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224. díl pořadu V šachu 
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David Navara a Tadeáš Kriebel byli hosty 224. dílu pořadu V šachu, který se natáčel v originálních 

podmínkách venkovního studia: 

 

 
 

Z událostí domácí šachové scény v pořadu uvidíte reportáže z přerušených březnových turnajů – 

MS seniorských týmů a MČR mládeže – a pak také z nedávno uskutečněného MČR v online 

bleskovém šachu. Ze světa se můžete těšit na reportáže a analýzy z přerušeného Turnaje kandidátů a 

probíhajícího online turnaje Magnuse Carlsena. 

 

Oba hosté také v rozhovorech okomentují, jaký je život šachisty v době koronaviru a co si myslí o 

online šachových akcích. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Kdo se stal mistrem republiky v online bleskovém šachu? Odpovídat 

můžete do konce května na adresu soutez@chess.cz a vyhrát slavnou knihu Mezinárodní turnaj 

velmistrů. 

 

Po premiéře, která je na programu v neděli 3. května od 12:55 na ČT sport, bude možné se na pořad 

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

 

Článek publikován 30. 4. 2020 v rubrice Aktuality KMK, TOP Aktuality na hlavní stránce. 

 

Historický šachový kvíz 1 
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Především pro milovníky šachové historie tímto spouštíme novou pravidelnou soutěž o ceny – 

historický šachový kvíz. Přibližně jednou za měsíc se na webových stránkách ŠSČR objeví tři 

otázky z historie šachu, na které můžete odpovědět zasláním svých odpovědí na email níže. Ze 

správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který si může vybrat z knižních publikací 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20ALA8HF/1993078/2020-04-30/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1993078%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20ALA2X7/1993078/2020-04-30/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1993078%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

věnujících se historii šachu dle vlastního výběru. Např. Dějiny šachu v Čechách a na Moravě 1910 a 

1911 od Vlastimila Fialy (podepsáno autorem), Richard Réti šachový génius od Olivera Solgy 

(podepsáno autorem) aj. 

 

Bývá zvykem na rozjezd začít lehčími otázkami, ale my začneme poměrně zostra. Žádná z 

následujících tří otázek není úplně jednoduchá. 

 

1) Který hráč dokázal porazit prvních pět mistrů světa? To znamená Steinitze, Laskera, Capablancu, 

Aljechina a Euweho. Myšleno v oficiálních vážných turnajových či zápasových partiích. Vzhledem 

k tomu, že Lasker byl mistrem světa 27 let (1894 – 1921), je jasné, že se musí jednat o hráče, který 

se v turnajové aréně na nejvyšší úrovni pohyboval hodně dlouho. 

 

2) Který je či byl druhý nejdéle nepřetržitě vycházející český šachový časopis? Dobře známé je, že 

tím nejdéle vycházejícím českým šachovým časopisem bez přerušení je Československý šach. Ten 

začal vycházet již v roce 1906 pod názvem Časopis českých šachistů, od roku 1920 jako Časopis 

československých šachistů a od roku 1927 až dodnes jako Československý šach (pouze v letech 

1939 – 1945 vycházel z politických důvodů pod názvem Šach). 

 

3) Určit, který šachista je na následující fotce, by bylo jednoduché. Je to třetí mistr světa José Raúl 

Capablanca  (1888 – 1942) ve svých mladých letech. O mnoho těžší je však tato otázka: Z které 

partie je pozice, kterou Capablanca na fotce studuje? 

 

 
Odpovědi zasílejte na email frantisek.stross@chess.cz nejpozději do 15. května 2020. 

Článek publikován 30. 4. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality sekretariát. 

 

Je konání Vašeho oblíbeného turnaje ohroženo? Informace přímo od pořadatelů zde 

30.04.2020 
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Na tomto odkazu naleznete aktualizované informace ohledně konání, zrušení či odložení turnajů 

zaslané pořadateli akcí po dobu současné situace. Tyto informace budou aktualizovány pravidelně 

po obdržení nových zpráv od pořadatelů. 

 

30. 4. 2020 

Vážené šachoví přátelé, 

 

S politováním Vám musíme oznámit, že šachový festival O pohár města Klatov 2020 (4.7.-

12.7.2020) se neuskuteční. Náš pořadatelský tým čekal s rozhodnutím do poslední možné chvíle, 

ale v současné době, kdy musíme závazně potvrzovat počty lůžek v jednotlivých ubytovacích 

zařízeních, ještě ani nevíme, zda bude možné uspořádat turnaj pro 50, 100 nebo 200 hráčů ve 

vnitřních prostorech a za jakých hygienických podmínek (požadované rozestupy, roušky, diváci..). 

Bylo by od nás vůči poskytovatelům ubytování velmi neseriózní, kdybychom objednané ubytování 

na poslední chvíli odřekli, což by mělo negativní vliv pro vzájemnou spolupráci do příštích let a 

samozřejmě nás by to postihlo i ekonomicky (storno apod.). Vůči Vám by pak bylo velmi 

neseriózní, kdybychom na poslední chvíli, těsně před turnajem, museli odříci účast těch 

přihlášených, kteří se dostali nad povolený limit hráčů a kteří na termín turnaje už mají zařízenou 

dovolenou apod. Uvažovali jsme i o změně termínu, posunu termínu např. na srpen, bohužel to však 

naráží nedostupnost hracího sálu, kolizi s dalšími turnaji a samozřejmě ani při pozdějším termínu 

není jisté, zda bychom dokázali uspořádat turnaj takového rozsahu, na který jste zvyklí. 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste nám zachovali přízeň a do Klatov přijeli třeba hned v příštím 

roce, kdy bude letní turnaj spojen s oslavou 100 let šachového klubu v Klatovech. Ti, kteří v 

letošním roce začátkem prázdnin budete chtít do Klatov stejně přijet, např. si zde na Šumavě udělat 

dovolenou a potřebovali byste pomoci se zajištěním ubytování nebo s čímkoliv poradit, pomoci, 

klidně se na nás obraťte, jestli to bude v našich silách, rádi Vám vyjdeme vstříc. 

 

Ještě jednou děkujeme za pochopení. 

 

Za pořadatelský tým 

Karel Nováček 

 

8. 4. 2020 

Vážení šachoví přátelé, 

podobně jako jiní šachoví pořadatelé sledujeme vývoj koronavirové epidemie a souvisejících 

bezpečnostních opatření. 

O konání 45. ročníku šachového festivalu Přebor Vsetína plánovaného na 4.-10.7.2020 rozhodneme 

nejpozději s měsíčním předstihem, t.j. do 3.6.2020. 

Více informací na www.sachy-vsetin.cz. 

Pevné zdraví a brzký návrat k “potkávání se nad šachovnicí” přejí pořadatelé. 

 

Šachový festival Ostravský koník 2020 proběhne v termínu 29.8.-6.9.2020 

Více informace naleznete na webu turnaje. 

 



 

 

Informace k FIDE turnaji „O pohár primátora města Prostějov“, 21.- 28.6. 2020: 

Máme pro vás informace ke změnám ohledně tohoto turnaje. Ti, kteří sledují šachové dění si můžou 

říci – to je zřejmě nějaký nový šachový turnaj. Zde je změna první. Firma Wisconsin, která se 

podílela na sponzorování turnaje změnila majitele. Nový majitel nemá zájem na pokračování tradice 

spolupráce. Proto jsme oslovili primátora města Prostějov pana Františka Juru s prosbou o pomoc. 

Pan primátor nám vyšel vstříc a dal nám záštitu nad tímto turnajem. Z tohoto důvodu jsme se 

rozhodli přejmenovat „Wisconsin cup“ na turnaj „O pohár primátora města Prostějov“. Změna 

druhá je v místě konání. Z hotelu Tennis club se stěhujeme zpět do centra Prostějova do nově 

zrenovovaného Národního domu. Změna třetí bude záležet na vývoji situace s koronavirem v naší 

republice. Většina hráčů si dělá plány na dovolenou i na šachové turnaje, které vezmou nějaký den 

dovolené. Chceme jim vyjít vstříc a nechat malinký opěrný bod v příštím období. V současné době 

nejistoty a hromadného rušení šachových akcí jsme se rozhodli zatím ponechat termín 21.- 28.6. 

2020 v platnosti. Stanovili jsme si však nejzazší datum, kdy na těchto stránkách nejpozději 10.6. 

oznámíme, zda turnaj proběhne v tomto termínu. Věříme tomu, že se situace bude stabilizovat a 

turnaje se opět budou moci hrát. Realizační tým vám přeje pevné zdraví a těšíme se na viděnou. 

Odkaz na propozice turnaje naleznete ZDE 

 

Teplice Open až v příštím roce 

Vážení šachoví přátelé. 

15. ročník mezinárodního šachového turnaje Teplice Open 

se bohužel bude konat až termínu 12. – 20. června 2021. 

 

Děkujeme za pochopení. 

Vše dobré a hlavně pevné zdraví vám všem přeje Šachový klub Teplice. 

www.tepliceopen.cz 

 

MČR amatérů je odloženo 

 

Pořadatelé MČR amatérů informovali o jeho odložení, více si přečtěte na jejich webu. 

Turnaje šachových nadějí zrušeny 

Beskydská šachová škola oznámila, že Turnaje šachových nadějí jsou zrušeny. 

Posunutí termínů důležitých akcí ECU a FIDE 

 

Evropská šachová federace na svém webu informovala, že Mistrovství Evropy jednotlivců, 

plánované na 17. – 30. května, se přesouvá na 8. – 21. prosince 2020.  Mistrovství Evropy seniorů 

plánované na 17. – 27. dubna 2020 je odloženo. Podle informací na webu soutěže je nový termín 

16. – 26. října 2020. 

 

FIDE také informovala o odložení tří soutěží: 

1. World Cadet & Youth Rapid & Blitz Chess Championships 2020 

2. World Amateur Chess Championship 2020 

3. European School Championships 2020. 

 

V případě těchto soutěží není zatím znám náhradní termín. 

 



 

 

MČR dětí do 8 let odloženo 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 je Mistrovství ČR 

v rapid šachu dětí do 8 let odloženo, nebude se konat v plánovaném termínu 28. – 29. 3. 

O případném náhradním termínu konání MČR jednáme se ŠSČR. 

Za vzniklé potíže se všem omlouváme. 

 

Za pořadatele 

Bc. Karel Hruška 

předseda SK Vyškov 

 

Open Písek zrušen 

 

OPEN Písek, který se měl hrát tuto sobotu 14. 3., je vzhledem k mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví zrušen. 

Více informací najdete na stránkách Jihočeského šachového svazu zde. 

 

KMK ŠSČR 

 

Článek publikován 30. 4. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Internetové MČR v šachu podvody neodhalilo. Vyhrál Kislinsky před Navarou, 

kterému vypadlo připojení 

Datum vydání: 29.04.2020 

Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | AVE: 35 000 Kč | GRP: 

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

 

    Praha První internetové mistrovství České republiky v bleskovém šachu vyhrál velmistr Alexey 

Kislinsky, když největší favorit David Navara skončil se stejným počtem bodů, ale horším 

pomocným hodnocením na druhém místě. Mistrovství, které uspořádal Šachový svaz ČR na herní 

platformě Chess.com, se zúčastnily čtyři stovky hráčů. Hrálo se v sobotu večer, ale výsledky byly 

potvrzené až v pondělí kvůli počítačové kontrole, zda někdo z hráčů nepodváděl. 

 

    U hraní šachu přes internet jsou totiž podvody, spočívající v nepovolené počítačové nápovědě, 

mnohem snažší a tedy i častější než při běžném hraní v turnajovém sále. Při významných turnajích 

jsou hráči i diváci při vstupu do sálu kontrolování v bezpečnostních rámech, aby u sebe neměli 

mobilní telefon, či jiné elektronické zařížení, přes které by mohlo být někomu z aktérů napovídáno.  

 

    Naproti tomu při hraní z domova přes internet toto nejen nemůže nikdo zkontrolovat, ale 

především ta partie se právě přes počítač či chytrý telefon hraje. Jak tedy zabránit, respektive 

ověřovat, že někteří z hráčů nemají na počítači zároveň puštěný i nejaký šachový motor, který jim 

pozice vyhodnocuje a napovídá nejlepší možné tahy? 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY120022/2013459/2020-04-29/20?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY120022/2013459/2020-04-29/20?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

    Obecně se kontroluje, zda partie hráčů nemá překvapivě vysokou shodu s tahy doporučovanými 

šachovými programy, či zda nevykazuje jiné nepravděpodobné charakteristiky. Pokud by si někdo z 

účastníků internetového turnaje nechal od počítače napovědět jednou nebo dvakrát za partii, tak to 

samozřejmě není možné odhalit. Nicméně to většinou k poražení silnějšího sooupeře nestačí. Pokud 

by ale někdo hrál podle nápovědy počítače velkou část partie, tak na to programy proti podvádění 

většinou přijdou. 

 

    Větší riziko podvodu je u klasických partií s dlouhým časem na rozmyšlenou, než u bleskových 

partií, kde hráči v závěru partie provádějí často i více než jeden tah za vteřinu a na jakékoliv 

podvodné konzultace tak nemají čas. 

 

    Každopádně závěr z anticheatingové kontroly internetového mistrovství ČR v bleskovém šachu 

byl zcela negativní, tedy velmi potěšující – podvod nebyl odhalen ani v jednom případě, a tak bylo 

pořadí v tabulce potvrzené: 

 

    Internetové MČR v bleskovém šachu 2020 

 

        Alexey Kislinsky 

        David Navara 

        Epaminondas Kourousis 

        Peter Michalík 

        Jan Vykouk 

 

    (celkem se zúčastnilo 399 šachistů) 

 

    Nekvalitní internetové připojení 

 

    Negativem internetového hraní, které se projevilo nejen na tomto přeboru v bleskovém šachu, ale 

i třeba v superturnaji Magnus Carlsen Invitational je riziko kvality internetového připojení. Pokud 

vám například vypadne internetové připojení v okamžiku startu partie, tak na serveru Chess.com tu 

partii automaticky prohráváte, byť už třeba za minutu byste ho měli obnovené. A přesně to se stalo i 

v první partii Davidu Navarovi, kterému při čekání na rozlosování a start prvního kola na pár 

desítek vteřnin vypadl doma internet a on první partii kontumačně prohrál. 

 

    Nejlepšímu juniorovi světa Alírezovi Fírúzdžovi na turnaji Magnus Carlsen Invitational zase 



 

 

vypadlo připojení k hracímu serveru Chess24.com ve zcela vyhrané koncovce v partii s Hikaruem 

Nakamurou. Nakamura si myslel, že Fírúzdžovi vypršel čas kvůli dlouhému přemýšlení a odešel od 

partie, takže se po připojení Fírúzdži zpět k serveru, což se stalo asi za minutu, už ta partie nedala 

dohrát. Zde nakonec rozhodčí po diskuzi s hráči rozhodli, že partie bude dána za remis. 

 

    Šachový svět nyní diskutuje, jak tyto situace nejlépe řešit. Rozhodnutí, která byla v obou 

případech učiněna totiž zjevně nebyla správná – v prvním poškodila Navaru, ve druhém Fírúzdžu. 

Lze to ale dělat lépe a spravedlivěji? 

 

    Na závěr se podívejme na hezký moment z partie nejlepšího českého šachisty Davida Navary s 

mezinárodním mistrem a bankéřem Jiřím Jirkou. Navara hraje v herně Chess.com pod přezdívkou 

FormerProdigy a Jirka pod nickem Krvelacny_krecek. 

 

    IM Jirka – GM Navara 

    Internetové MČR v bleskovém šachu 2020-rozklikem zobrazíte diagram. 

 

 
    Bílý Jirka obětoval figuru za dva pěšce a útok na soupeřova krále. Černý Navara ale ukáže, že ani 

bílý král nestojí nijak bezpečně... 

 

    24...Vxc2! 25.Je7+ Bílý si možná myslel, že tento mezišach černý přehlédl, že počítal jen s 

variantou 25.Dxc2 Dxd5 a s dalším Sc6 a zapojením věže k neodvratnému útoku na bílého krále. 

 

    25...Dxe7! 26.Dxc2 Bílý nemohl sebrat dámu dxe7, protože by dostal mat Vxh2#. 

 

    26...Df7 27.Db3 Dxb3 28.axb3 Sc6 a bílý se vzdal. 0-1 

 

Šachisté mají vlastní Covid ligu. Členové Beskydské školy trénují on-line 

Datum vydání: 29.04.2020 

Zdroj: fm.denik.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Petr Sobol | AVE: 5 990 Kč | GRP: 0,24 | 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1XA20AK0019/2013459/2020-04-29/22?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

RU / den: 22 043 | RU / měsíc: 155 006 

 

Koronavirus zasáhl téměř všechna sportovní odvětví. Kvůli celosvětové pandemii své oficiální 

soutěže museli přerušit i šachisté z Beskydské šachové školy, ti ale ani tak nezahálí. 

 

 
 

"Kvůli celorepublikové karanténě šachisté nemohou hrát ani trénovat. „To nás ale nezastavilo a 

všechny své aktivity jsme převedli do virtuálního prostoru,“ uvedl ředitel Beskydské šachové školy 

Petr Záruba. 

Šachisté z Frýdku-Místku a okolí nyní trénují online na portálu YouTube, kde Beskydská šachová 

škola založila svůj vlastní kanál. „Své skupinové tréninky jsme otevřeli široké, nejen šachové, 

veřejnosti. Pokud chcete šachům porozumět, rádi vás na našem kanále uvidíme,“ zve k šachům 

všechny zájemce Záruba. 

 

Nejstaršímu šachistovi je 88 let 

Aby šachisté z Beskyd nevyšli ze cviku, tak pro ně vedení oddílu začalo pořádat i online turnaje. 

„Jednu z nejoblíbenější sérií turnajů – Městskou ligu - jsme přejmenovali na Covid ligu a hrajeme ji 

na serveru lichess.org,“ řekl Záruba. Městská liga je sice otevřena všem, dosud se do ní ale 

nepodařilo přilákat starší hráče. V Covid lize je to ovšem jinak. K dětem se totiž připojili jak jejich 

rodiče, tak i Karel Koval, kterému letos bude už 88 let. 

 

Přihlášení hráči jsou rozděleni do skupin po čtyřech hráčích. „A to proto, aby se utkávali hráči 

přibližně stejné výkonnosti a mohli si tak turnaj více užít. Navíc jsou eliminovány partie s příliš 

silnými nebo naopak slabými protivníky,“ uvedl Záruba. V rámci jedné skupiny šachisté odehrají 

třikrát dvě partie. V závěru se sečtou všechny body a vyhlásí se pořadí ve všech skupinách. 

„Všechno to probíhá stále online na dokumentu na Google Disku, který je přístupný všem 

účastníkům turnaje. Ceny z turnajů se budou vyzvedávat, až to bude možné,“ uzavřel ředitel 

Beskydské šachové školy, která nepůsobí jen ve Frýdku-Místku, ale také ve Frýdlantu nad Ostravicí 

a dalším okolí. 

 

Sikorová získala šachový titul z pohodlí domova 

Datum vydání: 29.04.2020 

Zdroj: ehutnik.cz | Autor: Sdílej na Facebook Sdílej na twitter Sdílej e-mailem Vytiskni článek lc | 

AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,28 | RU / den: 25 000 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AKA7BF/2013459/2020-04-29/23?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

Olga Sikorová se stala po dvou letech opět mistryní ČR v bleskovém šachu. Tentokrát ještě s 

přídomkem online, protože se turnaj odehrál přes internet a počítačovou hru na webových stránkách 

chess.com. 

 

 
 

Sikorová je v posledních letech na MČR v bleskovém šachu nejúspěšnější hráčkou. Před dvěma lety 

vyhrála titul, který vzhledem k formě českých reprezentantek považovala za zázrak. Loni byla 

druhá a teď se vrátila na pomyslný trůn. Třinecká hráčka získala 8,5 bodu z 13 partií. Martina 

Marečková a Tereza Rodhstein uhrály o půl bodu méně. 

„Za normálních okolností bych patřila k favoritkám, ale hraní online je jiná disciplína než naživo. 

Výhodou bylo, že na stejném serveru občas hraju. Využívala jsem ho i v poslední době, když jsem 

kvůli zrušeným soutěžím měla volné víkendy,“ uvedla Sikorová. 

„Za normálních okolností bych patřila k favoritkám, ale hraní online je jiná disciplína než naživo.“ 

Turnaj měl i svá úskalí a někteří bojovali nejen se soupeřem. „Musíte umět jemně pracovat s myší. 

Stalo se mi, že jsem v posledním kole přejela pole, kam jsem chtěla pustit figuru, a umístila ji 

jinam. Naštěstí to nemělo na výsledek vliv. Ale věřím, že někteří mohli mít s nastavením citlivosti 

myšky větší problémy a třeba kvůli tomu i prohráli partii,“ pokračovala. 

Sikorová si také oddechla, že ji nezradila technika. „Trochu jsem se ale bála. Už se mi několikrát 

stalo, že připojení k internetu blblo. Tentokrát všechno fungovalo bezvadně, ale nemůžou to říci 

všichni. V chatu jsem viděla komentáře, jak si lidé stěžují, že jim vypadlo připojení,“ dodala. 

