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Hvězdný úder Něpomňaščího 
Datum vydání: 30.06.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
78 069 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 
 

 
 
Krnov hostil velkou šachovou návštěvu 
Datum vydání: 30.06.2020 
Zdroj: Týdeník Bruntálský Region | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: (red) | AVE: 3 507 Kč | 
Tištěný náklad: 3 090 
 

 
Australský veřejnoprávní rozhlas řeší, zda jsou šachy rasistické 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L151A18E/2246352/2020-06-30/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2246352%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG27B16E/2245780/2020-06-30/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20C65544/2245780/2020-06-26/60?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 26.06.2020 
Zdroj: svobodnenoviny.eu | Autor: Kevin Bonham | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,01 | RU / den: 500 
 
Protože bílé figurky vždy táhnou první. 
 
Australský kanál ABC placený daňovými poplatníky se potýká s výsměchem poté, co oznámil, že je 
potřeba uspořádat debatu kvůli otázce, zda jsou šachy rasistické, protože podle pravidel hry bílé 
figurky vždy táhnou první. 
Připravovanou debatu odhalil člen Australské šachové federace, když byl požádán producentem 
rádia, aby se jí účastnil. 
„ABC zastává názor, že šachy jsou RASISTICKÉ, protože bílá je vždy na prvním místě!“ napsal na 
Tweeteru John Adams a dodal: „Věřte daňovými poplatníky financovanému národnímu vysílači, 
aby aplikoval ideologické marxistické konstrukce na cokoli v Austrálii!“ 
Rozzuření Australané se vrhli na Twitter, aby vyjádřil pobouření, že ABC plýtvá penězi a časem na 
tak irelevantní otázku. 
„Lidé chtějí, aby se národní vysílač zaměřil na větší problémy,“ napsal jeden. „Lidé bojují s 
ekonomikou, se svým zdravím a s karanténou. Nechtějí, aby jejich peníze byly mrhány na 
nesmysl.“ 
Australský šachový expert Kevin Bonham však uvedl, že se debaty zúčastní. 
Ukazuje se, že bílý tým, který táhne první, nemá absolutně nic společného s „rasismem“ a 5 minut 
zběžného výzkumu by tuto skutečnost potvrdilo. 
Figurky jsou obarveny buď bílou nebo černou, protože to byly nejvíce dostupné barvy v době, kdy 
byla hra v severozápadní Indii vynalezena. 
Pravidlo, že bílé táhnou jako první, bylo součástí snahy o standardizaci šachové hry pro účely 
mezinárodní soutěže v 19. století a nemá s rasou doslova nic společného. 
Žijeme však v roce 2020 a všechno je potenciálně rasistické, pokud je třeba získat moc nebo vliv na 
sociálních sítích. 
 
 Majstrovstvá Slovenska v šachu amatérov a MSR v Rapide už o 2,5 týždňa v 
Topoľčanoch (10. – 13. 7.) 
Datum vydání: 26.06.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Msr Amatérov | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Veľká hracia sála Domu kultúry v Topoľčanoch už o necelé tri týždne privíta účastníkov 4-dňových 
Majstrovstiev Slovenska v šachu amatérov. Na šampionáte očakávame tak ako minulé tri ročníky 
účasť od 120 do 140 hráčov. Minulého ročníka sa zúčastnila zhruba dvadsiatka českých hráčov. 
 
Šampionát bude prebiehať od 10. do 13. júla (piatok až pondelok). Hrá sa na 7 kôl, tempom 2x 60 
minút + 30 s/ťah so zápisom na klasický FIDE rating. Ratingové obmedzenie turnaja je do 2199 ku 
1. júlu 2020. 
 
Súčasťou turnaja budú v sobotu aj Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu jednotlivcov, 2. ročník 
šachovo-vedomostného kvízu a v nedeľu už klasický bleskový turnaj. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20C6A3B0/2245780/2020-06-26/62?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20C6A3B0/2245780/2020-06-26/62?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Sprievodné aktivity 
 
Okrem najvyššieho cenového fondu na Slovensku čaká na účastníkov aj množstvo sprievodných 
aktivít a zábavného programu. 
 
