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Navara skončil druhý na ME v online šachu 
Datum vydání: 31.05.2020 
Zdroj: sport.cz | Rubrika: Ostatní | AVE: 35 000 Kč | GRP: 10,06 | RU / den: 905 830 | RU / měsíc: 
3 151 257 
 
David Navara obsadil druhé místo na mistrovství Evropy v online šachu. Nejlepší český hráč 
současnosti podlehl ve finále hlavní kategorie hráčů s ratingem ELO 2300+ dvacetiletému ruskému 
velmistrovi Alexeji Saranovi. Pětatřicetiletý Navara byl jedním ze dvou hráčů nasazených díky 
divoké kartě přímo do šestnáctičlenné vyřazovací fáze. Ostatní si museli účast vybojovat v 
kvalifikaci. 
 
V turnaji český velmistr postupně porazil Vugara Asadliho z Ázerbájdžánu, Antona Děmčenka z 
Ruska a v semifinále arménského rivala Gabriela Sargissjana. Ten nakonec skončil třetí, poté co v 
duelu o bronz porazil krajana a bývalého českého reprezentanta Sergeje Movsesjana. Největší 
papírový favorit a držitel druhé divoké karty Anish Giri z Nizozemska podlehl ve čtvrtfinále 
Saranovi. 
 
Šampionát začal již 16. května a v různých výkonnostních kategoriích se ho zúčastnilo téměř 5000 
hráčů. Výsledky budou oficiální až po kontrole anti-cheatingovým programem. 
 
ŽIVĚ: Mistrovství Evropy v on-line šachu 
Datum vydání: 31.05.2020 
Zdroj: ceskatelevize.cz | Autor: ČT sport | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360 
 
Až ve finále se zastavila cesta Davida Navary na mistrovství Evropy v on-line šachu. Nejlepší 
tuzemský hráč současnosti podlehl ve finále hlavní kategorie hráčů s ratingem ELO 2300+ 
dvacetiletému ruskému velmistrovi Alexeji Saranovi. O patnáct let starší Čech byl jedním ze dvou 
šachistů nasazených díky divoké kartě přímo do šestnáctičlenné vyřazovací fáze. Ostatní si museli 
účast vybojovat v kvalifikaci. 
 
V turnaji porazil český velmistr postupně Vugara Asadliho z Ázerbájdžánu, Antona Děmčenka z 
Ruska a v semifinále arménského rivala Gabriela Sargissjana. Ten nakonec skončil třetí poté, co v 
duelu o bronz zdolal krajana a bývalého českého reprezentanta Sergeje Movsesjana. Největší 
papírový favorit a držitel druhé divoké karty Anish Giri z Nizozemska podlehl ve čtvrtfinále 
Saranovi. 
 
Šampionát začal již 16. května a v různých výkonnostních kategoriích se ho zúčastnilo téměř 5000 
hráčů. Výsledky budou oficiální až po kontrole anti-cheatingovým programem. 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/D4MA20BG0047/2095518/2020-05-31/189?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BGA0L8/2095518/2020-05-31/188?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 30.05.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Na jižní Moravě | Strana: 14 | AVE: 3 961 Kč | GRP: 
0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
Finále šachového online ME živě na webu ČT Sport 
Datum vydání: 30.05.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U125N14A/2095518/2020-05-30/183?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BF0027/2095518/2020-05-30/182?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Srdečně vás zveme ke sledování přímého přenosu z finále online mistrovství Evropy v šachu 
 
, který poběží 
( odkaz zde ). Půjde o vyvrcholení nejvyšší kategorie E s ratingem Elo 2300+, kterého se mezi 
šestnáctkou nejlepších zúčastní i česká jednička David Navara. 
Přímým přenosem bude po celou dobu provázet předseda ŠSČR Martin Petr, jenž si do vysílání 
pozve zajímavé hosty. Jedním z nich bude třeba Richard Stalmach, čtrnáctiletá šachová naděje, 
která na mistrovství Evropy vyhrála kategorii B. Stalmach si svým výkonem vysloužil právo účasti 
v simultánce s asi nejlepší šachistkou historie Judit Polgárovou. 
Dařilo se i dalším mladým Čechům. Jiří Bouška, loňský mistr světa do 8 let, se v kategorii B blýskl 
12. místem, Václav Finěk, jenž je považován za největší šachový talent u nás, v kategorii C dosáhl 
na vynikající sedmé místo, když uspěl mezi šachisty výrazně staršími. Rovněž desetiletý Roman 
Popov získal bronz v nejnižší kategorii A. 
„Jsou to všechno skvělé výsledky našich nadějí, uvažme, že online šampionátu se účastní téměř 
5000 šachistů z celého kontinentu,“ říká předseda ŠSČR Martin Petr. „Pravým vrcholem bude ale 
nedělní finále elitní kategorie s Davidem Navarou, které divákům nabídneme živě na webu ČT 
Sport,“ dodává. 
Mamutí mistrovství Evropy, které se od 16. května koná online na portálu chess.com, pro vás 
shrneme v tiskové zprávě, oficiální výsledky budou známy po kontrole anti-cheatingovým 
programem pravděpodobně během pondělí. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 29.05.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 3 959 Kč | GRP: 0,06 
| Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
 
Videa pro šachové začátečníky od IM Jaroslava Bureše 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U124N15B/2095518/2020-05-29/177?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BEA6QU/2095518/2020-05-29/176?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

Datum vydání: 29.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000   
 
IM Jaroslav Bureš natočil seriál videí o základech šachu s cílem vysvětlit pravidla všem, kdo se je 
chtějí naučit hrát. Všechna videa najdete zde. Jako ochutnávku si pusťte první díl, který naleznete 
níže. 
 
Historický šachový kvíz 2 
Datum vydání: 27.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
  
Vítejte u druhého dílu historického šachového kvízu. Otázky jsou tentokrát sice trochu košatější, ale 
určitě jednodušší než minule, takže opravdoví znalci šachové historie by správné odpovědi mohli 
dát i z hlavy. 
 
1) Šachy mají v naší zemi ohromnou tradici a historii, na kterou můžeme být pyšní a o kterou 
bychom měli náležitě pečovat. Česká stopa se objevuje i u několika historických šachových 
prvenství. První mistr světa Wilhelm Steinitz se narodil v Praze a prožil zde první třetinu svého 
života, první mistryně světa Věra Menčíková byla původem Češka a většinu svého života 
reprezentovala Československo jako jeho občanka, Ústřední jednota československých šachistů 
byla v roce 1924 zakládajícím členem mezinárodní šachové federace FIDE a ve stejném roce 
Československo vyhrálo i první, i když prozatím neoficiální, šachovou olympiádu. Pro mnohé 
možná překvapivě se česká stopa objevuje dokonce i v prvním mezinárodním šachovém turnaji v 
Londýně 1851, kterým byla odstartována moderního šachová éra. První otázkou dnešního kvízu 
tedy je, kterou českou stopu nese turnaj v Londýně 1851? 
 

 
 
2) Jedná se o šachového velmistra s nevšedním životním příběhem. Ve svém nejlepším šachovém 
období mezi světovými válkami nakoukl dle webu Chessmetrics párkrát i do první desítky 
světového žebříčku. Často hrával na turnajích v Československu. Byl vynikajícím hráčem 
bleskových partií a skvěle hrál i naslepo. Jsou po něm pojmenovány dvě známé varianty zahájení. 
Svoji kariéru nezakončil příliš slavně. Například v Big/Mega databázi od společnosti ChessBase je 
zaznamenáno, že prohrál svých posledních 44 partií v řadě! Jaké je jméno dotyčného hráče? 
3) Říká se, že na žádné fotce není soustředěno tolik inteligence jako na té následující. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BCA5PT/2095518/2020-05-27/151?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

Fotografii kolorovala Marina Amaral 
Ne, nejedná se o hráče šachového turnaje, nýbrž o účastníky 5. Solvayské konference o elektronech 
a fotonech, která se konala na podzim roku 1927 v Bruselu. Setkali se zde nejvýznamnější světoví 
fyzici, aby diskutovali o nově formulované kvantové teorii. 17 z 29 účastníků bylo nebo se stalo 
nositeli Nobelovy ceny. Jeden z účastníků této konference žil nějaký čas v Praze, kde působil na 
univerzitě jako profesor teoretické fyziky. Jeho osobním přítelem byl jeden z šachových mistrů 
světa, kterému později napsal předmluvu do jeho posmrtné biografie. V té mimo jiné uvedl, že 
dotyčný mistr světa byl jedním z nejzajímavějších lidí, které kdy poznal. Jak se onen vědec jmenuje 
a kdo je tím zmiňovaným mistrem světa? 
Odpovědi zasílejte na email frantisek.stross@chess.cz nejpozději do 15. června 2020. Vylosovaný 
výherce obdrží novou či antikvární šachovou knihu dle vlastního výběru. 
 

 
 
Vyhodnocení kvízu č. 1 
1) Siegbert Tarrasch 
Ano, prvních pět mistrů světa dokázal porazit ve vážných turnajových či zápasových partiích pouze 
Tarrasch. Jak správně upozornil Radek Kotík z Jihlavy, trochu by se dalo polemizovat ohledně 
Tarraschovy výhry s Euwem, protože tato partie byla sehrána v tematickém turnaji. Jednalo se o 
turnaj v Haagu, který se hrál koncem roku 1922 na počest oslav 100. výročí amsterodamského 
šachového klubu VAS. Turnaj byl sehrán velice originálním způsobem. První kolo se odehrálo 
normálně, ale v dalších kolech se hrálo od pozic ze zajímavých historických partií. Šachový historik 
Jan Kalendovský k tomuto turnaji ve své vynikající monografii “Richard Réti-šachový myslitel“ 
napsal toto: „Euwe a Tarrach hráli v Haagu také, ale na jiném turnaji, který snad nemá v historii 
šachových soutěží obdobu. Účastníkům byly předloženy pozice ze střední hry a koncovek z 
klasických partií minulosti a jejich úkolem bylo dohrávat tato napínavá postavení bílými a černými 
kameny. Ukázalo se např., že Morphy hrál černými ve 4. partii svého zápasu s Anderssenem v 
Paříži 1858 lépe, než Euwe proti Tarraschovi v roce 1922!“ Tarraschova výhra nad Euwem 
pocházela právě z této tematické pozice z partie Anderssena a Morphyho z roku 1858, kterou hrál 
Morphy skutečně lépe než Euwe o 64 let později! I podle současných moderních enginů zahrál 
Morphy nejlepší tah v pozici, zatímco Euwe udělal hrubou chybu. Pokud by se tato partie 
nepočítala jako vážná, tak prvních pět mistrů světa neporazil nikdo. První čtyři pak jen dva hráči: 
Siegbert Tarrasch a David Janowski. 
2) Koník 
Určitě nejtěžší otázka minulého kvízu. Jedná se o klubový časopis pražského šachového klubu Loko 
Praha, který vychází nepřetržitě od roku 1983, což je nepochybně unikátní klubový počin! 



 

 

Zachycuje nejen klubový život, ale také prostředí pražského šachu s mnoha neznámými či těžko 
dostupnými informacemi z před-internetové éry. Časopis je dostupný k nahlédnutí a prostudování 
všem členům ŠSČR v nové svazové knihovně na pražském sekretariátu (o nově budované šachové 
knihovně bude v průběhu tohoto roku zveřejněn samostatný článek). Bližší informace o historii 
Koníka a o jeho předání do knihovny ŠSČR jsou k dispozici na 
 
Zahrajte si svou šachovou partii na čerstvém vzduchu 
Datum vydání: 27.05.2020 
Zdroj: Opavský a hlučínský deník | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | AVE: 1 114 Kč | GRP: 0,08 | 
Čtenost: 7 303 | Tištěný náklad: 1 920 
 

 
V Saúdské Arábii zakázali šachy: Jsou proti islámu a dílo Satanovo + VIDEO 
Datum vydání: 27.05.2020 
Zdroj: ceskoaktualne.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,01 | RU / den: 500   
 
Na šachy proto vyhlásil fatwu, neboť jsou údajně neslučitelné s islámem. Uvedl to v televizním 
pořadu, kde odpovídal na dotazy diváků. Jejich zákaz odůvodnil tím, že hra šachů může způsobit 
závislost. „Je to ztráta času a peněz a způsobuje rivalitu a nepřátelství,“ uvedl učenec v televizním 
pořadu. Navíc prý mohou hráči šachu v zápalu hry zapomenout na pravidelné modlitby. 
 
Ačkoli nejvyšší sunnitský duchovní Saúdské Arábie dal šachy „na index“ již v prosinci loňského 
roku, informace o tom a především videoukázka z televizního pořadu se dostala na veřejnost teprve 
nyní. Jedním z důvodů může být, že v pátek měl začít v posvátném městě Mekce, rodišti proroka 
Mohameda, velký šachový turnaj. 
 
Karanténní studium 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U122O01H/2095518/2020-05-27/150?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BCA7TD/2095518/2020-05-27/148?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L121A18C/2097871/2020-05-26/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2097871%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 26.05.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední 
strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 68 606 
Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 
 

 
 
Pod pokličkou šachu: Společenská hra nebo sport? 
Datum vydání: 25.05.2020 
Zdroj: Litoměřický deník | Rubrika: sport/Litoměřicko,Lovosicko,Roudnicko a Podřipsko | Strana: 
10 | Autor: JAKUB VÍTEK | AVE: 7 380 Kč | GRP: 0,09 | Čtenost: 7 874 | Tištěný náklad: 2 450  
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020SL12010C/2095518/2020-05-25/132?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

Tréninkový kalendář s Online šachovými testy 
Datum vydání: 24.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Na webu Šachy Dolmen začíná v pondělí 25. května další kolo soutěže s Online šachovými testy. 
 
V rámci Tréninkového kalendáře s Online šachovými testy se každý den otevřou tři nové Online 
testy pro tři úrovně obtížnosti. Nejlehčí úroveň tentokrát začíná od matů 1. tahem. Prostřední 
úroveň se obtížností pohybuje mezi dvojtažkami a trojtažkami. A nejtěžší úroveň začíná od malé 
rozcvičky v podobě matů 3. tahem a pokračuje obtížnějšími úkoly například z partií mistrů světa v 
šachu. Kalendář přináší nejen úkoly z taktiky, ale i koncovek, zahájení či základů strategie. 
 

 
 
Kalendář bude probíhat 37 dní, v období od 25. května do 30. června. Každý týden budou 
vylosovaní dva řešitelé, kteří dostanou knižní cenu. Ale hlavním cílem celé akce je šachová zábava, 
poučení a potrénování. K většině testů proto budou přiloženy odkazy na přehledné vysvětlení dané 
látky, u některých témat i nová šachová videa vzniklá ve spolupráci mezinárodního mistra Davida 
Kaňovského a webu Šachy Dolmen. 
 
On-line šachové zápasy žen mezi federacemi znají termíny konání – aktualizace 
Datum vydání: 24.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
ŠSČR byl osloven více-prezidentkou německé mládežnické šachové federace paní Lilly Hahn k 
zapojení do Online šachových zápasů mezi federacemi. Tyto zápasy jsou určeny pro dívky či ženy 
bez rozdílu věku a výkonnosti. 
 
Každá federace musí zajistit ve startovním poli minimálně 20 hráček. Maximální počet hráček není 
omezen. Česká republika má v současné chvíli přihlášeno přes 30 reprezentantek. Avšak i další 
zájemkyně se mohou přihlašovat a to až téměř do začátku prvního kola. 
V minulosti se již těchto zápasů zúčastnily hráčky z Německa, Rakouska a Švýcarska. Pro ukázku, 
jak turnaj probíhal přinášíme odkaz na lichess a live komentář. Nově jsou přihlášeny ženské týmy z 
Maďarska, Francie, Španělska, Portugalska, Skotska, Irska, ale také Anglie. 
Díky technickým potížím na serveru lichess byly zápasy z prvního hracího dne přesunuty na čtvrtek 
28. května, náhradním dnem za nynější výpadek serveru pak bude čtvrtek o týden později, tedy 4. 
června, oba termíny od 19:30. Na programu budou vždy dva zápasy po 90 minutách celkem, za 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20B9A18P/2095518/2020-05-24/129?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20B96205/2095518/2020-05-24/128?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

jeden hrací den se stihne cca 10 partií tempem 5 min + 2 sekundy systémem berserk. 
Děkujeme hráčkám, které měly zájem 21.5. reprezentovat ČR, věříme, že výpadek serveru se 
nebude opakovat? 
Registrace do turnaje není nikterak složitá, stačí mít založený účet na lichess.or g. 
Celá akce je pro hráčky všech výkonností zdarma! 
V případě, že máte zájem reprezentovat Českou republiku na Online šachových zápasech žen mezi 
federacemi, kontaktujte kapitána ženské reprezentace, velmistra Tomáše Poláka (e-mail: 
tompolakis@email.cz ). 
Přihlášky zasílejte na výše zmíněnou e-mailovou adresu.  
  