Třinecká šachistka si vytvořila improvizovanou hernu na zhruba dvě a půl hodiny v pokoji své 

dcery, ze kterého raději ani nevycházela. „Bezprostředně po posledním odehraném utkání daného 

kola losoval systém další zápasy. Proběhlo to během pár sekund, člověk tak musel být pořád ve 

střehu, aby to neprošvihl,“ vysvětlila. 

Neměla ani přehled, jak si vede. „Měla jsem ke konci spíše mlhavou představu, že zřejmě patřím k 

nejlepším. Ale třeba před závěrečnou partií jsem určitě nebyla první, minimálně jedna hráčka měla 

o půl bodu více, jenže v posledním kole prohrála,“ pokračovala Sikorová, která nezačala dobře a z 

úvodních tří kol měla na kontě jen bod za výhru. „Chybovala jsem a prohrála jsem i s hráčem, který 

měl mnohem nižší elo. Ale zdravě jsem se naštvala,“ těšilo ji. 

Na potvrzení vítězství čekala dva dny, protože všechny partie procházely softwarovou 

anticheatingovou kontrolou. „V principu se prověřovalo, zda hráči neradil šachový program,“ 

upřesňovala. 



 

 

Výsledky se už nezměnily, všechno bylo v pořádku. Turnaj se hrál tempem tři minuty na partii, plus 

se přičítala sekunda bonifikace za provedený tah. 

 

Olga Sikorová je v posledních letech nejúspěšnější hráčkou na MČR v bleskovém šachu. Foto: 

archiv O. Sikorové 

 

Novinky z Online Mistrovství Evropy 2020 

Datum vydání: 29.04.2020 

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

 

Šachový svaz České republiky podpoří na blížícím se Online Mistrovství Evropy 115 českých 

mládežníků. 

 

Průběžnou pravidelně aktualizovanou startovní listinu můžete sledovat na chess-results. Aktuálně je 

přihlášeno ve všech skupinách 1065 hráčů! 

 

POZOR: Všem přihlášeným účastníkům turnaje doporučujeme, aby se nejpozději do konce tohoto 

týdne (NE 3.5.2020) přihlásili do ECU klubu v šachové platformě chess.com. Od příštího týdne 

jsou pro účastníky turnajů připraveny promo akce, které jim přiblíží průběh celého šampionátu. 

 

Níže přikládáme základní přehled informací o šampionátu: 

 

Online Mistrovství Evropy 2020 (16. – 31. 5. 2020) se mohou zúčastnit všichni hráči mající FIDE 

ID. 

 

Hrací platforma: Chess.com 

Hrací tempo: 10 minut + 2 sekundy za každý provedený tah 

Struktura turnaje: 5 kategorií (každá trvá 1, příp. 2 dny) dle FIDE Rapid Ratingu k 1. 4. 2020: 

 

    A. 1000 – 1400 

    B. 1401 – 1700 

    C. 1701 – 2000 

    D. 2001 – 2300 

 

Ve výše uvedených kategoriích platí: z 1. dne postupuje 250 nejlepších hráčů do 2. finálového dne – 

100 nejlepších z finále pak postupuje a má možnost v dalších dnech hrát vyšší kategorii! 

 

    E. 2300+ 

 

Vklad: 5 EUR (nevratná částka), zdarma GM, WGM, IM, WIM 

 

Registrace nejpozději 2 dny před zahájením turnaje (účast omezena!). 

Propozice 

Brožura 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AKA7I5/2013459/2020-04-29/26?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

  



 

 

Šach mat nemoci covid-19 

Datum vydání: 28.04.2020 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 

67 339 Kč | GRP: 2,27 | Čtenost: 203 894 | Tištěný náklad: 43 452 | Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

Šachisté z Beskyd mají svou vlastní online Covid ligu 

Datum vydání: 28.04.2020 

Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: (sob) | AVE: 2 882 Kč | 

Tištěný náklad: 3 650 

 

 
Komuniké ze 143. schůze VV ŠSČR 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L099A18C/2013459/2020-04-28/49?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG18F16B/2013459/2020-04-28/51?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AJA9RZ/2013459/2020-04-28/52?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 28.04.2020 

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

 

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY 

 

Ke své 143. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 28. dubna v Praze na Strahově, hosté se 

připojili pomocí konferenčního softwaru Webex. 

 

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

programů MŠMT na rok 2020 má ŠSČR již vyplaceny všechny finanční prostředky z programů 

REPRE, TALENT a Organizace sportu. Nyní probíhají jednání na úrovni MŠMT – ČOV, ČUS – 

Národní sportovní agentura ohledně využití financí. Řada sportovních akcí, které byly součástí 

navržených rozpočtů v dotačních programech, se neuskuteční. Otázkou zůstává, jestli bude možné 

prostředky využít k jiným účelům a k jakým. 

 

Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda provedl první odhad dopadů stávající situace na svazový 

rozpočet. Velký vliv na jeho další naplňování bude mít osud mezinárodních soutěží, o kterých má 

jednat ECU a FIDE během června. 

 

Úspěchem skončilo MČR v online bleskovém šachu, kterého se v sobotu 25. dubna zúčastnilo 399 

hráčů. Turnaj byl živě vysílán na webu ČT sport a dvakrát dostal prostor v hlavním sportovním 

zpravodajství ČT Branky, body, vteřiny. MČR zaznamenala i další média – například sport.cz, 

Lidové noviny, Český rozhlas. Šachy mají v této době oproti dalším sportům velkou výhodu, že se 

dají hrát online. 

 

Předseda Komise reprezentačního úseku Michal Konopka informoval, že kapitán ženské 

reprezentace Tomáš Polák se na začátku dubna zúčastnil online kursu, který pořádala Trenérská 

komise FIDE. Tři reprezentanti se zúčastnili online projektu Hodinka s mistry (souhrn online aktivit 

najdete např. v tomto článku), několik našich nejlepších hráčů si také připravuje přednášky na 

plánovaném online soustředění mládežnické reprezentace. 

 

Komise pro práci s talenty připravila nové rozdělení Individuálních tréninků, najdete jej zde. 

Komise mládeže informovala o zrušených nebo přesunutých akcích, viz článek. STK ŠSČR 

prozatím odložila na neurčito MČR amatérů (Vlčnov), MČR žen v rapidu (Znojmo) a MČR žen 

(Frýdek-Místek). O náhradním termínu případně o zrušení uvedených MČR bude rozhodnuto 

později dle termínových možností a možností pořadatelů. Jednáme také s pořadateli letních MČR – 

v rámci pardubického Czech Openu a festivalu v Plzni. 

 

V rámci zprávy sekretariátu byl odsouhlasen termín tradičního MČR v bleskovém šachu, mělo by 

se hrát v sobotu 19. prosince 2020 v Brně. 

 

Rozsáhlá byla diskuze VV ŠSČR k soutěžím družstev, její výsledek již byl publikován v tomto 

článku. 

 

VV ŠSČR se k další online konferenci opět sejde už za dva týdny, ve čtvrtek 14. května. Termín 



 

 

řádné 144. schůze VV bude dohodnut podle aktuálního vývoje situace. 

 

Zápis ze 143. schůze VV ŠSČR 

 

Přílohy: 

 

    Příloha 1: Zápis ze 142. schůze VV ŠSČR 

    Příloha 2: Akční plán Koncepce sportu 2020-2021. 

    Příloha 3: COVID19 opatření ve sportu. 

    Příloha 4: Přehled soutěží KM v roce 2020 

    Příloha 5: Newsletter 4/2020. 

    Příloha 6: Monitoring médií 3/2020. 

    Příloha 7: Výzva MŠMT k doložení dalších podkladů pro investiční dotaci. 

    Příloha 8: Oddíly v prodlení 

 

MČR v online bleskovém šachu – oficiální výsledky 

Datum vydání: 27.04.2020 

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

 

Vážení šachoví přátelé, 

 

jsme rádi, že můžeme sdělit pozitivní informaci z anti-cheatingové kontroly sobotního MČR v 

online bleskovém šachu. Podle informací administrátora serveru chess.com nikdo z hráčů 

nepodváděl a celý turnaj proběhl dle fair-play. Děkujeme všem účastníkům. 

 

Definitivní vítězem turnaje se tedy stal velmistr 🥇 Alexej Kislinsky, vícemistrem v online 

bleskovém šachu se stal první hráč českého žebříčku, velmistr 🥈David Navara a třetí místo 

obsadil mezinárodní mistr 🥉 Epaminondas Kourousis. 

 

Titul mistryně v online bleskovém šachu si v sobotu uhrála 🥇 WGM Olga Sikorová, druhá 

skončila 🥈 WFM Martina Marečková, třetí místo získala 🥉 WGM Tereza Rodshtein. 

 

Nejlepším juniorem v turnaji se stal 🥇 IM Jan Vykouk, který v celkovém pořadí obsadil krásné 5. 

místo. Vítězkou v kategorii juniorek byla 🥇 WFM Sofie Přibylová. Menší překvapení se odehrálo 

v kategorii seniorů, kde několik titulovaných hráčů v kategorii nad 60 let překonal 🥇 Aleš Krajina, 

nejlepší seniorkou se stala 🥇 Eliška Richtrová. V kategorii do 15 let si první příčku dle nasazení 

udržel 🥇 FM Richard Stalmach. 

 

Nejlepším párem se v součtu 17 bodů stali 🥇 WGM Joanna Worek a GM Zbyněk Hráček. 

 

Nejlepší hráči v kategoriích podle FIDE bleskového ratingu: 

 

0-1599: Miloslav Vlasák 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AIA242/2013459/2020-04-27/61?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

1600-1899:  Zdeněk Hloušek 

1900-2099:  Ondřej Havelka 

2100-2299:  IM Epaminondas Kourousis 

 

Seznam všech výherců najdete zde v pdf. Všem výhercům gratulujeme! 

 

Kompletní pořadí včetně všech partií najdete na serveru chess.com ZDE. 

Kompletní pořadí naleznete také na chess-results. 

 

Případné připomínky k vyhodnocení posílejte prosím přímo na email ředitele turnaje: 

martin.petr@chess.cz. Všechny výherce budeme postupně kontaktovat a rozesílat výhry. 

 

Odkaz na záznam živého vysílání naleznete na webu ČT sport. 

 

Děkujeme také všem sponzorům akce, kterými byli: 

 

Tomáš Valtr a firma Naše kytky s.r.o. 

Vlastimil Chládek a Dopravní Stavby Brno s.r.o. 

Karel Svoboda a firma Svoboda a syn s.r.o. 

VARTA AG 

firma Brazzale Moravia a.s. 

dále děkujeme Nele Miloševič a Burda International CZ s.r.o. 

panu Messerschmidtovi a jeho kontaktu s developerskou firmou HASAN & SONS s.ro. 

Jaroslavu Říhovi, jednateli společnosti Biomedica, spol. s.r.o. 

Josefu Bárovi, generálnímu řediteli společnosti EA Hotels 

Jiřímu Folwarcznému ze společnosti GASCONTROL společnost s.r.o. 

a samozřejmě velký dík patří samotnému serveru Chess.com. 

 

Překvapivým vítězem online MČR v bleskovém šachu je Kislinskij. Navara skončil 

stříbrný 

Datum vydání: 27.04.2020 

Zdroj: sportovnilisty.cz +1 | Autor: Petr Skála | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU / 

měsíc: 74 572 

 

Historicky první online mistrovství České republiky v bleskovém šachu se těšilo mimořádnému 

zájmu, zúčastnilo se jej 400 šachistů včetně reprezentantů. Šachy se tak staly jediným sportovním 

odvětvím, které mělo domácí šampionát v době nouzového stavu. Nejlépe si vedl ukrajinský rodák 

Alexej Kislinskij, jenž v celkovém hodnocení těsně předstihl českou jedničku Davida Navaru. 

Bronz bere Epaminondas Kourousis. 

 

Navaru hned na začátku víkendového  turnaje zradilo internetové připojení, nestihl se do herny 

připojit včas a první partii tak ztratil kontumačně. Následně se však vydal na velkolepou stíhací 

jízdu a vybojoval stříbro. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20AI0004/2013459/2020-04-27/62?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20AI0004/2013459/2020-04-27/62?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Jak říkám... 

 

„Je nejlepší zapomenout a prostě hrát dál, ale to mi nejde dobře, nejsem v tom tak silný. Nakonec se 

to nějak podařilo a se štěstím jsem skončil druhý. Je to také zkušenost, ale ten začátek byl opravdu 

nepříjemný. Vítězství Kislinského je překvapením, i když jde o velmistra a velmi silného 

bleskového hráče,“ řekl  David Navara, který Kislinského v jedenáctém kole celkem jednoznačně 

porazila a zapsala stejně jako pozdější vítěz 10,5 bodu. 

 

„David Navara prokázal svoji extratřídu, ale uškodila mu jeho absence v prvním kole, kvůli níž měl 

pak horší pomocné hodnocení.  Vítězství Kislinského je překvapením, i když jde o velmistra a 

velmi silného bleskového hráče,“  řekl Martin Petr, předseda Šachového svazu ČR, jenž celý téměř 

2,5 hodiny trvající turnaj pro web ČT sport komentoval. 

 

Ukrajinský rodák, jenž MČR absolvoval z domova v Kyjevě, o svém triumfu rozhodl až v 

posledním kole, kde porazil Petra Hollana. 

 

 
 

Celkem do turnaje na herně chess.com zasáhlo 400 hráčů z celé republiky, v jeden moment se tak 

hrálo 200 partií. O tom, že turnaj online je odlišný od hry za reálnou šachovnicí, svědčí i výsledky 

reprezentantů: David Navara se jako jediný prosadil na medailovou pozici, další velmistr Vojtěch 

Plát, autor myšlenky na uspořádání online MČR, skončil sedmý a třeba Zbyněk Hráček kvůli 

nepovedenému závěru až jedenáctý. 

 

Mezi ženami zvítězila Olga Sikorová, česká jednička Joanna Worek skončila šestá. Zajímavostí je 

53. místo teprve desetiletého Václava Fiňka, jednoho z nejlepších světových šachistů ve své 

kategorii. 

 

Výsledky MČR podlehly důkladné kontrole anti-cheatingovým programem, jímž server chess.com 

disponuje. Tento software prověřuje, zda šachisté nehrají příliš mnoho „počítačových“ tahů. 

Účastníci českého šampionátu v online bleskovém šachu byli v tomto ohledu všichni poctiví. 

Regulérnosti turnaje pomohlo i to, že hráči byli registrovaní pod svým vlastním jménem. 



 

 

 

Celý turnaj běžel živě na webu ČT sport a objevil se hned dvakrát v pořadu Branky, body, vteřiny. 

 

Jak říkám... 

 

„Byl to opravdu nádherný turnaj, navíc s velkou pozorností ze strany médií. Chtěl bych tímto 

poděkovat České televizi za zařazení šachu do programu vysílání. Asi jsme takto nehráli 

naposledy,“ uzavírá spokojený předseda ŠSČR Martin Petr. Kompletní záznam z online MČR v 

bleskovém šachu je dostupný na webu České televize. Kompletní výsledky a další informace jsou k 

dispozici na webu ŠSČR.. 

 

Největší talent šachu Fírúzdža poznává na turnaji MC Invitational, zač je toho loket. 

Zatím nemá ani bod 

Datum vydání: 27.04.2020 

Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha, Lidovky.cz | AVE: 35 000 

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

 

    Internetový superturnaj Magnus Carlsen Invitational vstoupil do druhé poloviny základní části a 

zatím mu jasně dominuje mistr světa Carlsen, který získal 11 bodů z 12 možných. Na opačném 

konci průběžného bodování je Alíreza Fírúzdža, který je po čtyřech kolech stále na nule. 

 

    Světová ratingová jednička mezi juniory a největší talent světového šachu, původem íránský 

šachista dostává od těžkých vah světa dospělých naloženo, jak asi nikdo nečekal. Přitom teprve 

šestnáctiletý Fírúzdža se se světovou špičkou v posledním roce již několikrát úspěšně střetl, třeba v 

lednu ve Wijk aan Zee. Navíc stávající turnaj se hraje rapid tempem a Fírúzdža právě v rapid šachu 

vybojoval loni v prosinci na mistrovství světa stříbrnou medaili. 

 

    Do playoff postoupí nejlepší čtyři hráči s tím, že vítěz základní části bude mít právo vybrat si pro 

semifinále svého soupeře. Z jaké trojice si – pravděpodobně – král Magnus bude vybírat? O tom 

vzhledem k dosavadním výsledků se bude rozhodovat zřejmě až do posledního sedmého kola mezi 

Hikaruem Nakamurou, Fabianem Caruanou, Dingem Lirenem, Maximem Vachierem-Lagravem a 

Janem Něpomňaščim. 

 

    Kromě řady velmi dlouhých partií se na tomto turnaji již vyskytly i dvě miniaturky. Pokud 

velmistr světové špičky prohraje v několika málo tazích, jde vždy o divácky velmi vděčné partie. 

Na turnaji Magnus Carlsen Invitational jednu miniaturku prohrál Alíreza Fírúzdža a druhou 

Maxime Vachier-Lagrave. Na obě se podíváme. 

 

    Nakamura – Fírúzdža 

 

    MC Invitational 2020, 4. partie 

 

    1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.b4!? Velmi zřídkavá oběť pěšce ve Skandinávské obraně. Ale 

Nakamura už měl zápas vyhraný, vedl po třech partiích 2,5:0,5, tak se v posledním souboji s 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY118024/2013459/2020-04-27/63?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY118024/2013459/2020-04-27/63?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

šestnáctiletým Fírúzdžou chtěl pobavit. 

 

    4...Dxb4 5.Vb1 Dd6 6.d4 Dd8 7.Sc4 

 

 
 

    Za obětovaného pěšce získal bílý kontrolu centra a velký náskok ve vývinu.  

 

    7...Jf6 8.Jf3 e6 9.0-0 Se7 10.Je5 0-0 11.Ve1 c5? Černý se měl snažit rychle vyměnit 

dominantního bílého jezdce tahem Jbd7, anebo skromným postupem c6 vzít ještě více pod kontrolu 

důležité pole d5. 

 

    12.d5! exd5 13.Jxd5 Se6? Taktické přehlédnutí umožňuje bílému zakončit partii krásným 

úderem. 

 

 
 

    14.Jxf7! Víc už Fírúzdža nechtěl vidět a vzdal se. Na 14...Sxf7 by přišlo 15.Jxe7+ Kh8 16.Vxd8 

Vxd8 17.Sxf7 a černý je bez dámy a bez figury. A po 14...Vxf7 by rychle rozhodlo 15.Jxe7+ Dxe7 

16.Vxe6 a kvůli hrozbě matu (17.Ve8#) se černý nemůže uhnout s dámou z pole e7 a přijde o ni. 1-



 

 

0 

 

    Ding Liren – Vachier-Lagrave 

    MC Invitational 2020, Armagedon 

 

    1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 Sf5 5.cxd5 Jxd5 6.Db3 Db6 7.Jxd5 cxd5 Černý rozehrál zahájení 

hodně podezřele – přijde teď o pěšce, aniž by za to získal nějakou kompenzaci. Nabízející se cesta, 

jak pěšce zachránit 7...Dxb3, nebyla o moc lepší kvůli 8.Jc7+ Kd8 9.axb3 Kxc7 10.Sf4+ Kc8 11.Jd2 

e6 12.e4. 

    8.Dxd5 e6 9.Db3 Jc6 10.e3 V Armagedonu má bílý o povinnost vyhrát (má výhodu prvního tahu 

a dostává o minutu více času) a remíza se bere jako výhra černého, takže si francouzský velmistr 

možná myslel, že tuto tupou pozici zremizuje. 

 

 
    10...Jb4 Asi ho ani nenapadlo, jak se pozice rychle přiostří a jak rychle bude prohraný. Jinak by 

zde zřejmě volil méně ambiciozní a ještě více otupující 10...Dxb3. 

 

    11.Da4+ Kd8 12.Sd2 Jc2+ Bílý dostává vidle a ztrácí věž, ale černý dřív, než stačí materiál 

zinkasovat, dostane mat. 

 

    13.Ke2 Dxb2 14.Je5 Hrozí mat na d7 a není jak ho rozumně pokrýt. 

 



 

 

     
 

    14...b5 15.Da5+ Ke8 16.Dc7 a černý se vzdal. 1-0 

 

    Turnaj Magnus Carlsen Invitational s cenovým fondem 250 tisíc dolarů, tedy skoro 6,5 milionu 

korun, se hraje na webu Chess24.com, kde každý den od 16:00 můžete sledovat jeho přímý přenos. 

Komentátory jsou zkušení velmistři, jako například Peter Svidler a Alexander Griščuk, a vysílání 

probíhá na devíti kanálech v devíti jazykových mutacích. 

 

    Turnaj je mimořádný i zajímavým a divácky atraktivním modelem. Hráči hrají každý s každým, 

ale místo vždy jedné partie v klasickém šachu, se utkávají v sérii čtyř partií rapid šachu (hrací 

tempo je 15 min na partii plus 10 s za každý tah). Kdo vyhraje tento minizápas (jedno jestli 4:0 

nebo 2,5:1,5), zapíše si do turnajové tabulky tři body. V případě remízy 2:2 se hraje ještě 

rozhodující armagedonová blesková partie a body se pak dělí jako po hokejovém prodloužení (vítěz 

2 body, poražený 1 bod). První čtyři si pak zahrají vyřazovací play-off. 