Každý účastník bude mať k dispozícii bezplatný vstup na letné kúpalisko (potvrdená nová 
informácia – kúpalisko v Topoľčanoch bude oficiálne otvorené od 10. júla), 50% zľavu na vstup na 
plaváreň a saunu (vo vzdialenosti 300 metrov od hracej sály). Prvý večer bude hrať hráčom kapela 
hudobný koncert. K partiám bude prebiehať živý komentár od veľmajstra Pachera. Ten bude spolu s 
prenosom z 50 digitálnych šachovníc vysielaný aj cez režírovaný videoprenos a streamovaný na 
chess24.com. 
 
Čaká nás tiež druhý ročník šachovo-vedomostný kvízu, ktorý bude moderovať zábavné duo Maník 
– Balogh s atraktívnymi cenami pre maximálne 3-členné tímy hráčov a s hlavnou cenou štartovného 
do hlavného turnaja ďalšieho ročníka podujatia pre všetkých členov družstva. Okrem toho budú k 
dispozícii na odreagovanie pingpongový stôl, šípky, či viaceré spoločenské hry. Samozrejmosťou je 
aj bleskový turnaj, ktorý sa bude hrať v nedeľu večer. Voľné večery možno tiež tráviť táborákmi v 
novovybudovanom parku oddychu s názvom Margarétka. 
 
Novinkou tohto ročníka je spojenie šampionátu s Majstrovstvami Slovenska v Rapid šachu s 
cenovým fondom 1.400 € pre 35 ocenených s prvou cenou 200 €. Turnaj sa odohrá v druhý deň – v 
sobotu poobede, kedy má hlavný turnaj voľno. Hrať sa bude tempom 2x 10 min + 5 s/ťah na 9 kôl. 
 
Výborné hracie podmienky zabezpečí rozľahlý priestor Domu kultúry, v ktorom bude mať každá 
dvojica hráčov zabezpečený samostatný hrací stôl pre ničím nerušenú hru a úplnou samozrejmosťou 
je zabezpečenie potrebného hygienického štandardu. 
 
Najvyšší cenový fond na Slovensku 
 
V hlavnom turnaji sa bude súťažiť o najvyšší cenový fond u nás vo výške 6.500 € s hlavnou cenou 
1.000 € a napríklad ešte 10. miestom vo výške 250 €, či 20. miestom vo výške 100 €. Celkovo bude 
ocenených dovedna viac ako 60 hráčov vo viacerých kategóriách (rating do 2000, do 1800, do 
1600, do 1000, ženy, mládež, seniori) vrátane najkrajších partií kola a tomboly. Pričom ceny v 
kategóriách sú rovnako atraktívne – rating do 2000 a 1800: 1. miesto 200 €, 2. miesto 120 € a 3. 
miesto 70 €; ďalšie ratingové kategórie majú ceny o trochu nižšie. Bleskový turnaj sa bude hrať o 
dodatočný cenový fond vo výške 325 € s hlavnou cenou 100 € a ôsmymi ocenenými. MSR v Rapid 
šachu sa budú hrať o cenový fond 1.400 € s hlavnou cenou 200 € a 10. miestom 50 €. 
 
Dokopy tak celkový cenový fond podujatia presahuje 8.500 €. 
 
Cenový fond MSR Amatérov: 



 

 

 
Cenový fond MSR v Rapid šachu: 

 
Pokračujúcou atraktívnou voľbou je tiež možnosť prípravy na partie v priebehu turnaja osobne s 
veľmajstrom Pacherom, ktorá sa určite zíde každému, kto pomýšľa na hru o najlepšie ceny v 
turnaji, ale aj tým, ktorí by podobný tréning a prípravu s veľmajstrom možno aj vôbec poprvýkrát 
vyskúšali. 
 