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 23.05.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 3 938 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 
288 | Tištěný náklad: 560  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U119N14C/2095518/2020-05-23/121?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

  
Jeseničtí šachisté nezahálí, hrají na internetu 
  Datum vydání: 22.05.2020 
Zdroj: jesenicky.rej.cz +1 | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000 
 
 
Online šachu na internetu se v současnosti věnují zástupci Šachového klubu Jeseník. Mládež rovněž 
nezahálela a již od března pravidelně každý týden bojuje ne webu lichess.org v tzv. Online Grand 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/R0KA20B70001/2095518/2020-05-22/113?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2


 

 

Prix (OGP). První cyklus OGP je již za námi. Změřilo v něm své šachové dovednosti celkem 18 
mladých nadějí. 
 
V jednotlivých kolech byl nejúspěšnější Martin Valíček, který ovládl 3 turnaje, po vítězství v 
jednom si připsali Brendon Chen, Gabča Morongová a Bea Březíková. V celkovém pořadí pak 
zvítězil Martin Valíček před Míšou Gvizdovou a Koljou Haidenkem. 
OGP pro mládež nyní pokračuje druhým cyklem. Oba cykly budou vyhodnoceny s poháry a 
věcnými cenami pro všechny zúčastněné na prvním společném venkovním tréninku v sobotu 30. 
května.Tréninky pro děti a mládež pak pro zájemce proběhnou ještě v sobotu 6. a 20. června vždy 
od 9:30 do 12:00 hod. V případě pěkného počasí se bude trénovat částečně před klubovnou a 
částečně v nedalekém areálu Na Průchodce. Kromě šachu se bude hrát fotbal, florbal apod. 
V červnu budou mládež čekat ještě dvě akce, a to krajský přebor družstev starších žáků v klasickém 
šachu v Cholině a krajský přebor do 10, 12 a 14 let v rapidšachu ve Velkých Losinách. Na začátku 
července proběhne příměstské soustředění, jehož program bude podobný jako minulý rok včetně 
sobotního táboráku a nedělního výšlapu. 
Soutěže družstev ŠSOK 2019/20, a sice krajského přeboru (KP) a oblastního přeboru (ObP), nebyly 
dohrány s tím, že pořadí po 9. kole je konečné. Z ObP mají právo postupu do KP ze skupiny sever 
Řetězárna Česká Ves a jih ŠK Olomouc B. Z krajského přeboru sestupuje s určitostí zatím jenom 
poslední tým Sigmie Olomouc. To, zda sestoupí z KP i naše áčko, které nakonec skončilo 
předposlední, není vůbec jisté. 
Čtvrteční hrací dny pro dospělé v klubovně se zřejmě budou moci rozběhnout až od 28. května. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 21.05.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport Na jižní Moravě | Strana: 13 | Autor: (kal) | AVE: 3 
919 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
  
Zapojte svůj online turnaj do FIDE programu Checkmate Coronavirus 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U117N13B/2095518/2020-05-21/106?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F2
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Datum vydání: 21.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Mezinárodní šachová federace FIDE vyhlásila projekt na podporu boje proti COVID-19 s názvem 
Checkmate Coronavirus. Od 18. května je cílem zapojit do akce více než 1500 online akcí napříč 
všemi hlavními šachovými platformami. Projekt poběží 30 dní a 72 hodin NONSTOP. 
 

 
 
Turnaje přihlášené do projektu mohou být ze všech zemí světa se zaměřením na všechny generace a 
výkonnosti. 
Díky účasti turnaje v tomto projektu se všichni účastnící turnaje automaticky zapojí do cenového 
fondu FIDE, který nabízí širokou škálu cen a hlavně nejen pro výherce turnajů, ale ceny budou 
losování pro účastníky napříč výsledkovou listinou. Snahou je odměnit účast a podporu v boji proti 
Covid-19. 
Všichni účastníci se také automaticky zapojí do hlavního slosování o velmi atraktivní cenu. Hraje se 
totiž o pozvání na Šachovou Olympiádu 2021, která se uskuteční v Moskvě a to rovnou na celý 
týden! 
Podmínkou pro účast v projektu je minimálně 24 hodin před konáním akce kontaktovat 
organizátora projektu Checkmate Coronavirus. 
 
Podmínky, které je potřeba zaslat k projektu: 
Název šachové federace 
Kontaktní osobu turnaje 
Administrátora turnaje 
Platformu, kde se bude turnaj hrát 
Kompletní rozvrh turnaje (termín, začátek a konec turnaje) 
Tempo hry v turnaji 
Odkaz na turnaj (pokud již má) 



 

 

Další doplňující informace 
 
Po ukončení turnaje je třeba zaslat FIDE tyto informace 
ve formátu.xls : 
Název turnaje 
Časovou kontrolu turnaje 
Místo 
Přezdívky 
Skóre 
Počet odehraných her 
Dále během turnaje dodržujte pokyny dle předpisů Checkmate Coronavirus. 
V propagačních materiálech prosím uvádějte propagační materiály zveřejněné v tomto článku 
(především loga, plakátky). 
 
Více informací o projektu: 
Projekt Checkmate Coronavirus má svůj web, kde naleznete veškeré informace, avšak přikládáme 
odkaz na nejčastější dotazy. 
Dále na sociální média, kde se akce propaguje:  
  
Vysočina zná své krajské přeborníky v rapid šachu mládeže do 16 let 
Datum vydání: 20.05.2020 
Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Drahomíra Kaňková | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 
752 | RU / měsíc: 36 536   
 
Krajský šachový svaz Vysočina zná své krajské přeborníky v jednotlivých kategoriích. Kvůli 
nedohraným turnajům zvolil přeborníky na základě nejlepších čtyř výsledků odehraných turnajů. 
 
Podobně jako u ostatních sportovních disciplin, tak i šachy mají od března pozastavenou sportovní 
činnost, která se postupně začíná uvolňovat. V Kraji Vysočina byly zrušeny rapid turnaje, 
soustředění KCTM, KP družstev ml. žáků, ale i Mistrovství ČR (MČR) družstev ml. žáků, MČR 
družstev škol a MČR družstev st. žáků. Mladí šachisté z Vysočiny se aktivně zapojují do sportovní 
činnosti a zdatně bojují na černobílých polí. Jsou zapojeni do Ligy Vysočiny mládeže (LVM) – KP 
v rapid šachu ve formě série turnajů, kde po odehrání všech turnajů jsou vyhlášeni krajští přeborníci 
v rapid šachu v jednotlivých kategoriích a nominováni na MČR v rapid šachu. 
V letošním ročníku bylo zapojeno do LVM osm turnajů, dva turnaje byly z důvodu pandemie 
zrušeny a byly vyhodnocovány výsledky z turnajů v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, Náměšti nad 
Sázavou, Humpolci, Třebíči a Světlé nad Sázavou. 
Na základě rozhodnutí Komise mládeže Krajského šachové svazu Vysočina (KŠSV) a po schválení 
ve Výkonném výboru KŠSV byl seriál turnajů ukončen a vyhodnocovalo se ze čtyř nejlepších 
výsledků z odehraných turnajů (sčítaly se body). 
Krajští přeborníci v jednotlivých kategoriích (tučně vyznačeni): 
H8 
1. Policar Martin, TJ Spartak Pelhřimov 
2. Brož Pavel, ŠK Světlá nad Sázavou 
3. Šedý Mikeš, ŠK Světlá nad Sázavou 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20B50002/2095518/2020-05-20/96?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

H10 
1. Srba Daniel, ŠK Světlá nad Sázavou 
2. Stejskal Jakub, Gambit Jihlava 
3. Šofr Filip, TJ Žďár nad Sázavou 
H12 
1. Koumar Tomáš, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
2. Fencl Vítek, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
3. Kovařík Vít, Gambit Jihlava 
H14 
1. Richter Rudolf, TJ Náměšť nad Oslavou 
2. Pavliš Matěj, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
3. Harvalík Ondřej, ŠK Světlá nad Sázavou 
H16 
1. Ecler Matěj, TJ Spartak Pelhřimov 
2. Šedý Matěj, ŠK Světlá nad Sázavou 
3. Sklář Petr, TJ Žďár nad Sázavou 
D8 
1. Hesová Jolana, ZŠ O. Březiny Jihlava 
D10 
1. Šťávová Lucie, TJ Náměšť nad Oslavou 
2. Pádivá Tereza, ŠK Světlá nad Sázavou 
3. Havelková Kamila, Gambit Jihlava 
D12 
1. Šťávová Markéta, TJ Náměšť nad Oslavou 
2. Rybáčková Lucie, Gambit Jihlava 
3. Zvolánková Alžběta, TJ Sokol Oudoleň 
D14 
1. Šťávová Helena, TJ Náměšť nad Oslavou 
2. Kostková Kateřina, ŠK Světlá nad Sázavou 
D16 
1. Brabencová Aneta, TJ Jiskra Humpolec 
2. Satrapová Anna, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
3. Součková Viktorie, TJ Spartak Velké Meziříčí 
Šachové turnaje v letošním ročníku Ligy Vysočiny mládeže 
Medailisté si zatím musejí na své medaile i diplomy počkat. Vzhledem k současné situaci jim bude 
ocenění slavnostně předáno na prvním turnaji LVM v příštím ročníku 2020-2021. 
šachy, vysočina 
 
TopŠach Open pod taktovkou mládeže 
Datum vydání: 20.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000   
 
O tom, že parta mladých šachistů bude ve čtvrtek 21.5. pořádat turnaj s názvem TopŠach Open 
určený pro hráče do 18 let jsme Vás již informovali, avšak kluci si zaslouží určitě větší pozornost 
než jen pár řádků v souhrnném článku. Již nějaký čas před turnajem se dala dohromady skupiny 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20B54247/2095518/2020-05-20/95?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2095518%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

mládežníků ve složení Ondřej Nytra, Richard Stalmach, Marek Miča, Adam Frank, Filip Neumann 
a založili YouTube kanál s názvem TopŠach. Zeptali jsme se jich proto, jak vlastně tento nápad 
vznikl, jaké mají další vyhlídky a taktéž ať nám představí čtvrteční turnaj. Tak pojďme na to.? 
 
 
Kluci, jak vznikl nápad založit si vlastní YouTube kanál TopŠach? 
Nápad na vytvoření TopŠachu vznikl po prvním šachovém streamu Ondry Nytry, ve kterém 
komentoval simultánku Standy Jasného. Tento stream sklidil spoustu kladných ohlasů, a tak nás 
napadlo: Co kdybychom je dělali ve více lidech a častěji? Po několika dalších streamech na kanálu 
TopŠach jsme si řekli, že bychom mohli uspořádat vlastní turnaj a k němu přidat i komentář. 
Napsali jsme proto pár známým a ti souhlasili s účastí v uzavřeném turnaji. Aby byla tato akce 
specifičtější, pořádáme k tomu i kvalifikační open. 
 
Jaké máte plány do budoucna? 
V budoucnu chceme pokračovat v tom, co děláme, možná i přidat videa rozborů vlastních partií. 
A teď k tomu hlavnímu. Ve čtvrtek 21.5. budete pořádat online turnaj TopŠach Open. Co máme od 
turnaje očekávat? Kdo se může zúčastnit? Kdo postoupí do uzavřeného turnaje Trophy? 
Ve čtvrtek 21.5. od 15:00 se bude konat TopŠach Open, kterého se může zúčastnit kdokoli mladší 
osmnácti let (r. n. 2002 a mladší). První čtyři hráči v pořadí získají právo účasti na níže zmíněném 
TopŠach Trophy 2020. Proto neváhejte a přihlaste se! Všechny podrobnosti obou akcí a postup pro 
registraci naleznete v propozicích zde. 
Následně, ve dnech od 1. do 18. června bude probíhat online uzavřený turnaj TopŠach Trophy 2020 
na platformě chess.com. Zajímavý je systém turnaje, hraje se devět kol, každý s každým, které 
rozhodnou o postupujících do play-off. Zde si poměří své síly deset nadějných mladých hráčů. 
Účastníky turnaje budou: FM Marek Miča, mistr ČR do 18 let, FM Richard Stalmach, vicemistr ČR 
do 14 let, Adam Frank, mistr ČR do 16 let, Jakub Vojta, vicemistr ČR do 16 let, Jakub Kůsa, vítěz 
šachové olympiády 2018, FM Václav Finěk, vicemistr Evropy do 10 let. Jména zbývajících čtyř 
účastníků budeme znát zanedlouho, po odehrání turnaje TopŠach Open. 
Oba turnaje budou komentovány na YouTube kanálu TopŠach našimi komentátory O. Nytrou a F. 
Neumannem. 
Klukům děkujeme za zaslání odpovědí, dále přejeme úspěšný turnaj s početným zastoupením hráčů 
ve startovním poli a hlavně také mnoho úspěchů ve streamování! 
 
Šachový koronavirový boom 
Datum vydání: 19.05.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
65 004 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468   
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Šachový turnaj Lindores Abbey Rapid Challenge 2020 - info, systém, hráči 
Datum vydání: 18.05.2020 
Zdroj: betarena.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Norský šachový velmistr Magnus Carlsen se rozhodl v době pandemie koronaviru uspořádat své 
vlastní online série turnajů, které nazval Magnus Carlsen Chess Tour. 
 
Zatím jsme mohli vidět Magnus Carlsen Invitational , nyní se bude hrát Lindores Abbey Rapid 
Challenge. 
Ve 12členné skupině bude hrát každý s každým rapid šach (rapid chess) , nejlepší osmička postoupí 
do vyřazovacích bojů. Čas na všechny tahy by měl být 15 minut, po každém následuje 10sekundový 
přírůstek. 
Celkový prize pool je tentokrát – vítěz bere $45,000. To je o dost víc, než například u jiných online 
esport turnajů 
Podívejte se na kompletní seznam hráčů: 
Magnus Carlsen (NOR) 
Ding Liren (CHN) 
Hikaru Nakamura (USA) 
Alireza Firouzja (IRI) 
Alexander Grischuk (RUS) 
Levon Aronian (ARM) 
Jan-Krzysztof Duda (POL) 
Daniil Dubov (RUS) 
Wei Yi (CHN) 
Wesley So (USA) 
Yu Yangyi (CHN) 
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Sergey Karjakin (RUS) 
Lindores Abbey Rapid Challenge - šachy online: výsledky, tabulka 
Podívejte se do tabulky na aktuální pořadí hráčů v turnaji. Nabídneme vám zde samozřejmě také 
program a výsledky pro playoff. 
Lindores Abbey Rapid Challenge 2020 - kde sledovat živě, online přenos, live stream - Chess24 
Spoustu šachových turnajů lze sledovat živě na chess24.com , tento turnaj mezi ně také patří. 
Uvidíte navíc všechny tahy, které si pak můžete analyzovat. Přímé přenosy by měly být dostupné i 
v televizi. 
  
Miliondolarová šachová tour. Mistr světa Carlsen založil sérii turnajů 
Datum vydání: 17.05.2020 
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  
 
Tým šachového mistra světa Magnuse Carlsena oznámil založení série online turnajů s rekordním 
cenovým fondem ve výši jednoho milionu dolarů. Jako první turnaj této série, která ponese jméno 
mistra světa, bude započítán minulý měsíc hraný Magnus Carlsen Invitational. Druhý turnaj série 
pod hlavičkou Lindores Abbey Rapid Challenge začíná zítra. 
 
Celá Magnus Carlsen Chess Tour se bude hrát na herní platformě Chess24.com, která patří do 
byznysového impéria norského velmistra. Přímý přenos bude vysílán na devíti kanálech s komentáři 
v devíti různých jazycích a organizátoři počítají s tím, že jejich přímý přenos budou přebírat i 
některé sportovní kanály klasických televizí. 
 
Základní částí těchto šachových grandslamů budou čtyři turnaje a série vyvrcholí srpnovým velkým 
finále, ve kterém se utkají vítězové těch čtyř podniků. V každém dalším turnaji z úvodního kvarteta 
budou hrát vždy první čtyři z předchozího a k nim organizátor dopozve další hráče ze světové 
špičky. 
 