 

    Magnus Carlsen Invitational 

 

    (pořadí po 4 kolech) 

 

    1. Magnus Carlsen 11 b. 

    2. Hikaru Nakamura 10 b. 

    3. Fabiano Caruana 8 b. 

    4. Ding Liren 8 b. 

    5. Maxime Vachier-Lagrave 5 b. 

    6. Jan Něpomňašči 5 b. 

    7. Anish Giri 1 b. 

    8. Alíreza Fírúzdža 0 b. 

 

Krátce 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020R080P11B/2013459/2020-04-27/64?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 27.04.2020 

Zdroj: Metro | Rubrika: Sport | Strana: 11 | Autor: ČTK | AVE: 16 891 Kč | GRP: 5,30 | Čtenost: 

476 661 | Tištěný náklad: 292 609 | Prodaný náklad: 260 

 

 
 

Šachista Navara si zahrál s legendami a tvrdí: I Čech se může stát mistrem světa 

Datum vydání: 27.04.2020 

Zdroj: sport.cz | Autor: Karel Felt, Sport.cz , Právo ¦ | AVE: 35 000 Kč | GRP: 10,06 | RU / den: 905 

830 | RU / měsíc: 3 151 257 

 

Pětatřicetiletý David Navara už léta vládne českému šachu. Patří i do světové špičky a zahrál si 

proti legendám. V rozhovoru pro Sport.cz a Právo řekl, že i Čech se může stát mistrem světa a tímto 

sportem se dá i uživit. 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AIAAKJ/2013459/2020-04-27/65?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Minulý víkend jste obsadil druhé místo v online domácím otevřeném šampionátu v bleskovém 

šachu a byl jste z toho hodně rozmrzelý... 

 

Znechucený jsem nebyl proto, že jsem turnaj nevyhrál, ale kvůli tomu, že jsem bez vlastního 

zavinění ztratil bod a musel se s tím vyrovnávat v průběhu soutěže. Selhání internetu mě těsně před 

začátkem odhlásilo z turnaje, než jsem se znovu dostal do hry, byla moje první partie kontumována. 

V bleskových turnajích jinak prohrávám poměrně často a prakticky vždy si za to mohu sám. Druhé 

místo za daných okolností vnímám jako vítězství nad sebou samým, případně nad nepřízní osudu. 

Ve vzájemné partii jsem vítěze turnaje Alexeje Kislinského porazil. Za daných okolností však 

vyhrál turnaj zaslouženě. 

 

Jak vůbec poznamenala váš sport nařízení spojená s koronavirem? 

 

Naživo hrané turnaje se dnes prakticky nekonají, jelikož by to nebylo bezpečné. Věřím, že během 

pár měsíců se situace změní, ale tradičních turnajů asi ještě dlouho nebude tolik jako před nástupem 

pandemie. 

 

Partie online asi nejsou to pravé... 

 

Určitě to je lepší než nic. V současnosti se koná poměrně dost zajímavých internetových turnajů, ale 

osobně preferuji tradiční soutěže. 

 

Momentálně nemůžete hrát ve vnitřních prostorách. Uměl byste si představit šachy venku, 

dva metry od soupeře a v rouškách? 

 

Jako exhibiční utkání ano, jinak těžko. Viděl jsem na toto téma vtipné video, na němž hráči v 

rouškách přibíhají k šachovnici, před braním soupeřovy figury vše dezinfikují a následně odbíhají, 

aby mohl hrát soupeř. 

 

V čem spočívá u šachisty individuální příprava? 

 

Učíme se z partií těch nejlepších, studujeme novinky v oblasti zahájení, trénujeme řešení příkladů, 

doplňujeme si znalosti koncovek a analyzujeme vlastní partie, abychom věděli, kde jsou naše slabé 

stránky. Následně můžeme účinněji pracovat na jejich odstraňování. 

 

Fyzičku a běhání po lesích šachista asi nepotřebuje. Udržujete se nějak v kondici? 

 

Většina špičkových šachistů a šachistek dbá na svou kondici, protože některé partie trvají i přes pět 

hodin, přičemž únava v závěru může vést k chybám. Rád chodím nebo běhám po lese, ale nijak 

systematicky nesportuji. 

 

Máte své šachové vzory a potřebuje šachista trenéra? 

 

Nemám žádný konkrétní vzor. Snažím se učit se od těch nejlepších to, v čem vynikají. Ale to se 

samozřejmě snáze říká, než dělá. Dobrý trenér může výrazně napomoci rozvoji mladého šachisty, 



 

 

případně mladé šachistky. U špičkových hráčů se častěji mluví o sekundantech a posouvá se i náplň 

práce. Sekundant může velmistrovi výrazně pomoci s přípravou na partie a ušetřit mu tím čas i síly. 

 

Jaký úspěch považujete ve své kariéře za největší? 

 

Vydařených turnajů jsem odehrál dost, ale jejich názvy by asi většině lidí mnoho neřekly. Jsem 

devítinásobným mistrem České republiky v klasickém šachu. To jsou takové ty několikahodinové 

partie, přebor se koná jednou ročně. 

 

Sportovci někdy přiznají, že se jim při setkání s legendou jejich sportu třesou kolena, mají 

trému. Utkal jste se s některou z šachových legend a co se v takové situaci třese šachistovi? 

 

Hrál jsem s mnoha legendami: s velmistry Kasparovem, Karpovem, Korčným i s téměř celou 

současnou špičkou. Když jsem soustředěný a mám dost času, bývám klidný. Jindy se mi mohou 

třást ruce, případně i figury, které v nich držím. 

 

Může se český šachista někdy stát mistrem světa, co k tomu potřebuje? 

 

Může. Aby se někdo stal mistrem světa, potřebuje talent, pracovitost, lásku k šachu i velkou 

podporu ve svém okolí. Finanční i časovou. To vše ve velké míře, konkurence je silná. 

 

Kdy a jak jste se dostal k šachům a v kolika letech jste vyhrál svoji první partii? 

 

K šachům jsem se dostal v šesti letech. Nudil jsem se, tak mi babička půjčila šachovou knížku. 

Odtamtud jsem se naučil pravidla, a protože jsem velmi chtěl hrát, rodiče mne přihlásili do klubu. 

První oficiální turnaj jsem hrál den po svých sedmých narozeninách. Bodů jsem měl málo, ale 

vyhrál jsem snad dvě partie. 

 

Dá se spočítat, kolik jste přečetl šachové literatury a kolik času teorii věnujete? 

 

Šachové literatury jsem přečetl velmi mnoho, obzvláště pokud smím počítat i časopisy. Pravda, 

během vysokoškolského studia jsem poněkud polevil, ale teď opět pravidelně čtu v angličtině, 

ruštině, němčině a češtině. 

 

Hraje v šachu roli i psychika, znalost soupeře, kterého byste vyvedl něčím z míry? 

 

Rozhodně ano. Úmyslné vyrušování soupeřů je nekorektní, ale existují i zcela korektní způsoby, jak 

je vyvést z míry. Zvolit variantu, která jim nevyhovuje, nalákat do koncovky soupeře, který v této 

oblasti má mezery, využít toho, že soupeř je nenapravitelný optimista nebo že se mne naopak bojí. 

Příprava na konkrétního soupeře je velmi důležitá. 

 

Na kolik tahů dopředu víte, co uděláte, nebo je to i otázka určité improvizace? 

 

Různé situace si žádají různé druhy myšlení. V šachu i v životě. Před rokem jsem měl kalendář 

naplánovaný na více než půl roku dopředu, zatímco nyní chvílemi netuším, co přinese následující 



 

 

týden. Jsou místa, kde se potřebujete dívat do dálky, a místa, kde potřebujete dobře prozkoumat své 

nejbližší okolí. A s propočtem v šachové partii je to velmi podobné. Někdy se stane, že hráč spočítá 

variantu na dvanáct tahů dopředu, a přitom přehlédne už soupeřův následující tah. 

 

Jak lze promýšlet tahy při bleskovém šachu, není to i o štěstí? 

 

Štěstí v bleskovém šachu vidím spíše v tom, jak rychlý postřeh hráč má v době konání turnaje. V 

šachu nejde zdaleka jen o paměť a propočet, důležitou roli hraje i intuice. Současný mistr světa 

Magnus Carlsen prý kdesi řekl, že tah, který ho napadne jako první, obvykle bývá nejlepší. 

Samozřejmě není všechno tak jednoduché, ale dobře vím, co tím mistr světa myslel. 

 

Lze vůbec v šachu vymyslet něco nového, nebo je to souboj nastudovaných partií a záleží na 

tom, kdo je umí lépe? 

 

V šachu lze vymyslet mnoho nového, přestože prostoru pro tvorbu postupně mírně ubývá. Lze 

vymyslet něco nového v hudbě nebo v literatuře, když slova a noty jsou stále stejné... Pravda, v 

zahájení prostoru pro vlastní tvorbu výrazně ubylo, ale partie obvykle nekončí zahájením. 

 

Při simultánních partiích se musíte rozhodovat okamžitě, v hlavě se nejspíš třeba dvacet 

rozehraných partií neudrží... 

 

Zpravidla držím v hlavě jen jednu partii. Tu, kterou právě mám před sebou. Když k ní přijdu, 

vybavím si, o čem jsem uvažoval při předchozím kolečku. Pak pro mne partie do příštího návratu 

přestane existovat, protože mne čekají jiné. 

 

Existuje v šachu něco jako jsou třeba tenisové grandslamy? 

 

V šachu existují takzvané superturnaje, v nichž obvykle hraje okolo deseti hráčů absolutní světové 

špičky. Každý se během soutěže utká s každým. 

 

Kolik turnajů a utkání za rok absolvujete? 

 

Obvykle odehraji za rok zhruba 100 klasických partií, těch několikahodinových. Jinak ještě obvykle 

odehraji několik turnajů rychlejšími tempy. 

 

Jak těžké je udržet se ve světové šachové špičce, a kolik je k tomu potřeba ELO bodů? 

 

Je to těžké. Většina sousedů na žebříčku je mladší a popularita šachu celosvětově stoupá. Nejlépe to 

je vidět na příkladu Indie. Rating je jen číslo, ale je tu určitá paralela s pobytem v horách. Čím jste 

výše, tím obtížnější je se tam udržet. A úplně nahoru se dostane jen málokdo. 

 

Mohou šachy třeba i velmistra uživit? 

 

Určitě ano! U nás se několik lidí živí jenom hraním šachu a řada dalších to kombinuje s trenérskou 

činností. V současné době je tato otázka aktuálnější než dříve, i profesionální šach může být 



 

 

pandemií zasažen. 

 

Čím si od šachů nejlépe odpočinete a nezdá se vám v noci o partiích? 

 

O šachu se mi někdy zdá, ale nevadí mi to. Kdybych si vedl tréninkový deník, mohl bych si vykázat 

přesčas (usmívá se). Odpočinek není mou silnou stránkou, ale rád se projdu v přírodě nebo si něco 

přečtu. 

 

Vystudoval jste Univerzitu Karlovu, v jakém oboru a věnujete se mu jako zaměstnání? 

 

Vystudoval jsem logiku na Filozofické fakultě. Oboru se od té doby nevěnuji, ale studium mi 

mnoho dalo a vynaloženého času rozhodně nelituji.  



 

 

MČR v online bleskovém šachu 

Datum vydání: 26.04.2020 

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

 

MČR v online bleskovém šachu zná prozatím neoficiální vítěze. Vítězem historicky prvního online 

mistrovství na herně chess.com se stal velmistr 🥇 Alexey Kislinsky, vícemistrem v online 

bleskovém šachu se stal první hráč českého žebříčku, velmistr 🥈David Navara a třetí místo 

obsadil mezinárodní mistr 🥉 Epaminondas Kourousis. 

 

Oficiální výsledky budou zveřejněny po důkladné anti-cheatingové kontrole nejpozději během 

pondělí. 

Již nyní však můžeme s radostí sdělit, že včerejší MČR bylo jednou z nejvíce sledovaných akcí, 

které v posledních několika letech proběhly! Celá akce byla vysílána na webu ČT sport a také jste 

mohli zaznamenat reportáž v hlavním televizním sportovním zpravodajství Branky, body, vteřiny. 

Tímto bychom chtěli poděkovat ČT za zařazení šachového vysílání do programu. 

 

Odkaz na záznam živého vysílání naleznete na webu ČT sport. 

 

Turnaje se zúčastnilo 399 hráčů a kromě oficiálního streamu ŠSČR (přenášeného na webu ČT 

sport), kde průběh turnaje komentoval předseda svazu, velmistr Martin Petr, probíhaly i další 

streamy, například FM Petra Hollana. 

 

Odkaz na prozatím neoficiální pořadí naleznete ZDE. 

A jak vypadalo improvizované televizní studio na Strahově se můžete podívat níže 🙂 

 

 
Závěrem si dovolujeme poděkovat všem organizátorům akce, především GM Vojtěchu Plátovi, 

všem sponzorům akce a také hráčům. 🙂 
 

Přeborníkem kraje v rapid šachu se stal Lukáš Karásek 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AH6402/2013459/2020-04-26/78?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9GA20AH0018/2013459/2020-04-26/79?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 26.04.2020 

Zdroj: pelhrimovsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Kamil Vaněk | AVE: 5 990 Kč | 

GRP: 0,41 | RU / den: 36 526 | RU / měsíc: 256 845 

 

Vítězem netradičního krajského přeboru v rapid šachu se stal Lukáš Karásek z Gordic Jihlava. 

Turnaj se uskutečnil v online režimu přes web chess.com. 

 

 
 

Soutěž přilákala na třicet hráčů, rovní třetina jich byla z havlíčkobrodské Jiskry. „Hrálo se 

sedmikolově švýcarským systémem. Naprosto bezproblémový turnaj trval tři hodiny,“ svěřil se 

Václav Paulík, který skončil na druhém místě. 

 

Pomyslné stupně vítězů doplnil teprve patnáctiletý David Kučera z Gambitu Jihlava. Nejlepší ženou 

byla jeho oddílová kolegyně Lucie Rybáčková. 

 

Mistrovství republiky v online bleskovém šachu nakonec vyhrál ukrajinský rodák 

Alexey Kislinski 

Datum vydání: 26.04.2020 

Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 4 | AVE: 414 143 Kč | GRP: 6,55 | 

Sledovanost pořadu: 589 287 

 
Jan SMETANA, moderátor 

Mistrovství republiky v online bleskovém šachu nakonec vyhrál ukrajinský rodák Alexey Kislinski. 

O svém titulu rozhodl vítězstvím v posledním kole, díky kterému přeskočil českou jedničku Davida 

Navaru. 

 

reportér 

400 hráčů, tohle jsou jen někteří z nich. Hráli v různých místnostech, na různých zařízeních, a 

dokonce i v různých polohách, vsedě nebo vleže, ale všichni s velkým nasazením. David Navara si 

ale horší začátek nemohl představit. Výpadek internetu ho odhlásil těsně před startem prvního kola, 

musel se tak vyrovnávat s kontumační prohrou. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E117A033/2013459/2020-04-26/82?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E117A033/2013459/2020-04-26/82?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

David NAVARA, 2. místo na MČR v online bleskovém šachu 

Ono je nejlepší na to zapomenout a prostě hrát dál, ale to mi nejde tak dobře, v tomhle nejsem silný, 

tak nakonec se to nějak podařilo, tak se štěstím to bylo druhé místo nakonec. 

 

reportér 

První příčku obsadil český šachista ukrajinského původu Alexey Kislinski. Ten z domova v Kyjevě 

dokázal v posledním kole zmatit Martina Hollana a vyhrál, měl 10,5 bodů, stejně jako druhý, napůl 

spokojený a napůl rozmrzelý, Navara. 

 

David NAVARA, 2. místo na MČR v online bleskovém šachu 

Je to nějaká zkušenost, no ale příště budu hodně zvažovat, zda budu hrát turnaj, protože ten začátek 

opravdu byl velmi nepříjemný. 

 

reportér 

Mimochodem, ve vzájemné partii v jedenáctém kole Navara Kislinského porazil. 

 

Carlsen překvapivě nestačil na Giriho a může přijít o vedení v on-line turnaji o čtvrt 

milionu dolarů 

Datum vydání: 26.04.2020 

Zdroj: ceskatelevize.cz | Autor: ČT sport | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360 

 

Po čtyřech kolech vedl Magnus Carlsen on-line turnaj pro osmičku elitních šachistů s dotací čtvrt 

milionu dolarů. Zatím to stále platí, ale v pondělí může být vše jinak. Norského mistra světa, který 

nejlépe dotovanou šachovou on-line akci světa pořádá zaskočil Nizozemec Anish Giri a do vedení 

tak může jít další den Američan Hikaru Nakamura. 

 

Girimu se zatím v šachovém turnaji Carlsen Invitational vůbec nedařilo. Vyhrál jedinou partii a s 

jedním zápasovým bodem byl na předposledním sedmém místě. 

Carlsen v souboji s ním neviděl relativně jasnou kombinaci ve druhé partii a ztratil zadarmo věž. 

Další tři partie skončily remízou a výsledkem bylo největší překvapení dosavadního průběhu.  

 

Zatím největší chybu na turnaji udělal ve čtvrtém kole už ve čtvrtém tahu souboje Vachier-Lagrave. 

Jeden z komentátorů, Němec Gustafson, řekl, že černého střelce na F5 v takové fázi viděl 

naposledy, když hrál šachy v kategorii do 12 let. 

 

Krátce nato francouzský velmistr rozhodující, zkrácenou partii s Číňanem Tingem vzdal. Ve 

čtvrtém kole pak Lagrave nestačil na Carlsena, který zaznamenal snadné vítězství.  

 

Předchozí třetí kolo nabídlo dramatický zápas 

 

V nejdramatičtějším utkání třetího kola porazil třetí muž pořadí Liren Francouze Vachiera-

Lagraveho 3:2. Číňan získal rozhodující třetí bod až v takzvaném armagedonu, v němž má hráč s 

bílými figurkami k dispozici o minutu delší čas, ale zároveň musí zvítězit, a to se mu podařilo už po 

šestnácti tazích. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AHA0TD/2013459/2020-04-26/86?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AHA0TD/2013459/2020-04-26/86?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

Prestižní šachová událost vyvrcholí až 3. května. 

 

Jak první a druhá světová válka a koronavirus zasáhly šachový život 

Datum vydání: 26.04.2020 

Zdroj: ceskapozice.cz +1 | Rubrika: Téma | Autor: Pavel Matocha | AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,20 | 

RU / den: 18 339 | RU / měsíc: 243 470 

 

První a druhá světová válka zasáhly podobně jako koronavirus šachové turnaje. Pavel Matocha 

připomíná olympiádu v roce 1939, v jejímž průběhu vypukla druhá světová válka, ale především se 

věnuje turnaji v Mannheimu v roce 1914, jejž předčasně ukončila první světová válka a jehož ruští 

účastníci byli uvězněni v nepřátelském Německu. 

 

Morové rány jsou několik století vzdálené a poslední virová pandemie podobná té dnešní zasáhla 

svět před 100 lety. Po první světové válce zemřely na španělskou chřipku desítky milionů lidí na 

celém světě. Teď čelíme možná podobně nebezpečné čínské chřipce, říkáme jí covid-19, ale svět je 

v jiné situaci – není vyčerpán a zdevastován světovou válkou a také mnohem lépe medicínsky, 

komunikačně a technologicky vybaven, aby nákazu zvládl. 

 

Navzdory tomu počty nakažených, vážně nemocných a mrtvých rostou závratným tempem a 

některá opatření připomínají výjimečný stav a situace v některých zemích válku. V Ekvádoru 

zůstávají mrtví ležet na silnicích, v Indii policie bije bambusovými holemi lidi, kteří poruší zákaz 

vycházení, a na Filipínách prezident Rodrigo Duterte vyzval policii a armádu, aby na lidi porušující 

karanténu stříleli. I v některých rozvinutých západních zemích je situace tristní – zavřené hranice, 

zákaz vycházení a kolaps nemocnic.Kvůli koronavirové epidemii bylo předčasně zastaveno mnoho 

šachových soutěží – z těch nejvýznamnějších byl přerušen turnaj kandidátů mistrovství světa a 

předčasně ukončeno mistrovství světa družstev seniorů. V obou případech se odehrálo sedm kol – v 

turnaji kandidátů sedm ze čtrnácti s tím, že druhá polovina bude dohrána po koronavirové pandemii, 

v mistrovství světa družstev seniorů sedm z devíti a vítězové byli vyhlášeni dle průběžného stavu a 

zbylá kola se již dohrávat nebudou. 

 

Záběry z italských a španělských nemocnic, kde lidé leží na podlahách a život zachraňující plicní 

ventilátory se přidělují podle věku, přičemž staří mají smůlu, jsou děsivé. Londýn, New York či 

Amsterdam se dostaly na italsko-španělskou trajektorii – v Nizozemsku volají starým lidem, byli-li 

by v případě onemocnění covid-19 ochotní uvolnit nemocniční lůžko mladším a zemřít doma, ve 

Švédsku plánují nebrat staré lidi na přetížená oddělení intenzivní péče. A newyorské oběti 

koronaviru jsou pohřbívány do masových hrobů na Hartově ostrově jako sardinky. 

