel 

Khabib Nurmagomedov – Tony Ferguson.  

Oboje patří do bizarnějšího spektra současného sportu. Zároveň ale probíhá ještě jedna událost. V 

odlehlém ruském Jekatěrinburgu je v hotelu Hyatt hermeticky uzavřena osmička mužů (a jejich 

týmů). Za vstupní dveře komplexu se kromě organizátorů nikdo nedostane. Například všichni 

novináři (zhruba sedmdesát osob) byli vykázáni.  

Úkol zmíněné osmičky mužů? Hrát co nejlepší šachy. Svět může být ochromen současnou pandemií 

(Sverdlovská oblast, jejímž je Jekatěrinburg centrem, nahlásila prvního nakaženého před týdnem v 

úterý), ale nejkrásnější hra světa nadále běží. I když také osmi kandidátů, kteří touží vyzvat mistra 

světa, se nákaza dotýká.  

Turnaj kandidátů je vždy velmi sledovanou a prestižní událostí. Vítěz turnaje (17. března – 4. 

dubna) získá kromě odměny ve výši půl milionu eur také možnost zápasu o mistrovský titul, který 

ve svých rukou pevně svírá Magnus Carlsen. Naposledy jej vyzval před dvěma lety v New Yorku 

Fabiano Caruana, odešel však poražen.  

Fabiano Caruana  

Americký šachista Caruana je za šachovnicí i nyní, ovšem ve zcela jiné situaci. Zatímco v New 

Yorku šachy lákaly davy diváků, kteří oba hráče sledovali za plexisklem, v Rusku návštěvníky 

nenajdeme: množství přihlížejících je omezeno na padesát, což tak tak stačí na hráče, jejich 

asistenty, technické delegáty, doktory, organizátory a nezbytný personál.  

Hru tak běžní smrtelníci mohou sledovat přes kamery, které ukazují nezvyklé věci. Vidíme lahvičky 

s gelovou dezinfekcí, tušíme také zdravotníky, kteří všem v první den turnaje udělali test na 

koronavirus (ve středu by měl proběhnout další) a nyní účastníkům každý den měří teplotu a dělají 

výtěr z krku. Zvláštní jsou také projevy respektu mezi šachisty.  

Ty, jak známo, obvykle probíhají podáním ruky: děje se tak odnepaměti. V Jekatěrinburgu tento 

pozdrav vystřídala značně nekonvenční "metoda loktu", kdy se nahrbení šachisté dotknou, ano, 

pravým loktem. Pozdravy šachistů, kteří patří mezi nejinteligentnější osoby na planetě, připomínají 

projevy úcty mezi pubertálními výrostky na libovolném sídlišti.  

"Připadá mi to trochu zvrácené," řekl už Nizozemec Anish Giri, který se momentálně dělí o třetí 

místo. "Je to trochu trapné, když jeden nabídne ruku a druhý ji odmítne. Může to působit neuctivě. 

Možná navrhnu, že bychom se mohli jen uklonit. Ta věc s loktem je vážně strašidelný způsob, jak si 

projevit úctu. Vždyť jsem do něj možná právě kýchl," stěžuje si.  

Navzdory všem opatřením ale šachistům zůstává jeden zlozvyk, jak je patrné z přenosů. Že se 

člověk v době nákazy nemá dotýkat vlastního obličeje, je jednou ze základních pouček. Všech osm 



 

 

šachistů ale několik hodin denně dělá při partiích právě to. "Samozřejmě. Během hry na to nejde 

myslet. Přemýšlet s rukou na bradě nebo na čele, to je prostě reflex," řekl aktuálně druhý muž 

turnaje Maxime Vachier-Lagrave.  

Článek ve Wall Street Journal v této souvislosti zmiňuje studii z Univerzity v Leipzigu, podle níž 

existuje souvislost mezi doteky obličeje a vysokou měrou přemýšlení nebo emocionální aktivity. 

"Občas si na to vzpomenu. Ale pak převáží zvyk," dodal Vachier-Lagrave. A rozhodně není jediný.  

Partie Wang Chao - Maxime Vachier-Lagrave  

Nechci tu být, říká Griščuk  

Skutečnost, že Turnaj kandidátů vůbec probíhá, je sama o sobě pozoruhodná. Ve světě se zrušily 

takřka všechny sportovní akce, šachy jsou tou největší, která pokračuje. Přitom zrovna takový turnaj 

by (s velkou dávkou námahy, ale přece) mohl proběhnout i v on-line prostředí.  

"Jsme ve složité situaci. pokud vše proběhne v pořádku, bude to vypadat dobře. Ale pokud jediný z 

hráčů onemocní, turnaj to pohřbí a my budeme pod tlakem," uvedl generální ředitel šachové 

federace FIDE Emil Sutovskij. Podle něj by partie hrané přes počítač sebraly Turnaji kandidátů 

veškeré kouzlo.  

"Když mluvíte o šachách, je to jako se bavit o vážné hudbě. Samozřejmě, můžete poslouchat 

nahrávky. Ale pro ten zážitek, pro atmosféru, pro to musíte zajít na koncert," přirovnal Sutovskij. 

Většina hráčů všude po světě by s ním zřejmě souhlasila: šachy naživo jsou neporovnatelným 

zážitkem k tomu, když hráč sedí sám před obrazovkou.  

Kritické hlasy ale zaznívají. Alexej Griščuk, jenž je podobně jako zmíněný Giri jedním ze čtveřice, 

která se dělí o třetí příčku, po pátém kole turnaje zahodil diplomatická vyjádření. "Turnaj by měl 

být zastaven. Atmosféra je tady celkově nepřátelská. Všichni nosí masku a k tomu ta bezpečnostní 

opatření… Pro mě je to opravdu těžké," řekl.  

Vedle Griščuka v tu chvíli stál čínský šachista Ting Li-žen, jehož se pandemie dotkla ještě daleko 

výrazněji. Nejprve se totiž ocitl v karanténě v domovské Číně. Poté, co mohl odcestovat do Ruska, 

pak musel další dva týdny strávit v izolaci v dače za Moskvou. Až pak mohl dorazit do 

Jekatěrinburgu (Ting může spekulovat, jak se to projevilo na jeho hře: dělí se totiž o poslední příčku 

s pouhými dvěma body).  

"Vlastně tu vůbec nechci hrát ani tu být. Není náhoda, že už všechno bylo zrušeno a my jsme tu 

zbyli jako jediní. Je to poslední turnaj takové úrovně, který se na světě koná. Myslím, že by ho měli 

zrušit a přesunout," dodal rozezlený Griščuk a připojil ještě citát Michaila Botvinnika, slavného 

velmistra z poválečných let.  

"Když spolu dva šachisté hrají vestoje, není vůbec jisté, že by ten stejný vyhrál také vsedě," řekl s 

jasnou narážkou na současnou nejistou situace. Takové dojmy rozhodně nemá jen on sám, podobně 

se v médiích vyjádřili také bývalí mistři světa Vladimir Kramnik a Višvanáthan Ánand.  

"Pevně věřím, že Turnaj kandidátů měl být odložen ve světle současné katastrofální humanitární 

situace. Je to špatně z mnoha důvodů: vrhá to na šachy špatné světlo, je to pochybné legálně i 

lidsky," napsal v prohlášení Kramnik, který měl partie spolukomentovat pro jeden ze šachových 

serverů.  

Ánanda pak citovaly webové stránky stanice ESPN: "FIDE si zřejmě správně myslí, že osm hráčů 

dokáží lékaři uhlídat. Ale třeba Tejmur Radžabov (který se na protest Turnaje kandidátů neúčastní, 

pozn. aut.) má dobré důvody k tomu tohle rozhodnutí kritizovat," upozornil indický velmistr.  



 

 

Samotní hráči si pak nejsou ani jistí tím, jak to s nimi bude po skončení turnaje. Nejsem si jistý, 

jestli se budu mít kam vrátit," uvedl Američan Caruana. "Vláda už řekla, že se američtí občané 

nebudou moci vrátit, pokud nepřicestují hned teď," dodal hlavní favorit turnaje, jemuž se ale v 

Jekatěrinburgu zatím tolik nedaří.  

Duel Fabiano Caruana - Jan Něpomňaščij  

Domácí Něpomňaščij ve vedení, zatímco šachy prožívají boom  

A poté je tu ještě jedna stránka věci. Týká se divácké pozornosti, či snad spíš vyhladovělosti. Turnaj 

kandidátů by si mnozí v normální situaci zřejmě ani nepustili. Když ale žádné jiné soutěže aktuálně 

nepokračují, fanoušci jiných sportů berou za vděk také šachovým sportem. FIDE k tomu už 

zveřejnila tvrdá data.  

Podle federace první hrací den v Číně, odkud pochází dva ze zúčastněných hráčů, sledoval jeden 

milion lidí. "Zničehonic je turnaj ve středu zájmu," pochvaluje si FIDE. "Mnoho lidí kvůli tomu 

objevilo nebo znovuobjevilo šachy. Je to perfektní aktivita pro současné dny společenské izolace a 

domácího učení pro děti. Šachové servery v posledních dnech zaznamenaly strmý nárůst hráčů," 

dodala FIDE.  

Jen stránka chess.com tak podle federace narostla o 30 až 40 procent, za jediný den tu přibylo 

dokonce pětatřicet tisíc šachistů. Společně všichni registrovaní uživatelé stránky během jediného 

dne sehráli 7,6 milionu partií. "Celosvětová karanténa možná nepovede k populační explozi, ale 

rozhodně nám pomůže k šachovému boomu," slibuje si FIDE.  

Z hlediska samotných šachistů v Jekatěrinburgu se může v současnosti zdát, že šachy jsou tou 

nejzbytečnější věcí na světě. "Uvidíme až na konci turnaje, zda to bylo správné rozhodnutí," řekl 

Caruana. Z pohledu šachového zájmu se ale Turnaj kandidátů stal jasným trhákem a ve vedení 

FIDE se musí modlit, aby se nikdo z hráčů nenakazil.  

Alexandr Griiščuk  

Stav nakonec možná nejlépe glosoval nizozemský velmistr Giri. "Doktorka vám jen řekne, zda 

nemáte horečku a jestli je váš krk v pořádku. Ale už vám nesdělí, že jste hrál jako totální idiot a s 

vaším mozkem se děje něco opravdu špatného. Říká mi, že jsme v pořádku, ale já vím, jak to je. 

Vidím jak tu hraju. A není to v pořádku," říkal po partii s Caruanou, kde prováhal šanci na výhru.  

O den později už ale mohl být spokojenější. V koncovce totiž porazil dvaadvacetiletého Kirilla 

Alexejenka a připsal si první výhru na Turnaji kandidátů. Pořadí ale vede někdo jiný. Domácí 

šachista Jan Něpomňaščij zatím hraje fantasticky a vede pořadí o plný bod před Vachier-Lagravem.  

Svou pozici bude hájit ve středu v sedmém kole turnaje (v úterý je volný den), kdy změří síly právě 

s aktuálně druhým francouzským soupeřem. Pokud se Vachieru-Lagravovi ubrání s černými 

figurami, vzrostou jeho šance na vyzvání Carlsena už poměrně výrazně.  

ČT sport chess24.com ESPN The Wall Street Journal  

 

šachy 

21.03.2020 sport.cz Ostatní URL AVE: 35 000 Kč GRP: 10,06 RU / den: 905 830 RU / měsíc: 3 

151 257 

 

Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu - 4. kolo: 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/D4MA20810029/1897528/2020-03-21/243?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3


 

 

Caruana (USA) - Něpomjaščij (Rus.) 0,5:0,5, Wang Chao (Čína) - Aleksejenko (Rus.) 0,5:0,5, 

Vachier-Lagrave (Fr.) - Griščuk (Rus.) 0,5:0,5, Ting Li-žen (Čína) - Giri (Niz.) 0,5:0,5. 

 

Pořadí: 1. Něpomjaščij, 2. Vachier-Lagrave, 3. Wang Chao všichni 2,5, 4. Caruana, 5. Griščuk oba 

2, 6. Ting Li-žen, 7. Aleksejenko, 8. Giri všichni 1,5. 

 

Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu - 4. kolo: 

 

Caruana (USA) - Něpomjaščij (Rus.) 0,5:0,5, Wang Chao (Čína) - Aleksejenko (Rus.) 0,5:0,5, 

Vachier-Lagrave (Fr.) - Griščuk (Rus.) 0,5:0,5, Ting Li-žen (Čína) - Giri (Niz.) 0,5:0,5. 

 

Pořadí: 1. Něpomjaščij, 2. Vachier-Lagrave, 3. Wang Chao všichni 2,5, 4. Caruana, 5. Griščuk oba 

2, 6. Ting Li-žen, 7. Aleksejenko, 8. Giri všichni 1,5. 

 

Šachy online   

21.03.2020 Liberecký deník Liberecko/region Strana 2 AVE: 1 426 Kč GRP: 0,07 Čtenost: 6 073 

Tištěný náklad: 1 250 
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Nudíte se v karanténě? Hrajte si!   

21.03.2020 Lidové noviny Orientace - Herna ZDENĚK STRNAD Strana 18 AVE: 263 329 Kč 

GRP: 2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L069A18A/1897528/2020-03-21/250?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ   

21.03.2020 Vyškovský deník +5 Sport / Aktuálně Strana 15 AVE: 4 528 Kč GRP: 0,10 Čtenost: 8 

795 Tištěný náklad: 870 
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Spoiler od mistra světa! V Jekatěrinburgu probíhá šachový turnaj, jeden z posledních, 

který koronavir nenarušil   

21.03.2020 lidovky.cz +1 Ostatní sporty Pavel Matucha, Lidovky.cz URL AVE: 35 000 Kč GRP: 

2,72 RU / den: 244 802 RU / měsíc: 1 855 023 

 

Právě probíhající šachový turnaj kandidátů mistrovství světa je jednou z posledních vrcholných 

sportovních soutěží, které koronavir ještě nepřerušil. 

 

Trošku to může připomínat taneční bál s živou muzikou na Titaniku. V ruském Jekatěrinburgu stále 

probíhá turnaj kandidátů mistrovství světa, vrcholný šachový podnik letošního roku a možná jedna 

z posledních sportovních soutěží, co se v tuto dobu ještě po světě hraje. Zábava v Jekatěrinburgu je 

zatím perfektní a kry se zdají být velmi daleko. 

 

Osm velmistrů světové špičky předvádí fantastické partie, které při online přenosech sledují miliony 

diváků po celém světě. Jen čínské vysílání během sobotního čtvrtého kola sledovalo v jeden 

okamžik přes 1,5 milionu diváků a těch online přenosů jsou na internetu desítky. V anglicky 

mluvícím světě je nejpopulárnější vysílání na Chess24.com, kde mezi komentátory je i mistr světa 

Magnus Carlsen, kterému daný turnaj vybere soupeře pro příští titulový zápas. 

 

Během třetího kola byl jako host mezi komentátory na Chess24 i největší talent současného světa a 

juniorská ratingová jednička Alíreza Fírúzdža. 

 

„Rézo, komu z těch osmi fandíš?“ zeptal se ho Jan Gustafsson. 

 

„Nevím, o tom jsem nepřemýšlel,“ odpověděl šestnáctiletý Fírúzdža. 

 

„Ale to bys, Rézo, měl, protože jeden z nich může být tvým soupeřem při zápase o titul mistra světa 

v roce 2022,“ doplnil Lawrence Trent. 

 

„Pozor, spoiler!“ vstoupil jim do hovoru Magnus Carlsen. „Rézo, nikdo z těch osmi to nebude,“ 

zachechtal se stávající mistr světa. 

 

Velmi dobře dělaný je také přenos na Chess.com (rovněž anglicky), stejně jako oficiální živé 

vysílání z turnaje kandidátů. Chcete-li online komentář v češtině, máte k dispozici youtube kanál 

Robert a Petr šachy. 

 

Po čtyřech odehraných kolech jsou ve vedení velmistři Ian Něpomňašči, Maxime Vachier-Lagrave 

a Wang Hao (mají shodně 2,5 bodu). Dvěma hlavním favoritům turnaje kandidátů, Fabianovi 

Caruanovi a Dingu Lirenovi začátek nevyšel (Caruana průběžně ztrácí půlbodu a Liren dokonce 

bod celý), nicméně podle sázkových kanceláří jsou oba stále hlavními favority. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY081015/1897528/2020-03-21/254?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY081015/1897528/2020-03-21/254?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3


 

 

Turnaj kandidátů se hraje na čtrnáct kol a zítřejší páté svede za jednu šachovnici Anishe Giriho s 

Fabianem Caruanou. O jejich setkání v lobby hotelu Anish Giri včera tweetoval: „Když jsem potkal 

ráno dole u recepce Fabiana Caruanu, nabídl mi ruku k pozdravu. Chápu, jsme tu jako soupeři. Ale 

nemohl by přesto projevit alespoň trochu sportovního ducha a elementární slušnosti?“ 

 

Přes ponurost doby panuje v Jekatěrinburgu zjevně dobrá nálada. 

 

Foto: 

V Jekatěrinburgu probíhá šachový turnaj, jeden z posledních, který koronavir nenarušil 

Reuters 

 

Šachisté přivezli do Starého Města dva cenné kovy   

20.03.2020 Slovácké noviny - regionální týdeník Sport ze SLovácka (red) Strana 22 AVE: 6 146 Kč 

Tištěný náklad: 1 460  

Zápas Česko – Bosna na Chess.com a další turnaje   

20.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Naprosto většina šachových lig, turnajů a zápasů je aktuálně omezená – a přesto můžeme hráčům 

všech šachových úrovní nabídnout každou neděli výjimečnou příležitost. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG23S22B/1897528/2020-03-20/264?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2080A0QL/1897528/2020-03-20/270?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3


 

 

Stačí se k nám přidat a stát se členem české reprezentace na serveru chess.com a spolu s námi hrát 

zápasy proti dalším světovým a evropským reprezentačním týmům.  

Tuto neděli 22. března od 20:00 hrajeme LIVE utkání se silným týmem Bosny a Hercegoviny a 

oceníme každou větší i menší posilu.  

Toto utkání se skládá postupně z bullet zápasu (tempo 2+1 od 20:00), z blitz zápasu (tempo 5+2 od 

20:20) a z rapid zápasu (tempo 10+2 od 21:00). Vice informací naleznete na: 

https://www.chess.com/cs/news/view/lcel-lcwl-tuplovane-sarajevo  

Herní systém pro jednotlivé zápasy je jednoduchý – podle příslušného ratingu se seřadí hráči obou 

týmů a tím se vytvoří dvojice soupeřů, které budou hrát proti sobě – jednu partii bílými a jednu 

černými. V našem posledním utkání s Mexikem se hrálo na 47 šachovnicích, rekord je 329 

šachovnic v zápase Ukrajina – Rusko.  

Pokud jde všechno dobře, tak oba hráči proti sobě by měli být zhruba stejně silní – proto se 

týmových soutěží mohou účastnit všichni!  

Pokud však má jeden tým více hráčů než druhý, tak se bohužel na ty přebývající nedostane. Navíc 

se tím mohou prohloubit rozdíly v ratingu u jiných partií, takže je dobře, pokud je nás co nejvíce.  

 

Co musíte udělat proto, abyste si zahráli?  

Je to snadné, stačí:  

– zaregistrovat se na serveru https://chess.com (nemusíte se bát, pro běžné hraní bez problémů 

postačí neplacený účet)  

– vstoupit do zdejšího českého týmu – postačí kliknout na stránku 

https://www.chess.com/club/team-of-the-czech-republic a požádat o členství projít si základní 

informace o klubu na https://www.chess.com/clubs/forum/view/faq-2  

– a v neděli být připraven na velké šachové utkání!  

Hrát je možné jak z počítače, tak i z mobilu nebo tabletu. Pokud budete mít problémy, stačí se ozvat 

buď na týmové stránce nebo v chatu a určitě Vám někdo pomůže.  

Malé upozornění: server chess.com je velmi přísný na případné podvádění a nevhodné chování, 

takže to prosím ani nezkoušejte! (uškodíte sobě i týmu)  

Před nedělním zápasem s Bosnou máte dvě možnosti si potrénovat:  

pátek 20.3. 19:00 – 1. eOBR – https://www.chess.com/live#t=1159270  

– švýcarský systém na 7 kol v tempu 5minut neděle 22.3. 18:15 – týmová aréna – odkaz bude 

zveřejněn na stránkách klubu před turnajem  

Dovětek pro opravdu silné hráče (rating > 2000) – není pravda, že tato soutěž je jen pro amatéry. 

Zrovna Bosna a Hercegovina mívá na prvních šachovnicích hráče na úrovni mezinárodních mistrů 

(rating okolo 2500) a některé týmy nasazují i super-velmistry (s ratingem přes 2700). A jako bonus 

– pokud máte FIDE titul, tak máte všechny služby serveru chess.com zdarma.  

Budeme se těšit, že se k nám přidáte!  

Ivo Musil / Petr Zelenka  

Článek publikován 20. 3. 2020 v rubrice 

 

Valaši na MS seniorů v šachu v Praze 2020   

19.03.2020 echovalasska.cz URL AVE: 3 000 Kč GRP: 0,11 RU / den: 10 000 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2079A0O6/1897528/2020-03-19/274?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3


 

 

 

Praha, Valašsko (aj) Mezinárodní šachová federace FIDE, Český šachový svaz a Agentura AVE - 

KONTAKT Pardubice byli ve dnech 6. – 12. března 2020 

 

pořadateli Mistrovství světa seniorů v šachu čtyřčlených družstev, které se uskutečnilo v Praze v 

hotelu Olympik. Start na takovém klání je pro šachisty nižších tříd dobrou možností hrát a být ve 

styku a společnosti těch největších es světového šachu z minulosti.  

Vzhledem k ohrožení koronavirem bylo MS poznamenáno několika opatřeními: 1) Původně 

přihlášený počet 120 družstev 32 zemí s počtem 540 hráčů byl snížen o rizikové země na 106 

družstev z 26 zemí a 487 šachistů. 2) Vládním omezením sportovních akcí do 100 osob hráli 

účastníci po odehraném 5 kole odděleně v několika sálech pod 100 hráčů a bez přítomnosti diváků. 

3) Po vyhlášení nouzového stavu s účastí do 30 osob bylo MS zkráceno z původně plánovaných 9 

kol na 7 kol!  

MS se hrálo ve věkových kategoriích 50+ a 65+ mužů i žen a bylo velmi kvalitně obsazeno, když 

startovalo 44 GM, 57 IM, 75 FM, 7 CM a celá řada KM a nižších výkonnostních tříd. Účastníci MS 

hráli tempem 2 x 1,5 hod. na 40 tahů + 30 minut + 30 sekund za provedený tah. Je potěšitelné, že se 

na tuto mezinárodní soutěž podařilo sestavit i družstvo Valašských seniorů do kategorie mužů 65+. 

Přestože CM Stanislav Juříček měl nabídky startovat za některý ze silnějších týmů z Prahy, Brna, 

Hradce Králové či Ostravy, tak jako valašský patriot dal dohromady družstvo ve složení: CM 

Stanislav Juříček (Vsetín), Cyril Martinák a Josef Novák (oba Valašské Meziříčí) a Elefteris 

Vlachopulos 1709 (Karolinka). Navíc start na takovém MS není zrovna nejlevnější – startovné, 

stravování, ubytování, cestovné atd. a to bez dotace sponzorů, kdy si samotní účastníci musí hradit 

vše sami, není jednoduchou záležitostí. Družstvo Valašských seniorů nejelo na MS útočit na přední 

místa, ale v duchu olympijského hesla Pierre de Coubretina naplnit myšlenku: „ Není důležité 

zvítězit, ale zúčastnit se!“ Vzhledem k svému průměrnému ratingu 1845, byl tým WALLACHIA 

SENIORS nasazený až jako 47. z 51 startujících družstev. Valaši předvedli na MS výborný výkon a 

houževnatost. Přestože všichni jejich soupeři byli výkonnostně silnější, tak nehráli ustrašeně, ale 

dokázali, že umí bojovat. Postupně hráli s: 22. NORRESUNDBY z Dánska (prům. rating 2090) 2:2, 

26. TANVALD (1994) 2:2, 20. KOSTARIKA (2135) 0,5:3,5, 34. OLD MORAVIA (1957) 2:2, 14. 

ENGLAND 1 (2085) 0,5:3,5, 40. CZECH REP WOMEN (1844) 2:2 a 41. ENGLAND 2 (1907) 

2,5:1,5. Resumé: v 7 utkání 1x vyhráli, 4x remizovali a 2x prohráli. Zisk 6 bodů a skoré 11,5 je 

vyneslo proti nasazení o 12 míst na nečekanou 35. příčku! Na krásném výsledku družstva se bodově 

podíleli: 1. šachovnice CM Juříček (2037) 3,5/7 = 50%, 2. š. Martinák (1801) 1,5/7 = 22%, 3. š. 

Novák (1831) 3,5/7 = 50% a 4. š. Vlachopulos (1709) 3/7 = 43%. Náročnost MS dokumentuje např. 

partie Nováka ze 4. kola, která měla 94 tahů (!) trvala téměř 6 hodin a skončila remízou! V této 

skupině 65+ zvítězilo nejvýše nasazené družstvo RUSKA (rating 2452) ziskem 12 bodů a skoré 

21,5 před 2. FRANCIÍ (2281) rovněž s 12 body ale skoré 18,5 a 3. místo vybojovalo německé 

družstvo LEIPZIG (2186) s 11 body a skoré 20,0.  