„Mimořádně úspěšný turnaj Magnus Carlsen Invitational otřásl rekordy v počtu diváků online 
turnajů. Věříme, že teď je ten správný čas, abychom skrze Magnus Carlsen Chess Tour s rekordním 
cenovým fondem ve výši jednoho milion dolarů upevnili pozici šachů ve veřejné pozornosti,“ říká 
Leon Watson, tiskový mluvčí Carlsenových firem. Šachy se podle Watsona mohou nyní stát 
sportem, kterému budou standardně věnovat pozornost i mainstreamová massmédia, včetně televizí. 
 
Za projektem Magnus Carlsen Chess Tour stojí společnost Play Magnus AS, o jejíž snaze 
ukousnout co největší díl z internetového šachu jsme psali před dvěma týdny. Prestižní série turnajů 
s rekordním cenovým fondem a nejlepšími šachisty světa coby účastníky má zjevně za cíl přinést 
platformě Chess24.com více uživatelů, a tedy vyšší podíl na trhu internetového šachu. Na expanzi 
má Chess.24.com prostředků dostatek. 
 
Letos v březnu se novými akcionáři její mateřské společnosti Play Magnus AS staly norský venture 
kapitálový fond Investinor a švýcarská společnost Cape Capital AG, kteří za zhruba sedmiprocentní 
podíl ve firmě Play Magnus AS zaplatili 13,5 milionu dolarů (přes 330 milionů korun). 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 16.05.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 15 | AVE: 3 494 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
  
Zorganizovat on-line šampionát? „Asi tisíc mailů,“ popisuje to Plát 
Datum vydání: 16.05.2020 
Zdroj: Pardubický deník +3 | Rubrika: Sport | Strana: 13 | Autor: (pm, rh) | AVE: 9 002 Kč | GRP: 
0,13 | Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050   
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Šachová karanténa v živém přenosu 
Datum vydání: 16.05.2020 
Zdroj: ohremedia.cz | Autor: Napsal(a): Alla Želinská | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 
500   
 
V době, kdy se šachisté nemohou potkat za šachovnicí, stejně jako ostatní sporty na sportovištích, 
přišli s nápady na on-line turnaje, šachové streamy atd. Nemají za cíl nahradit ty „živé”, které by se 
mohly povětšinou přesunout do druhého pololetí, ale využít současné doby, aby si šachisté jiným 
způsobem zahráli. 
 
Například podbořanský šachista Kirill Burdalev začal před několika týdny vést výukové šachové 
streamy (přímý přenos na youtube), a to dvojjazyčně – jeden v češtině, druhý pak v ruštině. Pokud 
to někoho zajímá, jděte na STREAM BURDALEV (záznam 1. streamu). 
Turnaje probíhají na lichess.org nebo chess.com a skoro každý den od 19 nebo 20 hodin můžete 
sledovat hru K. Burdaleva, který přitom komentuje a komunikuje s diváky a vysílá utkání naživo na 
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youtube. Diváci mohou hru sledovat a psát mu komentáře, dotazy apod. „Jsem rad, že se najdou 
pravidelní diváci a že šachové souboje je zajímají a mohou se něčemu přiučit. Budu rád za odběr 
nebo sdílení mého šachového kanálu: YOUTUBE ,” říká Kirill Burdalev, jenž patří mezi 100 
nejlepších šachistů ČR (jeho současné Elo v šachu 2394). 
Komentáře 
 
On-line šachové zápasy žen mezi federacemi znají termíny konání 
Datum vydání: 16.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
ŠSČR byl osloven více-prezidentkou německé mládežnické šachové federace paní Lilly Hahn k 
zapojení do Online šachových zápasů mezi federacemi. Tyto zápasy jsou určeny pro dívky či ženy 
bez rozdílu věku a výkonnosti. 
 
Každá federace musí zajistit ve startovním poli minimálně 20 hráček. Maximální počet hráček není 
omezen. Česká republika má v současné chvíli přihlášeno 30 reprezentantek. Avšak i další 
zájemkyně se mohou přihlašovat a to až téměř do začátku prvního kola. 
V minulosti se již těchto zápasů zúčastnily hráčky z Německa, Rakouska a Švýcarska. Pro ukázku, 
jak turnaj probíhal přinášíme odkaz na lichess a live komentář. Nově jsou přihlášeny ženské týmy z 
Maďarska, Francie, Španělska, Portugalska, Skotska, Irska, ale také Anglie. 
Termíny utkání jsou již také známé, budou to dva čtvrtky, 21. a 28. května od 19:30. Na programu 
budou vždy dva zápasy po 90 minutách celkem, za jeden hrací den se stihne cca 10 partií tempem 5 
min + 2 sekundy systémem berserk. 
Registrace do turnaje není nikterak složitá, stačí mít založený účet na lichess.or g. 
Celá akce je pro hráčky všech výkonností zdarma! 
V případě, že máte zájem reprezentovat Českou republiku na Online šachových zápasech žen mezi 
federacemi, kontaktujte kapitána ženské reprezentace, velmistra Tomáše Poláka (e-mail: 
tompolakis@email.cz ). 
Přihlášky zasílejte na výše zmíněnou e-mailovou adresu. 
  
Carlsenovy virtuální šachy. Norovy turnaje budou brzy pokračovat 
Datum vydání: 16.05.2020 
Zdroj: ceskatelevize.cz | Autor: Vojtěch Jírovec | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360  
 
Je nejen nejlepším šachistou posledních let, ale také čím dál důležitější postavou v celém šachovém 
světě. Magnus Carlsen zveřejnil další turnaje své on-line Tour, která začala již v dubnu. Od úterý 
sehraje dvanáct špičkových hráčů turnaje Lindores Abbey Rapid Challenge. Vítěz si přijde na 45 
tisíc dolarů (asi milion a 150 tisíc korun). 
 
Zatímco většina sportů řeší vážné problémy, neboť turnaje či zápasy v současnosti nemohou 
probíhat, šachy naopak zažívají boom. Roste počet aktivních hráčů, kteří využívají internetové 
stránky. Množí se ale také nové turnaje, které má na svědomí mistr světa Magnus Carlsen. Norský 
šampionát oznámil pětidílnou šachovou Tour. 
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Jeden podnik už má šachový svět za sebou. Na Magnus Carlsen Invitational soupeřilo osm 
vynikajících hráčů, ve finále nakonec pořádající Carlsen porazil Američana Hikara Nakamuru. 
Turnaj zaujal: díky omezenému času na partii šlo o strhující souboje, které vyvrcholily napínavým 
play-off. 
 
Takový model Carlsen hodlá uplatnit i u dalších turnajů. Ten nejbližší startuje již příští úterý. Na 
Lindores Abbey Rapid Challenge bude kromě Carlsena, Nakamury, čínské světové trojky Ting Li-
žena a mladičkého Íránce Alirézy Firúzdži soupeřit dalších osm světových hráčů, mezi nimiž 
nechybí například Levon Aronjan či Sergej Karjakin, který hrál s Carlsenem o titul v roce 2016. 
 
Formát se mírně změní, když do vyřazovací fáze postoupí hned osm z dvanácti účastníků. 
Následovat budou další turnaje: Online Chess Masters (20. 6. – 5. 7.), Legends of Chess (21. 7. – 5. 
8.) a Grand Final (9. – 20. 8.). "On-line turnaje jsou to, co světový šach v současné chvíli 
potřebuje," nechal se slyšet Carlsen. 
 
V současné nejisté situaci, kdy například nebyl dohrán Turnaj kandidátů, kde partie musely být 
přerušeny, jde o atraktivní model pro šachové příznivce. Znalci však už začali přemítat o tom, jestli 
tím šachy neztrácí něco na své kráse. Přece jen tah na reálné šachovnici je něčím jiným než kliknutí 
myši na obrazovce počítače. Prozatím ale šachům nic jiného nezbývá. 
 
Mamutího online ME v šachu se zúčastní 222 Čechů, pořadatelé lákají i na exhibici s 
Navarou 
Datum vydání: 15.05.2020 
Zdroj: sportovnilisty.cz +1 | Autor: Petr Skála | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU / 
měsíc: 74 572  
 
Nejlepší český šachista David Navara nechybí mezi účastníky online mistrovství Evropy, které se 
odehraje od 16. do 31. května 2020. Navara je dokonce jedním ze čtyř velmistrů, kteří během 
šampionátu sehrají exhibiční simultánku, a Evropská šachová unie o něm v rámci propagace píše 
jako o „jednom z globálně nejpopulárnějších velmistrů“. Celkově Česko na této obří akci 
reprezentuje 222 hráčů. 
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Šachový svět nedostatkem soutěží netrpí ani během pandemie. Po velkolepém turnaji mistra světa 
Magnuse Carlsena se nyní zraky šachové komunity upírají na mistrovství Evropy, které bude 
odehráno rovněž online. 
 
Jak říkám ... 
 
„Po online MČR jsem v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že si příště účast na podobném 
turnaji pořádně rozmyslím. S organizátory mistrovství Evropy, konkrétně turnajovým ředitelem 
Petrem Piskem, jsme se ale domlouvali už před MČR a nabídku hrát jsem přijal. Za příslib divoké 
karty přímo do finálového turnaje jsem já na oplátku přislíbil účast v simultánce,“ řekl David 
Navara, jenž na zmíněném republikovém šampionátu bral i kvůli technickému výpadku „až“ 
stříbrnou medaili. 
 
Vedle Navary se na šampionátu představí pod českou vlajkou třeba další velmistři Vojtěch Plát či 
Vlastimil Babula, celkově se v pěti kategoriích rozdělených podle ratingu Elo ME zúčastní 222 
Čechů. Nejpočetnější však nejsme, třeba ruských šachistů je téměř 450 a kompletní přihlášky čítají 
přes 2500 jmen. 
 
Na Navarovu simultánku, která se rovněž online odehraje v průběhu ME, láká Evropská šachová 
federace na svém Twitteru těmito slovy: „Jednou ze čtyř online exhibičních simultánek během 
mistrovství Evropy bude ta s devítinásobným mistrem České republiky a mistrem Evropy v 
bleskovém šachu z roku 2014 Davidem Navarou, jedním z globálně nejpopulárnějších velmistrů.“ 
 
Vrcholoví šachisté s ratingem Elo přes 2300 se ke hře dostanou až 29. května 2020. Před tím 
proběhnou boje ve čtyřech kategoriích s nižším ratingem, každá z nich se hraje dva dny a 
nejúspěšnější hráči mají šanci postoupit o úroveň výš. Šampionát vyvrcholí v neděli 31. května 
2020, kdy z šestnáctky nejlepších vzejde nový mistr Evropy. 
 
Jak říkám ... 
 



 

 

„Bezpečnostní situace v Evropě nedovoluje, aby se šachisté z různých států potkali napřímo. 
Vítáme tedy další příležitost k online turnaji, jehož se zúčastní opravdu velký zástup českých hráčů. 
Jsem rád, že účast 115 našich mládežníků Šachový svaz ČR podpořil zaplacením startovného. 
Věřím, že je to správný vklad do budoucnosti českého šachu na mezinárodní úrovni,“ řekl předseda 
ŠSČR Martin Petr. 
 
Online mistrovství Evropy se hraje na stejné platformě jako nedávné MČR, tedy Chess.com, velmi 
rozsáhlou startovní listinu najdete zde. Hraje se švýcarským způsobem a tempem 10 minut + 2 
sekundy za každý provedený tah. Více informací najdete na webu 
 
(rb, SportovníListy.cz, Šachový svaz ČR, foto: Petr Skála) 
  
Souboj o 11. místo na světě – on-line zápas Česká republika – USA  
Datum vydání: 14.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Co myslíte, že je třeba splnit k tomu, aby se i běžný šachista mohl stát součástí reprezentačního 
týmu, který je 11. na světě? 
 
Aktuálně je to celkem snadné, stačí splnit jen dvě podmínky: 
 
    stát se součástí českého reprezentačního týmu na serveru chess.com 
    a pomoci mu vyhrát nedělní utkání proti USA 
 
Tento týden totiž finišuje pátá sezóna Live Chess World League (LCWL) a český tým čeká 
rozhodující zápas s týmem Spojených států amerických o 3. místo v druhé divizi (tedy o celkové 11. 
místo na světě). 
 
A Vy můžete být u toho … stačí se zaregistrovat na serveru chess.com (pokud již registraci nemáte, 
například z nedávného on-line mistrovství České republiky), přihlásit se do českého týmu (na 
stránce chess.com-klub) a v neděli 17. května před 21:00 být připraven na velké šachové utkání. 
 
Hrát je možné jak z počítače, tak i z mobilu nebo tabletu. Pokud budete mít problémy, stačí se ozvat 
buď na týmové stránce nebo v chatu a určitě Vám někdo pomůže. 
 
Malé upozornění: server chess.com je velmi přísný na případné podvádění a nevhodné chování, 
takže to prosím ani nezkoušejte! (uškodíte sobě i týmu) 
 
Poprvé bude navíc utkání českého týmu vysíláno v přímém on-line přenosu na YouTube kanálu 
Šachového svazu České republiky. Hostitelem a komentátorem bude velmistr Martin Petr. 
Odkaz na komentovaný přenos přinášíme ZDE. 
 
A jak takové utkání v LCWL probíhá? Skládá se ze dvou dílčích zápasů: 
 
    od 21:00 se bude hrát BLITZ zápas (v tempu 5+2) 
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    od 21:40 se bude hrát RAPID zápas (v tempu 10+2) 
 
Herní systém pro jednotlivé zápasy je jednoduchý – podle příslušného ratingu se seřadí hráči obou 
týmů a tím se vytvoří dvojice soupeřů, které budou hrát proti sobě – jednu partii bílými a jednu 
černými. 
 
Pokud jde všechno dobře, tak oba hráči proti sobě by měli být zhruba stejně silní – proto se 
týmových soutěží mohou účastnit opravdu všichni! 
 
Pokud však má jeden tým více hráčů než druhý, tak se bohužel na ty přebývající nedostane. Navíc 
se tím mohou prohloubit rozdíly v ratingu u jiných partií, takže je dobře, pokud je nás co nejvíce. 
 
Rádi bychom v neděli ukázali sílu našeho společného týmu tím, že překonáme hranici sta účastníků 
(minulý týden nás hrálo už 87). 
 
Pokud nám s tím chcete pomoci, těšíme se na Vás v neděli 17. 5. od 21:00 na chess.com! 
 
Více informací naleznete v klubové pozvánce na adrese https://www.chess.com/cs/news/view/lcwl-
v-poslednim-zapase-muzeme-preskocit-usa 
 
Článek publikován 14. 5. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH  
Datum vydání: 14.05.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Na jižní Morava | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 3 
108 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
 
Zlatý oříšek: Šachista Jiří Bouška to nandal i velmistrovi 
Datum vydání: 14.05.2020 
Zdroj: abicko.cz | Rubrika: Zlatý oříšek | Autor: Magdalena Šorelová | AVE: 25 000 Kč | GRP: 0,08 
| RU / den: 7 336 | RU / měsíc: 103 791 
 
Neuměl ještě číst a psát a už hrál šachy. Finalista ankety Zlatý oříšek čtenářů ABC 2019 David 
Bouška. Je mu osm let a už porazil i velmistra. David je z Kameniček u Hlinska a v roce 2019 
získal první místo na Mistrovství světa v rapid šachu, Mistrovství Evropy Smart Kids - rapid, 
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Mistrovství ČR - rapid a taky se stal přeborníkem Pardubického kraje. 
 