 

Kvůli koronavirové epidemii bylo předčasně zastaveno mnoho šachových soutěží – z těch 

nejvýznamnějších byl přerušen turnaj kandidátů mistrovství světa a předčasně ukončeno mistrovství 

světa družstev seniorů. V obou případech se odehrálo sedm kol – v turnaji kandidátů sedm ze 

čtrnácti s tím, že druhá polovina bude dohrána po koronavirové pandemii, v mistrovství světa 

družstev seniorů sedm z devíti a vítězové byli vyhlášeni dle průběžného stavu a zbylá kola se již 

dohrávat nebudou. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J67A20AH0001/2013459/2020-04-26/87?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Připomeňme si dvě velké šachové události z historie, do kterých podobně fatálně zasáhly světové 

války. První byl šachový turnaj v Mannheimu v roce 1914, v jehož průběhu vypukla první světová 

válka, a druhou šachová olympiáda v roce 1939 v Buenos Aires, v jejímž průběhu vypukla druhá 

světová válka.Mannheim 1914 

 

V německém Mannheimu se konal od července 1914 šachový festival, na kterém se hrálo pět 

turnajů s velkou mezinárodní účastí. V hlavním mistrovském turnaji hrál i budoucí mistr světa 

Alexandr Aljechin a další hráči světové špičky té doby, například Frank Marshall, Siegbert Tarrasch 

nebo Rudolf Spielmann a čeští šachisté Oldřich Duras a Richard Réti. 

 

Po odehrání jedenácti kol z plánovaných sedmnácti, 1. srpna 1914, vyhlásilo Německo válku Rusku 

a začala první světová válka. Němečtí šachoví mistři byli povoláni do armády, proto turnaj nemohl 

být přesunut do Švýcarska a dohrán tam, jak někteří navrhovali, ale musel být ukončen.V 

německém Mannheimu se konal od července 1914 šachový festival, na kterém se hrálo pět turnajů s 

velkou mezinárodní účastí. V hlavním mistrovském turnaji hrál i budoucí mistr světa Alexandr 

Aljechin a další hráči světové špičky té doby, například Frank Marshall, Siegbert Tarrasch nebo 

Rudolf Spielmann a čeští šachisté Oldřich Duras a Richard Réti. 

 

Dva tucty ruských šachistů, mezi nimi i vedoucí hráč mistrovského turnaje Aljechin, bylo zajato a v 

Německu internováno. Většinou byli propuštěni po několika měsících, někteří však jako váleční 

zajatci strávili v Německu celou válku. 

 

Aljechin po válce řekl, že nelze ani vylíčit, jakému psychickému a fyzickému trápení byl on a 

ostatní ruští šachisté vystaveni v internačních táborech a vězeních. Aljechinova situace byla tehdy o 

to horší, že Němci získali jeho fotku, na níž byl jako mladý aristokrat v uniformě Právnické školy v 

Petrohradu, a mylně ji považovali za uniformu důstojníka ruské armády. 

 

Po jedenácti kolech suverénně vedl Aljechin s 9,5 body, když měl bod náskok před druhým 

Milanem Vidmarem a 1,5 bodu před třetím Rudolfem Spielmannem. Réti se sedmi body se dělil o 

čtvrté až šesté místo a Duras s pěti body sdílel 10. a 11. příčku.Buenos Aires 1939 

 

V argentinském Buenos Aires probíhala v srpnu 1939 šachová olympiáda, na které soupeřilo 27 

národních týmů. Mezi hráči z Evropy, kteří se na turnaj vydali o několik týdnů dříve zaoceánským 

parníkem, byli i naši šachisté, kteří však již nehráli pod československou vlajkou, ale pod hlavičkou 

Protektorátu Čechy a Morava. Po odehrání úvodních skupin, ze kterých 16 týmů postupovalo do 

finálových kol, 1. září 1939, Německo napadlo Polsko, čímž zahájilo druhou světovou válku, když 

na německou invazi zareagovala Francie a Velká Británie.V argentinském Buenos Aires probíhala v 

srpnu 1939 šachová olympiáda, na které soupeřilo 27 národních týmů. Mezi hráči z Evropy, kteří se 

na turnaj vydali o několik týdnů dříve zaoceánským parníkem, byli i naši šachisté, kteří však již 

nehráli pod československou vlajkou, ale pod hlavičkou Protektorátu Čechy a Morava. 

 

Po velkých diskusích, zda pokračovat v šachu, nebo jej kvůli válce ukončit, bylo rozhodnuto 

olympiádu dohrát a evropským účastníkům nabídnout možnost zůstat v Argentině. Angličané za 

této situace odmítli pokračovat v turnaji a z olympiády odstoupili. Kvůli napětí mezi některými 

reprezentacemi, respektive jejich domovskými zeměmi, se šest zápasů nehrálo a byly dány za 



 

 

remízu. I ve zbytku odehraných partií byli jejich aktéři myslí často na jiném bojišti než na 64 

polích. 

 

Šachovou olympiádu, osmý turnaj národů historie, vyhrálo Německo před Polskem a Estonskem, 

Protektorát Čechy a Moravy skončil na šestém místě. Dvaadvacet šachistů, z nichž nejslavnější byl 

Miguel Najdorf, se rozhodlo v Argentině zůstat, mezi nimi i téměř celý německý tým a dva čeští 

šachisté Jiří Pelikán a Karel Skalička.Odmítnutí nebezpečí 

 

Roky 1914, 1939 a 2020 s jejich šachovými turnaji zasaženými mimořádnou celosvětovou hrůzou 

lze takto poskládat vedle sebe jen formálně. V realitě Mannheim 1914 z řady přerušených a 

předčasně ukončených turnajů radikálně vybočuje, stejně jako první světová válka byla radikálním 

historickým zlomem. Někteří sociologové a politologové tvrdí, že až s ní začalo 20. století. O tomto 

turnaji a následných potížích ruských mistrů vydal fakty nabitou knihu A. J. Gillam Mannheim 

1914 and the Interned Russians(Mannhei 1914 a internovaní Rusové). 

 

Použijme ji k připomenutí některých důležitých či zajímavých momentů z té doby, přičemž díky 

tomuto kaleidoskopu jí můžeme lépe porozumět. Prvního srpna 1914, kdy začala první světová 

válka, a skončil turnaj, byla sobota. Toho dne stejně jako ještě v neděli by kdokoliv z účastníků 

mohl bez problémů odjet domů. Jenže nikdo z nich nevěřil, že nebezpečí je tak velké a tak blízko, 

proto všichni zůstali přes víkend v Mannheimu. Hlavním důvodem zmeškání po ukončení turnaje 

byly peníze.Prvního srpna 1914, kdy začala první světová válka, a skončil turnaj, byla sobota. Toho 

dne stejně jako ještě v neděli by kdokoliv z účastníků mohl bez problémů odjet domů. Jenže nikdo z 

nich nevěřil, že nebezpečí je tak velké a tak blízko, proto všichni zůstali přes víkend v Mannheimu. 

Hlavním důvodem zmeškání po ukončení turnaje byly peníze. 

 

Řídící výbor turnaje totiž rozhodl, že hráčům bude vyplacena poměrná část z cenového fondu, jenže 

o víkendu byly banky zavřené. Proto všichni vyčkali do pondělí, až zástupce ředitele turnaje vybere 

peníze a zaplatí hráčům honoráře. V pondělí dopoledne na schůzku s organizátory turnaje však 

nepřišli všichni hráči. V neděli večer totiž byli na základě udání všichni Rusové zatčeni. Propuštěni 

byli po intervenci amerického velvyslance zhruba po 24 hodinách. Jen Alejchin, jehož Němci 

podezřívali, že je ruský důstojník, až po 48 hodinách. Poté byly peníze vyplaceny i jim. 

 

Cesta domů v pondělí však byla mnohem komplikovanější, než by byla bývala o víkendu, protože 

již téměř nejezdily vlaky. Americký šachista Frank Marshall ve své knize My Fifty Years of Chess 

(Mých 50 šachových let) vzpomínal: 

 

„Do Amsterdamu jsem se dostal až po mnoha dobrodružstvích. Cesta z Mannheimu do 

Amsterdamu, která obvykle trvá sedm hodin, mi tehdy trvala 39 hodin. Někde na hranicích se mi 

ztratil kufr, kde jsem měl všechny své věci, včetně dárků, které jsem obdržel v Mannheimu a 

předtím na turnaji v Petrohradě. K mému velkému překvapení však po pěti letech kufr dojel do New 

Yorku a byl mi doručen. Jeho obsah zůstal nedotčen, nikdo z něj nic neukradl.“Aljechinovy pletky s 

dcerou bachaře 

 

Ke smůle Rusů byla doprava v úterý nejen ještě horší než v pondělí, ale i nálada ve společnosti se 

vyhrocovala, jak noviny štvaly proti „nepřátelům Německa“. A než se jim podařilo z města odjet, 



 

 

byli zase všichni pozatýkání a pak rozhodnuto, že mají přejet do Baden-Badenu, kde byli 

internováni další ruští šachisté, kteří hráli turnaj v tomto lázeňském městě. Jenže tam nedojeli. 

Nechali je vystoupit v Ratstattu, protože azbukou psané šachové partiáře vyhodnotili jako 

poznámky špionů a uvěznili. 

 

Aljechin byl v jedné cele s Bogoljubovem, Rabinovičem a Weinsteinem, kde hráli turnaj ve hře 

naslepo, z nějž se zachovaly dvě partie, v obou Aljechin porazil Bogoljubova (otištěny byly v roce 

1914 v ruském časopise Šachmatnyj Věstnik). Podívejte se, co všechno poslepu staří mistři viděli. 

 

Aljechin–Bogoljubov 

 

naslepo, Ratstatt 1914 

 

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Sc4 Sc5 4.b4?! Když hledáte ve vězení rozptýlení, střihnete si i nekorektní 

gambit. 

 

4...Sxb4 5.Jd5 Jxd5 6.exd5 d6 Co bílý za svého obětovaného pěšce má? Objektivně nic, ale třeba se 

u toho Aljechin dobře bavil. 

 

7.Je2 0–0 8.0–0 Jd7 9.c3 Sc5 10.d4 Sb6 11.f4 exd4 12.Jxd4 

 

12...Je5? Nejde o prosté přehlédnutí, že na f4 má bílý pěšce, a tak jezdce na e5 sebere. Jestli odsud 

něco Bogoljubov poslepu neviděl, byl to spíše až 17. tah bílého. Velkou převahu by si černý držel 

po klidných a přirozených tazích 12...Jf6 nebo 12...Ve8. 

 

13.fxe5 dxe5 14.Sa3 Ve8 15.Df3 Kvůli vazbě krále, nemůže napadený bílý jezdec z pole d4 utéct. 

 

15...exd4 16.Dxf7+ Kh8 

 

17.Sf8 dxc3+ 18.Kh1 Sd4 19.d6 Se6 20.Sxe6 Vxf8 21.dxc7 a černý se vzdal.1-0 

 

Bogoljubov–Aljechin 

 

naslepo, Ratstatt 1914 

 

1.e4 c5 2.g3 g6 3.Sg2 Sg7 4.Je2 Jc6 5.c3 e6 6.Ja3 Jge7 7.Jc2 0–0 8.d4 cxd4 9.cxd4 d5 10.e5 Sd7 

11.0–0 Vc8 12.Sg5 h6 13.Sd2 Db6 14.Sc3 Ja5 15.Sxa5? Strategicky značně pochybné rozhodnutí 

bílého. Bez černopolného střelce budou černá pole v jeho táboře rázem slabá. 

 

15...Dxa5 16.Je3 Sa4 Černý provokuje další oslabení černých polí. 

 

17.b3? Bílý měl uhnout dámou na e1, takto značně oslabuje pole c3. 

 

17...Sb5 18.Ve1 Da3 19.Dd2 h5 20.Jc3 Db4 21.Vec1 Sa6 22.Sf1 Sxf1 23.Kxf1 Sh6 A nyní druhý 

střelec černého začíná operovat a vyvolávat další slabiny v bílé pozici. 



 

 

 

24.f4 Jc6 25.Vd1 Vfd8 26.Je2 Db6 27.Kf2 Sf8 Hezký převod střelce na druhé křídlo, odkud bude 

pokračovat v ostřelování pozice bílého. 

 

28.h3 Sb4 29.Db2 Vc7 30.a3 Se7 31.b4 Vdc8 32.g4 hxg4 33.hxg4 Kg7 34.f5? Pochopitelné, ale 

pomalé... Správné bylo 34.Vh1. 

 

34...Sh4+ A zase zpátky střelcem z dámského na královské křídlo. Tento šach asi bílý nedocenil, 

jinak by v minulém tahu obsadil h sloupec věží a mohl udržet remízu. 

 

35.Kf3 Sg5 36.f6+ Kf8 

 

Černý hrozí krátkým kombinačním úderem 36...Jxe5+! 37.dxe5 Dxe3+. 

 

37.Jf4? Bílý asi předpokládal, že hrozbu takto nepřímo pokryje, protože podpora střelce g5 je teď 

jezdcem na f4 přerušena a černý po zmíněné kombinaci nemůže v dalším tahu dobrat na e3. 

Zároveň se na tahu Bogoljubovovi asi líbilo, že nejen přivádí další figuru na královské křídlo, ale 

uvolňuje i cestu pro převod dámy po druhé řadě na otevřený h sloupec, odkud chce zabít černého 

krále. Aljechin ale taktiku počítal přesněji... Správnou obranou bylo 37.Vd3, nebo 37.Dd2. 

 

37...Jxe5+! Černý tento úder přesto zasazuje. 

 

38.dxe5 Vc3 39.Dd2 V8c4 40.Jfg2 

 

40...d4 Aljechin hraje přísně. 

 

41.Vh1 Kg8 Kdyby měl bílý o tah víc času, stihl by se zdvojit na h sloupci a černého krále zmatit. 

Budoucí mistr světa ale počítal přesně. 

 

42.Vh3 dxe3 43.De2 Dd4 a po tomto tichém chodu se bílý vzdal, mat již nelze odvrátit. 0-1 

 

Ukrajinský šachista a lékař Fedor Bohatyrčuk ve své biografii Moj žiznennyj puť k Vlasovu i 

pražskomu manifestu (Moje životní cesta k Vlasovovi a pražskému manifestu) vzpomínal, že 

podmínky v ratstattském vězení byly výborné – čisté a prostorné cely, čistě povlečené postele a 

společně „ubytovaní“ ruští mistři mohli nejen hrát šachy, byť bez šachovnic, ale večer si i nechat 

nosit večeře z nedaleké restaurace. 

 

Jediný, komu se pobyt ve vězení v Ratstattu zkomplikoval, byl opět Aljechin. Zahleděl se do krásné 

dcery bachaře, která jim nosila večeře, děvče mu pozornost opětovalo, a když je bachař načapal, 

nechal Aljechina zavřít na samotku, čímž jeho efektní kombinace naslepo v tamním vězení 

skončily.Bezproblémová internace 

 

Na podzim se ruští šachisté dostali do lágru v Tribergu, kam někteří putovali přímo z Ratstattu a jiní 

přes tábor v Traunsteinu. Do Tribergu se dostali i ti, kteří předtím pobývali v Baden Badenu. To už 

bylo bez budoucího mistra světa Aljechina, kterého coby neschopného vojenského služby Němci 



 

 

propustili v polovině září.Život ruských šachových mistrů v internaci byl na válečné poměry 

bezproblémový. Ze 14 měsíců, jež většina Rusů strávila v Tribergu, je zaznamenáno pět tradičních 

šachových a dva konzultační turnaje, ve kterých zkoumali vídeňskou hru a královský gambit. 

Anglická šachová federace posílala ruským šachistům do Tribergu peníze do cenových fondů těchto 

turnajů. 

 

Z Tribergu měli Rusové zpočátku problém posílat domů dopisy, protože kvůli německým 

cenzorům, kteří neuměli azbuku, nesměli psát rusky, a kvůli ruským cenzorům doma, kde panovala 

nedůvěra k jazyku národa, který je napadl, nesměli psát německy. Nakonec se však cesta našla – 

oboustranně přijatelná se ukázala francouzština. 

 

Jinak byl život ruských šachových mistrů v internaci na válečné poměry bezproblémový. Ze 14 

měsíců, jež většina Rusů strávila v Tribergu, je zaznamenáno pět tradičních šachových a dva 

konzultační turnaje, ve kterých zkoumali vídeňskou hru a královský gambit. Anglická šachová 

federace posílala ruským šachistům do Tribergu peníze do cenových fondů těchto turnajů. 

Podívejme se na jednu z konzultačních vídeňských: 

 

Rabinovič a Flamberg–Bogoljubov a Weinstein 

 

konzultační partie na Vídeňskou hru, Triberg 1915 

 

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 d5 4.fxe5 Jxe4 5.Jf3 Sb4 6.Se2 c6 V partii opačnými barvami se černí bránili 

lépe. Po 6...0–0 7.0–0 Jc6 8.De1 f6 9.Jxe4 dxe4 10.Sc4+ Kh8 11.Dxe4 fxe5 12.d3 Sc5+ 13.Kh1 Sf5 

14.Dd5 Dxd5 15.Sxd5 Jb4 16.Sb3 e4 byla pozice vyrovnaná a partie skončila remízou. 

 

7.0–0 Qb6+ 8.d4 Jxc3 9.bxc3 Sxc3 10.Sa3 Sxa1 11.Dxa1 Černý sice získal kvalitu a pěšce, ale bílý 

má prudký útok. 

11...h6 Pokrývá sice hrozbu 12.Jg5, ale neodvrací útok bílého. 

12.Sd6! Hezký tah, který paralyzuje černou pozici. Černí nemohou nyní vyvinout svého střelce, 

protože by přišlo 13.Vb1 a po ústupu dámy 14.Vxb7 s devastujícím účinkem. 

12...Ja6 Ani preventivní ústup dámou 12...Dd8 situaci neřešil, například po 13.De1 Se6 14.Jh4 Jd7 

15.Jf5 Sxf5 16.Vxf5 Jf8 17.Dg3 g6 18.Vf6 je černá pozice zoufalá a prohraná. 

13.Jh4 

13...Jc7 Teď už po 13...Dd8 dokonce vycházela oběť věže 14.Vxf7 Kxf7 15.Df1+ Kg8 (15...Ke8 

16.Sh5+ g6 17.Sxg6+ Kd7 18.Df5*) 16.Jg6 Je6 17.Je7+ a černý buď odevzdá dámu 17...Dxe7, 

nebo uhne králem 17...Kh7 a dostane po 18.Sd3+ brzy mat. 

14.a4! Hrozí 15.a5 s chycením dámy. Mimochodem, teď oběť věže 14.Vxf7? nevycházela, protože 

černý král bude mít k dispozici na ústup i pole d8 a po umístění střelce na e6 se černý král může 

bezpečně postavit na d7. Například 14...Kxf7 15.Df1+ Ke8 16.Jg6 (16.Sh5+ Kd8) 16...Dxd4+ 

17.Kh1 Vg8 18.Sxc7 Se6. 

14...Je6 15.Jf5 Vg8 16.a5 Dd8 17.Da3 Jg5 

18.Se7 Nejen napadá dámu, ale především uvolňuje pole d6 pro jezdce k devastujícímu šachu. 

18...Dc7 19.Jd6+ Kxe7 20.Jb5+ a černí přicházejí o dámu a vzdali se. 1-0 

 

Potíž nastala pro některé zajaté a z různých důvodů nepropuštěné ruské mistry po několika 



 

 

měsících, kdy jim došly peníze, a proto museli do pracovních táborů, aby si vydělali na jídlo. Mnozí 

však postupně mohli odejít, většinou přes Švýcarsko. Ze známých šachistů v německé internaci 

roky zůstali Rabinovič, Weinstein, Selezňov a Bogoljubov. Posledně jmenovaný zůstal v Tribergu i 

po skončení války, protože se tam oženil. Žil v Německu až do své smrti v roce 1952.Virtuální 

naděje 

 

Mnohé tradiční a velké šachové akce, které se měly letos v příštích měsících konat, byly zrušené, 

například šachová olympiáda, série Grand Chess Tour nebo Šachový vlak. Ale na druhou stranu – 

ať skončím pozitivně – ještě vyšším R indexem než koronavirus se šíří šachové akce na internetu. 

Nejprestižnějším je turnaj Magnuse Carlsena pro osm pozvaných, který začal ve čtvrtek 16, dubna 

na webu Chess24 a v něž kromě mistra světa hraje sedm hráčů z absolutní světové špičky.Ruští 

mistři v německých internačních táborech za první světové války hráli partie bez šachovnice, jen si 

hlásili tahy a pozice si představovali. Dnes v koronavirové internaci žijeme díky technice v 

mnohem větším komfortu a šachoví mistři i kluboví hráči hrají turnaje na internetu. Všichni se ale 

těší, až koronavirová pandemie skončí. 

 

Všichni ale cítí, že to je jen šidítko, náhražka skutečných turnajů a života. Ruští mistři v německých 

internačních táborech za první světové války hráli partie bez šachovnice, jen si hlásili tahy a pozice 

si představovali. Dnes v koronavirové internaci žijeme díky technice v mnohem větším komfortu a 

šachoví mistři i kluboví hráči hrají turnaje na internetu. Všichni se ale těší, až koronavirová 

pandemie skončí, stejně jako se těšili, až skončí válka a začne zase normální život s šachovými 

partiemi tváří v tvář na zahrádkách hospod a ve skutečných turnajových sálech. 

 

Než se to stane, potěšte se touto hezkou trojtažkou, kterou zkomponoval Wilhelm Gudehus, 

prezident mannheimského šachového klubu a ředitel festivalu Mannheim 1914. 