Ve skupině 50+ zvítězilo družstvo USA (2532) ziskem 12 bodů skoré 20,5 před 2. německým 

LASKERSCHACH s 11 body a skoré 19,5 a 3. CZECH REPUBLIK 1 s 11 body a skoré 19,0.  

 

NA 64 POLÍCH   

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U067014D/1897528/2020-03-19/285?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
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Caruana na Turnaji kandidátů v šachu poprvé vyhrál a dostal se do čela   

18.03.2020 sport.iDNES.cz +2 Ostatní sporty iDNES.cz, ČTK URL AVE: 99 000 Kč GRP: 2,52 

RU / den: 227 068 RU / měsíc: 1 184 379 

 

Ve druhém kole šachového Turnaje kandidátů v Jekatěrinburgu si první vítězství zapsal hlavní 

favorit Američan Fabiano Caruana. Bílými figurami porazil domácího držitele divoké karty Kirila 

Aleksejenka, který je ze všech osmi účastníků papírově nejslabší. Po jedné výhře mají na kontě také 

další tři šachisté. 

 

Vstup do turnaje se nepovedl dalšímu z vážných uchazečů o právo vyzvat Nora Magnuse Carlsena 

k boji o šachový trůn. Číňan Ting Li-žen, třetí hráč světového žebříčku, překvapivě prohrál obě 

partie. Nejprve ho porazil jeho krajan Wang Chao, ve středu dokázal totéž Francouz Maxime 

Vachier-Lagrave, který do Jekatěrinburgu přiletěl jako náhradník. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH078053/1897528/2020-03-18/290?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3


 

 

Ting Li-žen si už před turnajem stěžoval, že šíření koronaviru hodně narušilo jeho přípravu. Už 

doma v Číně nemohl být v kontaktu se svým týmem a po příletu do Ruska musel na čtrnáct dnů do 

karantény. 

 

Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu2. kolo 

 

Caruana (USA) - Aleksejenko (Rus.) 1:0 

 

Vachier-Lagrave (Fr.) - Ting Li-žen (Čína) 1:0 

 

Něpomjaščij - Griščuk (oba Rus.) 0,5:0,5 

 

Wang Chao (Čína) - Giri (Niz.) 0,5:0,5. 

 

Pořadí: 1. Caruana, 2. Něpomjaščij, 3. Vachier-Lagrave, 4. Wang Chao všichni 1,5. 

 

Foto: 

Fabiano Caruana během souboje o šachového mistra světa 

Reuters 

 

Ruku ti nepodám, pochopila legenda. Šachy se hrají bez roušek a rukavic   

18.03.2020 nova.cz TN.cz URL AVE: 25 000 Kč GRP: 4,28 RU / den: 385 070 

 

Turnaj kandidátů na šachového mistra světa v ruském Jekatěrinburgu se jako jedna z mála 

sportovních akcí v době šíření nákazy covid-19 koná. Klání ale provází přísná bezpečnostní 

opatření a došlo i k jindy bizarní situaci, kdy jeden z šachistů odmítl podat ruku bývalé superstar 

Anatoliji Karpovovi. 

 

Hraje se, rozhodla asociace FIDE. Kdo přijel dějiště turnaje, okamžitě podstoupil testy na 

koronavirus a další průběžné kontroly budou pokračovat v průběhu akce, která má trvat až do 4. 

dubna.  

Osm šachistů tak zasedlo k šachovnicím, tam už ale bezpečnostní opatření nevidíte. Hráči nemají 

ani roušky nebo rukavice, až proti sobě sedí metr daleko.  

Komická situace tak nastala ve chvíli, kdy patron turnaje a bývalý šachový šampion Anatolij 

Karpov zahajoval pertii mezi Anišem Girim z Indie a domácí nadějí Janem Něpomjaščim. Zatímco 

indický šachista slušně podal šachové legendě ruku, Něpomjaščij zdáli s díky odmítl. I tak vypadá 

relativně bezpečný sport v době koronaviru.  

 

Táborský šachista David Hák vyválčil mistrovské zlato   

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20784905/1897528/2020-03-18/291?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JI06613B/1897528/2020-03-18/301?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4
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Šachy 
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Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu - 1. kolo: Giri (Niz.)- Něpomjaščij (Rus.) 0:1, Ting Li-

žen - Wang Chao (oba Čína) 0:1, Vachier-Lagrave (Fr.) - Caruana (USA) 0,5:0,5, Griščuk - 

Aleksejenko (oba Rus.) 0,5:0,5. 

 

Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu - 1. kolo: Giri (Niz.)- Něpomjaščij (Rus.) 0:1, Ting Li-

žen - Wang Chao (oba Čína) 0:1, Vachier-Lagrave (Fr.) - Caruana (USA) 0,5:0,5, Griščuk - 

Aleksejenko (oba Rus.) 0,5:0,5. 

 

Turnaj kandidátů v šachu: program, výsledky   

17.03.2020 betarena.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Šachový Turnaj kandidátů je jedna z mála sportovních akcí, která se aktuálně koná – 8 špičkových 

šachistů si v ruském Jekatěrinburgu zahraje o to, kdo vyzve mistra světa Magnuse Carlsena. 

 

Hodnocení Turnaje kandidátů v šachu:  

Datum a místo: 17. března – 4. dubna 2020, Jekatěrinburg, Rusko  

Sázkové příležitosti: na zápasy můžete v pohodě sázet, i v LIVE sázkách  

Turnaj kandidátů v šachu 2020 v Rusku: složení, kdo bude hrát, výsledky  

Na Turnaji kandidátů v ruském Jekatěrinburgu uvidíme napínavé šachové partie, vítěz získá právo 

zahrát si s Magnusem Carlsenem z Norska , aktuálním mistrem světa. V souvislosti se šířením 

nového typu koronaviru panuje i zde přísná opatření, přesto se turnaj koná.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/D4MA20770056/1897528/2020-03-17/314?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2077A2BD/1897528/2020-03-17/315?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4


 

 

V Jekatěrinburgu měl hrát i ázerbajdžánský šachista Teimour Radjabov , považoval to však 

aktuálně za poměrně nebezpečné a v Rusku jej tak neuvidíme. Jeho místo nahradil Maxime 

Vachier-Lagrave z Francie.  

Kdo bude hrát na Turnaji kandidátů? Seznam všech 8 šachistů je následující:  

Fabiano Caruana (USA) - největší favorit, kvalifikoval se jako neúspěšný finalista z posledního MS 

v šachu v roce 2018 (kde podlehl Carlsenovi)  

Ding Liren (CHN) - finalista Světového poháru v šachu 2019  

Wang Hao (CHN) - vítěz FIDE Grand Swiss Tournament 2019  

Alexander Grischuk (RUS) - vítěz série FIDE Grand Prix 2019  

Ian Nepomniachtchi (RUS) - finalista série FIDE Grand Prix 2019  

Anish Giri (NED) - hráč s nejvyšším ratingem, nesplňující ani jednu z podmínek výše  

Maxime Vachier-Lagrave (FRA) - hráč s nejvyšším ratingem, nesplňující ani jednu z podmínek 

výše (náhrada za Radjabova)  

Kirill Alekseenko (RUS) - divoká karta  

FIDE Candidates Tournament 2020 - kde sledovat živě, online přenos, live stream  

Šachové turnaje můžete sledovat živě například na webu chess24.com , k dispozici jsou kromě 

livestreamů i jednotlivé tahy hráčů u všech zápasů. Můžete se tak inspirovat taktikami nejlepších 

šachových hráčů.  

 

Foto: Pixabay  

 

Heslo Korona. Šachový on-line turnaj VŠTE přitahuje stovky hráčů   

17.03.2020 ceskobudejovicky.denik.cz +13 Ostatní sporty Kamil Jáša URL AVE: 5 990 Kč GRP: 

0,31 RU / den: 27 694 RU / měsíc: 194 743 

 

Karanténa vyhlášená v Česku kvůli koronaviru sice uzavřela hřiště a stadiony a přerušila či dokonce 

předčasně ukončila řadu soutěží, ale šachy zažívají boom. Jen do nedělního on-line turnaje Šachové 

akademie VŠTE se zapojilo 339 hráčů z Česka a Slovenska. 

 

"České Budějovice - Jen do nedělního on-line turnaje Šachové akademie VŠTE se zapojilo 339 

hráčů z Česka a Slovenska. „To číslo nás ohromilo. Je vidět, že děti kvůli epidemii koronaviru 

nechodí do školy a jsou doma. Proto jsme se hned rozhodli uspořádat navazující celotýdenní Grand 

prix VŠTE,“ říká Rudolf Černík, předseda Šachové akademie VŠTE. Ta byla na této 

českobudějovické vysoké škole založena v červnu 2015 a věnuje se především dětem a 

mládeži.Šachová Grand prix trvá celý tento týden a zatímco v pondělí, středu a pátek začíná ve 13 

hodin, v úterý, čtvrtek a sobotu v 18 hodin. Hraje se 90 minut v tempu 3+2 na platformě (webu) 

lichess.org. Heslo pro přihlášení do všech turnajů je výstižné: korona.„Včera v pondělí, kdy se hrálo 

hned po obědě, se zapojilo 253 hráčů. Bereme to tak, že jsme den zpříjemnili spoustě lidí, co jsou 

nuceně doma. Hlavně tedy dětem. Těm v minulém týdnu epidemie předčasně ukončila i 

republikový šampionát v Koutech nad Desnou, kde jsme také byli,“ říká Michal Novotný, hlavní 

organizátor turnaje a trenér Šachové akademie VŠTE. Tempo 3+2 znamená, že hráč má tři minuly 

na partii a za každý tah se mu přidávají dvě sekundy.„Z každého turnaje získá body první dvacítka. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8LA20770017/1897528/2020-03-17/316?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4


 

 

Všechny nakonec sečteme a vzejde nám vítěz seriálu bleskových turnajů,“ dodává Michal 

Novotný.Pro veliký zájem byl zároveň vypsán i turnaj na neděli 22. března ve 13 hodin. Hrát se 

bude rovněž 90 minut, tentokrát v tempu 3+0. Tedy na partii připadnou tři minuty a nepřidává se 

žádný čas. (zdz) 

 

Turnaje v karanténě   

17.03.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 60 384 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

Rusko začalo zakazovat sportovní soutěže, šachový Turnaj kandidátů ale dostal 

zelenou   

17.03.2020 irozhlas.cz Ostatní sporty Vít Moravec URL AVE: 30 000 Kč GRP: 0,70 RU / den: 63 

237 RU / měsíc: 394 016 

 

Favorit šachového Turnaje kandidátů Fabiano Caruana okomentoval situaci po prvním kole 

výstižně: „Jsme na jedné z posledních sportovních akcí, které ještě nebyly zrušeny. Uvidíme na 

konci, jestli to bylo správné rozhodnutí.“ Asi nejdůležitější šachový turnaj roku začal v 

Jekatěrinburgu teprve v úterý, ačkoliv ve stejný den se po celém Rusku sportovní klání kvůli 

obavám z epidemie koronaviru vesměs rušila. 

 

Ruské ministerstvo sportu zakázalo od 16. března veškeré sportovní akce s mezinárodní účastí. O 

den později se definitivně zastavily i tamější hokejové, fotbalové nebo basketbalové soutěže. Turnaj 

kandidátů se ale konat bude. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L065A20C/1897528/2020-03-17/318?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA20770012/1897528/2020-03-17/321?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA20770012/1897528/2020-03-17/321?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4


 

 

 

„Zařídili jsme všechna hygienická a preventivní opatření. Hráči prošli testy a budou monitorováni v 

průběhu turnaje. Následujeme doporučení Světové zdravotnické organizace a dalších institucí. 

Věříme, že tato opatření budou dostačující, i s vědomím toho, že se nejedná o masovou akci,“ 

citoval oficiální web FIDE předsedu Mezinárodní šachové federace Arkadije Dvorkoviče. 

 

Žádní diváci, novináři mohou do hracích prostorů pouze prvních pět minut. Fotografovat se smí z 

minimální vzdálenosti šesti metrů. Odpadne také tradiční povinné podání rukou před i po partii. 

 

„Bude to velký turnaj. Nejen pro šachový svět, ale potenciálně pro všechny sportovní fanoušky, 

protože většina ostatních akcí byla zrušena,“ dodal Dvorkovič. 

 

Kritika 

 

Zákaz diváků přímo v hracím sále není pro organizátory tak citelný. Běžným standardem je 

přenášení tahů i živého přenosu na internetu, který je divákům k dispozici i s komentářem. FIDE ale 

čelí kvůli pořádání turnaje, jehož vítěz vyzve na konci roku v zápase o mistra světa současného 

šampiona Magnuse Carlsena, i kritice. 

 

Jeden z osmičky kvalifikovaných hráčů Tejmur Radžabov z Ázerbájdžánu se dokonce po neúspěšné 

výzvě k odložení turnaje svého těžce vybojovaného účastnického místa vzdal. Bývalý mistr světa 

Vladimir Kramnik se zase na poslední chvíli rozhodl na znamení nesouhlasu s konáním odstoupit z 

pozice komentátora. 

 

A pořadatelé si leccos vyslechli i po slavnostním zahájení, na které pozvali plný sál lidí. Byť se 

později hájili, že hráči na místě přítomní nebyli. Riziková může být i délka turnaje, který se koná až 

do 3. dubna, tedy 18 dní. 

 

Podle statistik Světové zdravotnické organizace bylo v Rusku k 16. březnu 63 pozitivních testů na 

koronavirus. Nákaza si zatím nevyžádala žádnou oběť, celosvětově už má ale na svědomí více než 

6600 lidských životů. 

 

Paráda! Táborský šachový talent David Hák ukořistil mistrovské zlato   

17.03.2020 prachaticky.denik.cz +1 Ostatní sporty Pavel Šácha URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,41 

RU / den: 36 480 RU / měsíc: 256 521 

 

Tábor – Velmi příjemná zpráva dorazila v minulých dnech na jih Čech z podhůří Jeseníků. Mladý 

reprezentant táborského Šachklubu David Hák si v Koutech nad Desnou vybojoval titul mistra 

České republiky v kategorii H14. 

 

"Také do programu mládežnického šampionátu nemilosrdně zasáhla vládní opatření v boji s 

koronavirem, a to hned dvakrát. Po pátém dějství mistrovských klání byl vyhlášen zákaz 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9IA20770015/1897528/2020-03-17/322?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4


 

 

jednorázových akcí s účastí nad 100 lidí. S tím si organizátoři poradili. Turnaj konaný v hotelu 

Dlouhé Stráně uzpůsobili tak, aby bylo v hrací místnosti maximálně 99 hráčů, a dívčí kategorii D16 

přemístili do jiného prostoru. Ve čtyřech chlapeckých kategoriích setrvalo na hráčském seznamu 

vždy nejlepších čtyřiadvacet šachistů. Nová situace nastala po odehrání sedmi kol, kdy vešel v 

platnost vládní zákaz akcí s účastí nad 30 lidí. Tím mistrovský turnaj skončil, což okomentoval i 

trenér Šachklubu Tábor Jaroslav Odehnal. „Je jasné, že toto rozhodnutí výsledky ovlivnilo, ale 

podmínky měli všichni hráči stejné,“ poznamenal. 

Podstatně příjemnější bylo povídání o mistrném účinkování jeho svěřence na tradičním 

republikovém vrcholu. David Hák prošel turnajem ve velkém stylu, ze sedmi partií vytěžil 6,5 bodu 

a zvítězil před Richardem Stalmachem z Beskydské šachové školy (6 bodů) a Ondřejem Winterem 

z pardubického ŠK Polabiny (5). 

„David odehrál turnaj famózně, což jsem slyšel i od jiných trenérů,“ pochvaluje si Jaroslav 

Odehnal. „Jen jednou se během něj dostal pod časový tlak, který však ustál. Své soupeře jinak 

přehrával, a také v partii s největším rivalem Richardem Stalmachem měl lepší pozici, kterou ovšem 

nedovedl k výhře. V tu chvíli měl Richard lepší pomocné hodnocení, ale v sedmém kole nevyužil 

zajímavé příznivé pozice, a to ho odsunulo za Davida,“ popsal koncovku předčasně zapečetěného 

turnaje první muž Šachklubu Tábor. 

Talentovaný šachista si svým triumfem vysloužil možnost startu na zářijovém mistrovství světa v 

Rumunsku nebo na listopadovém evropském šampionátu v Turecku. „Záleží na tom, pro jaký turnaj 

se David rozhodne. Každopádně začneme řešit podporu jeho účasti na jednom z nich,“ uzavřel 

Jaroslav Odehnal. 

 

výsledky, fakta   

17.03.2020 Sport Cyklistika Strana 11 AVE: 22 928 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný 

náklad: 39 072 Prodaný náklad: 28 840 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20651102/1897528/2020-03-17/339?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4


 

 

Někteří sezonu ukončili, jiní ještě čekají a doufají   

17.03.2020 svitavsky.denik.cz +2 Ostatní sporty Radek Halva URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,27 RU 

/ den: 24 111 RU / měsíc: 169 542 

 

Sportovní dění v Pardubickém kraji utichlo. Koronavirus a vládní nařízení ho během týdne umlčely. 

Na jak dlouho? To v tuhle chvíli nikdo neví. Co se naopak ví, že některé sporty na zázrak nebudou 

čekat. 

 

"Zde je stručný přehled o tom, jak jsou na tom nejdůležitější odvětví v kraji. 

FLORBAL 

Český florbal byl první ze střešních organizací našeho sportu, který ještě před vyhlášením celostátní 

karantény vydal rezolutní stanovisko a ukončil veškeré ligové soutěže v sezoně 2019/2020. 

Znamená to, že nebude dohrána série play down superligy mezi pardubickými Sokoly a Black 

Angels (za průběžného stavu 2:0 pro pražský tým) ani série play down ve východní skupině národní 

ligy mezi Svitavami a Třebíčí (2:0 pro Svitavy). Divizní Vysoké Mýto první kolo série play up 

stačilo na poslední chvíli dohrát, v pátém rozhodujícím osmifinále prohrálo v Šumperku. Konečné 

pořadí družstev ve všech republikových soutěžích bylo stanoveno jejich umístěním po základní 

části, případně se zohledněním úvodní fáze play off, pokud byla řádně dohrána. Jsou také určena 

sestupující a postupující družstva, ale výhradně tam, kde o nich bylo sportovně rozhodnuto před 

ukončením soutěží. Ostatní florbalové soutěže nebudou mít v tomto ročníku sestupující ani 

postupující celky, což znamená, že jak Pardubice, tak Svitavy zůstanou nadále ve stávajících 

soutěžích. 

FOTBAL 

Po vyhlášení nouzového stavu v zemi přerušila Fotbalová asociace České republiky veškeré soutěže 

na všech úrovních. Krajské druholigové celky stejně jako účastníci třetí ligy a divize přitom stačili 

odehrát jeden soutěžní zápas, stejně jako pardubický krajský přebor (s výjimkou předem 

odloženého střetnutí Moravská Třebová – Lanškroun). Ostatní krajské soutěže a také soutěže řízené 

okresními svazy měly začít 21. a 22. března, což se samozřejmě v zemi pod karanténou nestane. Co 

se bude dít dále, to v tuto chvíli žádný řídící orgán nedokáže predikovat, nicméně je zřejmé, že 

pokud by se vynucená přestávka protáhla déle než na tři čtyři kola, nastal by i v případě pozdějšího 

uvolnění restriktivních opatření obrovský problém s dohráním nesehraných utkání. A to především 

na úrovni těch nejnižších ryze amatérských soutěží, kde je jakýkoli zápas hraný v pracovní den 

krajně nevítanou záležitostí. Případná modifikace hracích systémů by zase hodně „zamávala“ s 

regulérností ohledně postupů a sestupů. Není tedy nic než řada otazníků… 

VOLEJBAL 

Všechny soutěže pod vysokou sítí „stojí“ a podle aktuálního rozhodnutí Správní rady Českého 

volejbalového svazu se nerozběhnou. Volejbal končí. „Nebudou vyhlášeni mistři republiky a pořadí 

v jednotlivých soutěžích ke dni ukončení je i pořadím konečným. Otázka týkající se postupů a 

sestupů bude dále rozpracována nejdříve na úrovni STK a následně správní rady ČVS,“ vyjádřil se 

předseda Marek Pakosta. Ve druhé lize mužů (mj. Česká Třebová a Choceň) a žen (Svitavy a Česká 

Třebová) chyběla do konce dvě kola. Jako ojedinělý případ snad v rámci celé republiky lze označit 

krajský přebor I. třídy žen ve volejbale, který se o víkendu 7. a 8. března podařilo kompletně dohrát 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9SA20770014/1897528/2020-03-17/340?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4


 

 

podle stanovené termínové listiny. Více takových „vlaštovek“ se jen těžko někde objeví… Vítězný 

tým USK Pardubice tak bude zřejmě jedním z mála, který se bude moci chlubit prvenstvím v 

dokončené mistrovské soutěži. Mezi muži se nejvyšší krajská soutěž zastavila dvě kola před 

koncem v době, kdy hráči vedoucího družstva TJ Sokol Pardubice měli první příčku zajištěnou. 

HOKEJ 

Hokejová sezona v Česku po rozhodnutí svazového výkonného výboru skončila. Z pohledu 

extraligových Pardubic se tak stalo poté, co si sportovní cestou zajistily setrvání v nejvyšší soutěži. 

Ani krajský hokejový svaz neměl jinou možnost než soutěžní ročník 2019/2020 v rozehraném play 

off ukončit. Finálová série krajské ligy mužů mezi Chrudimí a Moravskou Třebovou zůstane 

nedohrála za stavu 2:0 pro Chrudim a svého rozuzlení se nedočkají ani ostatní série, v nichž se 

bojovalo o konečné umístění včetně finále Poháru Vladimíra Martince. Krajský výkonný výbor 

rozhodne v nejbližší době, jestli stanoví konečné pořadí mužstev v jednotlivých soutěžích a přizná 

zisk titulů. 

 

MOTORISMUS 

Zveřejněná vládní opatření se samozřejmě dotknou rovněž kalendáře motoristických soutěží. 

Minulý týden byli organizátoři z Orion Racing Teamu nuceni zrušit bez náhrady naplánovanou 

Dakarskou show, na které se měli v sobotu 21. března na zámku v Litomyšli setkat čeští 

reprezentanti na téhle legendární soutěži a představit veřejnosti svoje umění a závodní techniku. 

Motoristická odvětví mají malou „výhodu“, že do jejich ostrého startu pořád chybí delší časový 

úsek a mohou tedy doufat, že se situace do té doby trochu zlepší. I tak byl odvolán zahajovací 

podnik mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu v Pacově, který se měl jet 12. dubna, a přeložen 

na říjen. Další odložené závody rychle přibývají. 

BASKETBAL 

Středeční jednání Asociace ligových klubů rozhodne o osudu rozehraného ročníku Kooperativa 

NBL. Jak známo, ženská nejvyšší soutěž byla v minulém týdnu ukončena (titul připadl vítězkám 

základní části USK Praha) a jeví se jako více než pravděpodobné, že i v případě mužské nejvyšší 

soutěže nezbude jiná možnost. „Nic jiného mi v tuto chvíli nedává smysl,“ vyjádřil se manažer BK 

JIP Pardubice Martin Marek. Jedním z důvodu je i to, že většina zahraničních hráčů tuzemských 

klubů po omezení leteckého spojení zejména se zámořím odcestovala urychleně do svých domovů. 

Přerušeny jsou také ostatní basketbalové soutěže, mj. se o víkendu neodehrálo první kolo play off 

druhé ligy mužů (Holice, Tesla Pardubice, Chrudim). 

FUTSAL 

Dvě kola chyběla do závěru Varta futsal ligy. Boj ERA-PACKU Chrudim o první pozici po 

základní části a snažení Nejzbachu Vysoké Mýto o udržení v nejvyšší soutěži se v nejbližší době na 

palubovce nerozhodne. Výkonný výbor Svazu futsalu následně vydal rozhodnutí o osudu 

celostátních soutěží, ve kterém určil dvě varianty. Klíčovým datem je přitom 14. duben 2020. 

Pokud nebude ani po tomto datu možné pokračovat v soutěžích, dojde k ukončení Varta futsal ligy 

dle aktuální tabulky po 20. kole, bude vyhlášen mistr ligy a dva sestupující. A optimistická 

varianta? Bude-li po 14. dubnu možné v sezoně pokračovat, dohraje se základní část Varta futsal 

ligy do konce dubna a následovat bude play off ve zkráceném módu. 

HOKEJBAL 



 

 

Extraligoví Autoskláři z Pardubic a letohradští Jeleni, prvoligová Kometa z Poličky, svítkovští Stars 

a přeloučští Jestřábi. Pětice reprezentantů Pardubického kraje ve dvou nejvyšších hokejbalových 

soutěžích sice jarní část zahájila, ale nemůže v ní pokračovat. Hokejbalový svaz zatím nevyřkl 

definitivní ortel nad aktuální sezonou a nechává si prostor pro případné pokračování soutěží, je to 

však vzhledem k aktuálnímu dění spíše čekání na zázrak. „Všechna dosud nesehraná utkání v 

soutěžích řízených Českomoravského svazu hokejbalu a soutěžích řízených regionálními svazy se 

od 12. března 2020 do odvolání odkládají,“ zní oficiální prohlášení. Přerušeny jsou také druhé ligy a 

všechny regionální a oblastní soutěže. 