 

 

 
 
Podmienky pre hru 
 
K dispozícii sú pre účastníkov 4 varianty ubytovania s plnou penziou od najlacnejšieho na internáte 
(74,90 €), cez zlatú strednú cestu na Hoteli Kopačka alebo Penzióne Batavya (94,90 €) až po 
najlepšie ubytovanie v meste v Hoteli Koruna, resp. Félix (134,90 €). Všetky 3 možnosti 
ubytovania sú veľmi blízko hracej sály. Stravovanie bude spoločné v Hoteli Koruna (30 metrov od 
hracej sály). 
 
Štartovné do turnaja je rozdelené na viac úrovní zliav od 55 € do 69 €. Zľavnené kategórie sú 
mládež, seniory, ženy, ZŤP a rating 1000 a ďalšou skupinou navyše zliav sú zvýhodnenia pre 
hráčov, ktorí už odohrali v Topoľčanoch aspoň 1 ročník MSR Amatérov. Hrajúce rodiny s deťmi 
môžu využiť tiež dodatočnú zľavu zo štartovného vo výške 15%. 
 
Štartovné na MSR Rapid je 12 € pre účastníkov MSRA, 14 € pre zľavnené kategórie a 16 € pre 
ostatných. K turnaju je možné si zarezervovať vopred aj guláš (4 €). 
 
Ku dnešnému dňu je do turnaja MSR Amatérov prihlásených 100 hráčov. 
 
Zoznam prihlásených nájdete tu: https://bit.ly/Zoznam_Hracov_MSRA_20 
 
Ku 25. júnu je na MSR Rapid šachu prihlásených 61 hráčov. 
Zoznam prihlásených na MSR v Rapid šachu: https://bit.ly/Zoznam_Hracov_MSRR_20 
 
Kompletné propozície všetkých podujatí sú prílohou tohto príspevku. 
 
Prihlášky 
 
Prihlásiť sa môžete emailom na sasariabov@gmail.com alebo prostredníctvom google formuláru: 
https://bit.ly/Prihlaska_na_MSRA_20 najneskôr do nedele 28. júna 2020. Prihlásiť sa po tomto 
termíne je možné s príplatkom vo výške 10 €. Bližšie informácie aj cez +421 911 478 959. 
Prihlasovací formulár k MSR v Rapid šachu: https://bit.ly/Prihlaska_MSRR_20 s termínom na 
prihlášky rovnako do 28. 6. a s príplatkom po termíne vo výške 3 €. 
 
Majstri Slovenska z predchádzajúcich troch ročníkov: 
 
2017: Miroslav Kleman, 138 hráčov (Prizepool: 3.000 €) 



 

 

2018: Adrián Zetocha, 131 hráčov (Prizepool: 4.500 €) 
2019: Lukáš Bango, 142 hráčov (Prizepool: 6.000 €) 
 
Neváhajte, prídite si užiť začiatok leta v Topoľčanoch. 
 
 Prihláste sa na šampionát ešte dnes. 
 
Propozice MSR amatérů 
Propozice MSR v rapidu 
Propozice bleskového turnaje 
Vědomostní kvíz 
 
Jsou šachy sportem? 
Datum vydání: 25.06.2020 
Zdroj: fittyn.cz | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 
 
Mnoho klidí se pozastavuje nad tím, zda jsou šachy skutečně sportem nebo „jen“ společenskou 
hrou. Většina se ohradí, že pojem sport vyjadřuje fyzickou námahu a aktivitu, ale každý sportovec 
ví, že sport je o mnoha dalších věcech a právě ty šachy splňují. 
 
 
Vyhrát nad soupeřem 
Cílem šachové hry je vyhrát. Šachy zahrnují neúnavný boj proti soupeřovi. Pravděpodobně 
neexistuje žádná sportovní činnost, při které by dva lidé byli po tak dlouhou dobu v konkurenčním 
boji takové intenzity. 
 
Mistrovství a soutěže 
Mistrovství světa funguje od roku 1886. Šachové soutěže se pořádají na všech úrovních: školy, 
univerzity, kraje, města, ligy, junior, senior, evropský, světový atd. 
 