 

Bílý dá mat 3. tahem 

Gudehus 1914 

 

Bílý nemůže sebrat střelce, protože černý by byl v patu. A na lákavé 1.Vg4 by přišlo 1...Sf4 a bílý 

již nemá, jak mat celkově třetím tahem dát. Nejde ani 1.Vg8, kvůli 1...Sf8 2.Vg4 Sxc5. 

 

Správné řešení je: 

 

1.Vg7! 

a) 1...Sxg7 2.Sg3 s dalším Sc7* 

b) 1...Sf4 2.Vg4 s dalším Sxb4* 

c) 1...Sg5 2.Vxf7 s dalším Va7* 

 

  



 

 

Boom šachů po internetu 

Datum vydání: 25.04.2020 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 7 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 148 968 Kč | 

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

 

 
 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L097A07A/2013459/2020-04-25/90?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

ŽIVĚ: MČR v on-line bleskovém šachu 

Datum vydání: 25.04.2020 

Zdroj: ceskatelevize.cz | Autor: ČT sport | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360 

 

Otevřené mistrovství České republiky v on-line bleskovém šachu patřilo Alexeji Kislinskému. 

Největší favorit, velmistr David Navara, skončil až druhý, když v závěrečné partii uhrál remízu a 

zajistil si alespoň stříbro. 

 

 
 

"Ono je nejlepší na to zapomenout a prostě hrát dál, ale to mi nejde tak dobře, v tomhle nejsem 

silný. Tak nakonec se to nějak podařilo. Se štěstím to bylo druhé místo nakonec," řekl Navara, který 

ve vzájemném duelu Kislinského porazil. 

 

"Je to nějaká zkušenost, ale příště budu hodně zvažovat, zda budu hrát turnaj, protože ten začátek 

byl opravdu hodně nepříjemný," uvedl Navara. 

 

"Vypadlo mi spojení asi tak půl minuty před začátkem partie a ve chvíli, kdy tam není člověk na 

začátku, tak automaticky prohrává partii. Opozdil jsem se asi o minutu, než jsem se dostal zpátky na 

tu stránku, a to už jsem měl nulu," prozradil ke smolnému startu. Ztrátu pak už v konečném 

účtování nedohnal. 

 

Třetí místo obsadil Epaminondas Kourousis. Až za ním skončili velmistři Jan Vykouk nebo Vojtěch 

Plát. Závěr turnaje se nepovedl zejména Zbyňku Hráčkovi, který obsadil až jedenáctou příčku. 

 

Boom šachů po internetu. Denně se odehraje 16 milionů partií, peníze tečou proudem 

Datum vydání: 25.04.2020 

Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha, Lidovky.cz | AVE: 35 000 

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

Podobně jako v dalších sportovních odvětvích i šachová zápolení se v době koronaviru přesouvají 

na internet. Zároveň do těchto klání na dálku proudí čím dál víc peněz. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AGA0IS/2013459/2020-04-25/93?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY116052/2013459/2020-04-25/94?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Populární streamer rozdává peníze. Daroval je moderátorům i potravinovým bankám 

 

Boom internetového šachu, který zažíváme v těchto dnech, je mimořádný – denně se online sehraje 

16 milionů partií – a zasahuje všechny skupiny šachistů. Od pasivních, kteří chtějí jen sledovat 

komentované průběhy partií velmistrů a případně na ně sázet, po aktivní, kteří chtějí sami hrát. Od 

naprostých amatérů, co nikdy nehráli žádný turnaj, přes klubové hráče až po úplnou světovou 

špičku. 

 

 
 

Začněme elitou, která zajímá nejvíc. Na serveru Chess24.com ihned po skončení Banter Blitz Cupu, 

v jehož finále porazil šestnáctiletý Alírezá Fírúzdža aktuálního mistra světa Magnuse Carlsena, 

začal turnaj nejlepších osmi hráčů světa v rapid šachu Magnus Carlsen Invitational. 

 

Tento podnik se hraje každý den až do 3. května, přímé přenosy komentované v devíti jazycích 

začínají vždy ve čtyři hodiny odpoledne a již 5. května má začít další velké klání, a sice Pohár 

národů. Mezinárodní šachová federace FIDE, která musela letos kvůli koronaviru zrušit klasický 

pohár národů, šachovou olympiádu, ve spolupráci s herním serverem Chess.com připravila 

dvoukolový turnaj v rapid šachu pro šest čtyřčlenných týmů. 

 

V Poháru národů budou bojovat družstva Číny, Indie, Ruska, USA, Evropy a zbytku světa. Přesné 

složení týmů zatím není známo, ale očekává se, že se ho zúčastní nejen nejlepší hráči současnosti, 

ale že participovat budou i bývalí mistři světa Višvanáthan Ánand, Vladimir Kramnik a Garri 

Kasparov. Týmy budou bojovat dvoukolově každý s každým a o vítězi by se mělo rozhodnout v 

neděli 10. května v superfinále mezi dvěma nejlepšími týmy ze základní části. 

 

Ostatní šachisté nyní také mnohem intenzivněji využívají herních serverů, kromě dvou 

nejpopulárnějších – výše zmíněných Chess24.com a Chess.com – to jsou ještě Playchess.com a 

Lichess.org. Hrají se na nich nejen miliony volných partií, ve kterých se střetávají hráči z celého 

světa navzájem, ale také uzavřené turnaje šachových klubů, kamarádů z hospody či širších rodin 

anebo i větší akce jako třeba mezistátní zápasy. Například veletucet šachistů se zúčastnil utkání 

Česka proti Slovensku, které se konalo na serveru Chess.com a kterého se mohl zúčastnit kdokoliv 

bez jakéhokoliv ratingového omezení. Češi nakonec vyhráli 96 – 48. 



 

 

 

Sponzoři musí být vidět 

 

Příčina masivního zájmu o aktivní hraní šachů přes internet v době koronavirové karantény je 

zřejmá – jinak nyní turnaje uspořádat nelze. Zajímavější jsou však důvody pro aktuální pořádání 

drahých zápasů. Cenový fond turnaje Magnus Carlsen Invitational je 250 000 dolarů, cenový fond 

Poháru národů pak 180 000 dolarů. K tomu je třeba připočítat další náklady spojené s pořádáním 

akce, jako jsou například honoráře velmistrů, kteří probíhající partie komentují. 

 

Kdo a proč tak velké peníze do těchto akcí lije? 

 

Začněme tím, na čem ekonomický model těchto akcí určitě nestojí. Byznys plán turnajů Magnus 

Carlsen Invitational či Poháru národů není postaven na prodeji vstupenek, protože diváci je sledují 

zdarma. Ani na prodeji nějakého souvisejícího zboží, jelikož pořadatelé nic k tomu za peníze 

nenabízejí. A ani na prodeji reklamy, protože desítky tisíc diváků, kteří tyto akce online sledují, 

nejsou dostatečně velkou skupinou, aby se akce mohla financovat přes webové bannery umísťované 

na stránkách online přenosu. 

 

Příčiny jsou jinde a jsou v zásadě dvojího druhu. První představují stávající sponzorské kontrakty, 

které je třeba nějak naplnit. Podíváte-li se na sponzory Poháru národů, který pořádá FIDE, najdete 

tam velké společnosti (například Total, Coca-Cola či Kaspersky), jež jsou uváděny na webu FIDE 

jako její globální sponzoři. FIDE musela kvůli koronaviru přerušit turnaj kandidátů a zrušit řadu 

akcí včetně šachové olympiády, kde měla své partnery prezentovat. Aby nemusela přijaté 

prostředky vracet, musí uspořádat jinou prestižní akci, kde své sponzory zviditelní a nabídne jim to 

jako náhradní protiplnění. 

 

Stejně tak Carlsen, jehož tým je v pozadí aktuálně hraného turnaje jeho jména, má kontrakty se 

sponzory, jejichž jména nosí vyšitá na košilích a oblecích. A i když nyní hraje turnaj ze svého 

domova, je v záběrech kamery rovněž oděn do těchto reklamních obleků. 

 

Boj o první místo 

 

Druhým motivem za drahými a atraktivními šachovými online turnaji, které přitáhnou pozornost 

šachistů i médií z celého světa, je boj o trh. Aktuálně se podle ředitele pro Business Development 

portálu Chess.com Nicka Bartona denně odehraje 16 milionů šachových partií online, z čehož 

největší krajíc (9 milionů) ukusuje jeho server. Šachistů registrovaných v různých online hernách 

jsou stovky tisíc či jednotky milionů, ale potenciál je o několik řádů vyšší. 

 

A o to se nyní hraje. Jakmile bude nějaký šachový server vykazovat desítky milionů aktivních 

uživatelů denně, stane se nejen vysoce profitabilním coby nosič reklamních bannerů, ale také 

rozhodujícím médiem světového šachu. A podobně jako u sociálních sítí či vyhledávačů, na začátku 

o pozornost bojuje několik dobrých online heren, ale na konci bude pravděpodobně jen jedna, 

maximálně dvě dominantní. 

 

Naprostá většina lidí je na Facebooku, a nikoliv na jiné sociální síti proto, že je tam i většina jejich 



 

 

přátel. Změnit sociální síť není tak snadné jako změnit banku či mobilního operátora. Stejně tak 

šachisté v okamžiku, kdy jedna vstupní brána do světa internetového šachu bude dominovat, 

přestanou používat platformy ostatní, protože nejsnáze najdou soupeře a nejvíce turnajů bude 

organizováno na té dominantní. 

 

A právě o tuto pozici nyní zápolí Chess.com, který má zatím nejvíc uživatelů, a Chess24.com, jenž 

poskytuje nejlepší uživatelský servis a mezi jehož spoluvlastníky je i mistr světa Magnus Carlsen, 

respektive firma z jeho impéria. Kromě možnosti vlastního hraní a sledování šachu nabízejí obě 

platformy také spoustu výukových kursů a dalšího šachového materiálu. 

 

Souboj se projevu třeba i tak, že vysílání turnaje je intenzivně doplňováno reklamními bannery i 

reklamními vsuvkami komentátorů, že v době podniku je možné si koupit prémiové členství na 

Chess24.com se čtyřicetiprocentní slevou. U nadcházejícího Poháru národů na Chess.com můžeme 

očekávat obdobnou strategii. 

 

Elitní šachisté si na online formát velkých turnajů ještě pořád zvykají 

Datum vydání: 25.04.2020 

Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 2 | AVE: 204 155 Kč | GRP: 6,55 | 

Sledovanost pořadu: 589 287  

 

Jan SMETANA, moderátor 

Elitní šachisté si na online formát velkých turnajů ještě pořád zvykají. Zatím největší chybu na 

turnaji Magnuse Carlsena udělal už ve čtvrtém tahu Maxime Vachier-Lagrave. Jeden z komentátorů 

Němec Gustafsson řekl, že černého střelce F5 v takové fázi viděl naposledy, když hrál šachy v 

kategorii do 12 let. Krátce na to francouzský velmistr rozhodující zkrácenou partii s Číňanem 

Tingem vzdal. Ve čtvrtém kole narazil Lagrave na pořadatele klání v bleskovém šachu. Mistr světa 

Carlsen zápas zlomil snadným vítězstvím ve třetí partii a upevnil si náskok v průběžném vedení 

turnaje, který končí 3. května. 

 

Carlsen dál vede on-line turnaji o čtvrt milionu dolarů. Přehrál chybujícího 

Lagraveho 

Datum vydání: 25.04.2020 

Zdroj: ceskatelevize.cz | Autor: ČT sport | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360 

 

Po čtyřech kolech vede Magnus Carlsen on-line turnaj pro osmičku elitních šachistů s dotací čtvrt 

milionu dolarů. 

 

Norský mistr světa, který nejlépe dotovanou šachovou on-line akci světa pořádá si upevnil náskok v 

průběžném vedení turnaje, když porazil Francouze Maxima Vachiera-Lagraveho. 

Magnus Carlsen na turnaji v Moskvě 

Je znát, že si elitní šachisté on-line formát velkých turnajů ještě pořád zvykají. Zatím největší chybu 

na turnaji udělal už ve čtvrtém tahu souboje Vachier-Lagrave. Jeden z komentátorů, Němec 

Gustafson, řekl, že černého střelce na F5 v takové fázi viděl naposledy, když hrál šachy v kategorii 

do 12 let. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E116A043/2013459/2020-04-25/96?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AGA1RC/2013459/2020-04-25/97?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AGA1RC/2013459/2020-04-25/97?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Krátce na to francouzský velmistr rozhodující, zkrácenou partii s Číňanem Tingem vzdal. Ve 

čtvrtém kole pak Lagrave nestačil na Carlsena, který zaznamenal snadné vítězství. 

Předchozí třetí kolo nabídlo dramatický zápas 

V nejdramatičtějším utkání třetího kola porazil třetí muž pořadí Liren Francouze Vachiera-

Lagraveho 3:2. Číňan získal rozhodující třetí bod až v takzvaném armagedonu, v němž má hráč s 

bílými figurkami k dispozici o minutu delší čas, ale zároveň musí zvítězit, a to se mu podařilo už po 

šestnácti tazích. 

Prestižní šachová událost vyvrcholí až 3. května. 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 25.04.2020 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/aktuálně | Strana: 14 | AVE: 3 909 Kč | GRP: 0,10 | 

Čtenost: 8 795 | Tištěný náklad: 870 

 

 
Přeborníkem kraje v rapid šachu se stal Lukáš Karásek 

Datum vydání: 24.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U097N14A/2013459/2020-04-25/98?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U096J14C/2013459/2020-04-24/104?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

Zdroj: Jihlavský deník +4 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: (va) | AVE: 3 590 Kč | GRP: 0,07 | 

Čtenost: 6 267 | Tištěný náklad: 810 

 

 
 

Prestižní teplický turnaj v šachu dostal pro tento rok mat koronavirem 

Datum vydání: 24.04.2020 

Zdroj: teplicky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: autor externí | AVE: 5 990 Kč | GRP: 

0,37 | RU / den: 33 270 | RU / měsíc: 233 951 

 

Významný šachový turnaj, který hostí Teplice rok co rok, si kvůli pandemii koronaviru musí dát 

letos pauzu. Do lázeňského města se ale vrátí. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8UA20AF0015/2013459/2020-04-24/105?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

"V Estrádním sále Domu kultury v Teplicích se měl 13. - 21. června konat 15. ročník 

mezinárodního šachového turnaje Teplice Open, který pořádá Šachový klub Teplice. Turnaj již 

mnoho let patří k nejsilnějším u nás a jedním mezinárodním mistrem byl označen dokonce za perlu 

mezi českými turnaji. Má již také mezinárodní proslulost. Partie přenášené živě sledují na 

šachových serverech tisíce šachistů po celém světě. Letos by se sešlo v Teplicích opět mnoho 

vynikajících světových velmistrů. Poprvé se měl turnaje zúčastnit nejlepší český šachista velmistr 

David Navara. Na startovní listině byli i další velmistři zvučných jmen. Např. Ukrajinec Pavel 

Eljanov, Rus Evgeny Vorobiov, který vyhrál loňský turnaj, nebo Izraelci Ilja Smirin, Evgeny 

Postny a Evgeny Zanan. Z našich velmistrů již pravidelně přijíždějí do Teplic velmistři Jiří Štoček, 

Vlastimil Babula a Vojtěch Plát. Svoji účast potvrdil i patnáctiletý šachový zázrak z Indie velmistr 

Rameshbabu Praggnanandhaa. O tomto nesmírně talentovaném mladíkovi odborníci říkají, že by 

mohl být mistrem světa. Jeho výsledky v poslední době jsou ohromující. V loňském roce pořadatelé 

přivítali 226 hráčů ze třiceti zemí. To bohužel vzhledem k nastalé situaci nejen u nás nebude letos 

samozřejmě možné a tak Šachový klub Teplice musel přeložit 15. ročník turnaje až na červen 2021. 

Někteří velmistři však přislíbili účast v příštím turnaji již nyní. 

 

Bude hrát i Kasparov! 

Datum vydání: 24.04.2020 

Zdroj: Haló noviny | Rubrika: Ze sportu | Strana: 15 | Autor: (zr) | AVE: 8 062 Kč | Tištěný náklad: 

43 000 

 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020O096A15C/2013459/2020-04-24/108?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

Navara a spol. se utkají online o české tituly v bleskovém šachu 

Datum vydání: 23.04.2020 

Zdroj: sport.cz | Rubrika: Ostatní | URL | AVE: 35 000 Kč | GRP: 10,06 | RU / den: 905 830 | RU / 

měsíc: 3 151 257  

 

Šachisté včetně české jedničky Davida Navary se v sobotu utkají online o domácí titul v bleskové 

hře. Do otevřeného šampionátu na virtuálních šachovnicích na herně chess.com se zatím přihlásilo 

na 270 hráčů a zúčastní se i další čeští velmistři jako Vlastimil Babula, Zbyněk Hráček či Vojtěch 

Plát, který byl iniciátorem turnaje. Představí se také česká ženská jednička Joanna Worek. 

 

"Účast na online šampionátu jsem zvažoval a nejprve si nebyl jistý, jestli je to pro mne vhodné. 

Vždycky si říkám, jak bude ošetřena regulérnost, když rozhodčí takto na dálku nemá možnost 

zasáhnout ohledně počítačové nápovědy," uvedl Navara v tiskové zprávě Šachového svazu ČR. 

 

Jak uvedl svazový předseda Martin Petr, herna je na případné podvodníky dobře připravena. 

"Výsledky se oznamují do dvou dnů po skončení turnaje, a to až po nezávislé anti-cheatingové 

kontrole partií. Tu provádí provozovatel serveru pomocí speciálního softwaru," konstatoval Petr. 

 

Turnaj začne v sobotu v 18:00 a je otevřený pro všechny členy svazu. Hrát se bude na 13 kol. Vítěz 

získá odměnu 7500 korun z celkové dotace 36.500 korun. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/D4MA20AE0029/2013459/2020-04-23/116?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

I velmistři chybují 

Datum vydání: 23.04.2020 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 26 497 Kč | 

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

 

 
 

NA 64 POLÍCH 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L095A14A/2013459/2020-04-23/118?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U095N14A/2013459/2020-04-23/119?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

Datum vydání: 23.04.2020 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 4 449 Kč | 

GRP: 0,10 | Čtenost: 8 795 | Tištěný náklad: 870 

 

 
 

Turnaj norského génia? Carlsen Invitation je zatím festivalem promeškaných šancí 

Datum vydání: 23.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY114068/2013459/2020-04-23/120?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | AVE: 35 000 Kč | GRP: 

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

 

Na novém on-line turnaji pojmenovaném po současném šachovém mistru světa bojuje osm 

nejlepších velmistrů planety o více než šest milionů korun. 

 

Také nejlepší šachové velmistry postihla koronavirová omezení, ale mnohem méně než ostatní 

sportovce. I když jsou doma ve svých pokojích, hrají další super-turnaj. Soupeří se na internetových 

stránkách Chess24 a nejen pro hráče, ale i pro většinu diváků nejde o příliš odlišné souboje, než 

byly v „necovidových“ časech. 

 

Dokonce i cenový fond zůstal na výši super-velmistrů – osm hráčů, kteří nyní bojují v turnaji 

Magnus Carlsen Invitational, si mezi sebe rozdělí 250 tisíc dolarů, tedy skoro 6,5 milionu korun. 

Vítězi z toho připadne 70 tisíc dolarů (1,8 milionu korun). 

 

Na turnaji norské hvězdy startuje úplná světová špička. Posuďte sami: 

 

Pět nejlepších hráčů žebříčku Magnuse Carlsena, Fabiana Caruanu, Ting Li-žena, Maxima Vachier-

Lagraveho a Jan Něpomňaščiho doplňuje ještě světová jednička v bleskovém šachu Hikaru 

Nakamura, největší talent tohoto sportu a vítěz nedávného internetového Banter Blitz Cupu Alíreza 

Fírúzdža a posledním z osmičky je světová desítka a účastník turnaje kandidátů Anish Giri. 

 

To vše podtrhuje i divácky zajímavý a akční model turnaje. Velmistři hrají každým s každým, ale 

místo vždy jedné partie v klasickém šachu, se utkávají v sérii čtyř partií rapidu (hrací tempo je 15 

min na partiii plus 10 sekund za každý tah). 

 

Kdo vyhraje tento mini-zápas (jedno jestli 4:0 nebo 2,5:1,5), zapíše si do turnajové tabulky tři body. 

V případě remízy 2:2 se hraje ještě rozhodující armagedonová blesková partie a body se pak dělí 

jako po hokejovém prodloužení (vítěz 2 body, poražený 1 bod). První čtyři se pak zahrají 

vyřazovací play-off. 

 

Atraktivitě přímého přenosu, který začíná každý den v 16:00 na webu Chess24 přidávají zábavné a 

kvalifikované komentáře řady velmistrů, a to nejen v angličtině, ale na celkem osmi kanálech v 

dalších osmi jazykových mutacích.Boty mistra světa 

 

Už po prvních dvou kolech není nikdo z elitních světových šachistů stoprocentní, o průběžné vedení 

se dělí první dva hráči světového žebříčku Carlsen a Caruana, kteří mají shodně 5 bodů za jedno 

vítězství v základním hracím čase (tedy po 4 rapid partiích) a jeho v prodloužení (tedy po 

armagedonové blicce). 

 

Překvapivé však je, kolik velkých taktických příležitostí tito velikáni světového šachu promeškali 

již během těch prvních dvou kol. 