 

ŠACHY 

Ještě předtím, než byla od pondělí celá republice poslána do karantény, byla by královská hra tou, 

jaká by asi byla schopná pokračovat, protože běžné utkání v soutěžích družstev na osmi 

šachovnicích by se do limitu třiceti lidí vešlo. Teď je samozřejmě všechno jinak, ovšem šachisté 

nehodlali nic riskovat ani předtím. „Přestože by bylo možné za dodržení všech nařízení a 

bezpečnostních opatření některé ze soutěží odehrát ve stanovených termínech, rozhodli jsme se 

neriskovat zdraví všech účastníků a ani regulérnost a tyto soutěže do odvolání přerušit,“ vysvětlil 

předseda výkonného výboru svazu Martin Petr. Stopku má tedy extraligy i další ligové soutěže, s 

okamžitou platností přerušil všechny své soutěže i Pardubický krajský šachový svaz. 

ATLETIKA 

O štěstí, dá-li se to v těchto krušných časech tak říci, mohou hovořit atleti, jimž se v únoru a na 

začátku března podařilo uskutečnit zimní vrcholy, tedy domácí halové šampionáty všech věkových 

kategorií. Než naostro vypukne letní část sezony, je relativně dost času, takže atletický svět může 

doufat… Řada plánovaných akcí je však rušena stejně jako v dalších odvětvích, velmi bolestivě na 

nouzový stav doplatí zejména populární běhy mimo dráhu. Z regionálního seriálu Iscarex Cup 2020 

zatím oficiálně vypadly tři podniky: Deset jarních kilometrů v Kunčině, Běh za břehem v Zábřehu 

na Moravě a nyní také Svitavská desítka plánovaná na poslední březnovou sobotu. Organizátoři z 

klubu Atletika Svitavy klání zrušili bez náhrady. 

 

STOLNÍ TENIS 

Byť byl v pátek 13. března vyhlášen v Česku nouzový stav, našel se sport, který ještě poté odehrál 

soutěžní zápasy, a to dokonce na nejvyšší úrovni. V extralize stolního tenisu bylo totiž možné 

realizovat utkání za tehdy platné přítomnosti nejvíce třiceti osob na sportovišti. Následně ovšem 

musely být i stolnětenisové soutěže zastaveny a také krajští družstva čekají na další rozhodnutí 

asociace. Do konce základní části dlouhodobých ligových soutěží zbývá závěrečné dvoukolo, které 

se ovšem o následujícím víkendu rozhodně hrát nebude (jenom v případě první ligy mužů a 

choceňského klubu a jsou na programu ještě dva hrací termíny). Přerušeny jsou rovněž veškeré 

soutěže řízené krajskými a regionálními svazy stolního tenisu. 

OSTATNÍ 

Nejen samotné sportovní soutěže v kraji doplácejí na prohlubující se koronavirovou infekci. 

Jednotlivé svazy a asociace ruší a překládají řadu školení a seminářů nutných pro hladký průběh 

svých soutěží a závodů, omezuje se provoz sekretariátů, o zavírání sportovišť netřeba dlouho 

diskutovat. A po vyhlášení karantény je na tom špatně i sportovní a pohybové vyžití nejširší 

veřejnosti. Důkaz? Klub českých turistů musí rušit spoustu pochodů a výletů po celé republice, na 



 

 

kterých se schází často i několik stovek pěších a cykloturistů všech generací. V regionu to aktuálně 

postihlo například 44. ročník oblíbeného pochodu Jarní přírodou, který měli v sobotu 21. března 

hostit turisté v Jaroměřicích u Jevíčka. Přerušeny jsou soutěže v házené, bowlingu a všech 

odvětvích provozovaných v Pardubickém kraji. Neuskuteční se ani trénink s olympioniky, projekt 

Českého olympijského výboru, který měli tento pátek přívítat školáci z litomyšlské třetí základky. 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS   
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Velikonoční kalendář s Online šachovými testy   

16.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Na období od úterý 17. března až do pondělí 13. dubna jsme na webu Šachy Dolmen připravili sérii 

Online testů http://sachy-dolmen.cz/stranka/velikonocni-kalendar-s-online-sachovymi-testy. 
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Každý den se otevřou tři testy pro různé úrovně obtížnosti – lehké (pro začátečníky), střední (pro 

mírně pokročilé) a těžké (pro pokročilejší šachisty).  

Vylosovaní řešitelé budou odměněni knižními cenami z Nakladatelství Galerie Dolmen a 

dárkovými předměty věnovanými Šachovým svazem České republiky.  

Všechny Online testy jsou přístupné zdarma a volně pro všechny šachisty. Jsou vhodné jako 

doplnění domácího šachového studia.  

Martin Beil  

Článek publikován 16. 3. 2020 v rubrice 

 

Sportovcem roku na Táborsku je pilot Martin Šonka. Už počtvrté   
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Na sklonku února se v táborském Hotelu Palcát konalo vyhlášení ankety Sportovec roku okresu 

Tábor 2019. 

 

Kromě krásných pohárů a upomínkových předmětů se na Plese sportovců rozdávala dobrá nálada. 

O tu se postaraly děti z taneční školy 6dance, kapela Blueband i opěrní pěvkyně Karolína Berková.  

Anketu Sportovce roku ovládl v jednotlivcích počtvré za sebou, což se za 26 let soutěže ještě 

nikomu nepovedlo, pilot Martin Šonka. Vzhledem k tomu, že byl na konferenci v zahraničí, cenu za 

něj převzala partnerka, letuška a bývala veslařka Olga.  

Druhý se umístil cyklokrosař Michal Boroš, třetí atletka - skokanka Adéla Záhorová. Následovali 

Jakub Ťoupalík (cyklokros), Martin Hána (karate), David Tupá (vrh koulí), Matěj Vaněk 

(kanoistika), Klára Mazalová (ploutvové plavání/rychlostní potápění), Žaneta Chudá (veslování) a 

Jakub Navrátil (fotbal).  

V kategorii kolektivů zlato vybojoval tým Triathlon Teamu Tábor, druzí se umístili softbalisté 

Hladoví Hroši - TJ Spartak Sezimovo Ústí, třetí skončil fotbalový tým FC MAS Táborsko.  

Cenu Trenér roku pro nejlepšího trenéra převzal trenér Petr Suchý z oddílu veslování TJ VS Tábor.  

Do síně slávy byli uvedení Stanislav Bambula (cyklistika), Miloslav Růžička (atletika) a Zdeněk 

Vránek (fotbal). Do síně slávy tělocvikářů vstoupila Libuše Szutáková. Cenu města Tábora pro 

nejlepšího tělocvikáře si odnesla Hana Hojdarová.  

V rámci plesu byli vyhlášení také mladí a nadějncí sportovci. Ocenění Talent roku získali: Václav 

Dostál (cyklo), Adam Kubík (cyklo), Klára Malenická (veslování), Michal Kopeček (kanoe), 

Tereza Koubová (softball), Ludmila Svrchokrylová (šachy), Jan Hošek a Aneta Červená (tanec), 

Tomáš Máchal (americký fotbal), Stella Posavádová (mod. gymnastika), Veronika Křížová 

(krasobruslení), Filip Votruba (karate), Martin Vymětal (kulturistika), Sára Studená (plout. plavání, 

potápění), Lukáš Bambula (florbal), Jakub Homola (triatlon), Anna Kosobudová (orient. běh), 

Tomáš Květoň (fotbal), Adriana Oulíková (volejbal), Jan Echtner (házená), Nikola Komendová 

(moder.gymnastika) a Marek Wolf (basketbal).  

Více fotek na fcb Kulturne.com ZDE.  

 

Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu se hrát bude   
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Šachový Turnaj kandidátů je jednou z posledních akcí, která kvůli šířící se nákaze nemoci COVID-

19 zůstala v nejbližším sportovním kalendáři. Osm velmistrů začne v úterý v ruském Jekatěrinburgu 

bojovat o právo vyzvat norského mistra světa Magnuse Carlsena. 

 

Rusko zatím nepřistoupilo k plošnému rušení sportovních akcí, přestože k dnešnímu dni eviduje 63 

případů nákazy novým koronavirem. Dál se hraje fotbalová i hokejová liga a ani o odložení Turnaje 

kandidátů pořadatelé neuvažovali. V samotném Jekatěrinburgu zatím nikdo pozitivně testován 

nebyl, přesto bylo preventivně uzavřeno kulturní Centrum Borise Jelcina, které stojí jen kousek od 

hotelu, kde se bude hrát. 

 

Turnaj budou provázet mimořádná zdravotní a hygienická opatření. Všichni účastníci byli hned po 

příletu testování na koronavirus, další testy je čekají po desátém kole. Mezitím dvakrát denně 

absolvují lékařskou prohlídku. Před partií ani po ní si nebudou muset podávat ruce, jak je v šachách 

běžné. Dva čínští šachisté strávili po příletu do Ruska dva týdny v karanténě. Velmi omezen bude i 

přístup diváků do sálu. 

 

Přesto má rozhodnutí hrát turnaj hodně kritiků, kteří argumentují hlavně tím, že během téměř tří 

týdnů, kdy se bude hrát, se může situace výrazně zhoršit. Tejmur Radžabov z Ázerbájdžánu, jeden z 

šachistů, který si vybojoval právo startu, vyzval FIDE, aby turnaj odložila. Když byl jeho návrh 

odmítnut, oznámil, že do Jekatěrinburgu nepřiletí. Jeho místo tak zaujal první náhradník Francouz 

Maxime Vachier-Lagrave. 

 

Šachisté budou hrát každý s každým dvakrát. Hlavním favoritem je druhý hráč světového žebříčku 

Američan Fabiano Caruana, který stejný turnaj vyhrál před dvěma lety. Jeho největšími soupeři by 

podle hodnocení ELO měli být Číňan Ting Li-žen a domácí velmistři Alexandr Griščuk a Jan 

Něpomjaščij. V sázce je nejen právo vyzvat Carlsena k boji o šachový trůn, ale i půl milionu eur, 

tedy více než 13 milionů korun.  

 

Foto: 

Šachy - ilustrační foto 

AP 

 

Ať Kaválek zazpívá Marseillaisu!   
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Když Miloš Forman, jenž byl zapáleným šachistou, řešil nějakou úlohu, zvedl v Connecticutu 

telefon a vytočil číslo do Virginie, kde žil a dosud žije jeho kamarád, kterému říkal Kavalec. 

Následoval pak třeba i hodinu trvající rozhovor, jehož záznam by byl významným příspěvkem k 
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dějinám šachu, filmu i českých osudů v Americe. Lubomír Kaválek do ní přišel v roce 1970 jako 

nejmladší československý šachový velmistr, vycházející hvězda turnajů, bystrý a veselý mladík, 

kterého si brzy všimne Bobby Fischer a požádá ho, aby mu dělal sekundanta při zápasu století s 

Borisem Spasským v roce 1972. Kaválkův život je román, který ostatně píše jiný jeho „americký“ 

kamarád, Jan Novák. My jsme se sešli v pražském hotelu Don Giovanni, kde se konal šachový 

turnaj, jenž mj. připomínal třicet let od pražského turnaje v roce Kaválkova návratu domů. Jen 

symbolicky ho tehdy měl zahájit Václav Havel, ale ten nakonec odehrál celou partii, čímž narušil 

protokol. 

 

Když Miloš Forman, jenž byl zapáleným šachistou, řešil nějakou úlohu, zvedl v Connecticutu 

telefon a vytočil číslo do Virginie, kde žil a dosud žije jeho kamarád, kterému říkal Kavalec. 

Následoval pak třeba i hodinu trvající rozhovor, jehož záznam by byl významným příspěvkem k 

dějinám šachu, filmu i českých osudů v Americe. Lubomír Kaválek do ní přišel v roce 1970 jako 

nejmladší československý šachový velmistr, vycházející hvězda turnajů, bystrý a veselý mladík, 

kterého si brzy všimne Bobby Fischer a požádá ho, aby mu dělal sekundanta při zápasu století s 

Borisem Spasským v roce 1972. Kaválkův život je román, který ostatně píše jiný jeho „americký“ 

kamarád, Jan Novák. My jsme se sešli v pražském hotelu Don Giovanni, kde se konal šachový 

turnaj, jenž mj. připomínal třicet let od pražského turnaje v roce Kaválkova návratu domů. Jen 

symbolicky ho tehdy měl zahájit Václav Havel, ale ten nakonec odehrál celou partii, čímž narušil 

protokol. 

 

Tady v hotelové lobby se na nás valí nevypnutelná hudba, tzv. hotelový pop. Vadila by taková 

zvuková kulisa šachistům? 

 

Asi jo, třeba Bobby Fischer měl tak citlivé uši, že vyžadoval, aby v prvních devíti řadách neseděli 

diváci. K soustředění je většinou nutné ticho. 

 

Ale jsou i šachisté, kteří se ponoří do hry tak, že kolem nich mohou bouchat bomby? 

 

Ale to víte, že jo. Mimochodem, já jsem tehdy před třiceti lety viděl hrát Havla a toho hra zaujala 

natolik, že vůbec nevnímal, co se kolem něho děje. Ale bomby se staly osudnými první ženské 

světové velmistryni, Věře Menčíkové, její matka byla Angličanka, táta Čech, ona se narodila před 

revolucí v Moskvě… Hrála ale za Československo, za války žili v Londýně a někdy ke konci války 

zahynula při bombardování, i s mámou a sestrou, taky výbornou šachistkou. 

 

Váš otec pracoval v Rádiu Svobodná Evropa. To tam mohl zažít výbuch, který nastražil špion Pavel 

Minařík… 

 

On tam zažil jiný výbuch, to mu to bouchlo přímo pod okny redakce, ale to bylo dřív. Můj táta 

pracoval ve Svobodné Evropě od úplných začátků, to ještě vypouštěli ty balony s letáky přes 

hranice, až do odchodu do penze v polovině 70. let. Nejdřív četl zprávy, pak se vypracoval na šéfa 

produkce, takže byl něco jako režisér. Toho Minaříka, že se na něho ptáte, tam určitě taky zažil: to 



 

 

byl taky případ… On nejdřív vybral nějakou kasu v redakci, a když na to přišli, tak pláchl a dělal ze 

sebe rozvědčíka. 

 

Pořád ta hrozná hudba… Mívají šachisté hudební talent? 

 

Často. To jsou propojené předměty: matematika, hudba, šachy. Já jsem zažil spoustu muzikantů v 

Carnegie Hall, kteří o přestávce nebo po koncertě hned hráli šachy. I mezi velmistry se vyskytují 

skvělí muzikanti. Nejslavnější byl asi Mark Tajmanov (1926–2016), ten jezdil i po turné jako 

klavírní virtuos. Někdy doprovázel na klavír Vasilije Smyslova (1921–2010), ten zase vystudoval 

operní zpěv a byl to vynikající barytonista. Oba by se určitě prosadili i jako hudebníci, přitom patřili 

ke světové šachové špičce, Smyslov byl krátce i mistrem světa. Jiným příkladem je maďarská 

jednička Lajos Portisch (nar. 1937), jednu dobu patřil do světové desítky, to je taky výborný operní 

pěvec. Ten si dokonce vymohl, že když přijede hrát na turnaj, tak tam bude vždycky mít jeden večer 

koncert. No, šachisti tam chodili ze slušnosti. 

 

A jiný druh talentu? 

 

Samozřejmě matematický… Ten je z podstaty věci častý. Asi jeden z našich nejznámějších 

matematiků, Miroslav Katětov (1918–1995), byl výborný šachista, v mládí hrál šachy závodně a byl 

mezinárodním mistrem. Nebo John Nunn (nar. 1955), jeden z nejlepších současných britských 

šachistů, ten vystudoval snad už v patnácti matematiku na Cambridgi a napsal nějakou slavnou 

matematickou disertaci. Takže nadaných lidí se mezi šachisty najde dost. 

 

Může nějakému dobrému šachistovi matematika vůbec nejít? Že by z ní třeba i propadl? 

 

Může. Třeba já jsme z ní skoro propadal. Na gymnáziu jsem měl před maturitou z fyziky pětku a z 

matematiky tak slabou trojku. To už jsem hrál šachy, zrovna jsem měl zápas s tím Katětovem, tak 

jsem mu to řekl a on se měl ptal, co chci studovat, a já jsem mu řekl, že matfyz… Trochu se divil. 

 

To bych se divil taky, když jste z fyziky propadal a matematiku jste měl za slabou tři… A přitom 

jste hrál šachy. 

 

Já jsem se na matfyz hlásil proto, že by mě jako syna emigranta ze Svobodné Evropy stejně jinam 

nevzali. A říkal jsem si, že když tolik šachistů jsou matematici, tak se to doučím. Jenže oni mě 

nevzali ani na ten matfyz, tak jsem šel do Žiliny, kde právě otvírali Vysokou školu dopravní, kam se 

jim nikdo moc nehlásil, a tak mě vzali. Jenže potom mě chtěli vyhodit, protože jsem neměl nějaké 

zkoušky, a taky mi zakazovali hrát šachy, když tak špatně studuju, jenomže já si vymohl, aby mě 

pustili na mistrovství republiky, které jsem vyhrál, jako vůbec nejmladší šachista. To bylo v roce 

1962. 

 

Zdejšímu šachu tehdy dominovali Luděk Pachman a Miroslav Filip. To jste porazil i je? 

 



 

 

Oni na tom mistrovství nehráli. Ale za půl roku v Praze už jsem s nimi hrál, to jsem skončil na 

druhém až třetím místě s Filipem, Pachman vyhrál. Nejsilněji obsazené mistrovství Československa 

bylo v roce 1968, Filip, Pachman, Hort… Tam jsem se rozjel a udělal jedenáct bodů z dvanácti a 

vyhrál jsem. Pak jsem jel na turnaj do Amsterdamu, kde jsem porazil Davida Bronštejna (1924–

2006), to byla taky legenda… Potom jsem hrál v Polsku, kde jsem se honil se Smyslovem o první 

místo, a uprostřed turnaje přijely do Prahy tanky. 

 

Tak jste zůstal v Polsku… 

 

Na chvíli. Pak jsem to vzal rovnou do Lince s přestávkou na chvíli v Praze, bydlel jsem na Floře v 

takovém starém činžáku bez výtahu, vyběhl jsem do pátého patra, vzal si pár věcí, košile a šachové 

partie, a pokračoval do Rakouska. Odtamtud jsem hned zavolal tátovi a druhý den jsem pokračoval 

do Mnichova. 

 

Váš otec odešel, nechal vás tady v dětském věku s matkou… Přece jenom, nevyčítal jste mu to? 

 

Já jsem o tom tehdy takhle nepřemýšlel. To až možná později, pak mě napadalo, že to bylo možná 

něco podobného, jako když v roce 1976 emigroval Viktor Korčnoj (1931–2016) a nechal v Rusku 

manželku s malým dítětem, které pak Sověti nechtěli několik let za ním pustit. Nikdy to není snadná 

situace. Když otec odcházel, bylo mi šest. To bylo na podzim 1948, představte si, koupil mámě a 

mně let nad Prahou, a právě v té době se plazil přes kopečky… Ale my jsme se s tátou vídali od té 

doby, co jsem mohl začít jezdit do zahraničí hrát šachy. Poprvé jsem tátu viděl v šedesátém čtvrtém 

v Tel Avivu. 

 

Vás pouštěli takhle do světa? 

 

Jo, tehdy už jo. Vždycky to bylo v rámci týmu na nějaký turnaj. A s tátou jsme si dávali tajné srazy. 

Posílal mi motáky s podrobnými vzkazy, kde se uvidíme. Někdy to bylo dost dramatické. Mě hlídal 

jistý Bedřich Thelen, předseda šachového svazu, zajímavá postava, on byl před válkou velkostatkář 

někde na Hradecku a měl zálibu chodit do bordelů a u šampaňského přesvědčovat prostitutky, aby 

se napravily. Tak se mu podařilo rozfofrovat všechny peníze, a tak vstoupil po válce do KSČ a 

věnoval se šachistům. Věděl, že se s tátou scházím, a měl za úkol mě před ním chránit. Naposled 

jsme spolu byli v roce 1967 v Súse v Tunisku, to měl za úkol od StB tátovi říct, že jestli za mnou 

bude jezdit, tak mě ven už nikdy nepustí. No, tak chodili s tátou do baru na drink a pak mi říkal, 

hele, nemohl bys mu to říct sám… 

 

A když jste zůstal na Západě, tak jste tu nechal matku? 

 

Ona šla na Západ taky. V létě 1968 byla v Jugoslávii a přemístila se do Švýcarska, kde žila 

spokojeně až do smrti. 

 

Shledali se s vaším otcem? 

 



 

 

Ne, oni se mezitím rozvedli. Otec měl novou rodinu. 

 

Proč jste nezůstal v Evropě? 

 

Mně táta nabízel, jestli nechci nastoupit do Svobodné Evropy, ale já nechtěl, říkal jsem si, že je plno 

mnohem lepších lidí, skutečných novinářů, kteří se na to hodí, že moje místo je jinde. Tak jsem 

požádal o víza do Ameriky, dva roky na ně čekal a v roce 1970 tam odjel. Chtěl jsem tam studovat 

slavistiku. 

 

Proč slavistiku? 

 

Mě vždycky zajímala literatura a měl jsem sklony k poezii… Obdivoval jsem Michaila Tala (1936–

1992), on byl Lotyš, hrál samozřejmě za Sovětský svaz, byl opravdu kulturně velmi vzdělaný a 

sečtělý, napsal třeba vědeckou práci o Dvanácti křeslech Ilfa a Petrova. Jednou jsem mu půjčil 

jakousi sedmisetstránkovou knihu a on mi ji druhý den ráno přinesl přečtenou. No tak tohle mi 

imponovalo a chtěl jsem taky studovat literaturu. Pak ale přece jen převládly šachy. 

 

O šachy se taky zajímal Vladimír Nabokov. Jak by asi vypadala vaše partie s ním? 

 

On byl spíš takový ten typ teoretika, kterého bavily různé myšlenkové operace a hříčky, třeba mat 

třetím tahem. Já nevím, jestli by byl vůbec na hraní. 

 

Pomůže šachistovi, když je vzdělaný ještě v něčem jiném? 

 

Může a nemusí. Za Jugoslávii hrával velmistr Milan Matulović (1935–2013), to byl kluk, který 

vyrostl v Bělehradě doslova na ulicích, a když se naučil hrát šachy, tak sotva uměl číst a psát. Ten 

ještě když už hrál mezinárodní turnaje, měl problém si zapisovat tahy, tak si zapisoval jen svoje, a 

když mu rozhodčí řekl, že si musí zapisovat i tahy soupeře, tak řekl, že ty jsou tak špatné, že to ani 

nestojí za to. Ale k té otázce. Obecně by se asi dalo říct, že když se oddáte v mládí jen a jen šachu, 

tak asi máte větší náskok, ale za co pak ten život stojí? Tou cestou já jít nechtěl. Já si chtěl číst, 

vzdělávat se, poznávat svět. Vést pestrý život. 

 

Nebyl Bobby Fischer příkladem takového jednostranného génia? 

 

Ne, nebyl. Tahle představa vznikla až později. Já ho poznal, a znali jsme se dobře, jako fajn kluka. 

Když hrál v roce 1972 se Spasským v Reykjavíku, tak jsem tam byl poslán jako reportér Hlasu 

Ameriky. No a Bobby mě asi v půlce zápasu požádal, abych se stal jeho konzultantem: trochu jsme 

se znali už předtím, ale tehdy začala naše známost. To pokračovalo v roce 1977, když mi zavolal 

Miloš Forman a řekal mi, že Peter Falk, ten inspektor Colombo, koupil práva na zfilmování „zápasu 

století“, jak se tehdy říkalo reykjavickému souboji, a že Milošovi nabízí, aby to zfilmoval. Tak mi 

volal, jestli bych mu s tím pomohl, že budu oba dva znát. Se Spasským, který měl druhou ženu 

Francouzku a žil už tehdy na Západě, nebyl problém, ale s Bobbym to bylo těžší, ten třeba říkal, že 



 

 

nikdy nebude točit před druhou odpoledne, protože dlouho spí. To jsem pak říkal Milošovi, hele, ty 

nebudeš režírovat jeho, ale on tebe. Pak z toho postupně sešlo, to je dlouhá historie. 

 

Fischer se pak poněkud zbláznil, že? 

 

Postupně se u něho začaly projevovat takové úvahy, jak to vlastně bylo s holocaustem, až do těch 

spikleneckých teorií zabředl úplně. V roce 1979 mi napsal dopis, že si uvědomuje, kolik času ztratil 

s šachem, a že se teď musí věnovat ušlechtilejším věcem. Pak už jsme se nevídali. Ale já na něj 

vzpomínám v dobrém. Měl takový upřímný smích, byl to přátelský člověk. Novináři ho moc rádi 

neměli, protože se jim vyhýbal. Vyvrcholilo to po 11. září 2001, kdy řekl, že to Americe patří. 