Časopis ABC jako dlouholetý partner soutěže Zlatý oříšek vrací všech 21 finalistů do hry! Vítěz 
ábíčkovského kola ankety získá cenu Zlatý oříšek čtenářů ABC. O tom, kdo to bude, můžeš 
rozhodnout i ty. 
Jirko, s jakým oborem soutěžíš ve Zlatém oříšku? 
Hraju šachy. 
Od kolika let je hraješ? 
Od 5 a půl let. 
To jsi ještě neuměl číst ani psát, ale uměl jsi šachy? 
Ano. 
A kdo tě k nim přivedl? 
Bratr, když chodil na kroužek a my jsme ho s rodiči vyzvedávali. Tak jsem si tam párkrát zahrál a 
taky mě to bavilo. 
A co tě na šachách baví nejvíc? 
Vyhrávat. 
To věřím, to určitě baví každého soutěžícího a sportovce. Ale k tomu, abys vyhrál, tak musíš asi 
hodně trénovat. Jak často trénuješ? 
Trénuju 2x týdně přes počítač nebo přes telefon, a ještě jezdím do Pardubic. 
A jak se hraje přes počítač? 
Jsou třeba aplikace, kde se dají dát hrát šachy. Můžete si tam zahrát několik partií nebo řešit 
diagramy. 
Jsou tam jako u Sudoku různé úrovně obtížnosti? 
Ano. 
A jakou hraješ ty? Nejlehčí, střední nebo ty nejtěžší? Jaké úrovně tam jsou? 
Různé. 
A vždycky nad tím počítačem vyhraješ? Nebo vždy počítač nad tebou? 
Někdy já, někdy zas počítač. 
A jaké máš za sebou už úspěchy? 
Vyhrál jsem Mistrovství České republiky v Rapid šachu. Pak jsem vyhrál Mistrovství Čech do 8 let 
v Rapid šachu a pak Mistrovství světa do 8 let v Rapid šachu. 
A porazil jsi někdy i staršího soupeře, než jsi ty? 
Hodně krát a jednou jsem porazil i velmistra. 
A říká ti něco jméno David Navara? 
Nejlepší hráč České republiky. 
A víš, že byl také ve Zlatém oříšku? 
Ano. 
Tak doufám, že budeš mít stejný úspěch jako on. Chtěl by sis s ním někdy zahrát? 
Už jsem s ním hrál, ale vždy jsem prohrál. 
A na kolika tazích tě utáhl? 
Na patnácti. 
Ale to je dobré, ne? Když si vzpomínám tak David říkal, že se dá porazit i na tři tahy. Na kolika 
tazích, myslíš, že bys porazil mě? 
Nevím. 
Když umím hrát šachy jen rekreačně? 



 

 

Tak na patnáct. 
Myslíš, že bych vydržela patnáct tahů? 
Ano. 
Tak to mě teda možná přeceňuješ. Dobře, kromě šachů máš i jiné koníčky? 
Hrál jsem fotbal, ale už nemám čas kvůli šachům. Už chodím jenom na fotbalové tréninky a jinak 
už nehraju žádné turnaje. 
No, ale je fajn, že chodíš na tréninky, že se protáhneš a pořád nesedíš. To by rodiče asi hubovali, 
kdybys pořád jen seděl za stolem a hrál šachy. 
Ano. 
A baví tě šachy tak moc, že chceš pořád hrát, nebo tě do trénování musí rodiče i někdy nutit? 
Já chci hrát šachy s radostí. 
A kam bys to chtěl dotáhnout? 
Zahrát si s nejsilnějším hráčem světa. 
A to je kdo? 
Magnus Carlsen. 
A nebude už moc starý, až budeš hrát v dospělosti? 
Asi ano. 
No, ale čím starší tím možná zkušenější? 
Ano. 
A popiš pro všechny, kteří ještě nikdy nehráli. Jak vypadá šachovnice a jaké jsou figurky? 
Šachovnice je černobílá a má 64 polí. 32 černých, 32 bílých. Figurky jsou černobílé. 
A která figurka je nejvzácnější? 
Dáma. 
A můžeš ještě vyhrát, když přijdeš o dámu? 
Dá se to, ale protihráč musí hrát strašně slabě. 
Tak já ti moc děkuji za rozhovor a držím palce, aby sis jednou mohl zahrát s tím nejlepší 
velmistrem světa. A také abys získal Zlatý oříšek čtenářů ABC. Ahoj. 
Děkuju a ahoj. 
Hlasování v anketě Zlatý oříšek čtenářů ABC začíná v červnu. 
 
Školení trenérů 2. třídy 
Datum vydání: 13.05.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Mgr Petr Neuman | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Trenérská komise Šachového svazu pořádá školení trenérů 2 třídy, které po absolvování opravňuje 
k získání ŽL v oboru trenér šachu. Kvalifikačním předpokladem je třetí trenérská třída a 
předpokládá se praxe v oboru. 
 
Školení bude probíhat formou šesti víkendových soustředění vždy v Praze na Strahově, přičemž 
závěrečné soustředění bude plně věnováno zkouškám. Součástí zkoušky bude vypracování vzorové 
lekce, její prezentace a složení závěrečného testu. 
Z důvodů organizačních (obnova akreditace na MŠ) a šachových (dohrávky soutěží) bude první 
soustředění již 6-7/6, další termíny budou stanoveny po dohodě s účastníky. 
Účastnický vklad zůstává stejný 1,500 Kč na osobu a je splatný na účet Svazu před zahájením 
školení. Upozorňujeme že kapacita školení je omezená a přednost dostanou dříve přihlášení 
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uchazeči, proto neváhejte a přihlašujte se obratem na evzen.pospisil@chess.cz. (sem směřujte také 
případné dotazy). 
V přihlášce uveďte jméno, příjmení, email, oddíl, ročník narození a aktuální ELO (FIDE). 
Za trenérskou komisi 
Evžen Pospíšil předseda 
Garant kurzu Mgr. Petr Neuman (místopředseda trenérské komise) 
 
Čínský ostrostřelec 
Datum vydání: 12.05.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
66 229 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
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Startuje otevřený přebor JmŠS v on-line šachu 
Datum vydání: 11.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
První turnaj začíná dnes (11.5.) od 20:00 na serveru chess.com. Přebor zahrnuje čtyři turnaje hrané 
čtyřmi různými tempy. Všechny se losují švýcarským systémem a jsou otevřené všem zájemcům. 
Krajským přeborníkem se ovšem stane pouze registrovaný hráč oddílu spadajícího pod JmŠS 
(Jihomoravský šachový svaz). Všechny turnaje se hrají na chess.com v rámci klubu „JmSS Chess“. 
 
Kompletní propozice naleznete na webu JmŠS, nebo ZDE 
Klub JmSS Chess. 
 
Přehled turnajů: 

 
Kovboj Nakamura. Světová jednička v šachu dovedla Američany až do finále Poháru 
národů 
Datum vydání: 11.05.2020 
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 
 
Americký šachový velmistr Hikaru Nakamura je nejen aktuální světovou jedničkou v bleskovém 
šachu, ale celkově mimořádně zajímavý šachista a člověk. Minulý týden na první šachovnici dovedl 
tým USA až do superfinále internetového Poháru národů v rapid šachu a stejně jako na těsně 
předcházejícím turnaji Magnus Carlsen Invitational ukázal, jak se umí rychle rozhodovat a jak 
bravurně ovládá koně. 
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OBRAZEM: Desinfekce po každém zápase, tržné rány i konec šampiona. UFC se konalo bez 
diváků 
 
Hikaru Nakamura je původně z Japonska, jeho otčím, který ho šachy naučil je ze Srí Lanky, ale on 
sám již dlouho reprezentuje USA. Míval pověst šachového švindlíře, který dokázal i silné soupeře 
ve strategicky prohrané pozici ošvindlovat taktikou, chytit do nějaké kombinační pasti. Rychle k 
tomu však dodejme, že to není nic neetického, rozhodně to neznamená žádné podvody proti 
šachovým pravidlům. 
 
Jeho královskou discplínou je tzv. Bullet chess, kde jeho taktický postřeh a cit pro triky a pastičky 
mohou zvláště vyniknout. Bullet znamená kulka a podobně rychlá disciplína to je, v Bullet chess 
má hráč na celou partii jen jednu minutu. Nicméně výborný je i v ostatních časových kontrolách – v 
bleskovém šachu (cca 5 minut na partii) je světovou jedničkou a na největším herním serveru 
Chess.com se jako první šachista historie blíží ratingem k 3300 elo, v rapid šachu (cca 25 minut na 
partii) je světovou čtyřkou a minulý týden se dostal až do finále turnaje Magnus Carlsen Invitational 
v rapid šachu, kde startovalo osm nejlepších šachistů světa, a v klasickém šachu (cca 3 hodiny na 
partii) je na osmnáctém místě světového žebříčku. 
 
I v klasickém šachu se dlouhodobě držel v první světové desítce, ale v posledních letech se kromě 
šachu intenzivně věnuje ještě obchodování s akciemi a opcemi. Kromě toho motivuje malé děti k 
šachové hře a mimojiné osobně sponzoruje chudé talentované šachisty z Afriky. 
 
Obskurní pravidlo superfinále 
 
Vraťme se ale zpátky k Poháru národů a k Nakamurově poslední drezuře koní. Padesát let po 
slavném bělehradském utkání století mezi SSSR a výběrem světa byl minulý týden sehrán podobně 
mimořádný Pohár národů, kde soupeřily Čína, Indie, Rusko, USA, výběr Evropy a výběr zbytku 
světa. Turnaj, který kvůli koronaviru byl sehrán na internetu, v herně Chess.com, byl i ozvěnou za 
zrušenou šachovou olympiádu a zúčastnili se ho nejlepší hráči i hráčky světa. Jediným, kdo chyběl, 
byl mistr světa Magnus Carlsen, jinak šlo o vrcholně obsazený podnik. Z první světové desítky se 
ho účastnilo sedm velmistrů, hrály i nejlepší šachistky světa a zapojeny byly i šachové legendy jako 
třeba bývalí mistři světa Garri Kasparov (kapitán výběru Evropy) nebo Vladimir Kramnik (poradce 
týmu Indie). 
 
V základní části se hrálo dvoukolově každý tým s každým a touto částí prošla suverénně Čína, když 
osm zápasů vyhrála, jeden remizovala a prohrála až v posledním kole, když už jí o nic nešlo. Na 
druhém místě s velkým odsupem čtyř bodů skončil favorizovaný celek USA, když právě v 
posledním kole dokázal porazit Čínu a naopak výběr Evropy jen remizoval s nejslabším týmem 
soutěže, výběrem zbytku světa. Překvapivě velmi hubený výsledek zaznamenali ruští velmistři, 
kterým zcela odešla první deska – Jan Něpomňašči, aktuálně čtvrtý nejlepší hráč světa, uhrál jen 
dva body z osmi partií. 
Nedělní superfinále mezi Čínou a USA skončilo 2:2, což kvůli lehce obskurnímu FIDE pravidlu pro 
playoff Poháru národů znamenelo vítězství Číny, protože vyhrála základní část turnaje.Nakamurova 
drezúra koní 
Na závěr se podívejme na ty slíbené Nakamurovy jezdcové koncovky. První je z turnaje Magnus 



 

 

Carlsen Invitational a druhá z Poháru národů. 
 
Nakamura – Carlsen 

 
Magnus Carlsen Invitational 2020 
 
37.Kf3! Aktivizace krále, základní poučka všech koncovek. 
 
37...f6 38.exf6 Kxf6 39.Ke3 Jd7 40.Jf3 Ke6 41.Je1 Jb8 42.Jd3 Kf6 43.f4 Jd7 44.Je5 Černý je 
ztracený. Jezdce vyměnit nemůže, protože po 44...Jxe5 45.fxe5+ musí černý král hlídat krytého 
volného e5 pěšce, a tak bílý král projde po trase f4-g5-h6 vysbírat černé pěšce na královském křídle. 
Takže musí pustit buď pěšce c6 nebo g6. 
 
44...Jf8 45.Jxc6 Ke6 46.Je5 Ke7 47.Kd3 A nyní bílý král přejde na dámské křídlo a podpoří svého 
volného pěšce c5. 
 
47...Kd8 48.Kc3 Kc7 49.Jd3 Jd7 50.Jb4 Bílý jezdec ještě zacílí na slabého pěšce d5 a pak bude král 
pokračovat ve své cestě. 
 
50...Jf6 51.Kb3 Kb7 52.Ka4 Je4 53.Jxd5 Jxg3 54.Kb5 Jd5 55.c6+ Kc8 56.Kb6 Jd6 57.Je7+ a černý 
se vzdal. 
1-0 
 
Něpomňašči – Nakamura 
 



 

 

 
 
 
106.Ke5? Skromnější 106.Kf4 drželo vyrovnanou pozici, takto je již – dle počítače – bílý prohraný. 
 
106...Jf7+ 107.Kf4 Jd5+ 108.Kf3 Kdyby šel velmistr Něpomňašči 106.Kf4, tak by po 107.Kd5+ 
mohl jít na e5 a po dalším Jf7+ na e6. 
 
108...Jd8 
 
109.Kg3 Kh5 110.Kf3 Kg5 111.Kg3 f4+ 112.Kf3 Kf5 Nakamura pomalu vylepšuje svoji pozici a 
nyní dotlačil bílého do nevýhody tahu. 
 
113.Jc1 Bílý pouští pěšce b4, ale nic lepšího neměl. Pustit zadního černého jezdce blíže k centru 
dění, kdyby odskočil sám jezdcem z a5, nebo pustit černého krále na čtvrtou řadu, kdyby se sám 
uhnul králem, bylo ještě horší. 
 
113...Jxb4 114.Je2 Jd5 Oba velmistři ještě odblicali dva tucty tahů, než se bílý vzdal. Mohl tak s 
klidným svědomím učinit již nyní, pozici není jak zachránit. 
0-1Pohár národů 2020 
 
1.Čína 
2.USA 
3.výběr Evropy 
4.Rusko 
5.Indie 
6.výběr zbytku světa 
 
Foto: 
Hikaru Nakamura na ČEZ Chess Trophy 2014 
ČEZ Chess Trophy 2014 
 



 

 

Online šachový svět v rozkvětu 
Datum vydání: 11.05.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Kmk Šsčr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
I v následujících několika dnech je pro širokou šachovou veřejnost skvěle postaráno. Šachový 
kalendář je doslova “nabouchaný“ akcemi, přinášíme Vám tedy alespoň částečné shrnutí těch, o 
kterých víme.? Takže připravit diářky a jdeme na to? 
 
Již dnes 11.5. od 20:00 bude zahájen prvním turnajem online přebor Jihomoravské kraje. Podrobné 
informace nejen o dnešním, ale i turnajích 18.5.; 25.5. a 1.6. naleznete v samostatném článku na 
webu chess.cz. 
V úterý 12.5. od 14:30 budete mít možnost sledovat stream semifinále turnaje ChessStark. 
Podrobnosti naleznete například na facebooku Říčan 1925. Stream poté na twitchi. 
V tentýž den od 17:00 pro změnu můžete volné chvíle vyplnit streamem FM Michala Novotného ze 
zápasu VŠTE: Klatovy – Ústí. Odkaz na stream ZDE. 
Další vlna akcí bude zahájena v druhé polovině tohoto týdne. Ve čtvrtek se rozběhne online 
reprezentační soustředění mládeže, kde budou přednášet šachisté z nejvyšších českých pater, tedy 
GM Sergej Movsesjan, GM David Navara nebo GM Robert Cvek. 
V pátek 15.5. od 17:00 proběhne druhý turnaj mládeže Koronavirové ligy. Více informací nejen o 
tomto turnaji, ale i následujících (22.5.; 29.5.; 5.6.; 12.6. a 19.6.) naleznete ZDE. 
Jestliže se chce učit od těch nejlepších, tak od pátku 15.5. můžete sledovat Steinitz memorial, který 
potrvá až do neděle 17.5., hrát zde bude například i světová jednička Magnus Carlsen. 
Od soboty 16.5. startuje Online Mistrovství Evropy 2020, které potrvá až do 31.5. Odkaz na 
průběžné informace, novinky přinášíme ZDE. Avšak již v blízké době na webu chess.cz vydáme 
aktualizované informace! 
V neděli 17.5. proběhne důležitý online zápas proti USA ve světové lize LCWL o 11. místo. Odkaz 
na klub na chess.com ZDE. O akci Vás budeme ještě informovat. 
Prozatím to vypadá, že od pondělí 18.5. do středy 20.5. proběhne malý oddych. Avšak vše se začne 
vynahrazovat čtvrtkem 21.5. Od 15:30 se můžete zdokonalovat ve hře dámy proti věži a lehké 
figuře. Bude totiž probíhat další díl cyklu Trénujte s mistry, tentokrát s IM Davidem Kaňovský. 
Odkaz na YouTube kanál ŠSČR zde. Poslední květnová přednáška se pak bude konat ve čtvrtek 
28.5., info ZDE. 
Z turnajů v tento den bude startovat TopŠach OPEN. Zde od 15:00 v rapid tempu můžete soutěžit o 
postup do uzavřeného turnaje TopŠach Trophy 2020. Za zmínění zde určitě stojí to, že turnaj 
nepořádají zkušení pořadatelé, ale mladí talenti Ondřej Nytra, Richard Stalmach, Marek Miča, 
Adam Frank, Filip Neumann. Odkaz na turnaj naleznete ZDE. Za zmínku stojí i stream z turnaje 
TopŠach Trophy 2020, který bude probíhat ZDE. Mládí vstříc a klukům držíme palce ve zdárném 
průběhu turnaje. 
Následující řádky budou věnovány hlavně šachistkám. Pro ně jsou připraveny Online zápasy žen 
mezi federacemi. Zápasy budou probíhat od 21.5., více informací naleznete v úvodním článku na 
webu chess.cz. Přihlášky potenciálních reprezentantek jsou i nadále možné, podrobnější informace 
budou během pár dnů doplněny v novém článku na webu chess.cz. 
Jak je tedy vidět výše, turnajů, přednášek, streamů se bude konat nespočetné množství. Stačí si jen 
vybrat. 
Ještě připomeneme, že do 15. května můžete soutěžit v historickém kvízu. Odkaz na článek a 
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soutěžní otázky přikládáme ZDE. 
Kromě historického kvízu probíhá v měsíci květnu také soutěž o knihu Metody šachové výuky. 
Odkaz na soutěž přinášíme ZDE. 
Určitě přibudou i další online akce, o kterých se Vás budeme snažit informovat. 
KMK ŠSČR 
 
Dramatický souboj o byznys nad online šachovnicí: zvítězí ten, kdo dá konkurenci 
mat 
Datum vydání: 10.05.2020 
Zdroj: forbes.cz +1 | AVE: 15 000 Kč | GRP: 0,44 | RU / den: 39 576 | RU / měsíc: 711 859 
 
Už táhni! Nikdy v historii nebylo tohle přání četnější. Přání, aby soupeř provedl tah na šachovnici. 
Jestliže drtivá většina sportů v době pandemie skomírá, šachy zaznamenávají boom. 
 