 

V prvním kole narazil Carlsen na amerického velmistra Hikarua Nakamuru, a i když nakonec v 

armagedonovém rozstřelu vyhrál, jeho forma je daleko optima. Bílými byl jeho výkon přesvědčivý 



 

 

a vlastně ani černými si nevedl špatně, ale opakovaně ho zrazoval taktický postřeh. 

 

Rovněž po partii černými figurami se super-talentovaným šestnáctiletým Alírezou Fírúzdžou si 

musel Magnus Carlsen drbat hlavu, jak dokázal prohrát pozici, kde už soupeři prakticky zbýval již 

jen poslední šejd. Podívejme se tedy nejprve na ukázky ze všech tří proher mistra světa. 

 

Nakamura – Carlsen, MC Invitational 2020, 2. partie 

 

Diagram 1, turnaj MC Invitational 2020 

 

Divokou partii rozhodl Nakamura hezkou kombinací: 

 

30.hxg6 Bílý nemusí uhýbat napadenou dámou, protože černý ji sebrat nemůže. Po 30...fxg3 

31.gxf7+ Kh8 32.f8D+ se vymění těžké figury a bílému zůstane střelec navíc ve snadno vyhrané 

pozici. 

 

30...hxg6 31.Dg4 Dc8 32.Dh4 Dc5+ 33.Kh2 Dd6 34.Sg5 f5 35.Vf3 e4 36.Vh3 f3+ 37.Sf4 Dd7 

38.Dh8+ Kf7 39.Vh7+ Ke6 40.De5# 1-0 

 

Nakamura – Carlsen, MC Invitational 2020, 4. partie 

 

Diagram 2, turnaj MC Invitational 2020 

 

Další divočina se slabým bodem f7: 

 

17...Sxe5? Carlsen měl sebrat věží a měl by lepší pozici. Navíc k vítězství v tomto minizápase mu 

stačilo už jen remizovat, vedl po třech partiích 2:1. 

 

18.Sxf7+ Kh8 19.Sxe8 Db6+? A další chyba mistra světa. Po přirozeném dobrání věže 19...Sxf1 by 

měl remízu udržet. 

 

20.Df2 Bílý vynucuje výměnu dam a přechod do výrazně lepší koncovky s pěšcem více, kterou i 

bezpečně vyhrál. 1-0 

 

Fírúzdža – Carlsen, MC Invitational 2020, 2. partie 

 

Diagram 3, turnaj MC Invitational 2020 

 

Mistr světa v předchozím průběhu korektně obětoval kvalitu a za pěšce a za pošramocení bílé 

pěšcové struktury a oslabení bílého krále. Málokoho by asi napadlo, že tu pozici na diagramu se 

silnou dvojicí střelců a volným a pěšcem norský velmistr ještě prohraje... 

 

38...Da1 Lepší bylo 38...Dc4, ale tento tah ještě nic dramaticky nekazí. 

 

39.Jf2 Vd2?? Hrubá chyba! Věž neměla opuštět osmou řadu, ta nyní bude slabá a povede k 



 

 

matovému útoku. Po 39...a4, nebo 39...Dc1 by měl černý zřetelnou převahu. 

 

40.Vb8+ Kh7 41.Dg4 A je konec, matu na g6 už nedokáže zabránit ani kouzelník. 

 

41...Df1+ 42.Vg2 Dxg2+ 43.Kxg2 a černý se vzdal. 1-0 

 

Dalším atraktivním duelem byl souboj Jana Něpomňaščiho se světovou dvojkou Fabianem 

Caruanou. Ve druhé partii mohl Rus rozhodnout krásnou kombinací, ale neviděl ji, partii jen 

zremizoval a zápas nakonec těsně prohrál. 

 

Něpomňašči – Caruana, MC Invitational 2020, 2. partie 

 

Diagram 4, turnaj MC Invitational 2020 

 

Ruský velmistr zde zahrál 33.Vxd6 a sice měl převahu, ale ne dostatečnou k výhře, kterou mu 

mohlo přinést pokračování: 

 

33.Jh4! Kh7 Kvůli vazbě pěšce f7 hrozilo Jxg6. 

 

34.Vxd6 Vb6 35.Jf5 Hrozí Dxh6+ s dalším Dg7# 

 

34...Kg8 Nepomohlo by ani 35...Sxf5 36.Dxf5+ Kg8 37.Dg6+ Kf8 38.Dxh6+ Kg8 39.Sxf7+ 

36.Sxf7!! Kxf7 Marné bylo 36...Dxf7 37.Vd8+ Df8 38.Dxh6, stejně jako 36...Sxf7 37.Dg3 Sg6 

38.Dxg6+ 

 

37.Vxf6+ Kxf6 38.Dxc7 a bílý stojí na výhru. 

 

Ve druhém kole promečkal krásnou taktickou možnost čínský velmistr Ding Liren: 

 

Caruana –Ting Li-žen,MC Invitational 2020, 2. partie 

 

Diagram 5, turnaj MC Invitational 2020 

 

V pozici na diagramu zahrál čínský velmistr 31...Sxd3? a měl po výhodě. Přitom po následující 

kombinace mohl partii krásně vyhrát: 

 

31...Sh4! 32.Dxh4 Sxg2+ Kg1 33.Sxf1 Vxf1 34.Vc6 Je4 35.Vxe4! Dxe4 36.Vg6+ Dxg6 37.fxg6 s 

lehce vyhranou koncovkou. 

 

Šachová legenda se vrací, Kasparov si online zahraje Poháru národů 

Datum vydání: 22.04.2020 

Zdroj: sport.iDNES.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK, iDNES.cz | AVE: 99 000 Kč | 

GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379 

 

Atraktivní týmovou soutěž šachistů chystá během koronavirové pandemie mezinárodní federací 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH113054/2013459/2020-04-22/126?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

FIDE. Šest čtyřčlenných družstev se v Poháru národů utká online o dotaci 180 000 dolarů (4,6 

milionu korun) a mezi účastníky bude ruská legenda Garri Kasparov, další bývalí mistři světa 

Vladimir Kramnik z Ruska a Ind Višvánáthán Ánand či šestnáctiletý íránský talent Alírezá 

Fírúzdža. 

 

 
 

Soutěže se zúčastní výběry Ruska, USA, Evropy, Číny, Indie a tým zbytku světa. V každém 

družstvu musí být minimálně jedna žena. První část Poháru národů se odehraje 5.-9. května, kdy se 

týmy utkají dvakrát každý s každým v rapid šachu. Nejlepší dva týmy se pak 10. května střetnou v 

boji o vítězství. Hráči budou během partií pod dohledem, aby nemohli podvádět. 

 

Carlsenova akce 

 

Online turnaj se v době nucené pauzy rozhodl uspořádat i úřadující světový šampiont Nor Magnus 

Carlsen. Od 18. dubna do 3. května se utká se sedmi soupeři v soutěži dotované částkou 250 000 

dolarů (6,4 milionu korun). 

 

„Důvody, proč se takovýto turnaj musí hrát online, jsou velmi nešťastné ale jsme rádi, že šachy 

poskytují útěchu milionům lidí v domácí izolaci,“ podotkl předseda FIDE Arkadij Dvorkovič. 

 

Sedmapadesátiletý Kasparov ukončil kariéru před 15 lety. V roce 1985 se stal ve 22 letech 

nejmladším mistrem světa v historii a titul FIDE držel do roku 1993. Po rozkolu byl do roku 2000 

ještě šampionem konkurenční organizace, kterou založil. 

 

Pandemie koronaviru přerušila koncem března Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu a další významná 

akce šachová olympiáda byla přeložena na příští rok. 

 

Foto: 

Ruský šachový velmistr a bývalý mistr světa Garry Kasparov přijel do Brna, aby oficiálně otevřel 

moderní kanceláře české antivirové společnosti Avast. 

Anna Vavríková, MAFRA 

 



 

 

Přesun k virtuálním šachovnicím? Velmistr Navara se podvodů nebojí 

Datum vydání: 22.04.2020 

Zdroj: denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Vojtěch Žižka | AVE: 49 000 Kč | GRP: 6,12 | 

RU / den: 550 564 | RU / měsíc: 3 878 684 

 

Šachisté nelení ani ve chmurném čase koronavirových zákazů. „Královská hra“ se totiž na rozdíl od 

dalších sportovních odvětví ideálně hodí k přesunu do on-line prostředí. Na internetu se koná řada 

soutěží, k nimž se tento víkend přidá i otevřené mistrovství ČR v bleskovém šachu. U virtuálních 

šachovnic zasedne i tuzemská špička. 

 

"Turnaje na webové herně chess.com se zúčastní například velmistři David Navara (na snímku), 

Vojtěch Plát a Zbyněk Hráček, scházet nebude ani česká ženská jednička Joanna Worek. Průběžná 

startovní listina čítala včera odpoledne už přes 200 jmen a zapsat může jakýkoli člen Šachového 

svazu ČR. Nejúspěšnější šachisté si na odměnách rozdělí celkem 56 tisíc korun. 

Kdo ohlídá regulérnost? 

„Účast na šampionátu jsem zvažoval a nejprve si nebyl jistý, jestli je to pro mě vhodné. Říkám si, 

jak bude ošetřena regulérnost, když rozhodčí nemá na dálku možnost zasáhnout ohledně počítačové 

nápovědy,“ prohlásil pětatřicetiletý Navara. 

On-line ke koronaviru ZDE. 

Úspěšný pražský šachista má na kontě už devět tuzemských titulů v bleskovém šachu, nyní může 

přidat i on-line vavříny. 

O jakých pochybách ohledně regulérnosti Navara hovořil? Je jasné, že během virtuálních partií je 

výrazně obtíženější odhalit podvody v podobě pomoci počítačových programů či jiných osob. 

Například norský mistr světa Magnus Carlsen tomu na svém on-line turnaji čelil tím, že všichni 

hráči byli doma snímáni kamerami a mikrofony. Podobně náročné (technicky i ekonomicky) řešení 

nepřipadá v Česku v úvahu, ale o regulérnost je postaráno. „Výsledky se oznamují do dvou dnů po 

skončení turnaje, a to až po nezávislé anticheatingové kontrole partií. Tu provádí provozovatel 

serveru pomocí speciálního softwaru,“ uvedl předseda šachového svazu Martin Petr. 

 

I Navara věří, že vše proběhne fér. „Přesvědčil mne polský velmistr Duda, jenž se nedávno 

zúčastnil podobného turnaje ve své zemi. Skončil až dvanáctý, ale jako důvod uvedl jen to, že 

nehrál dobře,“ řekl Navara. 

Turnaj se koná v sobotu od 18.00, hraje se švýcarským systémem na 13 kol. 

 

Místo krajského poháru mohou mladí šachisté hrát třeba Garde Korona Open 

Datum vydání: 22.04.2020 

Zdroj: domazlicky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Robert Babor | AVE: 5 990 Kč | 

GRP: 0,34 | RU / den: 30 941 | RU / měsíc: 217 574 

 

Po pátém pokračování krajského přeboru mládeže v rapid šachu Ampér 5 na přelomu února a 

března měl být další větší akcí v Domažlicích dubnový krajský pohár družstev mladších žáků. 

 

"Kvůli koronavirové pandemii byl však zrušen stejně jako dalších třináct turnajů spadajících 

pořadatelsky pod Šachový svaz Plzeňského kraje. Nejbližší akcí, která zatím nebyla pravomocně 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/F86A20AD0041/2013459/2020-04-22/130?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8VA20AD0020/2013459/2020-04-22/134?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

zrušena, je na polovinu května plánovaný krajský pohár mládeže do 16 let v Plzni. 

Mladí šachisté ani jejich starší kolegové, kteří se také v současné době nemohou účastnit klasických 

zápolení, však nemusejí být úplně smutní. Poněkud archaickou alternativní podobu této hry 

korespondenčním způsobem přece již dávno nahradila stejně jako v několika jiných sportech 

varianta poplatná současné moderní době - hraní soutěží online na internetu. 

 

V našem regionu právě probíhá Garde Korona Open, pořádaná kaznějovským šachovým klubem, v 

jejíž průběžné startovní listině se zatím 164 jmény najdeme i mladé domažlické borce Tomáše 

Dofka, Jáchyma Handlovského, Jiřího Jandu, Kryštofa Jankovce, Richarda Peštu, Adama Rudlofa, 

Jakuba Šrámka, Matěje Vondrovice a jednu dívku Denisu Dominikovou. 

Celý turnaj se skládá z osmi jednotlivých hracích dnů, z nichž se do celkového pořadí započítává 

pět nejlepších výsledků. Za sebou má už polovinu kol (hraje se v lichých dnech od 15. do 29. dubna 

od 16.00 nebo 17.00 hodin), ale stále je možné se do něj ještě přihlásit hodinu před zahájením každé 

dvouhodinové ´arény´ nebo i v jejím průběhu (více informací na webu chess.com). 

  



 

 

Ze života chebského šachu 

Datum vydání: 21.04.2020 

Zdroj: Chebský deník | Rubrika: Region | Strana: 2 | AVE: 5 781 Kč | GRP: 0,08 | Čtenost: 7 227 | 

Tištěný náklad: 1 510 

 

 
Krajský přebor Vysočiny v rapod šachu -online 

Datum vydání: 21.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZC09302B/2013459/2020-04-21/145?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20AC0004/2013459/2020-04-21/146?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
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Šachisté Vysočiny plně využívají možností internetu v pořádání online přeborů, turnajů, tréninků. V 

pondělí 20. dubna podvečer se uskutečnil Krajský přebor Vysočiny jednotlivců v RAPID online za 

účasti 30 hráčů všech věkový kategorií z deseti šachových oddílů a klubů Vysočiny. 

 

Největší zastoupení – deset hráčů měla Jiskra Havlíčkův Brod. Za řízení předsedy STK KŠS 

Vysočina Josefa Kratochvíla na webu chess.com, se sedmikolový turnaj tempem 10 minut + 3 s/tah 

pro každého hráče na partii, hrál švýcarským systémem, plynule, bez problémů po dobu tří hodin. 

Vítězem a titul Krajského přeborníka vybojoval po zásluze Lukáš Karásek z prvoligového Gordic 

Jihlava se ziskem 6,5 bodu, druhý skončil Václav Paulík z Jiskry Havlíčkův Brod s 5,5 body, třetí 

místo vybojoval nadějný, patnáctiletý David Kučera z Gambitu Jihlava. Stejný počet, ale horší 

pomocné hodnocení 

 

 
 

Svatopluk Hnulík z Jiskry Havlíčkův Brod. Se 4,5 body na 5. – 7. místě v pořadí Tomáš Mrazík, 

Josef Kratochvíl a Roman Vincze. Úplnou výsledkovou listinu najdou zájemci na www.sachy-

hb.cz. 

Nejlepší dívka – Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava. 

V pátek 25. dubna se uskuteční na www.chess.com Otevřené MČR v online bleskovém šachu 2020. 

Zájemci se musí přihlásit nejpozději do 23. dubna na email: mvronline@email.cz, nebo telefonním 

čísle: +420735920411. Zahájení přeboru v 18.00. 

šachy, vysočina   



 

 

Blesky titánů 

Datum vydání: 21.04.2020 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 

67 590 Kč | GRP: 2,27 | Čtenost: 203 894 | Tištěný náklad: 43 452 | Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

Online šachový turnaj Carlsen Invitational má za sebou 2 ze sedmi kol základní části 

Datum vydání: 21.04.2020 

Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 7 | AVE: 244 986 Kč | GRP: 6,55 | 

Sledovanost pořadu: 589 287 

 

Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor 

Online šachový turnaj Carlsen Invitational má za sebou 2 ze sedmi kol základní části. Mistr světa 

Magnus Carlsen, který si své soupeře pozval, prohrál už třetí partii. Ale oba zápasy nakonec získal 

ve svůj prospěch. 

 

redaktor 

V každém kole hrají soupeři proti sobě 4 partie. Po dvou porážkách od Američana Nakamury, 

kterého pak Carlsen udolal v úvodním kole až v nastavené páté partii, zaskočil světovou jedničku i 

Alireza Firouzja. Šestnáctiletý talent se s rodným Íránem rozkmotřil a nyní hraje v barvách 

mezinárodní federace šachu. Proti Carlsenovi vyhrál jednu partii, ale Nor 2 a připsal si tak další 

zápasové vítězství. Teď už tedy vede tabulku turnaje, má 5 bodů stejně jako Američan Caruana. 

Krajský přebor Vysočiny v online bleskovém šachu 2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L093A18C/2013459/2020-04-21/148?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E112A080/2013459/2020-04-21/149?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20AB0002/2013459/2020-04-20/159?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

Datum vydání: 20.04.2020 
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RU / měsíc: 36 536 

 

Současná situace, zaviněná koronavirusem a nařízením vlády ČR, neumožňuje pořádat i sportovní 

akce, turnaje, mistrovská utkání. Tuto nepříjemnou situaci mají možnost řešit šachisté 

prostřednictvím internetu, pořádat turnaje, přebory i mistrovství světa. 

 

Této možnosti využili i šachisté Vysočiny, uspořádat Krajský přebor v bleskovém a rapid šachu 

online. Organizací se ujal předseda STK KŠS Vysočina Josef Kratochvíl, účast byla nabídnuta 

prostřednictvím šachových oddílů a webových stránek, všem šachistům registrovaným u KŠS 

Vysočina. 

Prvním z turnajů, se v pátek 17. dubna uskutečnil Bleskový přebor, zúčastnilo se ho 30 hráčů z 

devíti ŠO/ŠK KŠSV, všech věkových kategorií. Bleskové tempo 3 minuty + 2s/tah na partii pro 

každého hráče, švýcarský systém na 11. kol. Urputné boje do poslední partie, hladký, 

bezproblémový průběh, vše podle představ organizátora, turnaj se uskutečnil na webu 

www.chess.com. 

O vítězství v prvním online Krajského přeboru Vysočiny v bleskovém šachu se podělili hráči 

prvoligového oddílu Gordic Jihlava. První místo a titul Krajského přeborníka po zásluze patří 

Davidu Brychtovi, který z jedenácti partií vybojoval deset bodů, druhý Josef Kratochvíl (úvodní 

foto) osm bodů a třetí Viktor Žigo osm bodů – horší pomocné hodnocení. 

Všichni tři obdrží šachové knihy, vítěz má navíc start zdarma na online MČR v bleskovém šachu. 

Nejlepší žena Eva Kulovaná ze ŠK Gordic Jihlava se umístila v celkovém pořadí na sedmém místě. 

V pondělí 20. dubna se od 18.00 uskuteční Krajský přebor Vysočiny online v rapid šachu 2020. 

Zájemci, registovaní hráči KŠSV, bez rozdílu věku, mají možnost využít této příležitosti a do 

přeboru se přihlásit na serveru chess.com nejpozději do 17.55 v uvedený den. Důležité pro účast, 

každý hráč musí mít účet na www.chess.com a pak se přihlásit být členem skupiny/týmu KŠS 

Vysočina, přebor bude probíhat v této skupině/týmu, při žádosti do skupiny napište své jméno a 

oddíl. Bude se hrát tempem 10 minut + 3s/tah, švýcarským systémem na sedm kol. 

šachy, vysočina 

  



 

 

Carlsen jen kroutil hlavou, zdolal ho íránský mladík 

Datum vydání: 20.04.2020 
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Šestnáctiletý Fírúzdža krále neskolil. Carlsen si s mladým vyzyvatelem poradil 

Datum vydání: 20.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L092A16B/2013459/2020-04-20/160?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20ABA7CL/2013459/2020-04-20/164?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
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Nejlepší šachisté se v těchto potkávají on-line na turnaji Magnus Carlsen Invitational. Norský 

šachista, jehož jméno turnaj nese, se ve čtyřech partiích střetl s šestnáctiletým Íráncem Alírezou 

Fírúzdžou. 

 

Na rozdíl od nedávného bleskového souboje tentokrát Carlsen nezaváhal a zvítězil. 

Nor Magnus Carlsen 

Naprosté většině sportů pauza zaviněná pandemií koronaviru nesvědčí, pro mnohé je pohromou. Na 

šachový sport opatření dopadla též: přerušen a odložen musel být například Turnaj kandidátů. Jeden 

z původních kvalifikantů navíc do souboje o to, kdo bude moci vyzvat Magnuse Carlsena v duelu o 

mistra světa, ani nenastoupil a nyní se hodlá s federací FIDE soudit. 

Právě Carlsen v době sportovního bezčasí přišel s myšlenkou, jak velký šachový turnaj uspořádat. 

Nabízelo se to samo: střetnutí nejlepších hráčů v on-line prostředí. Norský šampion přizval sedm 

špičkových soupeřů, mezi nimiž nechybí Maxime Vachier-Lagrave či Jan Něpomňaščij, kteří se 

dělí o vedení ve zmíněném Turnaji kandidátů. 

Velkou pozornost na sebe ale poutá teprve šestnáctiletý Alírezá Fírúzdža , který se stal druhým 

nejmladším šachistou historie s ELO nad 2700. Íranský hráč, jenž se z politických důvodů - 

především kvůli nařízení ohledně možnosti nastupovat proti soupeřům z Izraele - přestěhoval do 

Francie, se před několika dny postaral o senzaci, když v bleskovém souboji porazil právě Carlsena. 