Tehdy žil v Japonsku, protože mu v Americe hrozilo vězení. Poslední roky trávil na Islandu, kde 

mu dali azyl, umřel tam v roce 2008. 

 

A jaký je Boris Spasskij? 

 

Milý člověk. Taková upřímná ruská duše. Ta ruská melancholie a sentiment v něm zůstávají, i když 

už léta žije na Západě. Jednou jsem ho ve Vídni seznámil s Pavlem Landovským, on měl taky ruské 

předky a mluvil takovou literární ruštinou. Moc dobře si porozuměli. To nebyl žádný bolševik… 

 

Na rozdíl od Karpova, Brežněvova miláčka. 

 

Jeho bolševická pověst vznikla tím, že holt hrál za Sovětský svaz a soupeřil s antikomunistou a 

emigrantem Korčným. Ty věci nejsou tak jednoduché. 

 

Věřil jste tomu, že do zápasů Karpov–Korčnoj (1978 a 1981) zasahovala KGB a vzala si na pomoc i 

parapsychology? 

 

Tak samozřejmě že to Sověti brali jako politické zápasy, stejně jako cokoli předtím. A je taky fakt, 

že Rusové parapsychologii věřili. Měli člověka, který se jmenoval Wolfgang Messing (1899–1974), 

to byl polský Žid, který se narodil v ruském záboru, prožil celý život v Sovětském svazu a byl to 

jejich nejslavnější hypnotizér. Nejdřív ho věznili na Lubjance a pak přišli na to, že by ho mohli 

nasadit třeba na šachisty. Poprvé to vyzkoušeli v roce 1965, když hrál v Tbilisi Spasskij s Talem a 

Spasskij ho nemohl porazit, Messing tam seděl a zíral na něj, pak odjel a Spasskij vyhrál. 

 

Proč Sovětům tak hrozně záleželo na tom, aby vyhrávali v šachách? 

 

Protože tím chtěli demonstrovat intelektuální převahu nad Západem. A přitom šachy může hrát 

opravdu každý, skoro nic to nestojí. Začal to organizovat jistý Nikolaj Krylenko, bolševik z 

Leninovy party. A on vymyslel takzvané šachistické pětiletky, ve kterých se měl z šachů stát 

proletářský sport, takže se organizovaly šachistické úderky, každý závod měl šachový klub a 

všemožně se to podporovalo. Pak ho nechal Stalin za velké čistky popravit, ale šachy už nezakázal. 

 

Taky když Lenin řekl, že šachmaty, eto lučšaja gimnastika mozga… 



 

 

 

A víte, že to asi Lenin nikdy neřekl? Aspoň v jeho spisech se to nikde nenašlo. Prý si to vymyslel 

někdy v padesátých letech na Slovensku nějaký šachista, když chtěl organizovat turnaj, a 

funkcionáři mu to nechtěli povolit. Tak on řekl, jak to, když veliký Lenin řekl, že šachy jsou 

nejlepší gymnastika mozku? Tak oni se lekli a pak se to ujalo i jinde. 

 

Jsou nějaké národy, kterým šachy nejdou? 

 

To bych takhle neřekl… Asi v Africe se hrají méně, černošských šachistů opravdu moc není, ale z 

toho bych moc nevyvozoval. Jinak se hrají všude. Číňani teď udělali hrozný skok dopředu, 

Indové… Peršani mají kluka, který je asi nejlepší junior na světě, je teď tady v Praze s tátou, 

nedávno zůstali na Západě. Arméni byli vždycky dobří, oni hrají tak zajímavým způsobem, že 

nikdo nechápal, co to je. V Evropě má každý národ nějakého dobrého šachistu. 

 

Ještě se vraťme do roku 1968. Kdy jste šel z Německa do Spojených států? 

 

Já to tam chvíli zkoušel a říkal si, že bych mohl hrát třeba za Monako. Tak jsem i napsal dopis 

knížeti Rainierovi, ten hrál dobře šachy. Jenže tam řekli, že by to byl precedent, který ještě nikdy 

nepoužili. Potom to vypadalo, že bych mohl hrát za Francii, dokonce mi jeden úředník už vydal 

povolení. Tehdy Francouzi, vždy když podnikli nějaký úřední výkon jménem republiky, museli 

povstat a zazpívat Marseillaisu. Tak já taky povstal, ale v tom rozrušení jsem si nemohl 

vzpomenout na slova. Přitom já se francouzsky učil a uměl jsem Marseillaisu nejlíp ze třídy, to 

vždycky, když učitelka už nevěděla, co o hodině dělat, spolužáci začali volat, ať Kaválek zazpívá 

Marseillaisu! 

 

A proč jste nešel do Francie? 

 

Já tam nikoho neměl a francouzština mi zas tak nešla. 

 

Ale příjmení Kaválek vypadá francouzsky: cheval, Koníček… 

 

To je jedna možnost a druhá vás zavede do Polska, protože kawałek znamená kousek. 

 

Mají šachy pořád takovou prestiž jako v minulosti? 

 

Bohužel ji ztratily. Jednak zmizelo to soupeření se Sovětským svazem, to tomu dávalo jisté napětí a 

dobrodružství. A taky myslím, že se vytratily velké barvité osobnosti. Postavy, o kterých jsme 

mluvili, to byli giganti, skoro nadlidské bytosti. Teď jsou dobří hráči, ale o gigantech bych 

nemluvil. 

 

Neuškodily šachům počítače? 

 



 

 

To víte, že se tím všechno úplně změnilo. Když Kasparov prohrál s počítačem (v zápasech na šest 

partií nejprve Kasparov roku 1996 nad Deep Blue zvítězil 4:2, rok nato zdokonalený počítač 

Kasparova porazil 3,5:2,5 – pozn. red.), tak „zradil“ lidstvo. My jsme se na to šli v New Yorku 

podívat s Milošem Formanem a bylo to jako rekviem za celé dějiny šachů. Vývoj je teď už tak 

daleko, že nad počítačem vyhrát nemůžete. Tím ze hry zmizelo lidství. A bez toho to není ono. 

 

Jak pokračuje vývoj umělé inteligence ve světě?   
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Ukážeme si, jak se k umělé inteligenci na přelomu druhé a třetí dekády staví přední světoví 

odborníci a osobnosti z byznysu a také, kde všude se už umělá inteligence uplatňuje. 

 

Přesná a jediná definice umělé inteligence neexistuje, protože jsou neustále vedeny spory, jak 

umělou inteligenci nejlépe definovat. I přes velké množství definic se vždy jedná o definice obecné, 

které nevysvětlují, co samotná inteligence je.  

Nejuznávanější definici tak vytvořil Marvin Minsky už v roce 1967: „Umělá inteligence je věda o 

vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který 

bychom – kdyby ho dělal člověk – považovali za projev jeho inteligence.“  

Obecně lze tedy říci, že umělá inteligence je vědní obor, který se zabývá tvorbou strojů, které 

vykazují inteligenci (pod kterou si ale každý představuje něco jiného).  

Pro srovnání názorové pestrosti uveďme další definice E. Richové: „…umělá inteligence se zabývá 

tím, jak počítačově řešit úlohy, které dnes zatím zvládají lidé lépe,“ a Ivana Zelinky: „Umělá 

inteligence je označení uměle vytvořeného jevu, který dostatečně přesvědčivě připomíná přirozený 

fenomén lidské inteligence.“  

Kde všude tedy můžeme využít služeb umělé inteligence v praxi? Možná vás překvapí, že:  

Trh s autonomními vozidly je poháněn AI.  

Očekává se, že do roku 2027 se na celém světě bude trh se autonomními vozidly v hodnotě 127 

miliard dolarů – a technologie AI je pro jejich realizaci zásadní. NVIDIA vytvořila svůj vlastní 

počítač – Drive PX Pegasus – speciálně pro automobily bez řidičů a poháněný společnostmi AI a 

GPU.  

Některé produkty, které kupujeme, jsou navrhovány umělou inteligencí.  

Jeff Bezos (Amazon) v loňském roce investorům řekl, že na platformě elektronického obchodování 

systémy strojového učení se používají k doporučování produktů zákazníkům.  

AI zahrnuje mnoho různých typů počítačového učení.  

Umělá inteligence se často používá jako „catch-all“ k popisu počítačových systémů, které se mohou 

učit. Existují však konkrétnější označení, jako je strojové učení, hluboké učení a tzv. deep 

inference, které obsahují podrobnosti o tom, jak se tyto počítače učí. Například známý výrobce čipů 

definuje strojové učení jako „praxi používání algoritmů k analýze dat, poučení se z nich a poté 

stanovení nebo predikci vybraného jevu na světě“.  

Někteří techničtí lídři se AI legitimně obávají.  

Elon Musk (Tesla), kterému nejsou pokročilé technologie cizí, při několika příležitostech varoval, 

že umělá inteligence může být pro lidstvo jako celek nakonec nebezpečná. Doporučuje určitou 
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regulaci kolem technologií a výslovně chce zakázat jakýkoli typ autonomních zbraní. Vzhledem k 

tomu, že některé vlády již pracují na zbraních s řízenou umělou inteligencí, zní jeho žádost 

rozumně.  

Světově proslulý fyzik Stephen Hawking předvídal, že díky AI mnoho pracovních míst zmizí.  

Hawking byl jedním z mnoha myslitelů, kteří věří, že systémy umělé inteligence odstraní mnoho 

pracovních míst a nevytvoří dost takových, která by je nahradila. Konkrétně řekl: „Automatizace 

továren již zdecimovala pracovní místa v tradičním zpracovatelském průmyslu a nárůst umělé 

inteligence pravděpodobně rozšíří toto zničení pracovních míst hluboko do středních tříd, přičemž 

pro lidi zbývají pouze ty nejzajímavější, kreativní a dozorčí role.“  

AI je velký byznys v oblasti medicíny.  

Očekává se, že do roku 2020 se tržby z chirurgické robotiky téměř zdvojnásobí – na 6,4 miliardy 

dolarů.  

Pokroky jsou vidět i v oblasti komunikace. Telemedicínští roboti již zajistili více než 750 000 

virtuálních klinických schůzek tam, kde to dříve nebylo možné, ať už z důvodu velké vzdálenosti, či 

jiných.  

Umělá inteligence působí i v oblasti mikrorobotů – méně než milimetroví mikroroboti nyní 

dodávají léky vysoce cíleným způsobem přes lidský krevní tok.  

A nesmíme zapomenout ani na zvířecí roboty – mazlíčky, kteří snižují stres pacienta tím, že 

odvádějí pozornost od bolesti a snižují pocit osamělosti.  

Lidé jsou chytřejší než jakýkoli druh AI – prozatím.  

Někteří vědci očekávají, že systémy umělé inteligence budou do roku 2035 jen z desetiny tak chytré 

jako člověk roku 2035. Ale kolem roku 2060 by se mohly začít dít zvláštní věci, AI by podle 

odhadu mohla začít vykonávat téměř všechny úkoly, které lidé dělají – a dělat je mnohem lépe.  

SvětAčkoliv umělá inteligence transformuje průmyslová odvětví a společnost, mezinárodní 

normalizační organizace pracují hlavně na tom, jak používat zařízení s umělou inteligencí v našem 

každodenním životě. V poslední době se objevilo mnoho mediálních zpráv o selhání zařízení AI, od 

zklamání miniaplikací na výstavě v CES až po nefunkční hotelové roboty. Některé z příběhů jsou 

velmi vtipné, ale vše, co nám říkají, je, že technologie se stále vyvíjí a že některé výrobky jsou 

navrženy lépe než jiné.  

The Wall Street Journal psal o hostu v roboticky vybaveném hotelu v Japonsku, který byl každých 

pár hodin probouzen asistentem na pokoji s žádostí, aby opakoval svůj příkaz. Manažer hotelu si až 

zpětně uvědomil, že silné chrápání hosta spouštělo robotův systém rozpoznávání hlasu. Pro každé 

faux-paus existuje ale také příběh o úspěchu. Například program na hraní šachů s názvem 

AlphaZero, který vyvinula výzkumná společnost AI DeepMind ve vlastnictví Alphabet (mateřská 

společnost Google), dosáhl významného pokroku.  

AlphaZero vyvinul nový styl hraní šachů, který je mnohem blíže lidské improvizaci než tradiční 

počítačové šachy. Je to proto, že AlphaZero se učí ze svých minulých úspěchů a chyb, spíše než 

počítá miliony možných permutací. Podle Wikipedie AlphaZero prohledává při šachové hře 80 000 

pozic za sekundu v porovnání se 70 miliony pozic pro šachový program Stockfish. AlphaZero 

používá (hlubokou) technologii neuronových sítí, někdy nazývanou hluboké učení, která v 

posledním desetiletí vyústila v pozoruhodná zlepšení strojového učení. Jak se zvýšil výpočetní 

výkon, hluboké neuronové sítě vytvořily stroje schopné provádět úkoly způsobem, který by nebyl 

za použití tradičních programovacích technik možný.  



 

 

Tím se transformovaly technologie, jako je počítačové vidění a zpracování přirozeného jazyka 

(NLP), které jsou v současné době rozmístěny v mnoha různých produktech a službách. Výroba, 

zdravotnictví a finance jsou jen některá odvětví, která využívají hluboké učení k odhalení nových 

vzorců, vytváření předpovědí a vedení rozhodování.  

Podle Mezinárodní federace robotiky (IFR) se prodej průmyslových robotů za posledních pět let 

zdvojnásobil. IFR předpovídá, že v roce 2021 dosáhne roční počet robotů dodávaných do továren 

po celém světě přibližně 630 000 kusů. Průmysloví roboti uspokojují skutečnou potřebu. Naproti 

tomu v oblasti spotřební elektroniky se velká pozornost stále zaměřuje na miniaplikace (gadgety). 

Do značné míry je to proto, že jsme dosud zcela nepřišli na to, jak nejlépe zařízení s umělou 

inteligencí v našem každodenním životě používat, nebo co od nich očekáváme.  

Korea Joongang Daily informoval v říjnu, že Korejci nejenže využívají inteligentní reproduktory ke 

změně televizního kanálu, ale také k diskusi o svých pocitech. V domácnostech se neuvěřitelných 

15 % věcí, které lidé inteligentním pomocníkům řekli, zdálo být pokusem o rozhovor, včetně 

spojení jako „nudím se“ a „jsem smutná“. Noviny zaznamenaly podobné chování i v hotelových 

pokojích, kde více než 18 % příkazů bylo pokusem o konverzaci. The Joongang Daily získal data 

od KT Corporation, největší telefonní společnosti v zemi.  

V roce 2017 se Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO a Mezinárodní elektrotechnická 

komise IEC staly prvními mezinárodními organizacemi, které ustanovily skupinu odborníků, která 

provádí standardizační činnosti v oblasti umělé inteligence. Subkomise SC 42 Umělá inteligence je 

součástí Společného technického výboru pro informační technologii ISO/IEC JTC 1 a spolupracuje 

s dalšími subkomisemi JTC 1, jako jsou například ty, které se zabývají internetem věcí, bezpečností 

IT a správou IT, jakož i se systémovou komisí IEC/SyC Smart Cities. Subkomise SC 42 také zřídila 

pracovní skupinu pro základní technické normy, aby poskytla rámec a společnou terminologii. 

Rovněž bylo zřízeno několik studijních skupin, aby zkoumaly výpočetní přístupy a vlastnosti 

systémů AI, důvěryhodnost, případy použití a aplikace a big data.  

EvropaV této souvislosti evropské výbory pro normalizaci CEN a CENELEC podporují činnosti 

subkomise ISO/IEC JTC 1/SC 42 Umělá inteligence a hodnotící skupiny IEC/SEG 10 – Etika v 

aplikacích autonomní a umělé inteligence.  

Počátkem roku 2019 zřídily Technické výbory CEN a CENELEC novou skupinu CEN-CENELEC 

Focus Group Artificial Intelligence, která zrcadlí činnost výše uvedených mezinárodních skupin, 

aby identifikovala potenciální specifické evropské požadavky a působila jako rozhraní při 

spolupráci s Evropskou komisí. Tento technický orgán má také poradní roli vůči jiným technickým 

komisím, na jejichž činnost mají vliv technologie AI. Skupina uspořádala své první zasedání v 

dubnu 2019 v Kodani. Sekretariát je v rukou dánského normalizačního orgánu a hlavním cílem této 

Focus Group je vypracovat plán standardizace AI pro celou Evropu.  

Pokud Vás článek zaujal a přáli byste si zapojit se do aktivit technické normalizace v oblasti umělé 

inteligence, kontaktujte prosím autora článku.  

 

Trenér Náměště a Vysočiny má bronz z mistrovství světa   
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Mezinárodní velmistr Petr Velička, trenér mladých šachistů Náměště i krajského centra talentované 

mládeže Vysočiny, získal jako člen družstva Czech Republic 1 na Mistrovství světa seniorských 

družstev bronzovou medaili. 

 

Mistrovství světa (MS) seniorských družstev v kategoriích nad 50 a nad 65 let se hrálo poprvé v 

České republice. Praha měla MS hostit ve dnech 5.-15. března. V každé z kategorií nastoupilo přes 

padesát čtyřčlenných družstev s možností jednoho náhradníka na soupisce. Podmínkou sestavení 

družstva byl odpovídající věk a příslušnost ke stejné národní šachové federaci. Na startovní listině 

tak byly jak týmy reprezentací států, tak krajů či klubů.  

Vzhledem k postupu pandemie koronaviru a z ní vyplývajících opatření se od pátého kola hrálo ve 

více sálech po menších skupinách a bez účasti diváků a těsně před sedmým kolem se všichni 

účastníci dozvěděli, že poslední dvě kola se hrát už nebudou, kolo bude posledním a po něm 

následuje vyhlášení výsledků za omezené účasti pouze družstev na medailových příčkách.  

Hráč třetí šachovnice týmu Czech Republic 1 v kategorii O50+, mezinárodní velmistr Petr Velička, 

trenér mladých šachistů Náměště nad Oslavou i krajského centra talentované mládeže Vysočiny, 

patřil s družstvem reprezentace ČR k favoritům s nasazovacím číslem 3. Pět zápasů vyhráli a jen s 

nejvýše nasazeným týmem USA těsně prohráli 1,5:2,5, tím bylo o zlatu rozhodnuto. 

V posledním kole zkráceného turnaje došlo vzhledem k vzniklé situaci k rychlé remíze všech partií 

v prvních dvou zápasech, ale ve třetím zápase po kvapném odjezdu týmu USA too získal německý 

tým Lasker Schachstiftung GK kontumační výhru 4:0 a dostal se ve skóre o 0,5 bodu před českou 

reprezentaci na stříbrnou příčku. Reprezentace tak v sestavě GM Zbyněk Hráček, GM Petr Hába, 

GM Petr Velička, IM Ladislav Langner a IM Michal Konopka získala za třetí místo na MS 

bronzové medaile.  

Velmistr Petr Velička uhrál na třetí šachovnici dvě výhry a čtyři remízy a získal tak pro družstvo 

čtyři body ze šesti partií. Mladí šachisté Náměště nad Oslavou a Vysočiny se mohou od bronzového 

trenéra hodně naučit. Výsledky kategorie MS O50+  

Také druhý trenér Náměště nad Oslavou a krajského centra talentované mládeže Vysočiny hrál na 

tomto MS – na druhé šachovnici týmu Vysočina ve stejné kategorii O50+. Vysočina hrála ve 

složení od první šachovnice FM Pavel Švanda, Petr Mičulka, Jan Tesař a Roman Bradáč. Na 

nasazené těsně za polovinou měl v prvním kole čekat favorizovaný soupeř z Itálie. Protože se těsně 

před MS právě v Itálii rozšířila pandemie geometrickou řadou, den před MS byly zrušeny lety mimo 

jiné z Milána. Na MS nepřijel kromě Itálie ani z jiných tehdy rizikových oblastí nikdo. Na Vysočinu 

vyšel jiný favorit – v prvním kole hráli proti pátému nasazenému týmu Slovenska v čele s 

legendárními velmistry Ftáčnikem a Štohlem. Vysočinští neprodali svou kůži lacino, ale umění 

soupeřů znamenalo očekávanou prohru 0:4. Následovala stejně očekávaná výhra nad týmem 

Deutsche Schach-Löwen 3,5:0,5 a v třetím kole nečekaná výhra nad favority z TU Magdeburg 3:1. 

Tím se Vysočina dostala mezi přední týmy a zahrála si se silnými soupeři, ale těsné prohry ve 4.-6. 

kole s Rakouskem, VS Offenbach a s lotyšskými ženami v poměru 1,5:2,5 znamenaly propad 

tabulkou dolů. Očekávaný finiš kvůli zkrácení turnaje o dvě kola nemohla naplnit, tak si Vysočina 

aspoň „spravila chuť“ výhrou v sedmém kole nad týmem Wales Ordovices 3:1. Výsledná 35. příčka 

zhruba odpovídá startovnímu nasazení.  

První šachovnici hájil mistr FIDE Pavel Švanda z Jihlavy. Proti nejlepším hráčům soupeřů uhrál 

výborné tři body ze sedmi partií. Na druhé šachovnici získal Petr Mičulka podprůměrného 2,5 bodu, 



 

 

na trojce Jan Tesař 3,5 bodu a nejvíce bodů pro družstvo získal Roman Bradáč, 5 bodů na čtvrté 

šachovnici bylo pro tým spolehlivým základem.  

Výsledky družstva Vysočina  

Tým Vysočina Tým Czech Republic 1 Eva Kořínková  

Z Vysočiny hrálo na MS ještě družstvo TJ Žďár nad Sázavou v sestavě od první šachovnice 

Jaroslav Janáček 3 body/7 partií, předsedkyně KŠSV Eva Kořínková 2/6, Vladislav Obůrka 3,5/7, 

Pavel Kuda 1/6 a Josef Mička 0/2 a umístilo se na 48. místě. Ani tento tým si nevedl špatně, proti 

soupeřům s vyšším ratingem si většina hráčů vylepšila ELO bodování.  

Bleskového turnaje při MS se zúčastnili dva hráči z Vysočiny. Janu Tesařovi se nedařilo, ale 

zastoupil ho Petr Mičulka, který v úvodním kole vybojoval remízu s finským velmistrem. Zahrál si 

pak s mistry například z Kanady a exotické Kostariky a umístil se s nejlepším pomocným 

hodnocením z pětibodových na 11. místě.  

Výsledky bleskového turnaje  

Stránky MS s výsledky, partiemi, fotkami a dalšími informacemi  

Autor článku: Petr Mičulka jihlavsko, šachy, Třebíčsko, vysočina, žďársko  

 

 

 

 

 

 

 

Nedělní český online turnaj   
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Zítra, tj. v neděli 15.3. 2020 v 13:00 hodin, uspořádáme internetový turnaj na www.lichess.org. 

 

Na turnaj zvu všechny příznivce šachu. (Šířit to můžete dál!)  

Turnaj: Online turnaj VŠTE Arena  

Kdy: 15. 3. 2020  

Začátek: 13:00 hodin  

Konec: 14:30 hodin  

Tempo: 3+2 (na internetu je to spíše pomalé tempo)  

Kde: www.lichess.org  

Přesnější odkaz: https://lichess.org/tournament/Ur0MuHaF  

Pro přihlášení zadejte heslo: korona  

Prosím o šíření informace o turnaji!  

Jo a před chvílí mi přislíbil účast i Vašík Finěk! Takže, kdo si chce změřit síly s velkým borcem, tak 

bude mít možnost!!  

Bude-li zájem, turnaj můžeme opakovat. A třeba i každý den…  

Michal Novotný  

Článek publikován 14. 3. 2020 v rubrice  
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ   
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Děti v Ostravě rozvíjejí své schopnosti hrou šachů. Už od mateřské školy   
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Šachy podle řady výzkumů zlepšují výsledky dětí ve škole, všestranně rozvíjejí jejich představivost 

a logické myšlení i jejich osobnost a sociální dovednosti. Toho si jsou velmi dobře vědomi v 

Ostravě, kde projektem Šachy do škol chtějí zvýšit kvalitu výuky šachů na tamních základních a 

mateřských školách. 

 

Projekt Šachy do škol vznikl v Česku za podpory Šachového svazu ČR v roce 2013, Ostrava se 

zapojila o čtyři roky později. Nově podepsané memorandum města Ostravy, Šachového svazu 

České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity by mělo projekt ještě 

posílit. Zapojené školy například získají zdarma přístup do výukového šachového portálu, 

cvičebnice, online školení učitelů či finanční příspěvky, pokud budou šachy vedeny jako vyučovací 

předmět.  

Ostrava je v tomto ohledu unikátní zejména ve výuce šachů v mateřských školách a také v 

metodickém vedení pedagogů mateřských i základních škol. „Velký zájem o šachovou hru jsme 

zaznamenali u předškolních dětí. Chtěli jsme, aby děti uměly pojmenovat figurky a zvládly pár 

tahů. Děti však začaly hrát celé šachové partie,“ uvedla Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka. „Naší 

ambicí není za každou cenu vychovávat šachové mistry, i když samozřejmě podpoříme mimořádné 

talenty. Tou hlavní snahou je nabídnout dětem již v raném věku možnost, aby pomocí hry 

všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní 

docházky, ale i v dalším životě,“ doplnila resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.  