Fyzická zdatnost 
Vrchol duševní kondice vyžaduje, aby byli hráči v dobré fyzické kondici. Hráči se musí zcela 
soustředit až na sedm hodin. Jak se zvyšuje stres a napětí, krevní tlak, puls a frekvence dýchání se 
zvyšují. Soutěžící o mistrovství světa mají odborníky na výživu a fitness trenéry. 
 
Trest za nesportovní chování 
Hráči jsou potrestáni za špatné sportovní chování, např. za odmítnutí potřást si rukou se svým 
soupeřem. Možné podvádění se bere vážně. Existuje antidopingová politika. 
 
Globální hra 
Šachy se hrají po celém světě bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, příjem nebo jazyk. Lidé s tělesným 
postižením hrají šachy. Slepí lidé hrají šachy. Lidé s pokročilým onemocněním motorických 
neuronů hrají šachy: Profesor Stephen Hawking hrál šachy se svými dětmi. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20C5A5UG/2245780/2020-06-25/80?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Šachy mezi kapkami deště. Loňský vítěz Zima skončil čtvrtý  
Datum vydání: 25.06.2020 
Zdroj: nymbursky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Vladimír Malinovský | AVE: 5 990 
Kč | GRP: 0,49 | RU / den: 44 546 | RU / měsíc: 313 243 
 
I přes zamračenou oblohu a vytrvalý déšť se v areálu Bungalovů Kersko uskutečnil čtvrtý ročník 
open air turnaje v rapid šachu. Majitelem poháru pro nejlepšího hráče letošního ročníku, který 
předal starosta obce Hradištko - Kersko Vlastimil Šesták, se stal Pavel Jirásek z šachového klubu 
Lípa ze Všestar v Královéhradeckém kraji, když získal 6,5 bodů ze sedmi možných za šest výher a 
jednu remízu. 
 

 
 
"Na druhém místě se umístil Zdeněk Hába z pražského klubu Mahrla (6 bodů) a bronzovou medaili 
vybojoval Pavel Němeček z šachového klubu Joly z Lysá nad Labem (5,5 bodu). Loňský vítěz 
Tomáš Zima z Nymburka obsadil tento rok čtvrté místo. 
Do Kerska dorazili na čtyři desítky příznivců této královské hry a zcela tak zaplnili kapacitu turnaje. 
Během šestihodinového klání odehráli profesionální a amatérští šachisté z mnoha koutů České 
republiky celkem stotřiatřicet partií. 
 
Návštěva předsedy ŠSČR v Krnově 
Datum vydání: 25.06.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Ktcm Krnov | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Dne 20. – 21. června 2020 proběhlo v Krnově závěrečné čtyřkolo 1. mládežnické šachové ligy 
skupiny D. Víkendovou událost ozdobila přítomnost nového předsedy Šachového svazu České 
republiky RNDr. Martina Petra. Starosta města Krnova, Ing. Tomáš Hradil, pozval vzácného hosta 
v sobotu na oběd do secesní radniční restaurace. Příjemného setkání se zúčastnili rovněž předseda 
MKŠS Jiří Novák, vedoucí soutěže 1. ligy mládeže Miroslav Hurta a vedoucí KTCM Krnov Karel 
Handlíř. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9VA20C50037/2245780/2020-06-25/81?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20C57174/2245780/2020-06-25/83?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 
Předseda ŠSČR ocenil dlouhodobou grantovou politiku Krnova, která nezapomíná i na širokou 170 
člennou základnu šachového mládežnického oddílu. Ve večerních hodinách proběhlo setkání se 
zástupci jednotlivých oddílů a bylo o čem diskutovat. V neděli ráno Martin Petr zahájil 10. kolo 
mládežnické ligy. Pak se odebral na prohlídku dvou zařízení, které připadají v úvahu při organizaci 
mládežnického šachového Mistrovství české republiky družstev nebo jednotlivců v následujících 
letech (Středisko volného času Krnov a tělocvična ZŠJN). Šachový víkend se vydařil na jedničku. 
Přispělo k tomu zejména umístění našeho družstva, které se v konečné ligové tabulce umístilo na 
skvělém 2. místě. 
KTCM Krnov 
 