Ačkoliv Fírúzdža patří papírově k nejslabším hráčům (v prvním souboji, který se na Magnus 

Carlsen Invitational skládá ze čtyř partií na 15 minut plus případného armageddonu, podlehl Ting 

Li-ženovi), na jeho střetnutí s hostitelem turnaje se netrpělivě čekalo. Dokáže Fírúzdža zopakovat 

svůj úspěch a potvrdí se, že je z něj norský mistr světa rozhozený? 

Ukázalo se, že mladý Íránec dokáže Carlsenovi způsobit problémy. V první partii to sice nepotvrdil, 

ve druhé ale srovnal stav poté, co norský šachista v koncovce hrubě chyboval - diváci přenosu 

mohli sledovat jeho naštvání poté, co neproměnil poměrně jasnou situaci na šachovnici. Stav byl 

rázem 1:1. 

Třetí partii s bílými ale Nor s převahou ovládl, aby se v závěrečném duelu komfortně dopracoval k 

remíze. Fírúzdža předvedl své taktické myšlení, na to, aby opakovaně porážel krále světového 

šachu, ale zatím nemá. Carlsen vyhrál souboj 2,5 - 1,5 (v matematice specifického turnaje 3:0). 

Ve druhém pondělím souboji porazil Američan Hikaru Nakamura nizozemského soupeře Anishe 

Giriho taktéž 2,5 - 1,5 (3:0). Průběžné pořadí vede Carlsen s pěti body, o bod zpět je Nakamura. V 

úterý však budou hrát dosud tříbodoví Fabiano Caruana, Ting-Li žen a Maxime Vachier-Lagrave. 

ČT sport chess24.com CNN 

 

Sachy neznají limity 

Datum vydání: 19.04.2020 

Zdroj: Aha! neděle | Rubrika: Sport | Strana: 42 | Autor: (ae) | AVE: 299 820 Kč | GRP: 1,16 | 

Čtenost: 104 784 | Tištěný náklad: 61 703 | Prodaný náklad: 37 369 
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Mistr světa Carlsen odstartoval šachový online turnaj s dotací 250 tisíc dolarů 

Datum vydání: 19.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AAA1DG/2013459/2020-04-19/172?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
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Šachový Turnaj kandidátů v ruském Jekatěrinburgu byl jako jedna z posledních sportovních soutěží 

zastaven 26. března. 

 

Nor Magnus Carlsen tak svého vyzyvatele v boji o titul mistra světa zatím nezná. Zatím tak alespoň 

pozval sedmičku elitních soupeřů na internetový turnaj. 

Hned během prvního dne soutěže s dotací 250 tisíc dolarů (6,5 milionu korun) devětadvacetiletý 

Carlsen překvapivě chyboval s Američanem Hikaruem Nakamurou. 

Po čtyřech partiích v rapid šachu bylo skóre nerozhodné, a tak musel vítěze určit takzvaný 

"armageddon". V něm měl Nakamura s bílými fígurami oproti soupeři jednu minutu času navíc, 

musel ale vyhrát. 

Carlsenovi čtyři minuty stačily na to, aby se s černými ubránil. Američan si ale po partii stěžoval, že 

ho v klíčovou chvíli vyrušilo sdělení rozhodčího. 

 

Carlsen se na úvod turnaje trápil s Američanem Nakamurou 

 

Šachový turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu byl jako jedna z posledních sportovních 

soutěží zastaven 26. 3. 

Datum vydání: 19.04.2020 
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Jan SMETANA, moderátor 

Šachový turnaj kandidátů v ruském Jekatěrinburgu byl jako jedna z posledních sportovních soutěží 

zastaven 26. března. Nor Magnus Carlsen tak svého vyzyvatele v boji o titul mistra světa zatím 

nezná. Soupeřů se ale nebojí. 7 z nich pozval na turnaj na internetu. 

 

reportér 

Hned během prvního dne soutěže s dotací v přepočtu 6,5 milionu korun devětadvacetiletý Carlsen 

překvapivě chyboval s Američanem Hikaruem Nakamurou, po čtyřech partiích v rapid šachu bylo 

skóre nerozhodné a tak musel vítěze určit takzvaný Armagedon. V něm měl Nakamura s bílými 

figurami oproti soupeři jednu minutu času navíc, ale musel vyhrát. Carlsenovi 4 minuty stačily na 

to, aby se s černými ubránil. Američan si ale po partii stěžoval, že ho v klíčovou chvíli vyrušilo 

sdělení rozhodčího, online turnaj, kterého se účastní i šestnáctiletý talent z Íránu Alireza Firouzja, 

potrvá do 3. května.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E110A040/2013459/2020-04-19/173?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E110A040/2013459/2020-04-19/173?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F2


 

 

Zemřel Ing. Alois Růčka 

Datum vydání: 18.04.2020 

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

 

V sobotu 18. dubna 2020 jsme se rozloučili se známým členem šachové obce Ing. Aloisem Růčkou, 

který působil až do letošního roku v TJ Frenštát pod Radhoštěm. 

 

Ing. Růčka byl silným šachistou na úrovni KM a I.třídy v Hutisku-Solanec,kde byl také jako 

organizátor a činnost šachového oddílu podstatně sponzoroval. 

V průběhu svého života dosáhl řady šachových úspěchů.Byl členem družstva, které v Přeboru 

vesnické a zemědělské mládeže / Růčka,Barošová, Frank,Volek,Heger /obsadilo první místo.Tato 

soutěž byla spoluorganizována Ústředním výborem šachu s pověřeným vedoucím Dvořákem a 

hlavním rozhodčím Mistrem Františkem Pithartem. Na šachové olympiádě, ve stejné kategorii, se 

tým umístil na 2. místě za Nitrou. 

Byl také úspěšným účastníkem na třech Mistrovství světa v šachu veteránů v Itálii /Arco/, v 

Chorvatsku /Opatije/ a v Mariánských Lázních. 

Dobrá umístění měl i v dalších turnajích v Česku, Švýcarsku,Polsku,Slovensku a Bulharsku. Pro 

šachové dění je jeho odchod velkou ztrátou. 

Čest jeho památce. 

Miroslav Heger, Sigmia Olomouc 

Článek publikován 21. 4. 2020 v rubrice 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20A9A20V/2013459/2020-04-18/249?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3


 

 

OSM VYVOLENÝCH 

Datum vydání: 18.04.2020 

Zdroj: Sport | Rubrika: Šachy | Strana: 12 | AVE: 61 310 Kč | GRP: 2,44 | Čtenost: 219 364 | 

Tištěný náklad: 39 072 | Prodaný náklad: 28 840 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20911201/2013459/2020-04-18/250?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3


 

 

Rozjíždí se Liga VELmistrů 

Datum vydání: 18.04.2020 

Zdroj: Sport | Rubrika: Šachy | Strana: 12 | Autor: IVO POSPÍŠIL | AVE: 26 677 Kč | GRP: 2,44 |  

 

 
 

Šachový zázrak. Šestnáctiletý Íránec zdolal mistra světa Carlsena, norský fenomén 

uznale pokyvoval 

Datum vydání: 18.04.2020 

Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: David Ako | URL | AVE: 35 000 Kč | GRP: 

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

 

Šestnáctiletý íránský zázrak Alireza Firouzja šokoval svět šachu. Ve finále Banter Blitz Cupu v 

bleskovém šachu se mu totiž podařilo porazit mistra světa Magnuse Carlsena. Devětadvacetiletý 

Nor po zápase označil svůj duel za zdaleka největší výzvu v jeho bohaté kariéře. 

 

Alireza Firouzja porazil norského velmistra 8,5-7,5 ve finále online turnaje v bleskovém šachu - 

hráči zde mají na rozmyšlenou v každé partii dohromady tři minuty, vzhledem k nedostatku času 

může být blesková hra plná taktických a strategických chyb nebo nepřesností, divácky je ale 

atraktivní. 

 

Drama na šachovém MS. Carlsen vydřel titul v bleskovkách, rozhodl až v rozstřelu s Nakamurou 

 

Íránský hráč se stal druhým nejmladším v historii, jenž pokořil bájnou hranici Elo ratingu 2700 v 

Mezinárodní šachové federaci FIDE-tedy žebříčky, kterými se řídí elitní soutěže v šachu. 

Nejmladším šachistou, jenž překonal legendární metu, byl v patnácti letech Číňan Wei Yi. 

 

A už před vzájemným duelem se světová jednička snažila nic nepodcenit, zápas s Firouzjou nazval 

zdaleka největší výzvou ve své kariéře. Poté, co prohrál svůj zápas, zůstal Carlsen ve stejném 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20911202/2013459/2020-04-18/251?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY109019/2013459/2020-04-18/252?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY109019/2013459/2020-04-18/252?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3


 

 

rozpoložení. 

 

Komentované finále Magnusem Carlsenem: 

 

„Dobrá hra, Alireze! Jsi úžasně silný, já zápas odehrál hodně špatně, jsem z formy. Tento talent si 

zaslouží plnou pozornost, hrál skvěle,“ řekl po utkání Carlsen. 

 

Šestnáctiletý Íránec zůstal po svém velkém vítězství skromný. „Zápas byl vyrovnaný a nemyslím si, 

že jsem v něm měl být oblíbenějším hráčem fanoušků. Potřeboval jsem pouze trochu štěstí a využil 

jsem chyb soupeře,“ řekl Firouzja, jenž se momentálně vyšplhal už na 21. místo světového žebříčku 

a výhrou v turnaji získal finanční prémii 14 tisíc dolarů (přibližně 350 tisíc korun). 

 

Šachoví fanoušci na očekávanou odvetu nebudou muset dlouho čekat, 20. dubna se proti sobě oba 

hráči představí znovu v uzavřeném turnaji vytvořeném Magnusem Carlsenem. V něm bude s 

norským velmistrem bojovat dalších sedm šachistů včetně Firouzji o podíl z celkové dotace 250 000 

dolarů (zhruba 6,4 milionu korun). 

 

Šachy byly jedním z posledních sportů, který kvůli šíření nemoci covid-19 nezastavil veškeré své 

soutěže v reálném světě. Až do 26. března se hrál Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu, z něhož měl 

vzejít Carlsenův soupeř pro souboj o titul. Turnaj byl nakonec po sílící kritice veřejnosti i jeho 

účastníků po sedmi ze čtrnácti kol přerušen. 

 

Foto: 

Magnus Carlsen během své vítězné partie na MS. 

ČTK 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 18.04.2020 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 264 Kč | GRP: 0,10 | 

Čtenost: 8 795 | Tištěný náklad: 870  

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U091N14A/2013459/2020-04-18/256?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3


 

 

NA 64 POLÍCH 

Datum vydání: 16.04.2020 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 3 866 Kč | GRP: 0,10 

| Čtenost: 8 795 | Tištěný náklad: 870 

 

 
 

MČR žen 2020 odloženo 

Datum vydání: 15.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U089N14B/2013459/2020-04-16/276?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20A6A2W2/2013459/2020-04-15/283?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3


 

 

Zdroj: chess.cz | Autor: Petr Záruba | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

Na základě informací ze včerejšího zasedání vlády nebude možné MČR žen 2020 uspořádat v 

původním termínu. Nyní budeme společně se svazem a penzionem hledat možnosti uspořádání v 

jiném termínu. Jako reálné se nyní jeví termín nejspíše v září. O dalším vývoji Vás budeme 

informovat. 

 

Ing. Petr Záruba ředitel Beskydské šachové školy 

 

Šachový svaz kraje Vysočina pořádá KP v online blesk a rapid šachu 

Datum vydání: 14.04.2020 

Zdroj: chess.cz | Autor: Kmk Šsčr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

Krajský šachový svaz Vysočina bude v příštím týdnu pořádat sérii tří online turnajů. První, 

zkušební turnaj se odehraje ve středu 15.4., v pátek 17.4. již bude následovat KP v blesk šachu a v 

pondělí 20.4. KP v rapid šachu. Všechny turnaje se hrají na internetové herně chess.com, vždy od 

18:00. Podrobné informace o všech třech turnajích naleznete ZDE. 

 

Kromě věcných cen bude v turnaji 17.4. ve hře také prominutí startovného na blížícím se online 

MČR v blesk šachu ( odkaz ZDE )! Tento bonus obdrží online přeborník kraje Vysočina v blesk 

šachu. 

Děkujeme KŠSV, dále jmenovitě předsedovi STK KŠSV a řediteli turnaje panu Kratochvílovi za 

organizaci. Velmi si vážíme veškeré online iniciativy v současné složité situaci a pevně věříme, že 

se KP podaří realizovat i dalším krajských svazům. 

KMK ŠSČR 

 

MČR v online bleskovém šachu 

Datum vydání: 12.04.2020 

Zdroj: chess.cz | Autor: Martin Petr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

V ČR v těchto dnech trvá nouzový stav, takže se bohužel nemůžeme potkat za šachovnicí. 

 

Ale můžeme se potkat online! Šachy tím mají mezi ostatními sporty velkou výhodu. Zvu Vás k 

otevřenému Mistrovství České republiky v online bleskovém šachu, které proběhne v sobotu 25. 

dubna na serveru chess.com od 18 hodin. Rozpis se všemi detaily turnaje najdete ke stažení zde. 

Celková hodnota cenového fondu převyšuje 50 tisíc Kč. Chtěl bych poděkovat autorovi nápadu 

uspořádat online MČR, Vojtěchu Plátovi, za zajištění sponzorů turnaje. Věřím, že se v hojném 

počtu setkáme u online šachovnic.? 

Tento článek budeme aktualizovat o průběžnou startovní listinu a také o přímý odkaz na turnaj, jak 

je uvedené v rozpisu turnaje. 

Martin Petr, předseda ŠSČR  

 

RETRO 4 – Planá rozhodla o celkovém vítězi 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20A5A2SC/2013459/2020-04-14/293?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20A32968/2013459/2020-04-12/322?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1GA20A20013/2013459/2020-04-11/331?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4


 

 

Datum vydání: 11.04.2020 

Zdroj: tachovsky.denik.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Robert Babor | URL | AVE: 5 990 

Kč | GRP: 0,46 | RU / den: 41 052 | RU / měsíc: 288 674 

 

Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Tachovský deník před dvěma dekádami na okresní sportovní 

straně. 

 

"Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 11. dubna roku 2000. Je vám tedy přesně o 

dvacet let méně a na tehdy ještě standardně pouze černobílé stránce vidíte článek: 

Planá rozhodla o celkovém vítězi 

Prvenství v již tradičním šachovém turnaji Karlín 2000 získal favorizovaný Jan Turner 

Tachovsko – Regionální přebor šachistů skončil. Ze zástupců našeho okresu se se soutěží bohužel 

musí rozloučit borci ŠK Planá. Překvapení však poslední kolo přineslo v boji o první místo. 

Vedoucí Loko Plzeň B uhrálo velmi hubený výsledek právě s Plánskými. Vedoucí celek vyhrál jen 

5:3. Největší konkurent Plzeňanů, družstvo ŠK Líně B porazil třetí celek tabulky Šakal Kozolupy 

7:1, vyhoupl se na první příčku a vybojoval si tak právo postupu do divize. 

Konečná tabulka: 

1. ŠK Líně B 57,0 19 

2. Loko Plzeň B 54,5 19 

3. Šakal Kozolupy 55,5 16 

4. SLAVOJ TACHOV 53,5 16 

5. ZČE Plzeň B 44,5 11 

6. Sokol Plzeň I 42,0 11 

7. Heřmanova Huť 42,0 10 

8. Dioss Nýřany 38,0 8 

9. ŠK Líně C 40,0 7 

10. Union Plzeň 36,5 6 

11. Plzeň Košutka B 37,0 5 

12. ŠK PLANÁ 27,5 4 

V Karlíně kraloval Jan Turner 

Planá - V neděli 9. dubna se v restauraci Karlín sešlo dvaadvacet šachistů z našeho okresu, aby se 

zúčastnili dalšího ročníku dnes již tradičního turnaje v RAPID šachu (30 minut na partii). Hrálo se 

švýcarským systémem na sedm kol. Své zástupce měl vedle Plané i Tachov, Chodová Planá, Bor, 

Stříbro a Kšice. 

Turnaj byl vyrovnaný až do čtvrtého kola, kdy se na čele usadili favorizovaný Jan Turner a loňský 

vítěz Adam Zítek se shodným počtem 3,5 bodu. Zítek však v pátém kole prohrál, a tak Turner, který 

již nezaváhal, s přehledem zvítězil. Na druhém místě skončil druhý nasazený A. Husák z Tachova. 

Trochu překvapivě si třetí místo vybojoval Jaroslav Toman z Plané. Na dalších příčkách se umístili: 

4. Švec, 5. Vácha, 6. Sedláček, 7. Goldobín, 8. Gálíček, 9. Moravec, 10. Mrázek, 11. Milota, 12. 

Zítek, 13. Teplík, 14. Mašek, 15. Kocábek, 16. Kovařík, 17. Motl, 18. Kánská, 19. Formánek, 20. 

Veselý, 21. Z. Marek, 22. S. Marek. 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Ohrožení sovětské dominance 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U086N14A/2013459/2020-04-11/337?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L086A16A/2015531/2020-04-11/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2015531%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 11.04.2020 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Orientace - Šachovnice | Strana: 16 | Autor: PAVEL MATOCHA | 

AVE: 268 759 Kč | GRP: 2,27 | Čtenost: 203 894 | Tištěný náklad: 43 452 | Prodaný náklad: 33 387 

 

 
Online turnaje, videa, streamy. Šachový svět se baví na internetu. 

10.01.2020 blesk.cz Autor: diz AVE: 59 000 Kč GRP: 10,52 RU / den: 947 133 RU / měsíc: 

4 423 137 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20A1A2YB/2013459/2020-04-10/340?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4


 

 

Včera jsme vydali článek s přehledem odkazů na různé zdroje s metodickými materiály ( ZDE ), 

dnes máme pro Vás přichystané zdroje, kde můžete nové znalosti aplikovat nebo se bavit 

sledováním různých videí a streamů.? 

 

V dnešní složité době se ukázala pravá stránka šachistů, když postupně vzniklo mnoho skvělých 

projektů, které dokazují, že šachy jsou sportem nejen všech generací, ale i sportem, který se dá hrát 

za každé situace! Proto bychom chtěli poděkovat jak pořadatelům všech online akcích, ale i Vám 

hráčům, protože bez Vás by se akce nemohly pořádat!? 

Níže Vám přinášíme přehled několika vybraných akcí, které v současné době běží. První akcí, která 

probíhá již čtvrtý týden je GRAND PRIX VŠTE. Jedná se každý týden o sérii 7 turnajů (PO až SO 

tempo 3+2, NE 3+0), které navštěvují stovky hráčů a jsou tedy ideální akcí, kde můžete aplikovat 

znalosti nečerpané z teoretických lekcí. Odkaz na stránky pořadatelů, kde naleznete naplánované 

turnaje prozatím do neděle 12.4., naleznete: ZDE. Další turnaje, které v současné době probíhají 

pořádá například Šachový klub Jeseník, kde heslo pro přihlášení je skjesenik2020. Taktéž se napříč 

ČR rozjely online přebory klubů, sledovat můžete například přebor oddílu SK Slavia Orlová, kde 

probíhá zároveň stream k turnaji FM Kiliána Slováka, dále například klubový přebor pořádá Klub 

šachistů Říčany 1925. 

Jestli jste již online turnajů přehraní, nezoufejte, i pro Vás máme další možnosti, jak se šachem 

zabavit. Ukažte své znalosti a vyzvěte třeba velmistra. S podporou ŠSČR funguje projekt Hodinka s 

mistrem (portál šachy.cz), kde jste již mohli vyzvat velmistra Štočka, Babulu nebo dnes Hráčka. 

Dále probíhají simultánky a různé další akce, jako například 12.4. zápas CZE vs SVK, dále 

simultánka s velmistrem Cvekem aj., vše naleznete na kanálu Robert a Petr šachy, případně webu 

Vlčnova. 

Další zábavnou alternativou může být soutěž TCEC-Top Chess Engine Championship, kde proti 

sobě nastupují Šachové motory 

  



 

 

Jihočeský šach zapečetil sezonu. Bez postupů a pádů 

Datum vydání: 09.04.2020 

Zdroj: Písecký deník +5 | Rubrika: Sport - Jižní Čechy | Strana: 14 | Autor: PAVEL ŠÁCHA | AVE: 

9 281 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 226 | Tištěný náklad: 1 470 

 
 

Čeká nás šachový Turnaj Magnus Carlsen Invitational 

Datum vydání: 09.04.2020 

Zdroj: Haló noviny | Rubrika: Mozaika zajímavostí | Strana: 12 | Autor: Dvoustranu připravila 

Marcela ŠPIČKOVÁ | AVE: 18 806 Kč | Tištěný náklad: 43 000 

 
Webem chess.cz nyní jednodušeji díky novým instruktážním videím 

Datum vydání: 09.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JI08514B/2013459/2020-04-09/353?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020O085A12F/2013459/2020-04-09/355?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20A05118/2013459/2020-04-09/356?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4


 

 

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

 

Sekretariát ŠSČR vytvořil na webu chess.cz novou sekci, zvanou Průvodce webem. Na tuto stránku 

se dostanete z úvodní webové stránky ŠSČR, kde v pravém horním rohu naleznete výše zmíněný 

název sekce. 

 

Po otevření se Vám zobrazí pod sebou několik videí, které obsahují informace o nejčastěji 

vyhledávaných odkazech. Naleznete zde například seznámení s webem, kde se nachází kalendář 

akcí, jak se dostanete do sekce soutěží, taktéž ukážeme, kde najít kontakty, oddíly, informace o 

hráčích, formuláře, metodické materiály nebo také cestu k projektu Šachy do škol. 