 

V posledním turnaji ligy se mladým šachistům dařilo   

13.03.2020 koprivnice.cz URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den: 3 500  

 

(Počet zobrazení: 1) Kopřivnice (cab) – Celkem 28 chlapců a dvě děvčata z Kopřivnice, Frenštátu 

pod Radhoštěm, Mořkova, Nového Jičína a Bílovce se 

 

zúčastnili pátého kola Okresní mládežnické šachové ligy, které v sobotu 22. února pořádal v 

klubovně zimního stadionu šachový klub Tatra Kopřivnice. Podle očekávání se celkovým vítězem a 

jediným účastníkem kategorie H18 stal Marek Štefaník z pořádajícího oddílu. Ten také zvítězil v 

předchozích čtyřech z pěti kol, v tom jediném nevyhraném totiž vůbec nestartoval. Z dalších 

kopřivnických mladých šachistů si vítězství připsal Martin Štichauer v kategorii H8, třetí skončil v 

kategorii H16, která však měla právě jen tři účastníky, Petr Štichauer, 3.-4. místo obsadil v kategorii 

H14 Andrii Tereshchuk a pátý skončil Filip Svoboda a v kategorii H12 se umístil na šesté příčce 

Jan Wojkowský.  

Dokonce 42 účastníků měl poslední turnaj Okresní mládežnické šachové ligy, který v sobotu 7. 

března pořádal Bílovec a v němž se kopřivnickým zástupcům nadmíru dařilo. Andrii Tereshchuk 

zvítězil v kategorii H12 (11 šachistů), Jan Wojkowský ovládl kategorii H10 (12 šachistů), v téže 

kategorii byl ještě třetí Lukáš Řeháček, a Vojtěch Kocián s Martinem Štichauerem se podělili o 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20732778/1897528/2020-03-13/398?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20735143/1897528/2020-03-13/399?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F4


 

 

první místo mezi šesti účastníky kategorie H8. Petr Štichauer skončil čtvrtý z pěti šachistů kategorie 

H16 a třetí ze tří byl Filip Svoboda v kategorii H14.  

 

VĚDA: Jste zombie, pouze o tom ještě nevíte   

12.03.2020 neviditelnypes.cz +1 Věda Miroslav Pivoda URL AVE: 5 000 Kč GRP: 0,20 RU / den: 

18 339 RU / měsíc: 243 470 

 

Jen cca 4 % práce v USA vyžadují lidskou tvořivost. Zbytek z dnešních pracovních míst (96 %) je 

tedy na nevyhnutelné cestě k smrti. V podstatě toto vám zaměstnancům vzkazuje někdejší mistr 

světa v šachu, Garri Kasparov, který v roce 1997 prohrál se superpočítačem Deep Blue firmy IBM, 

přestože prokázal a dokázal ve hře vidět několik tahů dopředu. 

 

Garri dnes označuje sám sebe za první lidskou oběť z řad znalostních pracovníků, jejíž pracovní 

místo bylo ohroženo IT strojem. Ale Garri se s tím smířil. Proč? Technologický vývoj prostě nelze 

zastavit. Výpočetní výkon superpočítače IBM, který Kasparova v roce 1997 tak teatrálně porazil, je 

dnes už principiálně dosažitelný i v mobilním telefonu. I počítačový program na hru šachu, je dnes 

už pokročilejší (jako aplikace tzv. nelidské umělé inteligence, tj. statistického strojového učení).  

 

To výše zmíněné číslo, 96 % nahraditelnosti člověka, představuje teoretický potenciál dosažitelný s 

principiálně dnes již poznanou technologií. Sice ještě ne dnes plně implementovanou, ale v delším 

časovém horizontu (několika desetiletí) zmíněnému vývoji (procesu implementace technologie) nic 

potenciálně nebrání. Nic tomu vývoji nebrání i bez nějaké budoucí revoluce v poznání 

(breakthrough), která samozřejmě také někdy (!) přijde. A co bude s těmi zbývajícími 4% (tvůrčí 

práce), se dosud neví. Divokou spekulaci o budoucí tvůrčí super-inteligenci (v důsledku budoucí 

revoluce v poznání) zde zatím přeskočme. Vraťme se raději do minulosti a tam, kde se úspěšně 

prosadila lidská tvořivost.  

 

Budoucí uplatnitelnost (vám lidem) zajistí lidská tvořivost 

 

Posilujte ji proto, prosím. Posilujte svou osobní konkurenceschopnost vůči nastupujícím, výkonem 

nepřekonatelným, strojům s umělou inteligencí (AI). Technologický vývoj počítačů a AI probíhá 

dnes především v USA, ale za absolutně nejtvořivější zemi světa (kvantitativně měřeno dle počtu 

udělených patentů) bylo označeno Švýcarsko (viz). Tato malá evropská země je pro Česko blíže jak 

geograficky, tak i velikostí – a tedy může poskytnout dobrou zpětnou inspiraci pro tzv. českou 

montovnu (což je, samozřejmě, jen hanlivé označení naší málo konkurenceschopné ekonomiky). O 

vývoji budoucích počítačů a AI ve Švýcarsku nejsem informován. I proto si zde všimnu jen jejich 

historie, která byla již poměrně dobře zdokumentována.  

 

Mou pozornost přitáhlo vyprávění česko-švýcarského architekta Miroslava Šika, že ve Švýcarsku 

nelze nalézt žádnou minulou architekturu bohatých paláců. V té zemi prý nikdy neproběhl 

feudalismus. Proč asi? To hornaté švýcarské teritorium, bez surovinových zdrojů, nebylo pro 

hamižné feudalisty vůbec nijak přitažlivé. Žili tam jen sedláci, kteří si stavěli svá fortelná selská 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WP072013/1897528/2020-03-12/428?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5


 

 

stavení. Jenže jejich extrémně silným národním zdrojem (národní konkurenční výhodou!) byl 

zdravý selský rozum. A právě ten zdravý selský rozum vedl Švýcary k jejich specifické švýcarské 

demokracii, historickému vyhnutí ničivým evropským válkám a k vytváření národního bohatství 

především pomocí tvořivosti. To by mohlo být pro Čechy inspirativní.  

 

Zde je kontextuální emotivní povzdech pamětníka nad slabou českou konkurenceschopností (z 

důvodu nerealizovaných českých inovačních příležitostí), s cílem nejen urazit jmenované, ale též 

vyprovokovat ostatní čtenáře k hlubším úvahám. Jak?Parafrázováním výroku Garri Kasparova z 

nadpisu článku, totiž: Ekonomové 19. století a krátkozrací politici, jste magoři, pouze o tom ještě 

nevíte! Toto je ale jen můj osobní povzdech. Nic víc. Žádná politická agitace! Takže klid, prosím.  

 

Vlny, které ztvární naši budoucnost 

 

Spíše skeptický komentář k pasáži článku (ohledně budoucích dopadů AI na lidskou společnost) od 

spolužáka, strojního inženýra, který pracovně strávil hodně svého životního času v tzv. rozvojovém 

světě, je následující: „Ahoj Miro, něco na tom je, ale nedomnívám se, že to (tzn. 96 % zombie) 

bude platit globálně všude. V zemích jako je většina Afriky, vnitrozemí Číny, Ruska a zbytku Asie 

se to podle mně moc nedotkne, protože tam se žije ze zemědělské činnosti, která bude pokračovat, 

protože ty miliardy lidí potřebují denně něco do huby. A ty jejich 4 procenta chytrých odejdou do 

USA nebo do Evropy, což se již dlouho děje i teď, a bez nich se ty země nikam neposunou. To mi 

říká zbytek mého selského rozumu.“ 

 

Můj spolužák má jistě dobrý, praktický postřeh, ale v jeho úvaze (o budoucí možné negativní vlně 

emigrace tvořivých lidí z rozvojového světa do rozvinutého) nejsou zahrnuty úplně všechny faktory 

ve hře o budoucnost. Jak to celkově nakonec dopadne nevím, ale metaforicky zde poznamenám, že i 

na moři a oceánech vždy existují různé druhy vln. Některé vlny, se znaménkem plus a minus, se 

navzájem vyruší, ale jiné se občas i sečtou a vyprodukují pak obludnou vlnu. 

 

Jedna důležitá pozitivní vlna, kterou můj spolužák nebere v úvahu, je cílevědomé globální 

povzbuzování podnikatelské a inovační činnosti. A ta by měla ovlivnit život alespoň miliardy lidí 

hlavně v tzv. rozvojovém světě. Takovou inovační vlnu inicioval, a trvale ji posiluje, například 

americký technologický podnikatel, vzděláním lékař (nikoliv ekonom!), Peter Diamandis. V té 

technologické vlně je zahrnuto i úsilí o masivní výrobu potravin a bydlení pro lidi v tzv. 

rozvojovém světě. Popularizátor Tony Robbins se zabýval vypsáním motivační ceny X-Prize, 

kterou chce motivovat inovátory právě v oblasti produkce lidské stravy. (Ano, stále totiž platí 

poučka, že „člověk musí nejdříve jíst, pít a bydlet, a teprve pak se může zabývat vědou, kulturou a 

politikou“.) Ale jsou i mnozí jiní, kteří pracují na budoucnosti nasycení, poskytnutí čisté vody a 

střechy nad hlavou pro lidi rozvojového světa.  

 

Takže ano, vidím na obzoru rozbouřeného moře historie i pozitivní vlny, nejen hrozby. Jak to ale v 

součtu událostí dopadne, nemohu předpovědět. Pro dosažení budoucího stavu hojnosti, Diamandis 

zdůrazňuje nejen potřebu nových technologií (ty jsou vcelku samozřejmé), ale také potřebu 

extrémně vysokého kooperativního úsilí lidstva (v dnešní silně konkurenční společnosti). Ten druhý 



 

 

zmíněný faktor budoucího úspěchu je s velkým otazníkem. Nevíme, zda se ho podaří vyvolat. 

Kritickými faktory budoucího úspěchu zůstávají oba faktory, tzn. jak technologie, tak i spolupráce. 

 

Tři závěrečné moudrosti 

 

1.Garri Kasparov prokázal, že umí uvažovat několik tahů dopředu a domyslet důsledky ve hře v 

šachu. Dokázal to v uzavřeném systému, který je dán pevnými a neměnnými pravidly po celou 

dobu hry. Do jaké míry budou platit jeho předpovědi o budoucích důsledcích AI v otevřeném 

systému, jímž je lidská společnost, dosud nevíme. Očekávejme, že jeho osobní předpovědi se 

mohou naplnit s pravděpodobnou úspěšnosti podobnou předpovědím amerického inovátora Ray 

Kurzweila, která je 86%. Zde ale končí věda a začíná víra.  

 

2.K etice užití AI Garri Kasparov sděluje: „Umělá inteligence je jako zrcadlo, které umocňuje jak to 

dobré (v lidské povaze), tak to zlé.“ Kasparovo sdělení lze interpretovat i tak, že (ve výhledu 

několika budoucích desetiletí) bude zřejmě užitečnější se snažit kontrolovat a korigovat lidské 

chování, spíše než spoléhat na vývoj nějaké etické umělé inteligence, která to pak zařídí za nás, lidi.  

 

3.Cenné doporučení: Poznej sebe sama, aby ses nestal snadno manipulovatelnou zombií! 

 

Proč? Existuje totiž nebezpečí, že AI (která nás již dnes v různých IT zařízeních průběžně sleduje), 

bude o nás vědět více, než víme my sami o sobě.Izraelský historik Yuval Noah Harari nás poučuje 

následovně: „Svoboda do značné míry záleží na tom, kolik toho víš sám o sobě. Musíš toho vědět 

více, než například vláda a korporace, které se snaží s tebou manipulovat.“  

 

Příloha 

 

Co nového sdělila „nelidská“ umělá inteligence šachistovi Garrimu Kasparovi 

 

U královského dvora býval v minulosti i dvorní šašek, který dokázal tomu nejmocnějšímu člověku 

přiměřeným způsobem sdělit i nějakou nepříjemnou zprávu (a neurazit ho přitom). A tuto funkci 

vůči lidem může dnes převzít AI, která uvažuje jinak, než člověk. 

 

Hra šachu modeluje docela úspěšně lidskou situaci (otevřeného systému lidského života) v 

uzavřeném systému šachové hry. A programy strojového učení, tzn. „nelidské“ AI, dokážou v této 

hře získat více zkušenosti než lidé. Proč? AI na brutálně výkonném počítači (na rozdíl od životním 

časem a výpočetním výkonem omezeného člověka) dokáže odehrát miliony šachových partií a z 

nich zobecnit svá poznání. A pro člověka snad překvapivé klíčové poznání spočívá v tom, že 

šachová figura „střelec“ je ve hře šachy důležitější figurou než šachová figura „král“. Proto 

šachovému střelci je dnes AI programem, AlphaZero, přiřazeno vyšší ocenění než šachovému králi, 

který se po celou dobu hry typicky skrývá za ostatními figurami – což je typické zjištění i pro reálné 

lidské střety.  

 



 

 

Garri Kasparov komentuje tento herní poznatek následovně: „Program AI AlphaZero si cení střelce 

více než krále. Domnívám se, že z hlediska čísel přidělil AlphaZero střelci příliš velkou výhodu.“  

 

*** 

 

O reálném (nikoliv jen herním) válečném umírání s úsměvem, poslechněte si (melodickou, docela 

vtipnou, ač dnes již určitě politicky nekorektní) píseň: „Za císaře pána a jeho rodinu!“  

 

Autor před 30 lety pracoval na aplikaci české lidské umělé inteligence (AGI) v anti-inovačním 

prostředí českého ekonomického výzkumu  

 

Přerušení všech svazem řízených soutěží   

12.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Šachový svaz ČR na základě aktuálního vývoje epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášení 

nouzového stavu a s okamžitou platností přerušuje všechny probíhající svazem řízené šachové 

soutěže družstev až do odvolání. 

 

Šachový svaz ČR nadále pečlivě monitoruje bezpečnostní opatření související s šířením nového 

koronaviru SARS-CoV-2 a je v kontaktu s příslušnými zdravotními orgány i dalšími autoritami. 

Přestože by bylo možné i za dodržení všech nařízení a bezpečnostních opatření některé ze soutěží 

odehrát ve stanovených termínech, rozhodli jsme se neriskovat zdraví všech účastníků a také 

regulérnost a tyto soutěže až do odvolání přerušit. Věříme, že situace kolem šíření koronaviru se 

uklidní tak, že v termínové listině zůstane dostatek prostoru pro odehrání a dokončení všech soutěží 

ještě před zahájením nového ročníku.  

Toto rozhodnutí se týká mistrovských soutěží družstev řízených Šachovým svazem České republiky 

(extraliga, 1. liga, 2. liga). Doporučujeme Krajským šachovým svazům, aby postupovali obdobně i 

u jimi řízených soutěží družstev.  

Pokud jde o další akce a turnaje, tak rozhodnutí je na jejich organizátorech. Pokud chtějí soutěže 

odehrát, tak svaz upozorňuje, že nutným předpokladem je přísné dodržení všech předpisů 

stanovených vládou, ministerstvem zdravotnictví a relevantními hygienickými autoritami. 

Pořadatelé jednotlivých akcí by si měli být vědomi své, nikoliv svazové odpovědnosti. Apelujeme 

hlavně na dodržování hygienických nařízení a počtu účastníků pod stanovenou hranicí, která je v 

době tohoto rozhodnutí 30 účastníků.  

S přáním, ať se doba, kdy budeme mít možnost zase bez obav soupeřit za šachovnicí, brzy vrátí.  

Za Výkonný výbor ŠSČR  

Martin Petr 
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NA 64 POLÍCH   

12.03.2020 Vyškovský deník +5 Sport - Na jižní Moravě (kal) Strana 14 AVE: 4 131 Kč GRP: 0,10 

Čtenost: 8 795 Tištěný náklad: 870 
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MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti již podruhé   

12.03.2020 Trhovosvinenské listy AKtuálně Zuzana Guthová Strana 8 
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Šachový turnaj o pohár starostky města - Písek   

11.03.2020 kdykde.cz +1 Snatam Kaur URL AVE: 25 000 Kč GRP: 0,08 RU / den: 7 519 RU / 

měsíc: 74 335 

 

Šachový oddíl ŠACHklub PÍSEK pořádá 21. ročník turnaje v rapid šachu s názvem O PUTOVNÍ 

POHÁR STAROSTKY MĚSTA PÍSKU, který je zároveň pořádaný jako PŘEBOR 

JIHOČESKÉHO KRAJE V RAPID ŠACHU. 

 

Za Josefem Spodným   

11.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

 
 

(Josef Spodný, František Blatný a Jan Kalendovský v blahých dobách v Boby centru) 

 

Spodný Josef, nar. 30.4.1942 v Panenských Břežanech, zemřel 7. března 2020 v Brně. Před mnoha 

lety byl v Malé encyklopedii šachu představen stručně jako mistr ČSSR v korespondenční hře 

1975/76 s dovětkem, že vyniká analytickými schopnostmi. Ve svých začátcích se prosadil po 

bitvách ve Středočeském kraji nakonec v Praze, kde to dotáhl začátkem 70. let až do extraligy v 

dresu týmu Tesla Karlín. Od poloviny sedmdesátých let pak působil v Brně. V pokročilém věku 

reprezentoval klub ŠK 64 Brno v krajském přeboru a korespondenční hru podstatně omezil. Dříve 

hrával i 50 partií současně, po rozpadu Československa plnil reprezentační povinnosti za společné 

družstvo ČR a SR v mistrovství Evropy. Mohl by klidně být uveden v šachové Guinessově knize 

rekordů, kdyby ji někdo pro přátele šachu sepsal. x) Spolu s holandským velmistrem Mulderem van 

Dijkstrou sehrál nejdelší korespondenční partii v historii. Měla 103 tahů a jeho slavný protivník v ní 

pokračoval v horší pozici velmi vynalézavě ani ne tak kvůli eventuální záchraně (partii nakonec 

stejně prohrál), ale kvůli rekordnímu počtu tahů. Pan Spodný je člověk objektivní a klidně se přizná 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/P5YA20710018/1897528/2020-03-11/447?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5
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i k rekordu „negativnímu“ – ten zase vytvořil s jugoslávským velmistrem Klaičem. Během 11 let(!) 

s ním měl třikrát černé kameny, vždy se bránil francouzskou obranou a všechny tři partie (v 

polofinále mistrovství světa, na ME družstev i v I. šachové olympiádě) prohrál. Přes svoje obrovské 

úspěchy ve hře korespondencí tvrdí, že za svoji doménu pokládá šach praktický. Každý, kdo ho 

znal, věděl, že jeho znalosti teorie zahájení jsou obrovské, jeho ochota podělit se o ně prakticky s 

kýmkoliv nekonečná. Byl duší nejen klubu ŠK 64 Brno, ale i těch dalších, kde občas hostoval a také 

mnoha hospodských setkání po zápasech družstev. V praktické hře v 90. letech získal zaslouženě 

titul Mistr FIDE. V poslední době končíval většinu svých partií smírem, rád pak v analýze 

dokazoval, že stál mnohem lépe. David Holemář občas cituje Spodného okřídlenou větu: „Oko není 

blbec – oko vidí“, ovšem v poněkud „jemnější“ podobě jako: „To se nepočítá – to se vidí!“.  

 

Spodný,Josef – Kosina  

16. koresp. ch. ČSSR 1975  

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.Jf3 c5 5.cxd5 Jxd5 6.e4 Jxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Sb4+ 9.Sd2 Sxd2+ 

10.Dxd2 0-0 11.Sc4 Jc6 12.0-0 b6 13.Vad1 Sb7 14.Vfe1 Vc8 15.d5 Ja5 16.Sd3 exd5 17.e5! Jc4 

18.Df4 h6 (Oslabuje královské křídlo. Těžko však najít lepší obranu. Neosvědčilo se 18…Jb2 

19.Sxh7+ Kxh7 20.Jg5+ Kg6 21.h4 s prudkým útokem,Polugajevskij-Tal, Moskva 1969) 19.Df5 g6 

20.Dh3 20.-Kg7 21.Jd4 Jb2 (Vzhledem k slabosti pole e6 může bílý řešit partii kombinačně) 

22.Sxg6! Kxg6 (Pěkný mat by černý dostal po 22…Jxd1 23.Sd3 Dg5 24.Jf5+ Kg8 25.Jxh6+ Kg7 

26.Jf5+ Kg8 27.Je7+ Dxe7 28.Dh7 mat. Tahem v partii však svého krále rovněž neuchrání)  

23.Ve3 f5 (Jinak hrozilo 24.Df5+ Kg7 25.Vg3+ Kh8 26.Dh5 Kh7 27.Vh3 s výhrou) 24.Vg3+ Kh7 

25.Je6 De7 26.Jg5+ Kg7 27.Dh5! (Hrozí 28.Jf7 +) 27.-hxg5 28.Vxg5+ Dxg5 29.Dxg5+ Kh8 

30.Ve1 Jd3? (Ztrácí figuru. Bílý by však zvítězil i po lepším 30…Jc4 31.e6 Vce8 32.e7 Vf7 33.Ve6 

atd.) 31.Dh4+ Kg7 32.Dg3+ a černý se vzdal.  

 

Spodný,Josef – Alexejev [B31]  

koresp. sf XV. MS, 1985  

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6 4.0–0 Sg7 5.Ve1 e5 6.b4 (Zřídka hraný gambit proti sicilské obraně a do 

korespondenční partie dvojnásob vyzývavý) 6…Jxb4! (Příklady na braní pěšcem: 6…cxb4 7.a3 

Jge7 8.axb4 0–0 9.Sa3 a6 10.Sf1 d6 11.b5 axb5 12.Sxb5 h6 13.d3 Kh7 14.Jbd2 f5 15.Jc4 Vf6 16.h3 

g5 17.c3 Jg6 Mestel-Radulov, Hastings 1972/73/; 6…cxb4 7.a3 Jge7 8.axb4 0–0 9.Sb2 d6 10.Sxc6 

Jxc6 11.b5 Db6 12.Ja3 Ja5 13.Sc3 Dc7 14.Sb4 Vd8 15.d3 d5 Timoščenko-Arsenev, 1972, v obou 

případech se složitou hrou) 7.c3 Jc6 8.d4 exd4 9.e5 Jge7 10.cxd4 cxd4 (10…a6! 11.Sxc6 dxc6 

12.dxc5 Dxd1 13.Vxd1 Sg4 14.Sb2 Sxf3 Rubinetti-Matulovic, Palma de Mallorca 1973 a nyní 

15.gxf3 místo 15.Dxf3) 11.Sa3 0–0 12.Sd6 a6 13.Sc4 b5 14.Sb3 Ja5 15.Jbd2 Sb7 16.Vc1 Jxb3 

17.Dxb3 Sc6 18.Je4 Ve8 19.Jeg5! (V partii Gusejnov-Pigusov, SSSR 1977 se hralo: 19.Jfg5?! Jd5 

20.Vc5 h6 21.Jxf7 Da5! 22.Vf1 Kxf7 23.Vxd5 Da4 24.Df3+ Kg8 25.Jf6+ Sxf6 26.exf6 Kf7 27.Dg4 

Sxd5 28.Dxd7+ Kxf6 29.f4 Dxa2 30.Se5+ Vxe5 31.fxe5+ Kg5 32.h4+ Kh5 33.Vf5+ g5 34.Vf2 

Db1+ 35.Kh2 De4 36.hxg5 hxg5 37.Dg7 Ve8 38.g4+ Kxg4 39.Dd7+ Ve6 0–1 a zdá se, že prapůvod 

porážky je třeba hledat skutečně až v 19. tahu) 19…Jd5 20.Vc5 h6 21.Jxf7 Kxf7 (Černému teď 

chybí mezitah Da5, protože Ve1 je na rozdíl od citované partie kryta) 22.Vxd5 Sxd5 23.Dxd5+ Ve6 

24.Jxd4 Da5 25.Vd1 Vae8 (25…Da4? 26.Jxe6 dxe6 27.Db7+!) 26.Jxe6 dxe6 (26…Vxe6 27.Sb8) 



 

 

27.Dc6! Dd8 28.Vc1! Sf8 29.Df3+ Kg8 30.Vc7 Se7 31.Db7! Kf8 32.g3 a5 33.Vd7 (V. Brát – 

Československý šach 9/1987, str. 141) 1–0  

 

Olafsson – Spodný,Josef [C07]  

polof. XV. MS v KŠ, 1986  

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.Jgf3 Jc6 5.Sb5 Sd6 6.0–0 (Hrává se 6.dxc5) 6…cxd4 7.Jxd4 Jge7 8.Jxc6 

bxc6 9.Sd3 Jg6 10.Ve1 0–0 11.exd5 cxd5! 12.Dh5 e5 13.c4! f5 (Bílý úmyslně připustil černému 

pěšcový střed a na první pohled by leckdo dal černé pozici přednost)  

14.Jf3 [14.cxd5? Jf4] 14…e4 15.Jg5 h6 16.Dxg6 hxg5 17.Sc2 Dc7 18.Sxg5 Sxh2+ 19.Kh1 Vb8 

(Dobré bylo 19…a5 s dalším Va6)  

20.Sb3 Vb6 21.Dh5 dxc4 (21…d4?! 22.c5+ Vxb3 23.axb3±) 22.Vac1 Se6 23.g3 Sxg3 24.fxg3 

Dxg3 (Diagram) 25.Vg1 Df3+ (Po 25…Dd3 by násl. 26.Se7! s hrozbou 27.Vxg7+ nebo i 26.Vc3) 

26.Dxf3 exf3 27.Vxc4! Sxc4 28.Sxc4+ Kh7 29.b3 Vc8 30.Se3 Vbc6 31.Sb5 Vf6 32.Vf1 Vc3 

33.Sd4 Vh6+ 34.Kg1 Vg6+ a po bouřlivém průběhu remíza věčným šachem. J. Spodný – 

Československý šach 10/1990, 157) 1/2  

 

Spodný,Josef – Stewart,DJ [D13]  

koresp. předkolo ME teams, 1994  

[Spodný]  

Předkolo ME druzstev, 4. šach., 1994-96. 1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 5.Jc3 Jc6 6.Sf4 e6 

7.e3 Se7 8.Sd3 0–0 9.h3 Db6 10.De2 (Častěji se dnes hraje 10.a3, protoze nelze nyní 10…Dxb2? 