Šachisté z Beskyd slaví historický úspěch 
Datum vydání: 24.06.2020 
Zdroj: fm.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Petr Sobol | AVE: 5 990 Kč | GRP: 0,24 | 
RU / den: 22 043 | RU / měsíc: 155 006  
  
V republice se po koronavirové pauze nerozběhly pouze fotbalové soutěže. Hrají se už třeba taky 
šachy. A hráči z Beskyd v nich dosáhli velkého úspěchu. 
 
"Ve druhé nejvyšší šachové soutěži, tedy první lize východ, se o celkové vítězství utkala hned tři 
družstva z Moravskoslezského kraje. Jako první vypadl ze hry o triumf tým Českého Těšína, a tak 
rozhodl až poslední duel, ve kterém narazil B tým Beskydské šachové školy na mužstvo ŠK Slavoj 
Poruba B. 
Vzájemný zápas začal dvěma remízami na prvních dvou šachovnicích, ale na ostatních 
šachovnicích to byl boj. Výhra na osmé šachovnici poté sice převážila misky vah na stranu Poruby, 
nakonec se ale ukázalo, že to byl jediný celý bod na straně hostujícího týmu. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1XA20C40005/2245780/2020-06-24/98?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 
Hráči Beskydské šachové školy totiž postupně zvítězili na třetí, čtvrté, páté a šesté šachovnici, 
celkově vyhráli 5,5:2,5 a B mužstvo z Beskyd tak postoupilo až do extraligy. „Tam už máme i náš 
A tým, takže v nejvyšší soutěži budou poprvé v historii působit dva týmy z Frýdku-Místku,“ uvedl 
ředitel Beskydské šachové školy Petr Záruba. 
Dohrávaly se také ligy mládeže, ve kterých měla Beskydská šachová škola hned čtyři týmy – jeden 
v extralize a tři v první lize. Tým z Beskyd vstupoval do extraligového finále z prvního místa, 
následně porazil výběr DP Praha, Liberce, Říčan i Klatov a sezonu ukončil bez jediné porážky. 
„Náš tým pod vedením trenéra Jasného získal zlaté medaile a zajistil tak návrat putovního poháru 
zpět do Frýdku-Místku,“ řekl Záruba. B tým ukončil sezonu na třetím místě první ligy, ze které 
naopak sestoupily družstva C a D. 
 
MČR družstev mládeže 2020 
Datum vydání: 24.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Víkend, kdy se hrálo MČR družstev mládeže 2020, byla má poslední šance ukázat se v mládežnické 
extralize. Nebylo to tím, že jsme ve výsledku spadli do 1. ligy, ale mým rychle ubíhajícím věkem. 
Mé prvotní dojmy na nové prostředí, kde většina hráčů ani nikdy nebyla, byly velmi smíšené. 
 