Nezbývá tedy nic jiného, než jen kliknout na video s požadovaným tématem a pozorně poslouchat. 

Odkaz přímo na sekci Průvodce webem přikládáme 

 

Tréninkové materiály na YouTube ŠSČR a dalších webech 

Datum vydání: 09.04.2020 

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

 

V dnešní těžké době může Šachový svaz České republiky na svém YouTube kanále nabídnout 

mnoho tréninkových videí a seminářů, které jsou vhodné jak pro trenéry, tak pro hráče různých 

výkonností toužících po nových šachových znalostech a dovednostech. Jednou z možností jsou tzv. 

Webináře, které probíhaly v letech 2015-2016, jejich záznamy jsou na YouTube kanále ŠSČR 

rozděleny do 3 složek, konkrétně Webináře 2015 (30 položek), Webináře 2016 (12 položek) a 

Webináře pro trenéry (6 položek). 

 

Přednášky zaznamenané na videích jsou od silných praktických hráčů a zároveň trenérů (GM 

Vokáč, GM Petr, GM Šimáček, GM Markoš, IM Kaňovský, IM Biolek, FM Vlasák, FM Novotný). 

Témata Webinářů pokrývají šachovou hru od zahájení až po koncovky, Webináře pro trenéry řeší 

např. propočet variant (GM Vokáč) či použití počítače při trénování (GM Markoš). 

Aktuálně s podporou ŠSČR probíhá projekt „Trénujte s mistry“, záznamy z přednášek silných 

mistrů (GM Movsesjan, GM Polák, GM Šimáček a řada dalších) naleznete zde. 

Trenéři mládeže a taktéž rodiče mladých hráčů mohou ocenit přednášky „Psychika mladého 

šachisty (a nejen jeho)“ od velmistra Roberta Cveka a „Mladý šachista“ od FM Michala Novotného. 

Adeptům trenérského řemesla připomínáme možnost zúčastnit se online školení trenérů 4. třídy. 

Pevně věříme, že výše uvedená videa a tréninkové materiály pomohou široké šachové veřejnosti v 

tréninkovém procesu. Pro rozvoj našeho YouTube kanálu budeme vděčni za „lajky“ a odběr. 

Z dalších zdrojů by se pro děti nejen na Velikonoční svátky mohla hodit například výuková 

platforma LearningChess nebo výukové materiály a do 13.4. běžící Velikonoční kalendář na webu 

šachy-dolmen.cz. Pro malé i velké vyznavače královské hry poté například metodické materiály na 

stránce chess.cz, online tréninky 

 

NA 64 POLÍCH 

Datum vydání: 09.04.2020 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Na jižní Moravě | Strana: 14 | Autor: kal) | AVE: 3 908 

Kč | GRP: 0,10 | Čtenost: 8 795 | Tištěný náklad: 870 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20A0A90U/2013459/2020-04-09/357?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U085N14B/2013459/2020-04-09/362?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4


 

 

 

 
 

Šachy se stále hrají… 

Datum vydání: 08.04.2020 

Zdroj: Horácké noviny | Rubrika: Publicistika/sport | Strana: 12 | Autor: Ivan Kovács | AVE: 12 829 

Kč | Tištěný náklad: 25 000 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I94A20281203/2013459/2020-04-08/367?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4


 

 

 
 

Zemřel Ing. Josef Mahrla 

Datum vydání: 08.04.2020 

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

 

V úterý 7.dubna 2020 ve věku nedožitých 76 let zemřel náhle Ing. Josef Mahrla, velký příznivec a 

podporovatel šachu. 

 

Již v 80. letech založil šachový klub (současný název je ŠK Mahrla Praha), jehož A-družstvo se 

postupně probojoval až do extraligy. Jeho ambice byly vždy jen ty nejvyšší a jeho organizační a 

sponzorské úsilí bylo zaslouženě korunováno titulem mistra v sezóně 2008/2009. V dužstvu se 

objevila řada špičkových českých i zahraničních šachistů, vzpomeňme na Vlastimila Jansu, Eduarda 

Medunu, Marka Vokáče, Davida Navaru, Ivana Hausnera nebo Jána Plachetku, L’ubomíra 

Ftáčníka, Vladimira Tukmakova, Iliu Smirina, Hannese Stefanssona a další. 

 

Šachový turnaj Magnus Carlsen Invitational 2020 - info, systém, hráči 

Datum vydání: 08.04.2020 

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

Norský šachový velmistr Magnus Carlsen , který je na „trůnu“ už od roku 2013, vymyslel svůj 

turnaj, do kterého bude pozváno dalších 7 hráčů. 

 

Vše se bude odehrávat v online prostředí, jak je v současné době při řádící pandemii koronaviru už 

jakýmsi zvykem. 

Carlsen netrpělivě očekával, kdo se stane jeho soupeřem pro Mistrovství světa, březnový šachový 

Turnaj kandidátů , z něhož má soupeř vzejít, se ale v Jekatěrinburgu nakonec nestihl dohrát. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2099A7G2/2013459/2020-04-08/368?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2099A962/2013459/2020-04-08/369?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4


 

 

Jeho vlastní turnaj Invitational se bude hrát systémem "každý s každým", na programu je 7 kol. 

Každý zápas obsahuje 4 hry 15+10 rapid šachu , vítěz bere 3 body, prohrávající je bez bodu. Pokud 

bude stav 2:2, následuje mód Armageddon – po něm vítěz bere 2 body a prohrávající získá 1 bod. 

Nejlepší 4 hráči postoupí do Final Four, hraje se i o 3. místo. Celkový prize pool je solidních , což 

je rozhodně víc, než o kolik se hraje v Datart eLiga Challenge: FIFA turnaji s hráči Fortuna ligy 

Kdo bude hrát na tomto turnaji? Seznam všech 8 šachistů je následující: 

Magnus Carlsen (NOR) 

ostatní hráči budou doplněni 

Magnus Carlsen Invitational - šachy online: výsledky, tabulka 

 
Podívejte se do následující tabulky na aktuální pořadí hráčů v turnaji. Později zde najdete 

samozřejmě také výsledky závěrečné Final Four. 

Magnus Carlsen Invitational 2020 - kde sledovat živě, online přenos, live stream - Chess24 

Šachoví fanoušci dobře ví, že mohou spoustu turnajů sledovat živě na chess24.com , stejně tomu 

bude i pro tento turnaj. Opět půjdou sledovat také jednotlivé tahy všech hráčů a vy si je klidně 

můžete analyzovat. 

 

Šachy nejsou v nouzi. Královská hra žije online turnaji i přednáškami s velmistry 

Datum vydání: 07.04.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20980004/2013459/2020-04-07/382?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F4


 

 

Zdroj: sportovnilisty.cz +1 | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU / měsíc: 74 572 

 

Že se v Česku kvůli pandemii zastavil sport? Omyl! Šachisté hlásí naopak nárůst zájmu o 

královskou hru, a to díky každodenním online turnajům, přednáškám s velmistry i výukovým 

kroužkům. 

 

Šachová komunita se sice nemůže potkávat nad hracími stoly, ale na virtuální šachovnici jí téměř 

nic nechybí. Stovky nadšenců se každý týden od pondělí do neděle utkávají v online turnajích na 

webu Lichess.org, kde bojují o věcné ceny se šachovou tematikou. V týdnu od 6. dubna 2020 běží 

již čtvrtá „sezóna“ těchto klání nazvaných Online turnaj VŠTE Arena, hrát můžete zde. O nadhledu, 

s jakým komunita k současné situaci přistupuje, svědčí i heslo, pod nímž se do turnaje na 

Lichess.org mohou účastníci registrovat: „korona“. 

Jak říkám...„Každý z turnajů má účast ve stovkách a stále se hlásí další zájemci. Je skvělé, že se 

naše komunita takto dokáže semknout a na svou milovanou hru nezanevře ani v těžkých časech, 

které všichni prožíváme,“ říká předseda ŠSČR Martin Petr. 

Petr se sám zapojil do tvorby obsahu, když 3. dubna 2020 vedl z pozice velmistra přednášku na 

téma „Krásy šachu“ na Youtube kanálu Šachového svazu ČR. Další přednášky s velmistry i trenéry 

budou následovat, ke zhlédnutí jsou třeba i výuková videa z populárního kanálu Robert a Petr 

šachy. 

Další možností, jak se šachově „vyžít“ v současné situaci, je v rámci tzv. Hodinek s mistrem vyzvat 

titulovaného hráče k zápasu v bleskovém šachu. Příštím velmistrem, s nímž může veřejnost v úterý 

7. dubna 2020 od 18:00 poměřit síly, je Vlastimil Babula. 

Podrobnosti najdete zde... 

Protože uzavření škol v celé republice dopadlo i na šachovou výuku v rámci odpolední zájmové 

činnosti, čím dál populárnější se stává platforma LearningChess. Tu pro výuku využívají učitelé, 

trenéři z šachových klubů i zájemci z řad veřejnosti po celém světě. 

Uživatelsky přívětivá platforma nabízí momentálně tři šachové kurzy, přičemž každý má 36 lekcí. 

Celkem tedy na uživatele čeká 108 hodin materiálu s více než 2500 problémy k řešení. Více o 

platformě LearningChess čtěte 

 

Šachisté zůstávají na tahu.   



 

 

Konkurenční výhoda 

Datum vydání: 07.04.2020 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 20 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 

60 307 Kč | GRP: 2,27 | Čtenost: 203 894 | Tištěný náklad: 43 452 | Prodaný náklad: 33 387 
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Přebor škol 2020 

Datum vydání: 06.04.2020 

Zdroj: Vyšebrodský zpravodaj | Strana: 13 | Autor: Kulík Michal 
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Je konání Vašeho oblíbeného turnaje ohroženo? V příspěvku přinášíme aktuální 

informace zaslané pořadateli 

Datum vydání: 06.04.2020 

Zdroj: chess.cz | Autor: Kmk Šsčr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

Na tomto odkazu naleznete aktualizované informace ohledně konání, zrušení či odložení turnajů 

zaslané pořadateli akcí po dobu současné situace. Tyto informace budou aktualizovány pravidelně 

po obdržení nových zpráv od pořadatelů. 

 

Informace k FIDE turnaji „O pohár primátora města Prostějov“, 21.- 28.6. 2020: 

Máme pro vás informace ke změnám ohledně tohoto turnaje. Ti, kteří sledují šachové dění si můžou 

říci – to je zřejmě nějaký nový šachový turnaj. Zde je změna první. Firma Wisconsin, která se 

podílela na sponzorování turnaje změnila majitele. Nový majitel nemá zájem na pokračování tradice 

spolupráce. Proto jsme oslovili primátora města Prostějov pana Františka Juru s prosbou o pomoc. 

Pan primátor nám vyšel vstříc a dal nám záštitu nad tímto turnajem. Z tohoto důvodu jsme se 

rozhodli přejmenovat „Wisconsin cup“ na turnaj „O pohár primátora města Prostějov“. Změna 

druhá je v místě konání. Z hotelu Tennis club se stěhujeme zpět do centra Prostějova do nově 

zrenovovaného Národního domu. Změna třetí bude záležet na vývoji situace s koronavirem v naší 

republice. Většina hráčů si dělá plány na dovolenou i na šachové turnaje, které vezmou nějaký den 

dovolené. Chceme jim vyjít vstříc a nechat malinký opěrný bod v příštím období. V současné době 

nejistoty a hromadného rušení šachových akcí jsme se rozhodli zatím ponechat termín 21.- 28.6. 

2020 v platnosti. Stanovili jsme si však nejzazší datum, kdy na těchto stránkách nejpozději 10.6. 

oznámíme, zda turnaj proběhne v tomto termínu. Věříme tomu, že se situace bude stabilizovat a 

turnaje se opět budou moci hrát. Realizační tým vám přeje pevné zdraví a těšíme se na viděnou. 

Odkaz na propozice turnaje naleznete ZDE 

Teplice Open až v příštím roce 

Vážení šachoví přátelé. 

15. ročník mezinárodního šachového turnaje Teplice Open se bohužel bude konat až termínu 12. – 

20. června 2021. 

Děkujeme za pochopení. 

Vše dobré a hlavně pevné zdraví vám všem přeje Šachový klub Teplice. 

www.tepliceopen.cz 

MČR amatérů je odloženo 

Pořadatelé MČR amatérů informovali o jeho odložení, více si přečtěte na jejich webu. 

Turnaje šachových nadějí zrušeny 

Beskydská šachová škola oznámila, že Turnaje šachových nadějí jsou zrušeny. 

Posunutí termínů důležitých akcí ECU a FIDE 

Evropská šachová federace na svém webu informovala, že Mistrovství Evropy jednotlivců, 

plánované na 17. – 30. května, se přesouvá na 8. – 21. prosince 2020. Mistrovství Evropy seniorů 

plánované na 17. – 27. dubna 2020 je odloženo. Podle informací na webu soutěže je nový termín 

16. – 26. října 2020. 

FIDE také informovala o odložení tří soutěží : 

1. World Cadet & Youth Rapid & Blitz Chess Championships 2020 

2. World Amateur Chess Championship 2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2097AA01/2013459/2020-04-06/403?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2097AA01/2013459/2020-04-06/403?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F5


 

 

3. European School Championships 2020. 

V případě těchto soutěží není zatím znám náhradní termín. 

MČR dětí do 8 let odloženo 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 je Mistrovství ČR 

v rapid šachu dětí do 8 let odloženo, nebude se konat v plánovaném termínu 28. – 29. 3. 

O případném náhradním termínu konání MČR jednáme se ŠSČR. 

Za vzniklé potíže se všem omlouváme. 

Za pořadatele 

Bc. Karel Hruška předseda SK Vyškov 

Open Písek zrušen 

OPEN Písek, který se měl hrát tuto sobotu 14. 3., je vzhledem k mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví zrušen. 

Více informací najdete na stránkách Jihočeského šachového svazu zde. 

KMK ŠSČR 

 

Historická šance pro šachy, volá Carlsen. A zve na svůj online turnaj 

Datum vydání: 05.04.2020 

Zdroj: sport.iDNES.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: iDNES.cz, ČTK | AVE: 99 000 Kč | 

GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379  

 

Šachový mistr světa Magnus Carlsen ohlásil na dobu koronavirové krize vlastní online turnaj. V 

něm se devětadvacetiletý norský velmistr střetne s dosud neurčenými sedmi soupeři o podíl z 

celkové dotace 250 000 dolarů (6,4 milionu korun). 

 

„Šachy jsou unikátní v tom, že tahy jsou stejné, ať už je děláte na dřevěné desce, nebo na monitoru 

počítače,“ řekl webu chess24 Carlsen. „Tohle je pro šachy historický okamžik. Vzhledem k tomu, 

že máme možnost pokračovat ve špičkové profesionální hře v online prostředí, máme nejen 

příležitost, ale i zodpovědnost vůči hráčům a fanouškům na celém světě, kteří potřebují zábavu, 

když veškerý ostatní živý soutěžní sport stojí,“ dodal světový šampion. 

 

Turnaj Magnus Carlsen Invitational se bude hrát od 18. dubna do 3. května. Šachisté se nejprve 

střetnou každý s každým a nejlepší čtyři po sedmi kolech postoupí do Final Four, v němž se 

vyřazovacím systémem utkají o celkové vítězství. 

 

Šachy byly jedním z posledních sportů, který kvůli šíření nemoci covid-19 nezastavil veškeré své 

soutěže v reálném světě. Až do 26. března se hrál Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu, z něhož měl 

vzejít Carlsenův soupeř pro souboj o titul. Turnaj byl nakonec po sílící kritice veřejnosti i jeho 

účastníků po sedmi ze čtrnácti kol přerušen. 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku: duben 2020 

Datum vydání: 04.04.2020 

Zdroj: Rokycanský deník | Rubrika: Rodina | Strana: 4 | AVE: 5 699 Kč | GRP: 0,08 | Čtenost: 7 

071 | Tištěný náklad: 1 790 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 04.04.2020 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 5 057 Kč | GRP: 0,10 | 

Čtenost: 8 795 | Tištěný náklad: 870  

 

 
Na šachovnici stejně jako na monitoru. Carlsen uspořádá nevídaný on-line turnaj těch 

nejlepších 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U081N14A/2013459/2020-04-04/430?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2094A5JC/2013459/2020-04-03/436?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2094A5JC/2013459/2020-04-03/436?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F5


 

 

Datum vydání: 03.04.2020 

Zdroj: ceskatelevize.cz | Autor: roh | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360 

 

Pro takové klání nastal ideální čas. Poté, co byl přerušen Turnaj kandidátů a celý sportovní svět stojí 

kvůli koronavirové krizi, přišel mistr světa 

 

Magnus Carlsen s nápadem uspořádat velkou on-line soutěž pro elitní velmistry. Chybět by neměl 

ani někdejší Magnusenův vyzyvatel Fabiano Caruana. 

Nor Magnus Carlsen 

Osm skvělých světových šachistů bude od 18. dubna na turnaji Margnus Carlsen Invitational 

bojovat o 250 tisíc dolarů. Kolbištěm má být oblíbený web on-line šachistů Chess24 

Kromě Caruany se mají utkat i další špičkoví hráči, kteří se účastnili nedávného Turnaje kandidátů 

v Jekatěrinburgu - například dlouho vedoucí Rus Jan Něpomjaščij nebo Číňan Ting Li-žen. 

I když šych hraje na on-line platformách celosvětově zhruba 70 milionů nadšenců, profesionálové 

se dosud tomuto světu vyhýbali. Tenhle turnaj lze proto považovat za průkopnický. 

Není lepší příležitosti, kdy ovšem takové "experimenty" dělat. V období koronavirové krize za 

posledních 14 dní stoupl zájem o hru na Chess24 o 500 procent. 

"Šachy jsou ve sportovním světě jedinečné v tom, že táhnete stejně na dřevěné šachovnici tak i na 

monitoru," řekl Carlssen. 

"Tohle je pro šachy historická chvíle. Nemáme jen příležitost, ale také odpovědnost vůči fanouškům 

po celém světě, kteří potřebují v době, kdy se nesportuje, rozptýlení," dodal. 

Aby se zamezilo jakýmkoli podvodům, šachisté budou hrát na speciálních počítačích a při tom 

budou snímáni dvěma kamerami. 

Pravidla jsou dána s ohledem na atraktivní agresivní taktiku. Soutěžící budou mít na každou hru 15 

minut plus 10 sekund na každý provedený tah. Vše začne boji ve skupině, kde se utká každý s 

každým. Čtyři nejlepší hráči pak poměří síly ve vyřazovací fázi o první cenu v hodnotě 70 000 

dolarů. To vše v přímých přenosech s komentářem v devíti jazycích. 

Bezprecedentní klání podporuje i Mezinárodní šachová federace. "FIDE je velmi nadšená z tohoto 

podniku," řekl její mluvčí. "Tenhle druh šachu si může najít své místo v šachovém ekosystému," 

dodal. 

Financial Times The Guardian 
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( USB power banka s bambusem s 8000 mAh baterií a vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. Se 2 

USB a 1 Typ-C nabíjecími porty, přes které může být power banka nabíjena. Vč. micro USB 

nabíjecího kabelu ). 

 

 

Soutěžní otázky: 

Po kolikátém kole byl přerušen letošní Turnaj kandidátů, který se hrál v Jekatěrinburgu? 

Jaký byl poslední oficiální turnaj G.Kasparova? 

Kdo a v kolika letech získal titul velmistra v nejmladším věku? 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2093A4HY/2013459/2020-04-02/451?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2013459%2Fpage%2F5


 

 

Odpovědi zasílejte do 30.4.2020 na email: lenka.kusova@centrum.cz 

Výhercem minulé soutěže se stala: Viktorie Kmínková 

Gratulujeme! 

 

Správné odpovědi: 

Miroslav Langer zde uznáme rok 1996 i rok 1997 v Soči 

Soutěž o šachové USB a čokoládu Studentská pečeť 

 

Trénujte s mistry i v dubnu! 
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Cyklus online přednášek vybraných českých trenérů se přesouvá na YouTube kanál ŠSČR (odkaz 

zde ). 

 

Již v pátek 3. dubna od 16 hodin bude přednášet GM Martin Petr na téma „Krásy šachu“. Věříme, 

že si najdete čas na královskou hru? Odkaz na tuto nejbližší přednášku: 

Další program budeme postupně doplňovat. Všechny přednášky, které prozatím proběhly, si můžete 

pustit znovu na YouTube kanálu Robert a Petr šachy i na YouTube Šachového svazu. 

Tady je seznam: 

7. 11. Michala Konopka – Blokáda, odkaz zde 

21. 11. Sergej Movsesjan – Medailonek Fabiana Caruany, odkaz 

19. 12. Marek Vokáč – Jak analyzovat šachovou partii – 1. díl zde 

9. 1. Marek Vokáč – Jak analyzovat šachovou partii – 2. díl odkaz 

30. 1. Lukáš Vlasák – Moderní trendy zahájení, zde 

5. 3. Tomáš Polák – Profylaxe, odkaz zde 

19.3. Stanislav Stárek, Královské procházky, zde 

23.3. Pavel Šimáček: MČR juniorů 2020 (speciál), zde 

26.3. Tomáš Polák: Profylaxe 2, 
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