11.Ja4 a bílý má starosti s výpadem Jb4. Mým vzorem byl ale vzdy Botvinnik, a proto jeho tah 

10.De2) 10…Sd7 11.0–0 Jb4 (Černý mohl hrát jistě osvědčené Smyslovovo 11…Vfc8 s dalším 

Dd8, ale nechal se unést tahem 11…Jb4) 12.Sb1 Je4 (Ve vzduchu je hrozba Sd7-b5) 13.Je5! 

Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Vše vyvrací) 13…Sc6 (Neuvěřitelně vynuceno. Na 13…Jxc3 14.bxc3 Sb5 15.Dh5 g6 /po 15…h6 

příjde cxb4/ 16.Jxg6 se můze černý vzdát) 14.a3 Ja6 (Smutný ústup, ale opět nešlo 14…Jxc3 

15.bxc3 Sb5 16.Dh5!) 15.Jxc6 Dxc6 (15…bxc6 16.Jxe4) 16.Vc1 Vac8 17.Sd3! f5 (17…Jxc3 

18.Vxc3 Db6 19.Sxh7+ Kxh7 20.Dc2+ s dalším Vxc8) 18.Jxe4 (Teď uz jde vše samo) 18…Dxc1+ 

19.Vxc1 Vxc1+ 20.Kh2 dxe4 21.Sc4 Vf6 22.b4 b5 23.Sxb5 Jxb4 24.axb4 Vb1 25.Dc2 Vxb4 

26.Dc8+ Sf8 27.Sd7 a černý se vzdal. Josef Spodný – Koršach 3/1996, str.13. 1–0 

 

x) Jedna taková již několik let existuje, ale nezahrnuje všechny šachové rekordy. Napsal ji Kenneth 

Whyld – Guiness The Chess Records. 

 

 (C – Jan Kalendovský) 

 

Článek publikován 11. 3. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

Kam za sportem   

11.03.2020 karvinsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Martin Ruščin URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,27 

RU / den: 24 249 RU / měsíc: 170 514 

 

Kam v tomto týdnu vyrazit za sportem na Karvinsku? 

 

"FOTBAL 

Sobota 14. 3. (15.00): Český Těšín – Kobeřice (um. tráva Frýdecká), L. Petrovice – Brušperk (oba 

kr. přebor mužů) 

LEDNÍ HOKEJ 

Pondělí 16. 3. (17.30): Český Těšín – Frýdek-Místek B (kr. liga mužů, finále play off, 2. zápas) 

BASKETBAL 

Sobota 14. 3. (15.00): Havířov – Sparta Praha (I. liga žen, play out, SH Žákovská) 

Neděle 15. 3. (13.30): Karviná – ČP Brno (II. liga mužů, čtvrtfinále play off, 2. zápas, SH Družby), 

Havířov – Jablonec n. N. (9.00, I. liga žen, play out, SH Žákovská) 

HANDBAL 

Úterý 10. 3. (17.00): Karviná – Plzeň (extraliga mužů) 

Pátek 13. 3. (19.00): S. Karviná – Bohumín (II. liga žen) 

FLORBAL 

Sobota 14. 3. (19.00): T. Havířov – B. Brno (I. liga mužů, čtvrtfinále play off, 3. zápas, MSH), Sn 

Havířov – Rožnov p. R. (16.00, I. liga mužů, play down, 1. zápas, MSH) 

Neděle 15. 3. (15.00): T. Havířov – B. Brno (I. liga mužů, čtvrtfinále play off, 4. zápas, MSH), Sn 

Havířov – Rožnov p. R. (18.00, I. liga mužů, play down, 2. zápas, MSH) 

ŠACHY 

Neděle 15. 3. (10.00): Orlová B – B. Havířov, Sn Havířov – Grygov (oba II. liga dospělých) 

 

MS seniorských týmů je v polovině   

11.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1YA20710008/1897528/2020-03-11/451?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2071AAO4/1897528/2020-03-11/454?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5


 

 

Mistrovství světa seniorských družstev v šachu je ve své polovině. Kolo za kolem se hráči a hráčky 

scházejí v hracích místnostech a svádějí boje na šachovnicích. 

 

V neděli odpoledne již potřetí museli hráči i hráčky absolvovat nezbytnou anticheatingovou 

kontrolu.  

WFM Hana Modrová  

Jeden z hráčů, pan Antonín Vavruška, obdržel od pořadatelů dárek k narozeninám, obraz malovaný 

na dřevě.  

Antonín Vavruška slaví své narozeniny  

Ve třetím kole se německým týmům v kategorii 65+ na prvních dvou stolech nedařilo, prohrály s 

Izraelem i Českou republikou 1 1,5:2,5. Na třetím stole Německo 1 naopak porazilo norský OSS1 

3:1. Také Česká republika 2 – Coriolus CZ a Polabiny Pardubice své soupeře přemohly o jeden bod. 

Rusko zaznamenalo výhru nad Maďarskem 3:1 a Francie porazila drtivě Švýcarsko 3,5:0,5. Česká 

republika ženy prohrály s týmem SK Tachov.  

Na prvním stole Yamal porazil Skotsko 1. Na prvních třech šachovnicích se remizovalo a zápas 

rozhodl Nikolay Tolstikh. Jako zajímavost je nutno zmínit, že za Yamal hraje Jouri Goriachkin, 

otec Alexandry Goriachkiny, poslední vyzyvatelky mistryně světa. Česká republika 2 prohrála 

bohužel vysoko s USA, jediný půlbod získal Zbyněk Vrbata proti velmistru Alexovi 

Yermolinskému. Dalšímu týmu ze Spojených států, USA TOO, se již tolik nedařilo a těsně prohrál 

s Anglií 2. Na čtvrté šachovnici proběhl zápas dvou českých týmů a Česká republika 1 porazila tým 

s číselným názvem 1960-61 3:1. Slovensko porazilo tým Moskva 3:1.  

Jaroslav Mojžíš (Polabiny Pardubice) a Felix Nordstrom (Švédsko 2)  

GM Lubomír Ftáčnik a GM Igor Štohl  

V pondělí v kategorii 50+ podlehla na prvním stole Anglie 1 Spojeným státům 3:1.  

Anglie 1 proti USA  

Česká republika 1 porazila Island 2,5:1,5. Toto kolo přineslo i jedno překvapení, tým Lasker 

Schachstiftung GK remizoval se Slovenskem 2:2. GM Alexander Graf hrál proti velmistru 

Lubomíru Ftáčníkovi. Graf se dostal do lepší pozice, ale prohrál na čas.  

GM Alexander Graf  

Po čtyřech kolech byl teda na prvním místě tým USA následovaný týmy Česká republika 1, Lasker 

Schachstiftung GK a Slovensko.  

V kategorii 65+ Česká republika prohrála s Německem těsně 1 2,5:1,5.  

Tým 65+ Česká republika 1  

Rusko přehrálo Francii 3,5:0,5 a Schachfreunde Leipzig porazili Izrael 3:1.  

Po čtyřech kolech bylo na prvním místě Rusko pronásledované Německem 1, týmem 

Schachfreunde Leipzig a Německem 3.  

 

Bleskový turnaj  

V úterý mistrovství vstoupilo do svého pátého dne. Ten den byl ideální na šachy, déšť a zataženo, 

další důvod pro 34 hráčů, aby zůstali v hotelu Olympik a zahráli si bleskový turnaj. Hrál se na devět 

kol, 2 x 4 minuty+ 2s na tah.  



 

 

Vítězem turnaje se stal IM Yuri Boidman z Německa se sedmi body. Na druhém místě skončil FM 

Viktor Plotkin z Kanady, třetí příčku obsadil GM Jouni Yrjola z Finska, čtvrtým nejlepším hráčem 

byl FM Adolf Denk z Rakouska a páté místo obsadil FM František Vrána z České republiky.  

Vítězové 1. – 5. zleva  

Odpoledne začalo páté kolo. Během zahájení jeden z hráčů, FM Vladimír Bretsnajdr dostal dárek k 

narozeninám, krásnou malbu na dřevě. Dárky nedostávají pouze hráči, kteří slaví v průběhu turnaje 

narozeniny. Všichni hráči již při registraci do celého turnaje obdrželi diář, pero a plechovku piva – 

speciální edici s logem WSTCC2020 a obrázky Prahy.  

V kategorii 50+ hrál tým USA proti České republice 1 a porazil ji 2,5:1,5. Na dalších stolech hned 

pět zápasů skončilo remízou: Yamal – Lasker Schachstiftung GK, Slovensko – Anglie, SK Zikuda 

Turnov- Moskva, Canada – Česká republika 2, USA Too – Rusko ženy. Po pěti kolech jsou na 

prvním místě USA, následované České republikou 1, Islandem a Slovenskem. V kategorii 65+ 

Německo 1 porazilo Rusko 2,5:1,5, Schachfreunde Leipzig prohráli s Českou republikou 1 1,5:2,5. 

Francie porazila Německo 3 2,5:1,5. Po pěti kolech je na prvním místě Německo 1 následované 

Německem 2, Ruskem, Izraelem a Maďarskem. 

 

Do konce turnaje zbývají čtyři kola 

 

 Venuše Souralová, Marta Motúzová 

 

Výsledky na  Chess-results. 

 

Fotogalerie na  Zonerama. 

 

Foto:  Vladimir Jagr 

 

Oficiální stránky www.wstcc2020.net  

 

Článek publikován 11. 3. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, 

Reprezentace. 

  



 

 

 

Šachová stínadla   

10.03.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 67 958 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L059A20C/1897528/2020-03-10/476?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5


 

 

Kulturní servis   

10.03.2020 Benešovský týden Kulturní servis Strana 8 AVE: 14 822 Kč Tištěný náklad: 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/P7QA20110801/1897528/2020-03-10/488?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5


 

 

ČLEN ŠACHOVÉHO KLUBU OSTRAVA-JIH SE STAL NEJLEPŠÍM 

SENIOREM TURNAJE K-TRIO OPEN   

09.03.2020 Jižní listy Sport Strana 11 AVE: 18 689 Kč Tištěný náklad: 48 000 

 
 

DNES NA SPORT   

09.03.2020 Haló noviny Ze sportu Strana 14 AVE: 2 855 Kč Tištěný náklad: 43 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trio zabojuje o školní šachový trůn   

09.03.2020 Dobrý den s kurýrem Sport (OJ) Strana 20 AVE: 15 000 Kč Tištěný náklad: 12 000 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J2DA20031101/1897528/2020-03-09/498?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J2DA20031101/1897528/2020-03-09/498?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020O058A14C/1897528/2020-03-09/499?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020UK10A20D/1897528/2020-03-09/503?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam o víkendu 14. a 15. března za kulturou   

09.03.2020 pisecky.denik.cz +1 Tipy na víkend Jan Vandlíček URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,43 RU 

/ den: 38 759 RU / měsíc: 272 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9HA20690042/1897528/2020-03-09/521?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

 

41. ročník Turnajů šachových nadějí 2020   

09.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Pokud pomineme oficiální ME a MS, tak Turnaje šachových nadějí ve Frýdku-Místku jsou 

bezesporu jeden z největších a nejreprezentativnějších mezinárodních turnajů pro šachovou mládež 

ve střední Evropě. Letos je na pořadu 41. ročník. 

 

Turnaje šachových nadějí pořádá Beskydská šachová škola z. s., hrát se bude ve dnech 9. – 13. 

dubna v Národním domě ve Frýdku-Místku. 

 

Součástí festivalu šachové hry je i turnaj Pobeskydí OPEN pro dospělé se zápočtem na mezinárodní 

listinu osobních koeficientů FIDE. 

 

Úroveň již 40 uskutečněných ročníků k nám tradičně přivádí řadu špičkových šachistů z mnoha 

zemí Evropy a v posledních létech také z dalších kontinentů. Připravovaný 41. ročník v roce 2020 

chceme opět kvalitativně posunout dále s přilákáním nových a atraktivních účastníků a realizací 

zajímavého doprovodného programu. To jsou také podmínky mediální atraktivnosti pětidenního 

festivalu, jehož se hráčsky pravidelně zúčastňuje kolem 180 dětí a dalších 100 hráčů v turnaji 

Pobeskydí z 10 až 12 zemí Evropy a světa. V nadcházejícím roce se chceme posunout k účasti až 

350 hráčů. Spolu s početným doprovodem dětí a diváky se tak jedná o akci pro zhruba 500 lidí. 

Reprezentativnost turnaji dodávají hlavní sál a přilehlé prostory Národního domu ve Frýdku-

Místku, kde se budou konat všechny turnaje. 

 

O vysoké úrovni našich turnajů svědčí dřívější účast hráčů – Radjabova T., Movsesiana S., Navary 

D., Azarova S., Howella D., Socko M., Zhukové N. a Jackové J., kteří dnes patří ke světové 

profesionální špičce šachistů. 

 

Dosud se našich turnajů zúčastnili šachisté těchto zemí: Anglie, Alžír, Azerbajdžán, Bělorusko, 

Česko, Dánsko, Estonsko, Francie, Hong-Kong, Holandsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Izrael, 

Japonsko, JAR, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nový Zéland, Polsko, 

Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Wales. 

 

Základní kategorie 41. ročníku 

 

V dětských skupinách se bude hrát ve věkových kategoriích do 9, 12 a 15 let (děti narozené 2011, 

2008, 2005 – vždy a mladší).  Jednotlivé turnaje hrají dívky společně s chlapci ale se samostatným 

vyhodnocením pořadí a oceněním dívek. V kategorii nejmladších vyhodnocujeme i nejlepší 3 dívky 

a 3 chlapce v kategorii do sedmi let. 

 

Medailisté z národních mistrovství šachistů zúčastněných zemí mají různé slevy. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20699159/1897528/2020-03-09/522?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

 

 

Pozvání 

 

Za Beskydskou šachovou školu vás srdečně zveme k účasti na některém z nabízených turnajů a 

těšíme se na nová setkání v přátelské atmosféře námi organizovaného festivalu turnajů. 

 

Podrobnější pokyny a údaje k turnajům spolu s dalšími informacemi o aktuálním dění Beskydské 

šachové školy můžete nelézt na www.chessfm.cz. 

 

Ing. Petr Záruba 

ředitel Beskydské šachové školy 

 

Článek publikován 9. 3. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Krajský přebor družstev škol v šachu 2019/20209 na Vysočině   

08.03.2020 vysocina-news.cz +1 Milan Pilař URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den: 2 752 RU / 

měsíc: 36 536 

 

V tomto týdnu se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnil krajský přebor družstev škol Vysočiny v šachu, 

který pořádal šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou ve své šachové klubovně. 

 

„Ve třech kategoriích se zúčastnilo tří samostatných turnajů celkem 29 družstev škol z Vysočiny. 

Družstva byla čtyřčlenná s možností dvou náhradníků. Celkem šachová klání absolvovalo 125 

hráčů a 25 členů doprovodu. Hrálo se systémem každý s každým v dané kategorii, tempem 2 x 15 

min na partii bez přídavku času. Vyhodnocení pořadí olympijským systémem.  

Pro první tři družstva v kategorii pořadatelé připravili poháry a diplomy, pro všechna družstva pak 

drobné věcné odměny.  

Z každé kategorie postupují dva první týmy do republikového finále,“ uvedl za pořadatele Josef 

Fišar st.  

Kategorie I. (žáci 1. – 5. tříd ZŠ)  

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body  

1 ZŠ Jihlava, Kollárova 30 * 3 3 21 4 3 3 2 31 3 27  

2 ZŠ Na Pražské, Pelhřimov 1 * 1 1 3 2 31 3 3 4 211  

3 ZŠ O.Březiny, Jihlava 1 3 * 11 1 21 2 3 3 3 20  

4 ZŠ Senožaty 11 3 21 * 2 2 2 1 2 3 19  

5 ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky0 1 3 2 * 2 21 2 2 4 181  

6 ZŠ Kpt.Jaroše, Třebíč-Draci 1 2 11 2 2 * 1 3 3 3 181  

7 ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod1 1 2 2 11 3 * 1 3 4 18  

8 3.ZŠ Žďár n.S, Komenského 62 1 1 3 2 1 3 * 2 2 17  

9 ZŠ Křižánky 1 1 1 2 2 1 1 2 * 2 121  

10 ZŠ Lipnice 1 0 1 1 0 1 0 2 2 * 8  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20680001/1897528/2020-03-08/544?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

Z okresních přeborů se kvalifikující družstvo ZŠ a MŠ Senožaty se vzdalo účasti. Nabídku divoké 

karty přijalo družstvo ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky.  

Kategorie II. (žáci 6 – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)  

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body  

1 Soukromé gymnázium AD Fontes Jihlava* 31 11 3 31 3 4 3 4 4 291  

2 Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 6371 * 21 21 3 4 4 3 4 4 271  

3 4.ZŠ Žďár n. S., Švermova 21 11 * 21 2 3 3 31 2 3 23  

4 ZŠ Smetanova Chotěboř 1 11 11 * 2 3 2 31 3 4 211  

5 ZŠ Komenského, Náměšť nad Osl.1 1 2 2 * 21 2 3 4 3 20  

6 ZŠ Na Pražské, Pelhřimov 1 0 1 1 11 * 3 1 4 3 151  

7 ZŠ Havlíčkova Mor. Budějovice0 0 1 2 2 1 * 2 4 3 15  

8 Gymnázium Jihlava 1 1 1 1 1 3 2 * 3 3 15  

9 Gymnázium dr.A.Hrdličky, Humpolec0 0 2 1 0 0 0 1 * 3 7  

10 Biskupské gymnázium Žďár n. S.0 0 1 0 1 1 1 1 1 * 6  

Kategorie III. (SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)  

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body  

1 SŠPTA Jihlava A * 11 2 21 3 31 3 4 4 231  

2 Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 206321 * 3 2 11 4 4 3 3 23  

3 Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 6372 1 * 3 3 2 3 4 4 22  

4 Gymnázium dr.A.Hrdličky, Humpolec11 2 1 * 2 2 31 3 3 18  

5 GYOA Pelhřimov 1 21 1 2 * 2 2 31 3 17  

6 Gymnázium Žďár nad Sázavou 1 0 2 2 2 * 3 2 3 141  

7 SPŠ Třebíč 1 0 1 1 2 1 * 11 4 11  

8 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 0 1 0 1 1 2 21 * 2 9  

9 SŠPTA Jihlava B 0 1 0 1 1 1 0 2 * 6  

Z okresního přeboru Třebíčska postupovalo pouze jedno družstvo.  

šachy, vysočina, žďár nad sázavou, žďársko  

 

Druhé kolo MS seniorských družstev   

08.03.2020 chess.cz Družstvo Rusko URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

V sobotu dopoledne si mohli účastníci mistrovství aktivně odpočinout od šachů v rámci 

doprovodného programu při procházce s průvodcem po Královské cestě až na Kampu, nicméně 

nikdo tuto nabídku nevyužil. Ve tři hodiny odpoledne zasedla tedy družstva ke stolům a věnovala se 

již jen vlastním králům a jejich cestám po šachovnici. 

 

Po druhém kole se na prvních třech místech v kategorii 65+ po zcela vyrovnaných výkonech 

usadily týmy Izraele, Německa 2 a Schachfreunde Leipzig. Izrael a Německo neměly mnoho práce 

s Kostarikou a švédským týmem Team Arboga, Schachfreunde Lepzig – „přátelé šachu“ zničili 

Irsko 4:0. Rusko zvítězilo nad Rakouskem 1 jen těsně a tak je pomocné hodnocení odsunulo na 7. 

příčku. Družstvo ČR1 si poradilo s týmem Die Franken 3,5 : 0,5 a tak si ve třetím kole zahraje na 

druhém stole proti Německu 2. Také ČR 2 – Coriolus CZ tentokrát již ve čtyřech hladce zdolali 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20688295/1897528/2020-03-08/545?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

Nory 4:0 a nyní je čeká na osmém stole Švédsko 1. Češky s Rakušankami prohrály, ve třetím kole 

si zahrají proti SK Tachov.  

Družstvo Česká republika – ženy  

Družstvo Costa Rica  

V kategorii 50+ se po dvou kolech na prvních pět příček bez problémů dostala i obě česká družstva 

ČR 2 A ČR 1. Ruský Yamal již podruhé neztratil ani půlbod a tak je zaslouženě na prvním místě. 

Ruský ženský tým ukořistil proti USA alespoň půl bodu a tak jsou USA celkově druhé. Ve druhém 

kole se setkají s naším týmem ČR 2. Třetí Anglie také ve druhém kole potvrdila roli favorita a jen 

těsně drží třetí místo před našimi dvěma českými týmy. Haně Kubíkové se sice podařilo porazit 

Tatianu Grabuzovou, ale celkově tým Moskva porazil Češky 3:1. V dalším kole proti Moskvě 

nastoupí tým Slovenska.  

Družstvo Rusko – ženy  

Zápas Moskva – Česká republika ženy 1 v kategorii 50+ 

 

Venuše Souralová 

 

Foto: Vladimír Jagr 

 

Odkaz na celou fotogalerii na Zonorama 

 

Výsledky na chess-results 

 

Oficiální stránky mistrovství  www.wstcc2020.net 

 

Článek publikován 8. 3. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Reprezentace. 

 

Open Petřvald 2020   

08.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

V sobotu 7. března se v Kulturním domě města Petřvald konal již 7. ročník tradičního šachového 

rapid turnaje. I když má Open Petřvald krátkou turnajovou historii, prošel si mnoha formáty. První 

ročník se hrál v roce 2010 jako bleskový turnaj, na který v 2012 navázal druhý ročník s turnajem v 

Holandském šachu. Od dalšího ročníku dodnes tradici držel oblíbenější rapid formát. 

 

Hrálo se 9 kol tempem 2 x 15 minut, přičemž ředitelem turnaje nebyl nikdo jiný než předseda 

Moravskoslezského šachového svazu, Jiří Novák. Hlavním rozhodčím byl FA Martin Sieber a 

pomocnými rozhodčími byli Jiří Novák ml., Ondřej Kijonka a Aleš Pekárek.  

(zleva: Sieber M., Kijonka O., Novák J. st., Pekárek A., Novák J. ml.)  

Tradičního rapid turnaje se nakonec zúčastnilo kolem 150 hráčů, z nichž bylo 25 cizinců a 7 

titulovaných hráčů. Svou účastí turnaj poctila mladá (ročník 2012) a talentovaná bronzová 

medailistka z Mistrovství Moravy a Slezska 2019, která bohužel z technických důvodů nemohla ve 

stejný den nastoupit k prvnímu kolu na MČR do 10 let, kam se na podzim kvalifikovala.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2068A0O1/1897528/2020-03-08/553?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

Veronika Vančáková nakonec vyhrála celou kategorii do 8 let.  

Turnaj, který byl zároveň i součástí Rapid tour, kde nejlepší hráči mohou vyhrát startovné zdarma 

na šachový festival Ostravský koník, který se hraje od 2. do 10. května v Ostravském Domě kultury, 

navštívil i sám starosta města Petřvaldu, Jiří Lukša.  

Průběžné dění turnaje ovládli zcela jistě Roman Pilch, Eneasz Wiewiora a Tomáš Horváth, kteří ale 

v 6. kole remizovali a finální boje o první místa začaly být čím dál tím těsnější. Když už se blížila 

„cílová rovinka“, tak očekávání favorita potvrdil první nasazený FM Eneasz Wiewiora z Polska, 

který v posledním kole udržel remízu a s 8 body jasně vyhrál turnaj. Těsně za ním se 7,5 body, ale 

lepším pomocným hodnocením, skončil IM Maciej Mroziak taktéž z Polska. Na třetím místě o 

chlup přistál FM Stanislav Fiřt.  