A díky tomu do nich proudí čím dál víc peněz. 
Důvod masivně zvýšené popularity je zjevný: v izolaci je to dostupná a vskutku královská zábava. 
Znáte pravidla? Máte připojení k internetu? Stačí na tyhle otázky odpovědět kladně a můžete se 
pustit do hry. 
Přesně tohle dělá čím dál víc lidí – podle dostupných statistik je denně sehráno přes 16 milionů 
online partií. „Počet online hráčů se během koronovirové krize minimálně zdvojnásobil,“ uvedl 
Arkadij Dvorkovič, prezident Mezinárodní šachové federace (FIDE). 
Ve svém odhadu se Dvorkovič patrně ještě držel skromně při zemi. Platforma Chess.com, jež hráče 
propojuje, hlásí za poslední tři měsíce nárůst, který by jinak trval pět let: v dubnu se přidalo 1,5 
milionů uživatelů oproti lednovým 670 tisícům. 
„Musíme navyšovat kapacitu serveru, inženýry a techniky žádáme, aby pracovali přesčas a další 
externě nabíráme, abychom uspokojili globální poptávku,“ prozradil listu New York Times ředitel 
obchodního rozvoje Chess.com Nick Barton. 
Ještě jednu nespornou výhody šachy mají: zatímco internetové „napodobeniny“ jiných sportů, 
kupříkladu fotbalu, jsou navzdory stále větší věrnosti zobrazení pořád simulací originálu (hrají si 
tedy na hru, což je svým způsobem směšné), šachy na netu jsou pořád ty samé šachy. Soupeři sice 
proti sobě nesedí za stolem, ale to je jediná změna; ne úplně banální, určitě ne ta nejpodstatnější. 
Takhle vypadá hrací pole. / Foto Chess.com 
Na fotbalovém trávníku nyní může řádit pouze virtuální Cristiano Ronaldo, nejlepší šachoví 
velmistři jsou skuteční. A vystupují v turnajích, jež jsou při utichnutí ostatních sportů hladově 
sledovány a je na ně razantně víc sázeno než v minulosti. 
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Jedno z největších šachových es, Fabiano Caruana, vzal v úterý v osm ráno v americkém Saint 
Louis do ruky pěšce a posunul ho o dvě políčka dál. Na jeho zahájení během pár vteřin reagoval 
indický velmistr Vidit Gujrathi v domovském Násiku, kde bylo půl sedmé večer. Tímto začal Pohár 
národů, unikátní turnaj týmů; šampionáty ostatních sportů se ruší, šachy zrodily zcela nový. 
Reklama 
„Je to jedna z největších věcí, kterou jsme kdy na Chess.com udělali,“ prohlásil spoluzakladatel 
webu Daniel Rensch, který je zároveň jedním z komentátorů klání. To má vyvrcholit dnes, kdy 
superfinále určí vítěze z družstev reprezentujících Evropu (s legendou Garri Kasparovem v roli 
nehrajícího kapitána), USA, Čínu, Indii, Rusko a zbytek světa. 
Také šachy samozřejmě přišly o turnaje, kdy se ti nejlepší utkávali tváří v tvář. „Lidem chybí 
emocionální složka šachů, všichni milují okamžiky, kdy se protivníci dívají navzájem do očí,“ 
zalitoval šéf FIDE Dvorkovič. Vzápětí však uznal: „Dokázali jsme najít velmi dobrou náhradu.“ 
Pohár národů je k vidění na několika přenosových platformách a jeho dotace je 180 tisíc dolarů. 
Ještě o 70 tisíc dolarů větší „balík“ měl k dispozici nedávno dohraný Magnus Carlsen Invitational, 
turnaj nesoucí v názvu jméno norské světové jedničky, která jej posléze i ovládla. 
Na celém světě se rojí další turnaje. Zápas mezi Českem a Slovenskem skončil výhrou Čechů a 
koncem dubna proběhlo první internetové tuzemské mistrovství v bleskovém šachu (čili šachu, kdy 
je na určitý počet tahů méně času). Největší favorit David Navara skončil druhý i kvůli tomu, že mu 
hned v úvodní partii vypadlo spojení a prohrál kontumačně. 
Právě technické problémy a také možnost podvádění v podobě nápovědy počítačem (které lze s 
velkou mírou úspěšnosti, nikoli však stoprocentně odhalit) jsou slabinami online partií. Přesto 
neustále roste jejich potenciál a tím i příliv peněz. 
A to jen zčásti díky zapojení velmistrů. Ti se pochopitelně starají o velkolepou propagaci a rovněž o 
plnění sponzorských smluv FIDE s velkými společnostmi jako Coca-Cola či Kaspersky, jež jsou při 
současném utlumení zviditelněny právě v online prostoru. Ještě víc než velmistři jsou ovšem pro 
šachový byznys zásadní miliony anonymních nadšenců. 
O tyto nadšence weby bojují. Kromě nejrozšířenějšího Chess.com jde o Chess24.com 
spoluvlastněný mistrem světa Carlsenem, sekundovat se jim snaží Playchess.com či Lichess.org. 
Stane-li se některý z webů dominantním, bude jednoznačně nejatraktivnějším nosičem reklam a z 
finančního hlediska bude válcovat ostatní. 



 

 

Tenhle souboj může být stejně dramatický jako bitvy nejlepších mozků nad šachovnicí. Zápletka je 
stejná: kdo a jakým způsobem dá konkurenci mat? 
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Šachová celebrita Carlsen ukazuje, že šachista nemusí být automaticky suchar 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/search/2028612/page/1/first
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/F90A20AT0014/2028612/2020-05-08/53?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2028612%2Fpage%2F1%2Ffirst
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Norská šachová hvězda Magnus Carlsen dál upevňuje pozici šachového krále. Před několika dny 
vyhrál nejštědřeji dotovaný online turnaj v historii a připsal si na své konto 70 tisíc dolarů (v 
přepočtu téměř 1,8 milionu korun). Na soupeře, jenž by jej po sedmi letech sesadil ze světového 
trůnu, norský fenomén stále čeká. 
 

 
 
Devětadvacetiletý Magnus Carlsen je mistrem světa nepřetržitě od roku 2013, k tomu navíc 
aktuálně drží tituly i ve zrychlených tempech hry, tedy v rapidu i bleskovém šachu. To se dosud 
nikomu nepovedlo. 
Na online turnaji nesoucím jeho jméno, který navíc pořádal na své herně chess24.com, se za 
nepřetržitého dohledu kamer střetlo osm nejlepších šachistů světa. Carlsen porazil ve finále Hikarua 
Nakamuru z USA. Celá akce byla výjimečná mimo jiné proto, že v pandemií ochromeném 
sportovním světě se větší akce toho času nekonala. A díky tomu se šachový turnaj dostal v podstatě 
na stejnou, možná dokonce vyšší vlnu zájmu než byl tyčkařský závod na dálku, tour Okolo 
Švýcarska pro profesionální cyklisty ovšem řízená z obýváků každého z nich a nebo závody Moto 
GP na online trenažerech. 
Při turnaji Magnus Carlsen Invitational se ale především znovu zviditelnil sám pořadatel, který svou 
marketingovou značku promyšleně buduje již několik let, čímž také nabourává stereotyp vnímání 
šachisty jako „zamyšleného podivína“. 
Carlsen živě a vtipně komunikuje na sociálních sítích, dobře vypadá, dobře se obléká. Je mimo jiné 
tváří populární nizozemské módní značky G-Star Raw. Jako spousta mužů jeho věku má rád běžné 
věci jako třeba lyžování či fotbal, dobré jídlo nebo seriál Simpsonovi. 
„Carlsen je sebevědomý, ale má k tomu dobré důvody. Je mimořádně inteligentní. Hraje čestně, 
přestože jeho ležérní chování při hře občas působí trochu zvláštním dojmem. Vůči svým kolegům a 
konkurentům se chová přátelsky,“ říká nejlepší český šachista David Navara a připomíná, že 
Carlsen je také často ironický a provokuje soupeře. Navara se s ním nad šachovnicí potkal již 
desetkrát a dokonce ho jednou porazil. Šestkrát skončil souboj remízou, třikrát vyhrál Nor. 
Jakási přívětivost a image normálního kluka od vedle, který jen tak mimochodem porazí v šachu 
kohokoliv, mu přináší nové sponzory. Podle odhadů webu chessable.com dokázal Carlsen už 
historicky na prize money vydělat 10 milionů dolarů, ročně pak přidává asi dva miliony dolarů od 



 

 

sponzorů, kam se kromě G-Star Raw řadí například norský investiční fond Arctic Securities nebo 
mediální dům VG. To je byznys model obvyklý v tenisu, golfu a podobně, v šachu tak rozšířený 
nebyl. 
Zázrak z Norska 
Přídomek „zázračné dítě“ si v historii šachu vysloužilo již mnoho hráčů ve velmi raném věku, 
Magnus Carlsen je dalším z nich. Titul velmistra získal ve věku 13 let jako sedmý nejmladší v 
historii, jako teenager se dokázal prosadit na největších turnajích a v roce 2010 se v 19 letech stal 
světovou jedničkou. Nor také stanovil rekordní výši šachového ratingu Elo, kterou před ním držel 
Garri Kasparov. Nyní je hodnota rekordu 2882. 
Právě s Kasparovem, jenž kromě fenomenální kariéry prorazil i v politice či literatuře, je Carlsen 
často srovnáván i kvůli svému vlivu a přesahu mimo šachový svět. „Srovnání s Kasparovem je 
namístě. Když byl Carlsen malý, několikrát spolu dokonce trénovali. Traduje se historka, že 
spolupráce skončila, když Magnus neudělal domácí úkol, který mu Garri zadal. Později ale společné 
tréninky obnovili,“ říká předseda Šachového svazu ČR Martin Petr. 
Když byla řeč o seriálu Simpsonovi, i tam se Carlsen objevil. Jeho zápasy vysílá norská televize 
živě, každý jeho tah, krok či slovo jsou pod drobnohledem. 
 

 
 
„Když Magnus prohraje, nevymlouvá se a umí přiznat, že soupeř hrál lépe. Současný mistr světa 
může někdy působit namyšleně, ale spíše se jedná o logickou reakci na mimořádnou pozornost ze 
strany okolí. Ačkoliv by nemusel, dělá velmi mnoho pro popularizaci šachu, což jednoznačně 
vítám,“ potvrzuje David Navara. Jednou z mimořádně podařených Carlsenových marketingových 
aktivit bylo právě uspořádání zmíněného nejlépe dotovaného online turnaje v historii. 
Rodák z Tonsbergu je na špici posledních několik let. Poslední duel o mistra světa vyhrál nad 
Američanem Fabianem Caruanou v roce 2018 ale jen těsně. Letos na podzim měl Carlsen svůj trůn 
obhajovat znovu, jeho vyzyvatel ale zatím není znám. Turnaj kandidátů, z nějž soupeř úřadujícího 
mistra svět vzchází, byl v březnu ve své asi polovině přerušen kvůli koronavirové pandemii. 
Rozdíl proti ostatním? Paměť 
V čem je vlastně devětadvacetiletý Nor tak výjimečný? Základem je jeho fenomenální paměť, v 
pěti letech prý znal hlavní města a vlajky všech zemí na světě. Nevšední talent spojil s tvrdým 
tréninkem a pracuje na sobě dál, i když ve světě šachu dosáhl v podstatě všeho. 
„Je to univerzální hráč, který dovede hrát na vysoké úrovni libovolný typ pozice a dělá minimum 
chyb. Dokáže vyhrávat i zdánlivě úplně remízové pozice trpělivou hrou, hromaděním drobných 
výhod a čekáním na větší chyby,“ říká Navara, účastník loňského prestižního seriálu Grand Prix pro 



 

 

nejlepší šachisty světa. 
„Partie s Magnusem Carlsenem samozřejmě nebyly snadné, ale byl to svého druhu šachový svátek a 
jsem rád, že jsem měl možnost se současným mistrem světa hrát tolikrát,“ říká Navara, jenž si 
dokonce jednou zahrál i po boku fenomenálního Nora. V roce 2004 spolu s tehdy čtrnáctiletým 
Magnusem nastoupili v exhibičním „souboji pohlaví“ v bleskovém šachu proti Alexandře 
Kostěňukové a Kateryně Lagnové z Ruska. 
Je na obzoru někdo, kdo by Magnuse Carlsena mohl v nejbližších letech sesadit z trůnu šachového 
krále? „V nejbližších letech by se to mohlo povést nejspíše Američanu Fabianu Caruanovi nebo 
čínskému velmistrovi Ting Li-ženovi. Ve vzdálenější budoucnosti je tu pak mimořádně talentovaný 
Íránec Alireza Firúzdža, který momentálně žije ve Francii,“ věští česká jednička David Navara. 
Právě šestnáctiletý Íránec Firúzdža Carlsena v polovině dubna porazil ve finále online turnaje 
Banter Blitz Cup. Ani ne za týden si ale Nor dopřál odvetu na svém turnaji. A vzápětí celkovým 
triumfem jasně vzkázal, že se ještě svého trůnu vzdávat nehodlá. 
 
Mladí šachisté reprezentovali v Polsku 
Datum vydání: 08.05.2020 
Zdroj: jesenicky.rej.cz +1 | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000 
 
První kolo tradičního mezinárodního šachového turnaje Staň se šachovým mistrem v polských 
Niemyslowicích se kvůli pandemii koronaviru stalo bohužel také posledním. 
 
Sedmnáctičlenná výprava mladých nadějí SK Jeseník se vydala do polských Niemyslowic, kde se 
zúčastnila prvního kola tradičního mezinárodního šachového turnaje Staň se šachovým mistrem. 
 
Turnaj se těší čím dál větší popularitě a tentokráte se ho zúčastnilo rekordních 117 účastníků z řad 
dětí, mládeže a jejich doprovodu. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol tempem 2x 15 minut. 
 
Ve skupině A (roč. 2013 a ml.) se umístila na výborném 7. místě z 10 zúčastněných Běla 
Sopuchová (roč. 2013) se 2 body a kategorii dívek dokonce vyhrála. Bělička podala na svůj věk 
velmi dobrý a statečný výkon, který se navíc s každou partií zlepšoval, což je velkým příslibem do 
budoucnosti. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/R0KA20AT0006/2028612/2020-05-08/54?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2028612%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 
Ve skupině B (roč.2010-2012) se umístil na výborném 18. místě ze 43 zúčastněných Vojtěch 
Vaníček (2011) se 4 body, když v pravidelném rytmu střídal vítězství s porážkou. I když má Vojta 
navíc, tak určitě nezklamal a potvrdil svoji výkonnost. Na velmi dobrém 23. místě se umístil 
Matyáš Vaníček (2012) se 3,5 body, kterému po rozpačitém začátku s patem ve vyhrané pozici 
vyšly skvěle poslední tři kola. Byl v nich stoprocentní a všem potvrdil, že je jeden z našich 
největších talentů. Solidní 41. místo obsadil Artur Žmolík (2011) s 1,5 bodem. Arťa zatím trochu 
doplácí na svoji rychlost, ale až se jeho hra zpomalí tak jeho výsledky bezesporu porostou. 
 