Při východu z vlakového nádraží se Světlá nad Sázavou jevila jako každá druhá obec, přes kterou 
teče větší řeka. To nás hráče přivedlo na omyl, jelikož po prozkoumání hracích prostorů a bližšího 
centra města jsme byli mile překvapeni, když jsme zjistili, co vše nám může město s téměř 6,5 tisíci 
obyvateli nabídnout. 
Jako již tradičně, byly čtyři důležité partie rozděleny do 3 dnů. Myslím si, že takové rozpoložení je 
u hráčů velmi oblíbené, protože nemusí brzo ráno vstávat, aby stihli ráno první finálové kolo, a po 
posledním kole se nevrací domů v noci, jak by tomu bylo při rozdělení partií do 2 dnů (každý den 
dvě partie). Hrací sál a obecně hrací prostory, které nám poskytovalo zázemí Šachového klubu 
Světlá nad Sázavou, byly před každou partií dokonale připravené a čisté, dokonce jsem ani 
nezaznamenal žádný problém s online přenosem, což beru jako úspěch, jelikož se letos všechny 
partie odehrály na digitálních online šachovnicích. A sám dost dobře vím, jaké to je s nimi pracovat, 
když pořádáme Mistrovství Moravy a Slezska. 
Jak už jsem nakousl v odstavci výše, oproti minulým ročníkům se odehrály úplně všechny partie na 
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digitálních online šachovnicích. A to ocenili nejen naši trenéři, kteří v jim vymezeném sále měli 
přehled o všech šachových bojištích jejich svěřenců, ale i my hráči, kteří jsme pak měli snadnější a 
rychlejší analýzy partií. Zároveň to celé akci dodávalo ještě prestižnější nádech, který se u mnohých 
určitě ukázal i na šachovnici. Jediné, co mohlo být pro trenéry a kapitány týmů nepříjemné, bylo to, 
že po odehrání partie se hráč stal divákem a nesměl se nadále vracet do hrací místnosti, kam trenéři 
neměli vstup povolen vůbec. Mohly tak ojediněle nastat situace, kdy se hráči neměli s kým poradit, 
zda vzít/nevzít či nabídnout/nenabídnout remízu. Teď už ale k samotné extralize. 
Svým krátkým komentářem se zaměřím spíše na finále A, ve kterém se hrálo o cenná umístění v 
celorepublikovém souboji těch nejlepších. Loňský vítěz Šachklub Sokol Klatovy měl těžkou pozici 
na to, aby pomýšlel na obhajobu loňského titulu. Kvůli věku se letos nemohli zúčastnit šachoví 
velikáni jako Jan Miesbauer a Tomáš Hurdzan, kteří byli na prvních dvou šachovnicích jasnými 
tahouny týmu (Honza Miesbauer uhrál úctyhodných 83% na první desce). 
Naopak iniciativy se chopili hráči Beskydské šachové školy, která nastoupila v téměř autentické 
sestavě jako loni. Jedinou větší změnou byla náhrada Luciana Vantucha, místo kterého letos 
nastoupil o rok starší Ondřej Nytra. Tady se dá s jistotou říct, že jasnými tahouny byly poslední tři 
desky, které na finále uhrály dohromady 9,5bodů z 12 možných, přičemž bezchybná byla WFM 
Kristýna Laurincová (3,5/4). Když se ale pozorněji zadívám na výsledky základní časti východní 
extraligy a na výsledky finále A, přicházím na fakt, že BŠŠ bylo nejen bezchybná, ale dokonce 
neztratila jediný bod, neboť vyhrála úplně všechny zápasy. Titul mistra České republiky krásně 
podepsali v posledním kole, ve kterém porazili 3,5:2,5 loňské mistry z Klatov. 
Na druhém místě se umístilo družstvo 2222 ŠK Polabiny A, kteří na první BŠŠ ztráceli celých 5 
turnajových bodů. V tomto celku na finále vynikl Martin Buločkin, který na třetí šachovnici uhrál 
plný počet 4/4 a tím svůj tým ve finále značně podržel. V posledním kole remízovali 3:3 s KŠ 
Říčany 1925, což jim stačilo na druhé místo. 
Remíza v posledním kole stačila také KŠ Říčany 1925 ke třetímu místu, na kterém ale ztráceli 
dalších 5 turnajových bodů na stříbrné Polabiny. Tyto enormní bodové rozdíly mezi medailovými 
družstvy jen podtrhují, jak suverénně letos Beskydská Šachová Škola ovládla extraligu (5 bodů 
náskok na stříbrnou příčku a celých 10 bodů náskok na bronzovou příčku). 
Co se finále B týče, jediným cílem všech hráčských celků bylo si zajistit místo v dalším ročníku 
nejsilnější šachové soutěže mládeže v ČR. Jako jasní favorité s ambicemi na udržení soutěže 
nastupovala družstva ŠK AD Jičín a ŠK Staré Město. Naopak se sestupem už se ze začátku mohli 
smiřovat 1. Novoborský šachový klub a 2222 ŠK Polabiny B, kteří nastupovali do finále spíše jako 
outsideři. 
Naděje na zdárný postup se snažili vybojovat šachisté TJ Kobylisy, kteří se přes úspěšné 
odremízování prvních dvou zápasů proti papírově silnějším celkům a suverénní výhře 6:0 s 
Polabinami B, postavili před těžký úkol. Aby extraligu mládeže udrželi i pro další sezónu, museli 
porazit šachové talenty ze Starého Města. Vítězství by Kobylisy posunulo na 12 bodů ke Starému 
Městu a výhra aspoň 3,5:2,5 by jim zajistila lepší postavení v tabulce. Ale když jsem po asi dvou 
hodinách hry pohlédl na tabulku skóre a zahlédl 0:3, naděje na záchranu byly bohužel pryč. 
Ve výsledku teda z extraligy mládeže spadly celky TJ Kobylisy, Šachový Klub 64 Plzeň, 2222 ŠK 
Polabiny B a 1. Novoborský ŠK. 
Velké uznání patří organizátorům a rozhodčím, kteří i přes různá opatření kvůli nynější situaci 
dokázali MČR družstev mládeže uspořádat v takové kvalitě, jakou jsme my hráči mohli pocítit. 
 