(zleva: Novák, Fiřt, Wiewiora, Mroziak)  

Vyhlašovány byly samozřejmě i mládežnické kategorie:  

Do 8 let:  

Vančáková Veronika  

Krišica Lukáš  

Veselý Štěpán  

Do 10 let:  

Niesyt Michal  

Rotter Dominik  

Boff Ondřej  

Do 12 let:  

Dylong Antoni  

Macura Mateusz  

Vaněk Jakub  

Do 14 let:  

Goszyk Bartosz  

Sputowski Jakub  

Mainka Anna  

Do 18 let:  

Štefaník Marek  

Mařák Jakub  

Šebesta Jan  

Nejmladší účastnice: Szotkowska Lenka  

Nejmladší účastník: Biedrawa An Tuan  

Šachová lahůdka na závěr! I přesto, že se jednalo o rapid turnaj s poměrně rychlým tempem, jsem 

se snažil na šachovnicích zahlédnout aspoň nějaký ten kombinační útok. Pozice na obrázku vznikla 

na páté šachovnici 8. kola po Je5. Následovalo f6, Jc6 a jedna z osudových hrubek černého – Vd6?? 

Po Jc5 dostal černý krutý trest a vysokoškolák Tomáš Horváth z SK Slavie Orlová se mohl radovat 

z vyhrané partie proti jednomu z nasazených fidemistrů.  

Turnaj proběhl bez jakýchkoliv problémů a bohatou účast mladých šachových nadšenců určitě 

všichni uvítali. Věčně někde pobíhající „tvorečci“ plní energie dodali turnaji svěžest a roztomilé 

odreagování.  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr508366.aspx?lan=5&art=2&rd=9&turdet=YES  



 

 

Článek publikován 8. 3. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku: březen 2020   

07.03.2020 Rokycanský deník Rodina Strana 4 AVE: 5 381 Kč GRP: 0,08 Čtenost: 7 071 Tištěný 

náklad: 1 790 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrajinské šachisty zabil rajský plyn. Šachového šampiona a jeho 18letou přítelkyni 

našli mrtvé v bytě v Moskvě   

07.03.2020 refresher.cz Tina Hamarova Tina Hamarova URL AVE: 67 500 Kč GRP: 0,25 RU / 

den: 22 469 RU / měsíc: 298 300 

 

Ruští vyšetřovatelé potvrdili, že pravděpodobně nešlo o násilnou smrt. 

 

Místní média podle BBC tvrdí, že 27letého mistra v šachu Stanislava Bogdanoviche a jeho mladou 

přítelkyni jménem Alexandra Vernigora, která byla také jednou z top hráček šachu, našli mrtvé v 

jejich moskevském bytě. Kolem těl byly balóny naplněné oxidem dusným, který se laicky nazývá 

také rajský plyn . Dvojice se podle všeho plynem otrávila.  

Ruští vyšetřovatelé potvrdili, že pravděpodobně nešlo o násilnou smrt  

NAČÍST ČLÁNEK BEZPLATNĚ  

Tento článek dočteš bezplatně, ale s předplatným REFRESHER+ získáš přístup k více než 

zamknutým článkům a dostaneš další benefity.  

Oba hráči šachu pocházeli z ukrajinské Oděsy, která je hlavním městem poloostrova Krym. 

Sportovní stránka sport.ua o muži napsala, že byl mistrem ukrajinského šampionátu do 18 let, 

vyhrál také několik mezinárodních turnajů. Specializoval se na rychlostní šachy. V posledních 

letech ale reprezentoval Rusko, za což si vysloužil vlnu kritiky.  

Alexandra Vernigora byla také profesionální hráčkou šachu. V Moskvě studovala na univerzitě.  

Přidej se k těm, kteří nás podpořili. Předplať si R+  

VÍCE  

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZR05704C/1897528/2020-03-07/560?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2067A01L/1897528/2020-03-07/561?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2067A01L/1897528/2020-03-07/561?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

Pár chodil spoločne na šachové súťaže Zdroj: FB/ Alexandra Vernigora  

 

U lázní a v parcích budou veřejné šachovnice   

07.03.2020 Prostějovský deník Příloha - Deník extra - Prostějovsko (zv) Strana 53 AVE: 1 732 Kč 

GRP: 0,06 Čtenost: 5 180 Tištěný náklad: 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První kolo MS družstev seniorů   

07.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Páteční odpoledne a večer poprvé patřilo v hotelu Olympik a Olympik Tristar především šachu. 

Hráči a hráčky zasedli k šachovnicím ve dvou prostorných sálech s prvotřídním zázemím. 

 

Týmy v kategorii 50+ hrají pod luxusními broušenými lustry, které umocňují slavnostní atmosféru 

tohoto turnaje. Vzhledem k prestižnosti této šachové akce se u vstupu do sálů striktně dodržují 

pravidla o odkládání mobilních telefonů i hodinek, hráčům ani divákům není povoleno tyto 

předměty do hracích sálů vnášet. Účastníci mají po dohrání partií možnost analyzovat své partie v 

přilehlých prostorách, sledovat další probíhající partie online na plátně, plánovat výlety dle 

doprovodného programu či posedět v hotelové kavárně.  

Co přineslo první kolo v kategorii 65+?  

V prvním kole pouze 4 týmy potvrdily svou roli favorita jednoznačným výsledkem 4:0. Rusko, 

Izrael, Neměcko 2 a Německo 3 nedovolily soupeřům ani půlbod, ve dvou případech se staly jejich 

obětí české týmy Tanvald a Praha S-70. Družstvo Německo 1 na druhém stole jen o půl bod získalo 

zápasové vítězství, když na prvních třech šachovnicích skončily partie smírně. V zápase mezi ČR3 

a ČR1 zvítězili IM Ivan Hausner a GM Jiří Lechtýnský. GM Vlastimil Jansa a IM Miloš Možný 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U057C53C/1897528/2020-03-07/563?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2067A2RG/1897528/2020-03-07/564?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

remizovali a tak výsledek zrcadlil očíslování týmů, 1:3. Hráči týmu ČR2-Coriolus sice všechny své 

partie dovedli k remíze, ale protože hráli jen ve třech (ze zdravotních důvodů), se Švédskem2 

celkově prohráli 2,5:1:5. Další dva české týmy zahájily turnaj zápasovou remízou, Polabiny 

Pardubice nepodlehly výběru Anglie 1 a Wallachia Seniors dánskému týmu Norresundby. Ostatní 

česká družstva své zápasy prohrála, pro tým ČR Women připsala na první šachovnici půl bodu 

WFM Eva Možná.  

GM Sveshnikov Evgeny  

FM Vlastimil Sejkora  

FM Dr. Friedrich Baumbach – Mistr světa v korespondenčním šachu, ve 2. kole bude hrát bílými s 

GM Vlastimilem Hortem  

V druhém kole si zahrají ČR1 na osmém stole proti německým Die Franken, Polabiny Pardubice na 

třináctém stole se Skotskem. ČR2- Coriolus narazí na Golden Oldies z Norska a ČR3 na Finsko. 

Češky poměří síly s rakouským družstvem Steiermark.  

 

Dění v 1. kole v kategorii 50+  

Také v této kategorii naprostá většina týmů potvrdila své vyšší nasazení, výhru na všech 

šachovnicích si mohlo zapsat hned 8 družstev. Na prvním stole Spojené státy nedaly šanci 

Velšanům, na druhém stole německý tým Lasker Schachstiftung GK dovolil Angličankám pouze 

jednu remízu. ČR1 ovšem neustoupil Angličanům2 ani jednou. Oba dva německé týmy žen měly v 

prvním kole příliš těžké soupeře, Yamal a Anglie1. Slovensko si také poradilo s týmem Vysočina 

beze ztráty. Druhý tým ČR2 porazil německý Alb-Schwarzwald bezpečně 0,5:3,5 a stejného skóre i 

výsledku dosáhl i český ženský tým proti německému Kaltenkirchen.  

Hrací sál v hotelu Olympik – kategorie 50+  

GM Zbyněk Hráček zahajuje svou partii GM Lubomír Ftáčnik a GM Igor Stohl  

Tým USA proti Wales Silures  

I v této kategorii si v druhém kole čeští hráči, ČR1, zahrají s finským týmem. Na vyšší čísla stolů se 

dostaly i další české týmy, SK Slavoj Litoměřice po včerejší výhře 4:0 nad Jižní Afrikou vyzve 

bližší Neměcko1 a SK Sokol Vyšehrad naopak vyzve soupeře až ze zámoří, USA Too. Na desátém 

stole se postaví tým SK Zikuda Turnov Islanďanům. Družstvo ČR2 čeká soupeř VS Offenbach, 

jehož průměrné Elo je o více než 200 bodů nižší. První ženský tým ČR Women1 narazí na 12. 

nasazenou ruský tým Moskva, na jehož prvních dvou šachovnicích hrají ale ženy, a druhý tým žen 

ČR Women2 na Velšany Wales Silures.  

Venuše Souralová  

Fotografie: Vladimír Jagr  

Odkaz na výsledky na chess-results.  

Odkaz na kompletní fotogalerii 1. kola na  

 

Článek publikován 7. 3. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Reprezentace. 

 

  



 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV SENIORŮ 2020   

07.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Poprvé v historii se pořádá Mistrovství světa družstev seniorů v šachu v Praze. Celkem 106 týmů 

dorazilo do Prahy, aby se ve dnech 5. – 15. března utkaly o tituly mistrů světa v kategoriích nad 50 

let a nad 65 let. Oba turnaje se konají v kongresových sálech pražského hotelu Olympik. Celá akce 

se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy, MUDr. Zdeňka Hřiba. 

 

Při slavnostním zahájení po vyslechnutí státní hymny České republiky a hymny FIDE uvítali hráče 

a hráčky v hracích sálech generální manažer Jiří Petružálek, turnajový ředitel Jan Mazuch, FIDE 

ředitel turnaje Ozgur Solakoglu a předseda ŠSČR GM Martin Petr. O hladký průběh turnajů se 

starají hlavní rozhodčí IA Ladislav Palovský, jeho zástupci IA Jiřina Prokopová a IA Thomas Strobl 

a dalších 8 řadových rozhodčích. Členové odvolací komise jsou IA Ozgur Solakoglu, FA Marta 

Motuzová a FA Petr Laušman.  

V kategorii 50+ se partie na vyšších stolech odehrávají v hotelu Olympik a posledních 6 stolů v 

hotelu Olympik Tristar. Družstva v kategorii +65 hrají pouze v budově Tristar. Mistrovství se řídí 

turnajovými pravidly FIDE. Mistrovství se hraje švýcarským systémem na 9 kol. Hraje se na 4 

šachovnicích s 1 povoleným náhradníkem (týmy mohou být 4-členné, nebo 5-členné) Tempo hry je 

2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s / tah. Čekací doba pro všech 9 kol je 30 minut. Společně s mužskými 

týmy hraje o tituly mistryň světa také 9 ženských týmů. Celkem navštívily Prahu hráči z 27 zemí 

světa. Kromě evropských hráčů se účastní například také reprezentanti Islandu, Malajsie, Jižní 

Afriky, USA, Kostariky a Izraele. Celkem startovní pole tvoří 487 hráčů, z nichž 184 je 

titulovaných, 36 GM, 8 WGM, 50 IM, 8 WIM, 61 FM, 13 WFM a 8 CM. Hráč s nejvyšším 

ratingem je člen jednoho z německých týmů, GM Alexander Graf s FIDE 2575.  

V kategorii 65+ své síly poměřuje také 13 českých týmů, jeden z nich ženský. Nejvýše nasazeným 

českým týmem je CZECH REPUBLIC 1 ve složení hráčů GM Vlastimila Jansy, IM Ivana 

Hausnera, GM Jiřího Lechtýnského, IM Petra Špačka a kapitána IM Miloše Možného. Průměrný 

rating tohoto týmu je 2360 FIDE a v prvním kole budou vyzváni týmem ČESKÁ REPUBLIKA 3. 

Naše reprezentantky z týmu CZECH REPUBLIC WOMEN hrají ve složení WGM Květa Eretová, 

WFM Eva Možná, Růžena Přibylová (kapitánka), WFM Hana Modrová a Marie Sunková. Jejich 

průměrný rating je 1911 FIDE a první soupeř DEUTSCHE BAHN BSV I.  

V kategorii 50+ soutěží celkem 18 českých týmů, nejvýše nasazeným je CZECH REPUBLIC 1, 

jehož hráči jsou GM Zbyněk Hráček, GM Petr Hába, GM, Petr Velička, IM Miroslav Langner a 

kapitán IM Michal Konopka. Jejich průměrný rating je 2461 FIDE. V prvním kole narazí na 

družstvo Anglie 2. Nejvýše nasazený český ženský tým je CZECH REPUBLIC WOMEN 1, na 

které první šachovnici hájí kapitánka WGM Eliška Richtrová a další WFM Hana Kubíková, WFM 

Michaela Svobodová, Miroslava Čejková a Veronika Táborská. Jejich průměrný rating je 2061 

FIDE a prvním soupeřem německé družstvo KALTENKIRCHEN.  

A jak mohou hráči, hráčky a jejich doprovod trávit během turnaje volný čas v Praze?  Pro účastníky 

mistrovství je připraven pro každý den doprovodný program, mohou se těšit na procházky s 

průvodcem po Královské cestě, na Vyšehrad a na Petřín, návštěvu pražské zoologické i botanické 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2067A1ZY/1897528/2020-03-07/566?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

zahrady, prohlídku Pražského hradu či návštěvu Národního technického muzea. V úterý 10.3. 2020 

proběhne Bleskový turnaj. 

 

  

 

Hodiny jsou spuštěny, partie rozehrány, šachový svátek v Praze začíná. 

 

Autoři: Venuše Souralová, Marta Motuzová 

 

Fotografie: Vladimír Jagr 

 

Odkaz na výsledky na chess-results. 

 

Odkaz na kompletní fotogalerii 1. kola na Zonerama. 

 

Článek publikován 7. 3. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Reprezentace. 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ   

07.03.2020 Vyškovský deník +5 Sport Strana 14 AVE: 3 917 Kč GRP: 0,10 Čtenost: 8 795 Tištěný 

náklad: 870 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U057N14B/1897528/2020-03-07/569?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

ZPRÁVY Z FRONTOVÝCH LINIÍ VĚDY A INOVACÍ   

06.03.2020 National Geographic Česko Objevujte Strana 21 AVE: 115 051 Kč GRP: 1,90 Čtenost: 

170 988 Tištěný náklad: 30 528 Prodaný náklad: 22 521 

 

 
 

DNES NA Sport   

06.03.2020 Haló noviny Ze sportu Strana 15 AVE: 3 284 Kč Tištěný náklad: 43 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS   

06.03.2020 Vyškovské noviny Sport Strana 20 AVE: 7 981 Kč GRP: 0,49 Čtenost: 44 000 Tištěný 

náklad: 6 190 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B02A20032101/1897528/2020-03-06/579?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020O056A15D/1897528/2020-03-06/580?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG10Y20G/1897528/2020-03-06/591?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223. díl pořadu V šachu   

05.03.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Hostem ve studiu bude velmistr Martin Petr, čerstvý předseda Šachového svazu ČR. Bude mít 

příjemné povinnosti – protože hlavním tématem pořadu bude Pražský mezinárodní šachový festival 

a o takové skvělé akci je radost hovořit. V reportážích uvidíte průběh všech hlavních turnajů, 

Masters, Challengers i Futures, a na klíčové momenty ze hry českých hráčů se podíváme i v 

analýzách v elektronické tužce. 

 

Těšit se můžete také na reportáže z doprovodných akcí festivalu – Jak hrál šachy Václav Havel 

nebo z promítání filmu Album 61 o Borisi Gelfandovi.  

Tradiční soutěžní otázka: Kdo vyhrál na Pražském šachovém festivalu turnaj Futures? Odpovídat 

můžete do konce března na adresu soutez@chess.cz a vyhrát magnetické šachy z e-shopu šachy.cz. 

Po premiéře, která je na programu v pátek 6. března od 14:40 na ČT sport, bude možné se na pořad 

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

 

Článek publikován 5. 3. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Šachisté z Vysočiny na světovém šampionátu družstev seniorů   

05.03.2020 vysocina-news.cz +1 URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den: 2 752 RU / měsíc: 36 

536 

Zatímco šachovou mládež Vysočiny čeká Mistrovství České republiky, čeká věkově nejvyšší 

kategorie vrcholná světová akce. Od 5. do 15. 3. proběhne v Praze Mistrovství světa družstev 

seniorů v šachu v kategoriích 50+ a 65+. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2065A28O/1897528/2020-03-05/600?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F6
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20650001/1897528/2020-03-05/603?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7


 

 

 

Turnaj pořádají Agentura AVE-KONTAKT Pardubice, Šachový svaz České republiky a Světová 

šachová federace (FIDE).  

Turnaje se účastní zvučná jména jako: Shabalov, Kaidanov, Jussupow, Graf, Giorgadze, Sturua, 

Speelman, Godena, David, Hráček, Ftáčník, Štohl a další v kategorii nad 50 let. Balashov, 

Sveshnikov, Hort, Jansa, Vaisser, Nunn, Farago a další v kategorii nad 65 let. Bráno podle 

průměrného ELA, což ale může být údaj velmi zavádějící speciálně u seniorských kategorií, jsou 

největšími favority „mladšího“ turnaje celky USA (průměrné ELO 2536), německého Lasker SF 

(2510) a Gruzie (2500). S mírným odstupem následuje Anglie (2459), Itálie (2458) a Česká 

republika (2457). U „starších“ je jasným favoritem obhájce z loňska – tým Ruska (2452), který by 

se jistě neztratil ani v turnaji 50+. Mezi spolufavority můžeme počítat týmy Německa (2390), České 

republiky (2373), Francie (2332), Anglie (2328) a Izraele (2320).  

Celkem je přihlášeno 120 týmů z 32 zemí. Nejpočetnější zastoupení mají domácí Česká republika 

(145 hráčů v 31 týmech) před Německem (134 hráčů v 29 týmech). Z hlediska titulů se celkem 

účastní 45 GM, 9 WGM, 59 IM a 10 WIM. Dokladem, že se nejedná o „otevřené Mistrovství 

Evropy“ svědčí seznam mimoevropských účastníků – USA, Kanada, Kostarika, Malajsie, 

Mongolsko, JAR.  

Z celé akce bude živě každý den přenášeno sto partií (po 50 z obou kategorií). Vstup do hracích 

sálů bude zdarma pro všechny diváky. Hraje se v hotelu Olympic.  

Šachisté TJ Žďár nad Sázavou  

Této světové akce se zúčastní i dva týmy z Vysočiny. Hráči ŠK Gordic Pavel Švanda, TJ Náměšť 

nad Oslavou Petr Mičulka a ŠO Caissa Třebíč Jan Tesař a Roman Bradáč se spojili do družstva s 

názvem Vysočina. Samostatné družstvo postavil ŠO TJ Žďár nad Sázavou ve složení Jaroslav 

Janáček, Eva Kořínková, Vladislav Obůrka, Pavel Kuda a Josef Mička. Oba týmy budou startovat v 

kategorii 50 +. Účast posledně jmenovaného týmu na této významné akci finančně podpořil Kraj 

Vysočina.  

Předběžné startovní listiny  

Živé partie šachy, vysočina  

 

Mladí medailisté z dětské olympiády převzali ocenění v sídle kraje   

05.03.2020 kromeriz.cz URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den: 3 500 

 

Mladí medailisté z dětské olympiády převzali ocenění v sídle kraje 

 

Úspěšné mladé sportovce, kteří pro Zlínský kraj vybojovali medaile na lednových Hrách IX. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky v Karlovarském kraji, přijali v úterý 25. února na 

krajském úřadě hejtman Jiří Čunek a radní pro oblast mládeže a sportu Miroslav Kašný. Poděkovali 

jim za reprezentaci kraje, poblahopřáli k dosaženým výsledkům a předali ocenění i dárky.  

„Měl jsem to štěstí, že jsem se zúčastnil slavnostního zahájení olympiády v Karlových Varech. Moc 

se mi to líbilo, připadal jsem si jako na opravdové olympiádě a měl jsem radost, že tam máme tak 

velké zastoupení. Gratuluji našim mladým sportovcům k dosaženým výsledkům a také děkuji jejich 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20652679/1897528/2020-03-05/608?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7


 

 

trenérům, kteří se jim intenzivně věnují. Často je to na úkor jejich volného času, což už dnes není 

úplně obvyklé a zaslouží si to naše uznání,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.  

„Výprava našeho kraje čítala na karlovarské olympiádě celkem 103 členů, z toho bylo 75 sportovců, 

26 trenérů a také 2 vedoucí výpravy. Své zastoupení jsme měli v 11 z celkem 12 disciplín, které 

byly na programu her,“ sdělil Tomáš Duda z odboru školství, mládeže a sportu, který byl jedním z 

vedoucích výpravy. Sportovci Zlínského kraje soutěžili v těchto sportovních odvětvích: alpské 

lyžování, běžecké lyžování, biatlon, karate, krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační běh, 

rychlobruslení, skicross a šachy. Doprovodnou kulturní soutěží byla hra na elektronické klávesové 

nástroje.  

Výprava Zlínského kraje vybojovala celkem 5 medailí, z toho 4 stříbrné a 1 bronzovou. Stříbrné 

medaile získali v biatlonu Štěpán Palla ve sprintu na 4 km volně (kategorie Mladší chlapci) a rovněž 

štafeta na 3 x 2 km volně ve složení Jakub Balcar, Pavel Kovář a Štěpán Palla (kategorie Mladší 

chlapci). Další dvě stříbrné přidali v krasobruslení Barbora Tykalová (kategorie Mladší dívky) a 

Jakub Tykal (kategorie Mladší chlapci). Sbírku cenných kovů doplnilo ziskem bronzu družstvo 

šachistů ve složení Vlastimil Babula, Michal Černý, Bayarjavkhlan Delgerdalai a Marie Vaňková.  

Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru, který si pro spolupráci s 

pořádáním her vybírá jednotlivé kraje. Zlínský kraj se na mládežnických olympiádách podílí již od 

samého začátku v roce 2003. Zabezpečuje organizaci krajské výpravy, její dopravu, ubytování či 

sportovní oblečení pro její členy. Hned dvakrát Zlínský kraj olympiádu také sám hostil – v roce 

2008 zimní a v roce 2013 letní.  

 

ŠACHY 

04.03.2020 Domažlický deník +4 Sport / Plzeňský kraj (ko) Strana 14 AVE: 859 Kč GRP: 0,13 

Čtenost: 11 389 Tištěný náklad: 3 680 

 

 
 

Aktuální informace ohledně MČR mládeže   

04.03.2020 chess.cz Zdeněk Fiala URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Vážení šachoví přátelé, 

naší společností rezonují otázky ohledně koronaviru, a proto bychom Vám chtěli poskytnout 

informace, které máme k dispozici před nacházejícím Mistrovstvím České republiky mládeže v 

šachu. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZD05414D/1897528/2020-03-04/612?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2064A12P/1897528/2020-03-04/616?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7


 

 

Hotel Dlouhé Stráně i pořadatel Mistrovství ČR sledují pokyny vydané Ministerstvem 

zdravotnictví, Olomouckým krajem a dalšími příslušnými institucemi. Hotel Dlouhé Stráně i 

pořadatel Mistrovství ČR dodrží všechna stanovená nařízení. Pořadatel je v kontaktu s Krajskou 

hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Šumperku. KHS shledala naše opatření za 

správná a odpovídající situaci. Jménem pořadatele vyzýváme všechny účastníky též k dodržování 

platných nařízení a doporučení. Všichni musíme udělat maximum pro minimalizaci rizik.  

Hygienici doporučují často si mýt ruce mýdlem a vodou a používat dezinfekční prostředky na ruce s 

plně virucidními účinky (dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu). Při kašli a kýchání je 

nutné zakrývat si ústa a nos kapesníkem, ne rukama, kapesníky je nutno odhazovat do koše. 

Žádáme rodiče, aby poučili děti a aby je správně vybavili na pobyt.  

V médiích a na sociálních sítích se objevují různé nepravdivé informace. Někteří „odborníci“ tvrdí, 

že se nás to netýká. Další „odborníci“ straší apokalypsou. Ani jedno není pravda. Pravda je někde 

uprostřed. O apokalypsu se nejedná, ale všichni se musíme chovat zodpovědně. Když budeme 

všichni zodpovědní, tak ochráníme sebe i druhé. Všichni si musíme uvědomit, že se pohybujeme 

jednak v rovině právní a současně také v rovině morální.  

Koronavirus je nová nemoc, která se objevila v prosinci a chybí detailnější informace. Z toho, co 

víme, je fakt, že se šíří rychleji než chřipka a že má větší úmrtnost než chřipka. Na druhou stranu u 

80 % populace nemá závažný průběh.  

Všichni, kteří se vrátili z dovolené v Itálii, musí zavolat na linku 112 nebo na hygienickou stanici a 

musí sdělit, v které konkrétní oblasti byli. Volat musí všichni. Volat musí i lidé, kteří nemají žádné 

příznaky. Proč? Tuto nemoc může mít člověk v těle až 14 dní a nemusí mít žádný příznak. A za ty 

dva týdny nakazí mnoho dalších lidí.  

Pakliže bude někomu nařízena karanténa, tak musí dodržovat pravidla karantény. Co to je domácí 

karanténa? Člověk musí být doma! Nesmí vůbec nikam chodit či jezdit. Musí být 14 dní doma. 

Pakliže bude někomu nařízena karanténa, nesmí jet na Mistrovstvím České republiky mládeže v 

šachu.  