Ve skupině C (roč. 2007-2009), které se zúčastnilo 35 šachistů, se nejvíce dařilo Mykolu 
Haidenkovi (2008), který se umístil na velmi dobrém 8. místě se 4,5 body. Kolja doplatil na chyby 
v koncovkách, když byl navíc v časové tísni. Škoda též dobře rozehraného posledního kola, které po 
chybě až v samém závěru prohrál, medaile byla blízko. Z děvčat se nejvíce dařilo 15. Sáře 
Tschulikové (2007) se 4 body. Sára hrála výborně a mohla mít i o bod více, ale z tempa ji vyvedla 
neoprávněná reklamace její soupeřky ve vyhrané pozici, po které rozhodčí nesprávně rozmístil 
figury, a partii prohrála. Dále se umístil na dobrém 16. místě Daniel Tschulik (2008) se 4 body. 
Škoda, že Dan trochu vypustil začátek se slabšími hráči, ale v závěru vybojoval 3 vítězství s 
mnohem silnějšími soupeři, což potvrdilo, že má navíc. Z našich hráčů se dále umístila na 21. místě 
Karolína Kolaříková (2008 - 3 body - standardní dobrý výkon). 
 
Dále na 22. místě Danel Vaníček (2007 - 3 body - slušný výkon, ale stejně jako u Dana škoda 
výkyvů, kdy lepšího hráče porazíme a se slabším díky menší koncentraci prohrajeme) a na 24. místě 
Natálie Morongové (2008 - 3 body - dobrý výkon, škoda jen přehlídnutí matu ve vyhrané pozici v 
předposledním kole). 
 
Ve skupině D (roč. 2001-2006), které se zúčastnilo 18 šachistů, se tradičně z našich svěřenců 
nejvíce dařilo Martinu Valíčkovi (2004), který se umístil na krásném 5. místě se 4,5 body. Martin 
hrál opravdu velmi dobré šachy, když s vítězem remizoval a v poslední partii dokonce sahal po 
medaili, ale v koncovce v časové tísni nakonec chyboval a prohrál. Z děvčat se tentokráte nejvíce 
dařilo 8. Gabči Morongové (2005 - 4 b. - 2. mezi děvčaty) a 9. Míše Gvizdové (2003 - 3,5 b. - 3. 
mezi děvčaty). Obě uhrály velmi dobrý výsledek. Dále se umístil na 10. místě Robert Liewehr 



 

 

(2005) a na 11. místě Martin Horký (2006), když oba po slušných výkonech uhráli 3,5 bodu. 15. 
místo se 2,5 body uhrála Domča Tschuliková (2004), která konečně bodovala v rapid turnaji, který 
není její doménou, a proto si zaslouží velkou pochvalu. 
 
Ve skupině E (roč. 2000 a starší), které se zúčastnilo 13 šachistů nás na tomto turnaji reprezentoval 
Patrik Gnida (1995), který suverénním způsobem tuto kategorii vyhrál se ziskem 6,5 bodu. 
 
Výjezd naší výpravy na turnaj v Niemyslowicích by se neuskutečnil bez obětavosti rodičů našich 
šachových nadějí Gabriely Morongové, Václava Tschulika a manželů Vaníčkových (Martin a 
Renata + Vilém a Denisa), za což jim patří velký dík. Kvůli opatřením proti pandemii koronaviru 
tento populární cyklus turnajů letos končí bohužel hned po prvním kole s tím, že další kola jsou 
zrušena.  
Autor:  
-red- 
 
Špatný týden 
Datum vydání: 07.05.2020 
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| Tištěný náklad: 50 705 | Prodaný náklad: 32 013 
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Zápas Česko – Rusko na chess.com a další online novinky 
Datum vydání: 07.05.2020 
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V neděli 10. května se v online evropské lize LCEL odehraje poslední utkání první sezóny! 
Soupeřem pro ČR bude silné Rusko, takže ideální příležitost na sběr cenných zkušeností. 
 
Zápasů se může zúčastnit šachista jakékoli výkonnosti, podmínkou je pouze vytvořený účet na 
chess.com, přidat se do klubu a hlavně chuť reprezentovat. 
 
Takže všichni šachisté, jste srdečně zváni na tuto neděli v 19:00. 
 
Celý zápas bude probíhat ve třech etapách, kdy od 19:00 se hraje Bullet (tempo 2 min+1 s za tah), 
poté od 19:20 blitz (tempo 5 min+2 s za tah) a naposledy se odehraje rapid od 20:00 (tempo 10 min 
+ 2 s tah). 
 
Aktuální tabulka LCEL: 

 
 
Pro širokou šachovou veřejnost výše zmíněná akce není zdaleka poslední! Již příští týden v neděli, 
tedy 17. května čeká ČR v LCWL (světová liga) důležitý zápas o 11. místo proti USA. O akci Vás 
budeme ještě informovat. 
 
Na léto se pak připravují další akce, jako například pokračování evropské ligy druhou sezónou 
LCEL, pohár turnaj v rapid “fišerkách“ – LCWC Rapid960 Cup nebo také šestá sezóna LCWL. 
Případné mezery v programu se doplní přáteláky, týmovými turnaji či arénami. 
 
Podrobnější informace o evropské lize včetně aktuálních tabulek  v průběžně aktualizovaném fóru 
naleznete ZDE. 
 
Shrnutí přihlášení na chess.com: 
 
– zaregistrovat se na serveru chess.com (nemusíte se bát, pro běžné hraní bez problémů postačí 
neplacený účet) 
 
– vstoupit do zdejšího českého týmu – postačí kliknout na stránku ZDE a požádat o členství 
 
– projít si základní informace o klubu ZDE 



 

 

 
– a v neděli být připraven na velké šachové utkání! 
 
Hrát je možné jak z počítače, tak i z mobilu nebo tabletu. Pokud budete mít problémy, stačí se ozvat 
buď na týmové stránce nebo v chatu a určitě Vám někdo pomůže. 
 
Malé upozornění: server chess.com je velmi přísný na případné podvádění a nevhodné chování, 
takže to prosím ani nezkoušejte! (uškodíte sobě i týmu) 
 
Informace k přímému přihlášení a výsledkům nědělního utkání s Ruskem: 
 
    BULLET – hraje se od 19:00 
        tempo 2|1 (dvě minuty na partii s přírůstkem sekundy na tah), rating bez omezení 
        přihlášení hodinu až minutu předem přes https://www.chess.com/live#tm=10375 
        výsledky potom na https://www.chess.com/club/matches/live/10375/games 
    BLITZ – hraje se od 19:20 
        tempo 5|2 (pět minut na partii s přírůstkem 2 sekundy na tah), rating bez omezení 
        přihlášení hodinu až minutu předem přes https://www.chess.com/live#tm=10376 
        výsledky potom na https://www.chess.com/club/matches/live/10376/games 
    RAPID – hraje se od 20:00 
        tempo 10|2 (deset minut na partii s přírůstkem 2 sekundy na tah), rating bez omezení 
        přihlášení hodinu až minutu předem přes https://www.chess.com/live#tm=10377 
        výsledky potom na https://www.chess.com/club/matches/live/10377/games 
 
Článek publikován 7. 5. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
 
Šachy v Lidových novinách 
Datum vydání: 06.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V úterý 5. května v Lidových novinách byly publikovány hned dva šachové články! První z nich 
byl na téma Velmistři za virovou oponou a druhý se zabýval současným mistrem světa, kde téma 
bylo Carlsnovo impérium roste. 
 
Oba články Vám zde přinášíme vyfocené, ale přesto doporučujeme, abyste vyhledali nejbližší 
novinový stánek a noviny si zakoupili. Přeci jenom originál je originál.? 
 
V Lidových novinách se šachová rubrika nachází každé úterý. 
Jeden on-line příspěvek z webu Lidových novin, k terý má téma Carlsenovo šachové impérium 
roste. Norský mistr světa vyhrál online turnaj, který sám pořádal, naleznete ZDE. 
Děkujeme panu Matochovi za propagaci šachu! 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20AR7617/2028612/2020-05-06/65?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2028612%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

 
 
Získejte certifikát na výuku šachů zdarma 
Datum vydání: 06.05.2020 
Zdroj: alive.osu.cz | Autor: Jan Foltýn | AVE: 3 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 500 
 
Studenti Ostravské univerzity mohou zdarma získat certifikát pro výuku šachů. Na online školení 
základů výuky šachů se můžete hlásit nyní. 
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Studenti mohou získat certifikát na výuku šachů zdarma. 
V únoru letošního roku bylo uzavřeno čtyřstranné Memorandum o spolupráci v rámci projektu 
„Šachy do škol“. Společným cílem Statutárního města Ostrava, Šachového svazu České republiky, 
Ostravské univerzity a Střediska volného času Korunka v tomto memorandu je zvyšování kvality 
vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách. Budoucí 
pedagogové studující na Ostravské univerzitě mají proto jedinečnou příležitost zdarma získat 
oprávnění vyučovat šachy na základních školách v rámci výuky. 
 

 
 
„Naší ambicí není za každou cenu vychovávat šachové mistry, i když samozřejmě podpoříme 
mimořádné talenty. Tou hlavní snahou je nabídnout dětem již v raném věku možnost, aby pomocí 
hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní 
docházky, ale i v dalším životě. Šachy je učí soustředěnosti a rozvíjejí jejich kombinační 
schopnosti, které mají dopad i na výuku matematiky a technických oborů,“ uvedla náměstkyně 
primátora Andrea Hoffmannová. 
Šachy jsou součástí osnov už ve více než třiceti zemích světa a poptávka po instruktorech a 
vedoucích šachových kroužků na základních školách roste také v Česku. Po absolvování online 
kurzu zdarma budou studenti Ostravské univerzity disponovat certifikátem „trenérů 4. třídy“, který 
by měli stihnout absolvovat do září 2020. 
„Tuto možnost pro naše studenty velmi vítáme, je to pro ně příležitost rozšiřovat si obzory a třeba 
najít i způsoby, jak dětem výuku zpestřit. Zároveň považuji za důležité, aby školy nejen učily fakta 
a souvislosti, ale dávala dětem také příležitost posilovat své další schopnosti, ” dodává rektor 
Ostravské univerzity Jan Lata. 
Veškeré informace k projektu Šachy do škol a další informace naleznou na webových stránkách 
Šachového svazu České republiky. Informace a přihlášení se k Online školení trenérů 4. třídy jsou k 
dispozici zde. Pokud budete mít zájem získat další informace k vedení šachových kroužků nebo 
budete již disponovat certifikátem trenéra 4. třídy, můžete kontaktovat ředitelku SVČ Korunka Mgr. 
Janu Secovou: jana.secova@svc-korunka.cz;  tel.775 104 422. 
 
Vykukové nelení. Podvody se nevyhýbají ani online sportům 
Datum vydání: 06.05.2020 
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 
 
Lidská vynalézavost téměř nezná mezí. Platí to i o světě sportu. Jakmile pandemie nemoci covid-19 
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neúprosně zastavila soutěže po celém světě a fanoušci neměli u čeho fandit (a sázkaři na co sázet), 
odstartoval přesun řady disciplín do online světa. 
 
"Během pár týdnů došlo v tomhle směru k opravdovému boomu, a to nejen u esportu, který je ve 
světě internetu doma, ale třeba i u šipek či šachu. Síla lidské vynalézavosti má ovšem i odvrácenou 
stránku: s novými možnostmi se pochopitelně šíří i nové formy podvádění. Sklony některých 
vykuků zajistit si vítězství nedávná karanténa jen posílila. Když jsou sami doma, mají pocit, že jsou 
neodhalitelní. 
Kódy pro hru 
„Peníze ve světě gamingu jsou dnes ohromné a to některé lidi samozřejmě láká,“ řekl Karel 
Potužník z úspěšného česko-slovenského týmu eSuba. 
Jak se v esportu podvádí? Za prvé lze při online hraní používat „cheaty“, tedy speciální kódy 
ulehčující hraní. Někdy lze upravit i samotný program hry. Až čtvrtina technologického rozpočtu 
největší organizace ESL prý jde na čím dál sofistikovanější boj s podváděním. 
 
Za druhé se lze i v esportu setkat s dopingem, hlavně s užíváním stimulantů. A za třetí jde o 
podvody spojené se sázením. „Už se stalo, že si tým vsadil na svůj zápas, který úmyslně prohrál, a 
získal tak víc peněz, než kdyby vyhrál,“ popsal Potužník. 
 
V Česku jsou dnes v nebývalé oblibě sázky na šipky, konkrétně na seriál Tipsport Premier League, 
v němž na dálku soupeří deset elitních tuzemských hráčů. Původně nouzová soutěž si v čase 
koronaviru našla cestu i na obrazovky televizní stanice Nova Sport. 
V zahraničí už se v obdobných online ligách objevila podezření na podvody. Třeba bývalý mistr 
světa Jelle Klaasen z Nizozemska byl nařčen, že zahlásil zavření hry, byť se šipka nezabodla do 
příslušného „doublu“. Na vině byl nekvalitní obraz streamu: šipka ve skutečnosti letěla tam, kam 
měla. 
To méně známý Angličan Aaron Dyer byl obviněn, že doma hází z menší vzdálenosti, než odpovídá 
pravidlům. Kamera namířená na terč totiž během hry zachytila i máchnutí jeho ruky, což by za 
normálních okolností bylo stěží možné. Dyer tak přišel o vyhrané peníze. 
 
„Moc to nechápu. V šipkách je to tak, že když si dáte odhodovou čáru blíž k terči, tak to není žádná 
výhoda, protože všichni hráči jsou celý život zvyklí na jednu vzdálenost,“ diví se Pavel Korda, 
organizátor české Premier League. 
O poctivosti jejích účastníků nepochybuje. „Mám v kluky stoprocentní důvěru. V šipkách funguje 
hráčská etika, nikdo nezahlásí 180, když hodí 140. S člověkem by se to pak vezlo na věky věků, 
zničil by si pověst,“ upozornil Korda na gentlemanský aspekt šipek. 
Virtuální šachovnice 
A co online šachy? Zatímco při živých turnajích jsou hráči pod až „orwellovským“ dohledem, 
virtuální turnaje skýtají víc možností využívat pomoc počítačových programů. Herna chess.com 
bojuje s filuty už roky. 
„Výsledky se oznamují do dvou dnů až po nezávislé kontrole partií. Tu provádí provozovatel 
serveru pomocí speciálního softwaru,“ říká předseda Šachového svazu ČR Martin Petr. Podobně 
proběhl i nedávný tuzemský šampionát v online bleskovém šachu. „Bohužel si nemůžeme dovolit 
to, co má na svém online turnaji mistr světa Magnus Carlsen, kde každý z hráčů musí být u sebe 
doma snímán kamerami a mikrofony,“ popsal Petr. 



 

 

 
Šachový svaz ukončil extraligu, nepozná mistra ani další pořadí 
Datum vydání: 06.05.2020 
Zdroj: pardubicky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Radek Halva | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,27 | RU / den: 24 103 | RU / měsíc: 169 487 
 
Dalším ze sportů, který nenajde v sezoně 2019/2020 svého tuzemského šampióna, jsou šachy. 
 

 
 
"Výkonný výbor Šachového svazu České republiky rozhodl o tom, že extraliga družstev se nebude 
dohrávat, pět kol před koncem je ukončena bez vyhlášení mistra a dalšího pořadí, přičemž platí, že 
všech dvanáct stávajících účastníků má právo setrvat v nejvyšší soutěži i pro následující ročník. 
K důvodům, které k tomuto verdiktu vedly, náleží mimo jiné velký počet cizinců, kteří aktuálně 
nemají možnost přicestovat do Česka, případně ji mají značně komplikovanou, a kteří tvoří značnou 
část hráčské základny extraligy. Závěr soutěže se navíc hraje jako trojkolo na jednom místě a je 
významnou společenskou událostí, což by i při postupném rozvolňování restriktivních opatření byla 
problematická záležitost. 
V nedohrané sezoně náležela družstvu GASCO Pardubice druhá pozice za vedoucím Novým 
Borem. 
Ostatní soutěže šachistů (1. a 2. liga), kde schází do „cíle“ toliko dvě kola, by se měla dohrát v 
průběhu měsíce června, pokud k tomu budou splněny podmínky, tj. i možnost zachovat standardní 
rozestup mezi hráči při normální šířce stolu. 
 