Na závěr jsem si vybral dva pěkné diagramy, které jsem měl tu čest zahlédnout na online přenosu a 



 

 

jako třetí jednoho z největších smolařů letošního finále. 

 
 
V pozici má bílý krásnou a velmi častou taktiku. V partii Tajovský – Bára došlo k silnému 16.Sxf7+ 
s dalším Dd5+ a ziskem kvality. Dále měla partie rychlý spád: 16…Kxf7 17.Dd5+ Se6 18. Dxc6 
Sg5 19.f4 exf4 20.Vhf1 Sg4 21. Sxf4 Kg8 22. Dd5+ a černý se vzdal. 1-0 
 

 
 
Pozice na obrázku vznikla po 43…a3 v partii Jareš – Flajsman a bílý se ocitá v situaci, kdy si musí 
po oboustranných proměnách v dámu dávat pozor na manévry černých těžkých figur na prvních 
dvou řadách. Ovšem bílý Jareš si vše dobře spočítal a dovedl partii k matovému konci. 44.h8-D a1-
D 45. Dxf8+ Sxf8 46. Sc7+ Ke8 47. Sd7#. 1-0 
 
 



 

 

 
 

Tak a slíbený smolař na konec. V partii Demko – Hurtík neměli trenéři Interchessu zrovna radost, 
když v pozici na obrázku přišlo klidné a nevinně vypadající 10. Sf4 a po nekompromisním 
10…Dxd4 se bílý vzdal. 1-0 

Aleš Pekárek 

  



 

 

Prázdninovou sportovní scénu letos opustí i šachový svátek 
Datum vydání: 24.06.2020 
Zdroj: Táborský deník | Rubrika: Táborský týden | Strana: 11 | Autor: PAVEL ŠÁCHA | AVE: 9 
866 Kč | GRP: 0,12 | Čtenost: 10 735 | Tištěný náklad: 1 480 
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Black Pieces Matter! 
Datum vydání: 23.06.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
73 244 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
 

 
 
Virus, Nor a Twitch. Tři důvody, proč je z šachu globální zábava 
Datum vydání: 23.06.2020 
Zdroj: finmag.cz | Rubrika: Ekonomika | Autor: Michael Durčák | AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,20 | RU 
/ den: 18 339 | RU / měsíc: 243 470 
 
Jedním z největších „vítězů“ karantény jsou šachy. A nejde jen o to, že lidé z nudy oprašovali staré 
deskovky. Díky Magnusu Carlsenovi a streamovací platformě Twitch se proměňuje ekonomika 
šachu a od kavárenských stolků se hra konečně dostává do 21. století. 
 