Žádáme rodiče a vedoucí výpravy, aby nevozili na Mistrovství ČR nemocné děti, které by mohly 

nemoc šířit. Pokud budeme dodržovat všechna zmíněná pravidla, snížíme rizika koronaviru a též 

snížíme rizika „české“ chřipky, s kterou se každoročně utkáváme, protože nám ji někteří 

nezodpovědní účastníci dovezou.  

Děkuji za porozumění.  

Zdeněk Fiala, ředitel MČR mládeže  

Článek publikován 4. 3. 2020 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – 

lásce, jídle či cestování! 

 

Dnes v úterý 11. února bude v pražském hotelu Don Giovanni zahájen druhý ročník mezinárodního 

šachového festivalu Prague International Chess Festival 2020. Své síly zde přijede poměřit mimo 

jiné také deset předních světových velmistrů, kteří se řadí mezi 50 nejlepších hráčů světa. Během 

festivalu bude probíhat bohatý doprovodný program.  

Od 11. do 22. února bude pražský hotel Don Giovanni patřit šachistům, kteří zde přijedou, aby 

během jedenácti dnů poměřili své hráčské zkušenosti na festivalu Prague International Chess 

Festival 2020.  



 

 

„Jedna z hlavních idejí je umožnit českým reprezentantům, nadějným juniorům a šachovým 

nadšencům utkat se s absolutní světovou špičkou na domácí půdě,“ vysvětluje ředitel festivalu Petr 

Boleslav.  

„Rovněž věříme, že náš festival svým postupovým formátem utuží soutěživého sportovního ducha, 

posílí vůli po vítězství, upevní víru ve vlastní síly a bude zdravě motivovat české šachisty všech 

věkových a výkonnostních kategorií k dalšímu individuálnímu růstu,“ dodává.  

Během festivalu proběhne celkem sedm turnajů:  

1. MASTER TOURNAMENT – jedná se o uzavřený velmistrovský turnaj, ve kterém změří síly 

deset hráčů z TOP 50 světového žebříčku. Jedničkou turnaje bude aktuálně 16. hráč světa Jan-

Krzysztof Duda z Polska, dále se zúčastní například Pentala Harikrishna z Indie, Nikita Vitiugov z 

Ruska, jenž bude obhajovat vítězství z minulého ročníku festivalu, Wei Yi z Číny, Nils Grandelius 

ze Švédska, Vidit Gujrathi z Indie, David Anton Guijarro ze Španělska, Markus Ragger z 

Rakouska, Samuel Shankland z USA a nebude chybět ani nejlepší český hráč, který ve světovém 

žebříčku drží aktuálně 30. místo, David Navara.  

2. CHALLENGERS TOURNAMENT – účastní se jej 4 nominování čeští hráči, jedná se především 

o reprezentanty nebo zálohu reprezentace. Zbylých šest velmistrů je pozvaných. Tohoto turnaje se 

zúčastní Andrey Esipenko z Ruska, Jorden Van Foreest z Holandska, Hannes Stefansson z Islandu, 

Nijat Abasov z Ázerbájdžánu, Mateusz Bartel z Polska, Kacper Piorun z Polska a z České republiky 

Lukáš Černoušek, Van Nguyen, který se v roce 2017 stal nejmladším českým velmistrem v historii, 

Jan Krejčí a Tadeáš Kriebel. Vítěz tohoto turnaje postoupí v roce 2021 do MASTER 

TOURNAMENT.  

3. FUTURES TOURNAMENT – novinkou letošního ročníku bude tento turnaj, ve kterém si 

poměří síly mládež do 13 let s mezinárodními úspěchy. Českou republiku bude reprezentovat trojice 

hráčů, z níž zatím největších úspěchů dosahuje devítiletý Václav Finěk. Šachům se věnuje necelé 

čtyři roky a již se stačil stát čtyřnásobným mistrem ČR. Daří se mu i na mezinárodní scéně. 

Předloni byl devátý na MS v kategorii do osmi let, loni druhý na ME v kategorii do deseti let a 

první na MEU v kategorii do dvanácti let. Dále se tohoto turnaje zúčastní kupříkladu polští sousedé, 

kteří posílají Jana Klimkowského, z Turecka přijede bronzový z mistrovství Evropy škol do 

jedenácti let Ediz Gürel nebo bronzový z mistrovství Evropy do 12 let Izraelec Roy Vagman. 

„Našim cílem je umožnit právě takovým mladým hráčům účast v turnaji Futures, kde dostanou 

možnost zažít na vlastní kůži kolotoč velkého turnaje s již renomovanými hráči světového žebříčku, 

šanci nasbírat zkušenosti a rady od svých vzorů a získat pozitivní motivaci do další šachové práce,“ 

říká o zařazení této kategorie ředitel festivalu Petr Boleslav.  

4. OPEN TOURNAMENT – otevřený mistrovský turnaj s normou GM, kterého se mohou zúčastnit 

šachoví hráči všech věkových kategorií či výkonnosti. Vítěz turnaje získává právo účasti v turnaji 

CHALLENGERS 2021. Na loňském ročníků se jej zúčastnilo téměř 200 šachistů. 

 

Šachy ve stínu koronaviru. V Praze začíná šampionát, Číňani se odhlásili, Italové 

jsou zatím na listině   

03.03.2020 lidovky.cz +1 Domov Pavel Matocha URL AVE: 35 000 Kč GRP: 2,72 RU / den: 244 

802 RU / měsíc: 1 855 023 
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2041A1JU/1772857/2020-02-10/217?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1772857%2Fpage%2F3


 

 

Karanténa a hysterie v souvislosti s koronavirem se začínají bezprostředně dotýkat i šachového 

světa. Turnaj kandidátů mistrovství světa v Jekatěrinburku začíná sice až za dva týdny, nicméně oba 

jeho čínští účastníci a jejich týmy již do Ruska dorazili. Před začátkem turnaje musí strávit dva 

týdny v karanténě pod dohledem ruských lékařů, aby si ostatní účastníci mohli být jistí, že jim při 

partii s Dingem Lirenem či Wangem Haoem nehrozí virová nákaza. 

 

A to mohou oba čínští velmistři hovořit o štěstí a děkovat organizátorům za velkorysost, protože 

Rusko v druhé polovině února přerušilo veškerý kontakt s Čínou a přestalo čínským občanům 

vydávat víza pro vstup do země. Účastníci turnaje kandidátů a jejich týmy obdrželi humanitární 

víza a pro jejich protřeby jim bude poskytnut dům s lékařským dohledem, kde mají strávit oněch 

čtrnáct dnů karantény. 

 

V Česku je pět případů koronaviru. Nakažená je i spolužačka Američanky, v karanténě jsou taxikáři 

a číšník 

 

Je zřejmé, že riziko přenosu infekce mezi šachisty, kteří při partii sedí proti sobě u jednoho stolu 

třeba pět hodin, je vysoké. Na druhou stranu je třeba dodat, že riziko, že právě váš soupeř bude 

infikovaný, je velmi nízké. Nicméně pokud by šlo o turnajový sál se stovkami účastníků, z nichž by 

někteří byli i ze zemí s relativně vysokou mírou rozšíření koronaviru, tak už zanedbatelné být 

nemusí.Do Prahy se chystá přes sto družstev 

 

Právě riziko rozšíření koronaviru musí nyní zvažovat i organizátoři mistrovství světa seniorů 

družstev, které začíná již tento týden v pražském hotelu Olympik. Přihlášeno je více než pět set 

šachistů a mezi nimi byli i Číňané i Italové. 

 

„Čínské družstvo se před čtrnácti dny odhlásilo, neměli jak by se k nám dopravili. Italové jsou stále 

na startovní listině. Budeme sledovat doporučení, která vydává Bezpečnostní rada státu a případně 

ministr zdravotnictví a podle nich jednat,“ říká jednatel pořádající agentury AVE-KONTAKT Jan 

Mazuch. 

 

Těžká rána pro biatlonový svátek v Novém Městě. Světový pohár bude kvůli koronaviru bez diváků 

 

Na včerejším jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto, že Světový pohár v biatlonu v 

Novém Městě na Moravě by se měl konat bez diváků a že má být přerušeno letecké spojení České 

republiky se severní Itálií. Ministr vnitra Jan Hamáček mimo to ještě zmínil možnost navrhnout 

vládě, aby vyhlásila nouzový stav, který by mimo jiné státním orgánům umožnil regulovat, nebo 

dokonce i zakázat akce s vysokou koncentrací osob. Zítra ráno má proběhnout další zasedání 

Bezpečnostní rady státu, která by měla rozhodnout o případném omezení či zrušení nadcházejících 

akcí. 

 

Jak se to dotkne šachového mistrovství světa družstev seniorů zatím není známo. Přihlášeno je více 

než sto družstev, každé má čtyři či pět členů. V kategorii nad 50 let jsou hlavními favority USA, 

Gruzie a německý tým Lasker Schachstiftung. Velmi silný tým postavila i Česká republika – 



 

 

velmistři Zbyněk Hráček, Petr Hába, Petr Velička a mistři Ladislav Langner a Michal Konopka jsou 

šestí nasazení (z celkem přihlášených 57 družstev). V kategorii nad 65 let jsou naši reprezentanti, 

vedení seniorským mistrem světa Vlastimilem Jansou, dokonce třetí nasazení (z celkem 61 

přihlášených družstev) a společně s týmy Ruska a Německa budou hlavními aspiranty na vítězství. 

 

Foto: 

Záskok za čínského velmistra. Alíreza Fírúzdža před čtrnácti dny na turnaji v hotelu Don Giovanni 

nahradil na poslední chvíli čínského velmistra Wei Yiho, který se kvůli karanténě neměl jak dostat z 

Číny do Prahy. 

Vladimír Jagr, Lidové noviny 

 

Šachy ve stínu koronaviru   

03.03.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 72 763 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 

 

Festival v Liberci ovládl Indonésan   

03.03.2020 Mladá fronta DNES Kraj Liberecký (sed) Strana 19 AVE: 18 749 Kč GRP: 

6,15 Čtenost: 553 592 Tištěný náklad: 133 624 Prodaný náklad: 108 951 
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Mladí šachisté Vysočiny míří na mistrovství ČR   

03.03.2020 vysocina-news.cz +1 Eva Kořínková URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den: 2 752 

RU / měsíc: 36 536 

 

V sobotu 7. března začíná v Koutech nad Desnou v hotelu Dlouhé Stráně Mistrovství České 

republiky mládeže do 16 let 2020, FIDE open 2020 a Národní open 2020. 

 

Protože junioři a dorostenci hrají na jedenáct kol, zahájí Mistrovství České republiky juniorů a 

dorostenců 2020 už v pátek 6. března.  

Pořadatelem Mistrovství ČR juniorů a dorostenců, Mistrovství ČR mládeže, FIDE open a 

Národního open je z pověření Šachového svazu České republiky Šachová škola Světlá nad Sázavou. 

Junioři a dorostenci hrají uzavřený turnaj o dvanácti hráčích. Ostatní turnaje se hrají švýcarským 

systémem na devět kol. V kategoriích chlapců hraje vždy 24 oprávněných hráčů, celkem tedy 96 

chlapců. Kategorie dívek jsou otevřené pro všechny hráčky ČR a letos je přihlášeno 109 dívek. V 

doprovodných open turnajích bude startovat 115 šachistů. Za šachovnice zasedne celkem 332 hráčů. 

Včetně doprovodů se akce účastní 500 příznivců královské hry. Krajský šachový svaz Vysočina 

bude reprezentovat celkem 40 hráčů. Šestnáct hráčů bude reprezentovat Šachový klub Světlá nad 

Sázavou, devět hráčů bude hájit barvy TJ Náměšť nad Oslavou, sedm hráčů bude startovat za 

Gambit Jihlava, čtyři hráči startují za TJ Spartak Pelhřimov, tři hráči za TJ Jiskra Humpolec a jeden 

hráč bude reprezentovat TJ Žďár nad Sázavou.  

V mistrovských kategoriích bude KŠS Vysočina reprezentovat třináct hráčů. V open turnajích bude 

hrát dalších 27 hráčů KŠSV. Mezi šachisty z Vysočiny je 36 hráčů z kategorie juniorů a mladších. 

Nejpočetnější výpravu vyslala na Mistrovství ČR Beskydská šachová škola. Barvy BŠŠ bude hájit 

25 hráčů. ŠK Světlá vyslal druhou nejpočetnější výpravu. Krajský šachový svaz Vysočina díky 

podpoře Kraje Vysočina opět zajišťuje trenérské zázemí pro hráče. O naše mladé hráče se budou na 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20630001/1897528/2020-03-03/633?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7


 

 

místě starat KM Pavel Brož, Jan Čížek, Lukáš Kaňka, FM Lukáš Karásek, FM Josef Kratochvíl, Jan 

Ptáček, FM Jiří Tůma a Jiří Widerlechner. Pomocí připojení přes Skype budou naše hráče 

připravovat IM David Kaňovský a GM Petr Velička. Vedoucím výpravy bude Renáta Brožová.  

Hráči a hráčky Mistrovství ČR budou své partie rozebírat s trenéry MČR. Hlavním trenérem 

Mistrovství ČR mládeže je FM Jiří Tůma. Dalšími členy týmu trenérů MČR jsou IM Richard 

Biolek mladší, FM Lukáš Vlasák a FM Jan Havlík. Partie juniorů bude rozebírat GM Pavel 

Šimáček. Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili bohatý šachový i nešachový 

doprovodný program: simultánky s mezinárodními mistry, 5 tematických přednášek, bleskový 

turnaj, exkurzi do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, výlet do Ruční papírny Velké 

Losiny, apod.  

Všechny turnaje se hrají ve čtyřech prostorných sálech hotelu Dlouhé Stráně. Všichni účastníci jsou 

v tomto hotelovém komplexu i ubytováni a v hotelové restauraci se mohou i stravovat. Hráči a 

jejich doprovody zároveň mohou využít možností hotelu pro aktivní odpočinek a rekreaci. Hotel 

Dlouhé Stráně se nachází v krásné přírodě v oblasti Hrubého Jeseníku. Účastníci se kromě jiného 

mohou těšit na vnitřní bazén a wellness centrum. Přestože pomalu končí jarní prázdniny, místní 

sjezdovky jsou stále provozu. Další vhodnou možností pro relax je termální aquapark, který byl 

nedávno otevřen v nedalekých Velkých Losinách. Pro rodiče účastníků a další šachisty, kteří se 

nemohou zúčastnit osobně, připravili pořadatelé ve spolupráci s Liptovskou šachovou školou a 

firmou Chess Evolution on-line přenos ze 135 šachovnic. Na on-linech budou všechny partie 

Mistrovství ČR, všechny partie FIDE open a zhruba osm šachovnic Národního open. Hlavní 

rozhodčí IA Kateřina Šimáčková bude tradičně po dohrání každého kola aktualizovat výsledky, 

pořadí a rozlosování na webu Mistrovství ČR. A v sobotu 14. března poznáme nové Mistry České 

republiky.  

Výsledky  

Autorka textu: Renáta Brožová havlíčkobrodsko, šachy, světlá nad sázavou, vysočina  

 

Děti v Ostravě zasednou u šachovnic, výuku hry podpoří město   

02.03.2020 ostrava.iDNES.cz +1 Ostrava - zprávy Ivana Lesková URL AVE: 33 000 Kč GRP: 0,32 

RU / den: 28 813 RU / měsíc: 251 341 

 

Šachy umí hrát v Ostravě už i malé děti. Zatím jde spíš o výjimky, ale brzy by měla být výuka této 

logické hry dostupná pro většinu z více než 33 tisíc žáků 76 mateřských a 66 základních škol ve 

městě. Přispěje k tomu projekt Šachy do škol. 

 

Zájemci díky němu získají zdarma základní trenérskou licenci a školy pomoc i finanční příspěvek 

pro vyučující. 

 

Projekt existuje v Česku od roku 2013, Ostrava se k němu hlásí od roku 2017. Zástupci vedení 

města teď ale podepsali memorandum o spolupráci s představiteli Šachového svazu České 

republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I88A20620002/1897528/2020-03-02/640?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7


 

 

„Učitelům, šachistům a vedoucím zájmových kroužků poskytneme online kurzy trenérů IV. třídy. 

Jen za poslední rok jimi v Ostravě prošlo přes sto zájemců. Vědecké výzkumy ukazují, že hra 

zlepšuje výsledky dětí ve škole, rozvíjí jejich představivost, logické myšlení, osobnost i sociální 

dovednosti,“ řekl místopředseda Šachového svazu České republiky Martin Petr.Partie zvládají i 

předškoláci 

 

Školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového portálu i cvičebnice, 

nově přihlášené i metodiku a sbírku úloh. Školy, které šachy zavedou jako vyučovací předmět, 

získají tři tisíce korun jako příspěvek na odměnu pro vyučujícího. 

 

Projektu se už tři roky věnuje Středisko volného času Korunka v obvodu Mariánské Hory, které 

organizuje kroužky i turnaje pro školáky či dospělé. 

 

„Chtěli jsme, aby už i předškoláci znali figurky a zvládli pár tahů, ale překvapili nás – hrají celé 

šachové partie. Loni jsme pro ně proto uspořádali turnaj, do něhož vyslalo zástupce osm mateřských 

škol. Letos klání zopakujeme,“ uvedla ředitelka Korunky Jana Secová. 

 

Foto: 

Šachy dětem prospívají, Ostrava proto chce podpořit jejich výuku. 

Adolf Horsinka 

 

Vyhlášení nejlepších dětských a mládežnických sportovců městyse Chodová Planá za 

loňský rok   

02.03.2020 Tachovský deník Sport / Tachovsko ROBERT BABOR Strana 10 AVE: 23 305 Kč 

GRP: 0,05 Čtenost: 4 742 Tištěný náklad: 1 170 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZT05210A/1897528/2020-03-02/644?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZT05210A/1897528/2020-03-02/644?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7


 

 

 

  



 

 

Statistika 23. kola FORTUNA:LIGY   

02.03.2020 Sport Fotbal Strana 4 AVE: 87 893 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný náklad: 39 

072 Prodaný náklad: 28 840 
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT   

02.03.2020 Bechyňský městský zpravodaj Ze škol Štefan Bernáth Strana 13 

 

 
 

Kunovičtí už slaví postup, Bojkovice mají problém   

02.03.2020 Dobrý den s kurýrem Sport (OJ) Strana 21 AVE: 15 000 Kč Tištěný náklad: 12 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachy do všech zdejších škol. Cíl Ostravy má podpořit memorandum   

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q7LA20031302/1897528/2020-03-02/647?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020UK09A21D/1897528/2020-03-02/648?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1JA20610024/1897528/2020-03-01/656?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7
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Zvyšovat kvalitu vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v 

Ostravě. Takový je společný cíl projektu Šachy do škol, k němuž bylo podepsáno memorandum o 

spolupráci zástupci města, Šachového svazu ČR, Střediska volného času Korunka a Ostravské 

univerzity. 

 

"Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR (ŠSČR) v roce 

2013, Ostrava se do něj zapojila v roce 2017, ale podpis memoranda a spolupráce všech čtyř 

subjektů by měla vést k ještě masivnějšímu zavádění výuky šachu, kterou by město rádo postupně 

dostalo do všech svých základních a mateřských škol.  

 

„Ostrava je v současnosti unikátní zejména ve výuce šachů v mateřských školách a také v 

metodickém vedení pedagogů mateřských i základních škol. Uzavření memoranda je pilotní a 

ojedinělou akcí spolupráce v rámci celé České republiky. Naší ambicí není za každou cenu 

vychovávat šachové mistry, i když samozřejmě podpoříme mimořádné talenty. 

Tou hlavní snahou je nabídnout dětem již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně 

rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v 

dalším životě. Šachy je učí soustředěnosti a rozvíjejí jejich kombinační schopnosti, které mají 

dopad i na výuku matematiky a technických oborů,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea 

Hoffmannová.  

 

Úkolem šachového svazu bude poskytovat učitelům, šachistům a vedoucím zájmových kroužků on-

line kurzy trenérů IV. Třídy. 

„Za poslední rok jimi v Ostravě prošlo už více jak sto zájemců. Vědecké výzkumy ukazují, že hra 

šachu zlepšuje výsledky dětí ve škole, všestranně rozvíjí jejich představivost a logické myšlení i 

jejich osobnost a sociální dovednosti. Dnes už jsou součástí školních osnov ve více než třiceti 

zemích světa,“ uvedl místopředseda Šachového svazu České republiky Martin Petr. 

Ostravská univerzita se do projektu zapojí poskytováním informací studentům pedagogických 

oborů a pedagogům o možnostech čerpání finanční odměny od šachového svazu pro učitele a 

absolvování vzdělávání trenéra IV. třídy pro studenty Ostravské univerzity nad rámec vzdělávání 

budoucích pedagogů. Studenti mohou kurz absolvovat zdarma.  

 

Školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového portálu a cvičebnice. 

Nové školy dostanou zdarma také metodiku a sbírku úloh. Školám, které šachy povedou jako 

vyučovací předmět, navíc náleží příspěvek na odměnu pro vyučujícího ve výši 3 000 korun. Učitelé 

budou mít možnost zdarma absolvovat online školení trenérů IV. třídy a účastnit se metodických 

schůzek a workshopů. Volně ke stažení budou mít podpůrné materiály a k zapůjčení šachové 

potřeby. Odborníci jim pomohou s organizací meziškolních přátelských zápasů. Případné 

konzultace poskytne krajský koordinátor projektu Šachy do škol. 

Projekt Šachy do škol od roku 2017 organizačně zajišťuje Středisko volného času Korunka v 

Mariánských Horách. Zájmové útvary šachové hry fungují přímo v Korunce, ale také na vybraných 



 

 

mateřských a základních školách. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti. 

Středisko navíc pořádá pro děti šachové turnaje. 

 

„Šachy jsou hra, ve které jsou děti pánem a nesou odpovědnost za následky svých vlastních 

rozhodnutí. Štěstí a smůla, které jsou běžné ve hrách typu Dostihy, Monopoly, Cashflow, v šachu 

neexistují. Velký zájem o šachovou hru jsme zaznamenali u předškolních dětí. Chtěli jsme, aby děti 

uměly pojmenovat figurky a zvládly pár tahů. Děti však začaly hrát celé šachové partie. V květnu 

minulého roku jsme organizovali turnaj ‚O šachovou Korunku‘ pro předškolní děti. Bylo na něm 

vše, co na turnaji pro dospělé, tedy hlavní rozhodčí i zveřejňování výsledků. Turnaj měl velký 

úspěch a již teď připravujeme další ročník. Chceme tak děti motivovat k šachové hře a přispívat k 

jejich celkovému rozvoji. Věříme, že se šachy budou hrát na každé základní a mateřské škole v 

Ostravě, protože dětem pomáhají v učení, učí je plánovat a přemýšlet,“ doplnila ředitelka Korunky 

Jana Secová. 

 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli   
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Deník přináší čtenářům přehled sportovních událostí, které se v hradeckém okrese konají v neděli 1. 

března. 

 

"Basketbal 

Liga kadetky U17: Sokol Hradec - DbaK (10 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.). 

Florbal 

Předměřice: Zápasy junioři (8 sport. hala). 

Fotbal 

Přípravné kopačky - Hradec Králové Všesport. stadion UT: FC Hradec U18 - Slavia Praha (10), FC 

Hradec U16 - Slavia Praha (12), Třebeš B muži - Třebeš st. dor. (18). 

Hradec Králové Slavia Hradec UT: Olympia Hradec Kratonohy - Roudnice (10), Třebeš - Dvůr 

Králové (14), Jaroměř - Chlumec B (16), Pohár KFS U17: Vysoké Mýto - Solnice (18). 

Kobylice UT (Zimní liga, přípravné kopačky): Kunčice - Nepolisy (13). 

Nový Bydžov Chudonice UT (Zimní liga a přípravné kopačky): Chomutice - Žiželice (10), Kněžice 

- Velenice (12), Meteor Praha U15 - Náchod (14), Meteor Praha U14 - Náchod (16), Převýšov - 

Klamoš (18). 

 

Kendó 

Hradec Králové: Nozomi Dojo kendó mistrovství ČR (8 sport. hala Třebeš). 

Lední hokej 

Tipsport extraliga: Mountfield HK - Olomouc (16). 

Krajská liga semifinále play off: Třebechovice - Nový Bydžov (17). 

Liga mladší žáci: Třebechovice - Chrudim (9). 

Šachy 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8WA20610036/1897528/2020-03-01/662?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1897528%2Fpage%2F7


 

 

Krajský přebor: ŠK Lípa B - Jičín B (Hostinec Malý Růžek), Sokol Hradec - Dvůr Králové (TJ 

Sokol Eliščino nábř.). 

Regionální přebor: ŠK Lípa F - Sokol Hradec B (Hostinec Malý Růžek), Nový Bydžov B - ŠK Lípa 

H Ortex, Nový Bydžov C - ŠK Lípa G (obojí sokolovna) vše od 9 hodin. 

Poznámka: Oznámení o konání sportovních akcí a utkání na Královéhradecku ke zveřejňování v 

této rubrice mohou zájemci zasílat e-mailem na adresu: lubomir.doudera@tiscali.cz vždy nejdéle do 

pondělí příslušného týdne. 

Lubomír Douděra 

 

 