Carlsenovo šachové impérium roste. Norský mistr světa vyhrál online turnaj, který 
sám pořádal 
Datum vydání: 05.05.2020 
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 
 
Mistr světa Magnus Carlsen vyhrál prestižní turnaj nejlepších osmi šachistů světa, který se hrál v 
internetové herně jeho firmy. Ani filmoví scenáristé by nesepsali větší symboliku pro nové šachové 
impérium. Sportovní i marketingové. 
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Šachový velmistr Magnus Carlsen v neděli vyhrál finále prestižního internetového turnaje, ve 
kterém startovalo osm nejlepších hráčů světa. Do playoff postoupili první tři hráči světového 
žebříčku (Magnus Carlsen, Fabiano Caruana a Ding Liren) a světová jednička v bleskovém šachu 
Hikaru Nakamura. 
 
Právě s Nakamurou se Carlsen ve finále utkal a zvítězil 2,5 : 1,5, když v koncovkách partií byl 
lepším a zejména stabilnějším hráčem. Norský fenomén, jemuž přezdívají šachový Mozart, není 
mimořádný jen kvalitou své hry – současně drží tituly mistra světa v klasickém, rapid i bleskovém 
šachu –, ale vyniká nad ostatními velmistry i z byznysového pohledu. Systematicky buduje ze svého 
jména marketingovou značku a zároveň staví byznysové impérium, které chce obchodně dominovat 
v internetovém šachu.Globální značka jménem Magnus Carlsen 
 
Devětadvacetiletý Carlsen už jako zázračné dítě přitahoval velkou pozornost médií. To platí stále, 
norská televize například zařazuje přímé přenosy z turnajů, na kterých hraje. I proto na rozdíl od 
ostatních šachistů nikdy netrpěl nouzí o sponzorské kontrakty. 
 
Internetové MČR v šachu podvody neodhalilo. Vyhrál Kislinsky před Navarou, kterému vypadlo 
připojení 
 
Kromě těch tradičních, kterými jsou například investiční banka Arctic Securities, výrobce 
polovodičů Nordic Semiconductor či advokátní kancelář Simonsen Vogt Wiig, má smlouvu 
například také s módní značkou G-Star Raw, u níž bylo součástí dohody nejen finanční plnění, ale i 
to, že Carlsenovatvář se dostávala do módních a lifestylových časopisů a výkladních skříní, kde by 
se jinak neobjevila. 
 
Jeho manažer Espen Agdestein nastavil rozumně i výši honoráře, který Magnus Carlsen požaduje za 
účast na nějaké propagační akci, jako je třeba simultánka. 
 
Do doby nástupu Carlsena na šachový trůn požadoval v tomto sportu nejvyšší honoráře Garri 
Kasparov, který dostával 40 tisíc dolarů za jednu akci (většinou přednáška plus simultánka). 
Carlsenova cena je dvakrát vyšší, přesto si na nedostatek pozvánek nemůže stěžovat. 
 
Z hlediska systematického budování značky MC byla podstatná nejen jeho mediální viditelnost a 
nastavená cena, ale také systematičnost a strategie ve výběru zemí, kam pojede na propagační akce. 
Klíčovým ukazatelem byla velikost trhu – takže jel do USA, Brazílie, Ruska, Číny, Indie a v Evropě 
do Německa nebo do Španělska, ale nikoliv třeba do České republiky. Pozvání k nám před několika 
lety odmítl právě z časových důvodů. 
 
Do Prahy přijel letos v lednu natáčet reklamu pro sázkovou společnost Unibet, která je nejen jeho 
osobním sponzorem – na konci letošního ledna podepsali dvouletý kontrakt na 4 miliony norských 
korun (skoro 10 milionů českých korun) –, ale i jeho šachového klubu Offerspill, který se loni 
během pár hodin po založení stal jedním z největších na světě. 
 
Právě tuto společnost loni dohazoval Norské šachové federaci, ta ale kontrakt na 5,9 milionu dolarů 
(zhruba 170 milionu korun) kvůli lobbování za změnu norského sázkového zákona odmítla. Mimo 



 

 

jiné i proto, že řada místních hráčů považuje hazardní průmysl za zlo. 
 
Sázka na internetový trh 
 
Právě Carlsenův klub Offerspill, jehož členem se můžete stát i online, a spolupráce s Unibet, která 
pravidelně vypisuje i sázkařské příležitosti na šachové zápasy a turnaje, jsou součástí byznysového 
plánu krále tohoto sportu získat co největší podíl na internetovém šachovém trhu. 
 
S budováním byznysového šachového impéria začal tým kolem Magnuse Carlsena již před několika 
lety, když založili společnost Play Magnus AS, která nabízí stejnojmennou šachovou aplikaci, na 
níž si můžete zahrát proti virtuálnímu Carlsenovi v jeho různých věkových etapách. 
 
Když si nastavíte jako soupeře sedmiletého Magnuse, ještě ho nejspíše porazíte, když si nastavíte 
dvanáctiletého, už si většina šachistů ani neškrtne. 
 
Společnost má nyní zákazníky ve všech zemích světa s výjimkou Severní Koreje a Jižního Súdánu, 
kanceláře má již v pěti evropských městech (Oslo, Hamburg, Riga, Kodaň a Barcelona), ve kterých 
zaměstnává přes padesát zaměstnanců. 
 
Loni v březnu pak koupila internetovou hernu Chess24.com, která společně s Chess.com a 
Lichess.org tvoří nejnavštěvovanější trojici šachových webů. O půl roku později pak Play Magnus 
AS v akvizicích pokračovala, když koupila šachovou tréninkovou platformu Chessable.com. 
 
Web Chess24.com vykazuje měsíčně 5 milionů návštěvníků. Jeho rival Chess.com se sice chlubí 
jedenáctkrát vyššími čísly (57 milionů návštěv za měsíc), jenže Magnusův portál zřetelně více cílí 
na platící uživatele. 
 
Jak vážně Carlsenův tým myslí budování internetového impéria, je vidět i na jejich aktivitě v době 
koronavirové izolace, kdy jako první uspořádali prestižní internetový turnaj nejlepších hráčů světa 
„Magnus Carlsen Invitational“ a jeho komentovaný online přenos byl k dispozici v devíti různých 
jazycích. 
 
Snahu o další růst firmy dokumentují i další kroky. 
 
Letos v březnu se novými akcionáři společnosti Play Magnus AS stali norský kapitálový fond 
Investinor a švýcarská společnost Cape Capital AG, kteří za sedmiprocentní podíl zaplatili 13,5 
milionu dolarů (přes 330 milionů korun). Po tomto úpisu nových akcií drží Magnus Carlsen (skrze 
svoji firmu MagnusChess) ve společnosti Play Magnus 16% podíl. 
 
Foto: 
Magnus Carlsen během své vítězné partie na MS. 
ČTK 
  



 

 

Velmistři za virovou oponou 
Datum vydání: 05.05.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
72 852 Kč | GRP: 2,27 | Čtenost: 203 894 | Tištěný náklad: 43 452 | Prodaný náklad: 33 387 
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Když je rozhodčí nejslabším políčkem na šachovnici… 
Datum vydání: 05.05.2020 
Zdroj: ceskapozice.cz +1 | Rubrika: Téma | Autor: Pavel Matocha | AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,20 | 
RU / den: 18 339 | RU / měsíc: 243 470 
 
Na právě skončeném prestižním šachovém turnaji Magnus Carlsen Invitational, na kterém hrálo 
osm nejlepších šachistů světa, opakovaně nezvládl svou úlohu rozhodčí. Pavel Matocha přibližuje 
dva sporné momenty z tohoto turnaje mistrů a obecně se zamýšlí nad rolí šachových rozhodčích a 
nad jejími specifickými rysy při internetovém šachu. 
 
Fotbaloví diváci dobře znají utkání, ve kterém je rozhodčí nejslabším mužem na hřišti. „Je slepej, 
nebo zaplacenej?“ ptají se fanoušci minimálně jednoho z klubů. Na rozdíl od fotbalu jsou v šachu 
rozhodčí většinou zbyteční. Při zápasu v pražském přeboru máme radost, když rozhodčí nedorazí, 
protože ušetříme za jeho honorář. 
 
Pravidla jsou v šachu natolik jednoznačná, že není prakticky o čem diskutovat. A když už nějaký 
konflikt hráčů nastane, „šáhl na figurku, musí s ní hrát!“, nebo „vyrušuje mě při přemýšlení!“, 
rozhodčí je většinou u jiné šachovnice, takže nic neviděl a nic neřeší. A po partii ještě otravuje 
hráče, jestli si už vzájemně podepsali partiáře. O šachových rozhodčích už psal nestor české 
šachové publicistiky a pražský šachista Jiří Veselý několikrát, a nikoliv pozitivně. V knize 
Bíločerné vzpomínání hodnotil: 
 
„Až do slavného sjednocení tělovýchovy nebylo také třeba rozhodčích u zápasů družstev, snadno to 
zvládli oba kapitáni. A to se mne jeden z prominentních rozhodčích nedávno docela vážně zeptal, 
jak že bych si to vůbec představoval: soutěže bez rozhodčích, to je prý nemyslitelné!? A já bych si 
to tedy představoval dnes právě takhle. Tak, jak to šlo do oné neblahé chvíle, než nám Vítězný únor 
zabouřil nad hlavami. Než se z šachů stala součást naší socialistické tělovýchovy. 
 
Teprve ta totiž zavedla instituci rozhodčích i pro všechny šachové soutěže pomalu bez rozdílu. 
Když musí mít rozhodčího fotbal, házená, gorodky nebo krasobruslení, pak přece samozřejmě i 
šachy. Ti šachoví rozhodčí vědí velmi dobře, že při běžných soutěžích jsou přece dočista k ničemu, 
ale protože za to pobírají pár korun, snaží se často za každou cenu prokázat neprokazatelné, totiž, že 
bez nich se to neobejde.“Ani v pražském přeboru 
 
U důležitých turnajů a zápasů je přítomnost rozhodčích i v šachu dávno samozřejmostí a často mají 
k ruce několik asistentů. Ale i tam je většinou nejlepší rozhodčí, který „není vidět“, přičemž jednou 
z jeho důležitých schopností je diplomaticky zažehnávat konflikty hráčů dříve, než vypuknou. 
Jedním z mistrů tohoto řemesla je mezinárodní šachový rozhodčí Pavel Votruba, který každý rok 
píská prestižní turnaj ve Wijk aan Zee, přezdívaný šachový Wimbledon.Proč rozhodčí partii 
nezastavil hned na začátku, pokud viděl špatně nastavené hodiny? A pokud si toho nevšiml včas, 
proč nenechal velmistry partii dohrát a neřešil to až po jejím skončení? Aby rozhodčí začal na hráče 
mluvit, když přemýšlí ve vrcholné časové tísni, se nestává ani v pražském přeboru. 
 
Kdo byl rozhodčím na právě skončeném turnaji Magnus Carlsen Invitational, nebylo zveřejněno, 
ale byl to nejslabší účastník této mimořádné akce. Na tomto internetovém turnaji hrálo osm 
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nejlepších šachistů světa, komentátory byli špičkoví velmistři a přímý přenos byl vysílán v devíti 
jazycích a luxusní byl i rozpočet turnaje – jen cenový fond 250 tisíc dolarů. Proč k tomu nebyl i 
schopný a kvalifikovaný rozhodčí je záhadou. 
 

 
 
První problém nastal hned v prvním kole při armagedonové partii mezi Hikaruem Nakamurou a 
Magnusem Carlsenem. Diváci viděli, že hráči mají obráceně nastavené hodiny, že bílý má na 
začátku partie o minutu méně času na hodinách než černý, i když by měl mít dle pravidel 
armagedonu o minutu více (má povinnost zvítězit, remíza se bere jako vítězství černého). Rozhodčí 
ale nechal hráče hrát a všiml si toho později, po 20. tahu partie je přes Messenger kontaktoval. 
 
Velmistr Nakamura zrovna přemýšlel nad svým 25. tahem (viz diagram 1), když ho rozhodčí 
vyrušil. Ztratil tím nejen drahocenný čas, zbývaly mu méně než dvě minuty, ale i koncentraci. První 
hráč světového žebříčku bleskového šachu v tu chvíli zvažoval, zde se má uhnout králem na h1 
nebo na f1 a po vyrušení rozhodčím zvolil horší variantu a prohrál. Nakonec ale nad tím velkoryse 
mávl rukou a na Twitter napsal, že protest dávat nebude, že už stál velmi špatně. 
 
Když Nakamura propočítával varianty po alternativách 25.Kh1 a 25.Kf1, vyrušil ho rozhodčí. 
 
Jak se ukázalo po partii, v hracím prostředí hráčů byly hodiny nastavené správně, chyba byla jen na 
hodinách, které vidí diváci, a tedy i rozhodčí. Proč rozhodčí partii nezastavil hned na začátku, 
pokud viděl špatně nastavené hodiny? A pokud si toho nevšiml včas, proč nenechal velmistry partii 
dohrát a neřešil to až po jejím skončení? Aby rozhodčí začal na hráče mluvit, když přemýšlí ve 
vrcholné časové tísni, se nestává ani v pražském přeboru. 
 
Připojení a jeho výpadky 
 
Druhá konfliktní situace nastala ve třetím kole v první partii mezi Alírezou Fírúzdžou a opět 
Hikaruem Nakamurou. Když měl 16letý Fírúzdža rozhodující převahu, vypadlo mu připojení k 
hracímu serveru. Znovu byl připojen za minutu, jenže již opustil hrací místo. Nakamura se 
domníval, že soupeři vypršel čas, a partie skončila jeho vítězstvím.Připojení a jeho výpadky jsou 



 

 

pro internetový šach stejně klíčové jako možné podvádění. Velké šachové servery pro běžné hraní 
amatérů mají nastavený limit 30 vteřin pro opětovné připojení hráče k serveru. Pro profesionální 
zápasy a turnaje velmistrů je ale třeba systém nastavit citlivěji. 
 
Po diskusi s oběma hráči ukončil rozhodčí partii remízou, čímž se Fírúzdža cítil poškozen. 
Vysvětloval, že jeho připojení k internetu neustále fungovalo a že nebyla jeho chyba, že ho hrací 
server na krátkou dobu vypojil. Podle něho i řady komentátorů se buď mělo pokračovat v rozehrané 
partii v pozici, kde byla přerušena, nebo se měla hrát znovu, protože takto přišel Fíruzdža o výhodu 
bílých figur. Přitom, jak je z diagramu zřejmé, Fírúzdžovi stačilo uhnout z šachu Kg3 a pak už 
všechny cesty vedou do Říma. Dvě ilustrativní varianty jsou pod diagramem. 
 
Černý může zkusit pár vzteklých šachů, ale ty nikam nevedou: 
 
46.Kg3 Vb3+ 47.Kf4 Vb4+ 48.Ke3 Jc4+ 49.Ke2 Vb2+ (na 49...Jxa5 přijde 50.Vxd7+ Kg8 
51.Jxh6+ Kf8 52.Va7 Jc6 53.Vxa3) 50.Kd3 a rozumné šachy došly. 
 
Vyhrané pro bílého je i pokračování: 
 
46.Kg3 Vb7 47.Vxb7 Vxb7 48.Vxa3 Kg6 49.Vc3 Vd7 50.Vc7 a pěšce víc bílý prosadí. 
 
Připojení a jeho výpadky jsou pro internetový šach stejně klíčové jako možné podvádění. Velké 
šachové servery pro běžné hraní amatérů mají nastavený limit 30 vteřin pro opětovné připojení 
hráče k serveru. Pokud se vypadlý hráč do půlminuty nevrátí, partii prohrál, i kdyby mohl dát 
prvním tahem mat. Pro profesionální zápasy a turnaje velmistrů je ale třeba systém nastavit 
citlivěji.Rozhodčí by měl mít s hráči spojení i druhým kanálem, například přes mobilní telefon, a 
připojení by měl neustále sledovat i technický expert daného hracího serveru. 
  



 

 

Carlsenovo impérium roste 
Datum vydání: 05.05.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 120 303 Kč 
| GRP: 2,27 | Čtenost: 203 894 | Tištěný náklad: 43 452 | Prodaný náklad: 33 387 
 
 

 
 
NA 64 POLÍCH 
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Datum vydání: 05.05.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: SPORT / Aktuálně | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 4 402 
Kč | GRP: 0,10 | Čtenost: 8 795 | Tištěný náklad: 870 
 

 
Zrušit postupy? Je to diskutabilní, říká Jiří Havlíček 
Datum vydání: 05.05.2020 
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Kamil Jáša | AVE: 5 990 Kč 
| GRP: 0,31 | RU / den: 27 694 | RU / měsíc: 194 743  
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Šachy mají v Jihočeském kraji obrovskou tradici. A také díky Jiřímu Havlíčkovi mají hráči v Č. 
Budějovicích před sebou velmi slibnou budoucnost. 
 
"Šachy mají v Jihočeském kraji obrovskou tradici. A také díky Jiřímu Havlíčkovi mají hráči v Č. 
Budějovicích před sebou velmi slibnou budoucnost. Právnickým subjektem je Šachový klub QCC 
České Budějovice, zapsaný spolek. „Podle stanov můžeme používat název QCC České Budějovice, 
což také v soutěžích využíváme. Na fakturách musí být ale název právnického subjektu,“ popisuje 
Havlíček to, co fanoušci královské hry nevidí.Jak byste popsal aktuální činnost vašeho 
klubu?Činnost klubu je rozdělena na dvě sekce, které mají každá svůj bankovní účet a působí 
ekonomicky samostatně. Sekci dospělých vede velmistryně Eliška Richtrová, statutární zástupce 
klubu. Sekci mládeže, kterou nazýváme Šachová univerzita QCC České Budějovice vedu já jako 
vedoucí trenér.Aktuálně se věnujete hráčům on-line systémem, tato myšlenka se narodila až v době 
pandemie nového typu koronaviru?On-line výuku využíváme už přes dva roky.Jak konkrétně?Při 
individuálních trénincích špičkových svěřenců. Jde o žáky s mistrovskou výkonnostní třídou, které 
jsme svěřili do péče profesionálních trenérů na úrovni mezinárodních mistrů či velmistrů. Protože 
se jedná o profesionály mimo náš kraj, jiná možnost ani není.On-line výuka je i v době, kdy soutěže 
nejsou zrušeny stoprocentně dostačující?Samozřejmě, že tyto tréninky jsou doplněny i osobními 
setkání. Pokud jde o skupinové on-line tréninky, tak k těm jsme ale opravdu přistoupili až po 
vypuknutí pandemie koronaviru.Pro koho jsou tyto minuty a hodiny speciální přípravy nad 
šachovnicí určeny?Skupinové tréninky jsou určeny pro žáky všech úrovní. Třikrát v týdnu probíhají 
skupinové tréninky pro pokročilé žáky. Dvě plus dvě a jedna a půl hodiny. Celkem pět a půl hodiny 
týdně. A jednou v týdnu trénink pro začínající žáky, to je jedna hodina. Výuková hodina má šedesát 
minut.Jaký je mezi hráči o tyto tréninkové hodiny zájem?Vzrůstá s výkonností dětí. Zatímco u 
pokročilých dětí absolvují tréninky všichni, u mírně pokročilých tak sedmdesát procent, u 
začínajících určitě pod padesát procent. Celkem se těchto tréninků zúčastňuje zhruba sedmdesát 
dětí. Celoročně mají naši členové už několik let také možnost denně trénovat na výukovém portálu 
www.learningchess.net. Této možnosti využívá v současné době přes devadesát dětí.Jak příprava 
prostřednictvím počítače probíhá?Pokud jde o možnosti trenéra, tak možnosti jsou široké. Výuka 
probíhá tak, že trenér ukazuje posluchačům připravené příklady, vysvětluje látku a ve vhodných 
situacích pokládá posluchačům otázky. Šachisté jsou v kontaktu?Žáci trenérovi odpovídají pomocí 
chatu tak, že jejich odpovědi vidí pouze trenér. Trenér pak má možnost reagovat na řešení posílaná 
žáky a může dle dotazů žáků ukazovat různé varianty. Zde není trenér nijak omezen.Co byste řekl k 
současné situaci nad šachovnicemi? Soutěže se uzavřely?Na krajské úrovni byly soutěže ukončeny, 
na celostátní úrovni ne, například první liga dospělých i první liga mládeže se budou ještě v červnu 
dohrávat. Ukončení soutěží na krajské úrovni bylo podle mne správné, zdravotní riziko bylo příliš 
vysoké.Velice diskutabilní je ale rozhodnutí výkonného výboru, že se nebude postupovat ani 
sestupovat, přestože z jedenácti kol bylo odehráno devět, respektive deset. To se vám nelíbí?Kdyby 
o tom bylo rozhodnuto na základě jednání s kluby, jako v ostatních sportech, šlo by o hodnověrné 
rozhodnutí.Osvědčily se vám v době pandemie on-line tréninky?Velice. Nadšené jsou děti, rodiče i 
my, co připravujeme tréninky. Jde o velice efektivní formu výuky a určitě ji budeme využívat i 
nadále. Nejúspěšnější je tato forma výuky u vyspělých žáků, protože ti mají zájem se na tréninku 
něco dozvědět, a tak přistupují i k tréninku. 
Ti nejmladší neudrží u počítače tolik pozornost?Se začínajícími je to trochu horší, jsou to převážně 
hodně mladé ročníky. Někteří to berou spíš jako hru. Navíc výuka s nimi nemůže probíhat tak 



 

 

interaktivně jako s těmi staršími dětmi. 
Pracujete na vylepšení?Postupem času to určitě také vyřešíme. Chybí šachistům v Jihočeském kraji 
osobní setkávání?Sociální kontakt určitě chybí, protože pokud chce být někdo dobrým šachistou, 
musí odehrát během roku desítky vážných partií s těžkými soupeři a ne s počítačem. Dobrý šachista 
hraje jednu vážnou partii s vyrovnaným soupeřem i přes pět hodin a na to potřebuje velice dobrou 
fyzickou kondici. Kromě hraní vážných partií proto nyní chybí šachistům i možnost se pořádně 
venku vyřádit s kamarády při různých volnočasových aktivitách a hrách. 
Dotkne se pandemie také kalendáře akcí, které ve vašem klubu připravujete?V současné době 
připravujeme červencový mezinárodní Šachový festival České Budějovice (30.6.-8.7.2020) a letní 
šachové soustředění, které bude v srpnu. Když to situace umožní, uskutečníme i menší víkendové 
soustředění v červnu, ale budeme muset respektovat aktuální epidemiologickou situaci v České 
republice. 
 
Online šachové zápasy žen mezi federacemi 
Datum vydání: 04.05.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
ŠSČR byl osloven více-prezidentkou německé mládežnické šachové federace paní Lilly Hahn k 
zapojení do Online šachových zápasů mezi federacemi. Tyto zápasy jsou určeny pro dívky či ženy 
bez rozdílu věku a výkonnosti. 
 
Každá federace musí zajistit ve startovním poli minimálně 20 hráček. Maximální počet hráček není 
omezen. 
V minulosti se již těchto zápasů zúčastnily hráčky z Německa, Rakouska a Švýcarska. Pro ukázku, 
jak turnaj probíhal přinášíme odkaz na lichess a live komentář. 
Turnaj trvá vždy max. 90 minut, přičemž tempo hry je 5 minut + 2 s za tah. 
Taktéž registrace do turnaje není nikterak složitá, stačí mít založený účet na lichess.or g. 
Celá akce je pro hráčky všech výkonností zdarma! 
V případě, že máte zájem reprezentovat Českou republiku na Online šachových zápasech žen mezi 
federacemi, kontaktujte kapitána ženské reprezentace, velmistra Tomáše Poláka (e-mail: 
tompolakis@email.cz ). 
Přihlášky zasílejte nejpozději do úterý 5.5. 10:00. 
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Věřím, že i Čech může být mistrem světa 
Datum vydání: 04.05.2020 
Zdroj: Právo | Rubrika: Sport | Strana: 22 | Autor: Karel Felt | AVE: 186 833 Kč | GRP: 2,59 | 
Čtenost: 233 428 | Tištěný náklad: 116 408 | Prodaný náklad: 66 006 
 

 
Mistr světa Carlsen vyhrál online turnaj, který sám pořádal 
Datum vydání: 04.05.2020 
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Zdroj: tyden.cz | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK | AVE: 35 000 Kč | GRP: 0,10 | RU / den: 8 
693 | RU / měsíc: 112 575 
 
Šachový mistr světa Nor Magnus Carlsen vyhrál online turnaj osmi elitních hráčů, který v době 
koronavirové pandemie sám uspořádal s dotací 250 tisíc dolarů (více než šest milionů korun). Ve 
finále porazil Američana Hikarua Nakamuru 2,5:1,5 bodu. 
 
Každé utkání se skládalo ze čtyř partií v rapid šachu s patnáctiminutovým limitem a v případě 
nerozhodného výsledku se hrál takzvaný armagedon v bleskovém šachu, při němž černý měl na své 
tahy o minutu méně, ale i remíza pro něj znamenala vítězství. 
 
Oba finalisté se utkali hned v prvním kole základní části, stoprocentně využili výhody bílých figur a 
Carlsen získal rozhodující bod právě skvělou hrou černými při armagedonu. Následně zdolal i 
světovou dvojku Američana Fabiana Caruanu, ale pak ho porazil Číňan Ting Li-žen a odsunul ho na 
třetí místo. 
 
V semifinále Carlsen Číňanovi porážku oplatil, přestože ve druhé partii udělal fatální chybu a byl 
blízko vyřazení. Dvě zbývající partie však vyhrál a postoupil do finále. Vítěz základní části 
Nakamura zdolal ve druhém semifinále krajana Caruanu. Francouz Maxime Vachier-Lagrave, který 
byl v březnu v čele Turnaje kandidátů, než byla akce v Jekatěrinburgu ukončena, skončil v online 
turnaji poslední. 
 
Ve finále devětadvacetiletý Nor, který je mistrem světa i v této zrychlené variantě královské hry, 
vyhrál obě partie bílými. Černými ubránil jednu remízu a získal prémii 70 tisíc dolarů. 
 
Mistr světa Nor Magnus Carlsen potvrdil vizitku nejlepšího šachisty v současnosti 
Datum vydání: 04.05.2020 
Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 7 | AVE: 256 652 Kč | GRP: 6,55 | 
Sledovanost pořadu: 589 287 
 
Petr VICHNAR, moderátor 
Mistr světa Nor Magnus Carlsen potvrdil vizitku nejlepšího šachisty v současnosti. Ve finále online 
turnaje v Rapid šachu pro 8 elitních hráčů, který sám uspořádal, porazil Američana Nakamuru. 
 
redaktor 
Turnaj kandidátů, ze kterého měl vzejít jeho vyzyvatel v boji o titul nejlepšího šachisty světa, 
přerušila epidemie koronaviru. Magnus Carlsen tedy pozval 7 vybraných soupeřů na online turnaj. 
Vysílaný živě po internetu. V semifinále vrátil porážku z prvního kola Číňanovi Tingovi a ve finále 
si poradil i s Američanem Nakamurou. Po vítězství ve dvou partiích s bílými figurami si triumf 
zajistil poté, co s černými figurami ubránil jednu remízu. Na vlastním turnaji tak norský šachový 
fenomén získal prémii 70 000 USD. 
 
Šachové okénko Rokycanského deníku 
Datum vydání: 02.05.2020 
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Zdroj: Rokycanský deník | Rubrika: Rodina | Strana: 4 | AVE: 8 426 Kč | GRP: 0,08 | Čtenost: 7 
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Přestože pořadatelé z oddílu ŠK Sokol Klatovy byli nuceni zrušit letošní ročník šachového festivalu 
O pohár města Klatov, nevzdali se současné epidemii úplně a místo již zmíněného festivalu budou 
pořádat sérii čtyř turnajů pro mládež a dalších čtyř turnajů pro dospělé! 
 
Všechny akce probíhají online na šachové platformě chess.com. 
První turnaj, který bude určen pro mládežníky proběhne již dnes, tedy 1.5.2020 od 17:00. 
Podrobné informace o všech turnajích naleznete v propozicích. 
 
Soutěže družstev – aktualizace 
Datum vydání: 01.05.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Martin Petr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Výkonný výbor ŠSČR se na svém jednání 28. dubna zabýval dohráním ligových soutěží družstev. 
Než vás seznámím se závěry tohoto jednání, rád bych zdůraznil, že jsme se při rozhodování opírali 
o názory zástupců jednotlivých týmů i krajských šachových svazů. S některými jsme byli v 
osobním kontaktu, od jiných se k nám názory dostaly zprostředkovaně. 
 
 
Extraliga 
Výkonný výbor rozhodl o ukončení Extraligy družstev ročníku 2019/2020 bez dohrání a bez 
vyhlášení výsledků. Zároveň rozhodl, že právo účasti v Extralize ročníku 2020/2021 mají všechna 
družstva oddílů, která se účastnila Extraligy ročníku 2019/2020. 
K tomuto rozhodnutí nás vedly zejména tyto důvody: 
Bez účasti cizinců, kteří s největší pravděpodobností nebudou mít možnost přicestovat do České 
republiky, některé týmy nemohou k zápasům nastoupit v 8 hráčích. 
V extralize zbývá odehrát ještě 5 kol, výrazně více než v dalších soutěžích. 
Důležitou součástí Extraligy je závěrečné trojkolo, které je významnou společenskou událostí. Za 
současného stavu jej není možné uspořádat. 
Při rozhodování jsme vzali v potaz i skutečnost, že většina extraligových oddílů souhlasila s 
možností, že by se Extraliga ročníku 2020/2021 hrála ve 14 družstvech (tj. v případě postupů z 1. 
ligy). 
 
První a druhá liga, soutěže mládeže 
VV ŠSČR dále schválil dohrání 1. a 2. ligy ročníku 2019/2020. Termíny dohrání soutěží zůstaly 
stejné, jako byly navrženy na předchozím jednání VV (viz tento článek ), tedy pro 1. ligu 13.–14. 
června 2020, pro 2. ligu pak 27.–28. června 2020. Soutěže mládeže se budou dohrávat v termínu 
19.–21. června 2020. Řešení krajských soutěží je plně v kompetenci krajských šachových svazů. 
VV ŠSČR také stanovil termín vydání LOK pro praktický šach na 1. 7. 2020 a odložil začátek 
letošního přestupního termínu z 5. 5. 2020 na 1. 7. 2020 (článek 5 odst. 1 Registračního a 
přestupního řádu). 
VV ŠSČR rozhodl, že pokud nebude možné dohrát soutěže družstev dle státem stanovených 
podmínek, soutěže budou ukončeny bez vyhlášení výsledků, přičemž právo účasti v příslušné 
soutěži řízené ŠSČR v ročníku 2020/2021 budou v takovém případě mít všechna družstva oddílů, 
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která se účastnila příslušné soutěže ročníku 2019/2020. Nikdo by tedy nepostupoval ani 
nesestupoval. 
Pokud by v případě ukončení soutěží bez vyhlášení výsledků vyvstala potřeba určit náhradníky za 
družstva, která by nevyužila své právo účasti v ročníku 2020/2021, řídící orgán dotčené soutěže 
zohlední pořadí v příslušné nižší soutěži ročníku 2019/2020. Chceme tímto vyjít vstříc týmům, 
které jsou v současné chvíli na prvních místech svých soutěží, neboť do letošního ročníku již 
vložily nemálo úsilí. 
 
Podmínky dohrání soutěží 
VV ŠSČR se bude informovat u zodpovědných orgánů (tj. zejména vláda či orgány ochrany 
veřejného zdraví), jaké podmínky je nutné dodržet při dohrávání soutěží. Mezi překážky, kvůli 
kterým by nebylo možné soutěže družstev dohrát, patří především povinnost dodržet rozestupy 2 
metry. Pro šachisty je nutností mít schválenou normální vzdálenost šířky stolu – viz odkaz na 
legislativu FIDE. 
Vyjádření zodpovědných orgánů bude VV ŠSČR zjišťovat během května. Datum 29. května bylo 
stanoveno jako mezní lhůta pro získání závazného stanoviska uvedených státních orgánů. Pokud 
odpověď neobdržíme nebo bude v rozporu s požadavkem sehrát utkání ve standardní vzdálenosti 
mezi hráči podle legislativy FIDE, budou soutěže družstev ukončeny. 
Případné připomínky a náměty prosím zasílejte na adresu sekretariátu ŠSČR, sekretariat@chess.cz. 
Na 30. května je předběžně plánována schůzka se zástupci krajských šachových svazů, kde bude 
podrobně projednávána problematika organizace příštího ročníku soutěží. 
Situace ohledně epidemie se v těchto dnech zlepšuje, věříme proto, že soutěže družstev bude možné 
dohrát ve stanovených náhradních termínech a že se všichni již na návrat za šachovnice těší. 
S přáním všeho nejlepšího, Martin Petr, předseda ŠSČR 
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