Šachy jsou pozoruhodná hra. Historikové ji stopují do Indie šestého století, odkud se pak šířila do 
všech směrů. Samotné slovo šach je perského původu a znamená krále, šáha. Do Evropy hru 
nejpravděpodobněji přinesli Arabové dobývající Iberský poloostrov; první písemný doklad o její 
přítomnosti na starém kontinentu je latinská báseň Versus de scachis. VČesku posloužila ve 14. 
století jako alegorie světa Tomáši Štítnému vjeho Knížkách o šašiech. Do dnešní podoby se 
pravidla ustálila zhruba vpatnáctém století a od té doby zůstávají prakticky stejná. 
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Zaprášený šach 
 
Starobylá hra si udržela pozoruhodný vliv a renomé dodnes. Mnoho novin má dodneška šachový 
koutek a na české i mezinárodní úrovni se jim věnuje pozornost, o které se může menším sportům 
smnohem větší základnou jen zdát. Šachy mají vlastní pořadv České televizi a teď dokonce získaly i 
zástupce vjejí Radě – jejím členem se stal nominant Šachového svazu ČR, novinář Pavel Matocha. 
 
Hluboký otisk hra zanechala i vkultuře – šachy hrála smrt srytířem Antoniem Blockem vlegendární 
Sedmé pečeti Ingmara Bergmana, zadumaného šachového hráče na jednom ze svých obrazů zvěčnil 
i Andy Warhol, nověji královská hra hraje důležitou roli vsérii knih sHarrym Potterem a tak by se 
dalo pokračovat dál a dál. 
 
Šachová terminologie přešla zcela přirozeně i do jazyka, a tak například o politice (ale nejen o ní) 
referujeme bez rozvažování spomocí slov, jako je pěšák, šachovnice, rošáda, pat… Ostatně 
vAmerice si knadcházejícím listopadovým volbám můžete koupit vymazlenou šachovnici, která je 
promění na souboj šachových figur demokratů a republikánů. 
 
Přestože je obliba šachů jako rekreační činnosti, zábavy i tříbení intelektu pořád veliká, mají 
zároveň šachy image čehosi zaprášeného a antikvárního. Řadí se sice mezi sporty, ale řada 
sportovců se nad tímto zařazením ošklíbne. Mimo jiné i proto, že na profi úrovni je hráčská báze 
maličká a ani největší světové podniky si místo na první straně novin nikdy nevyslouží. 
 
Norský zázrak 
 
Vposledních měsících a letech to začíná vypadat, že královská hra dokáže vážnost, kterou i v 
moderní společnosti stále má, zužitkovat. Zásadní podíl na tom má současná světová jednička a 
šachový elegán – Nor Magnus Carlsen. Geniální šachista přitahoval pozornost šachových odborníků 
a médií už od začátku své kariéry. 
 
Velmistrem se stal už ve 13 letech, jako třetí nejmladší šachista vhistorii. A vroce 2013 se pak stal 
mistrem světa, když coby vyzyvatel přesvědčivě porazil Inda Višvanáthana Ánanda výsledkem 6 a 



 

 

půl bodu ku 3 a půl. Titul drží Carlsen dodnes a obhájil ho už třikrát. Dalšího vyzyvatele pro letošní 
rok měl Carlsen získat na kandidátském turnaji v Rusku, který byl ale přerušen kvůli epidemii 
koronaviru. Zároveň drží tituly mistra světa pro blitz a rapid šach. 
 
Devětadvacetiletý Nor ale nezměnil svět šachu jen díky svému géniu a talentu, ale i tím, jak kolem 
sebe buduje své impérium. Letos v lednu kupříkladu podepsal dvouletou smlouvu se sázkovou 
společností Unibet a stal se jejím globálním ambasadorem. Zároveň už od roku 2010 pózuje třeba 
jako model pro značku G Star Raw. A jen tak mimochodem, Carlsen byl jednu chvíli světově 
nejlepším hráčem Fantasy Premier League, strategické hry, ve které si ze stanoveného rozpočtu 
„nakupujete“ z hráčů anglické ligy vlastní tým, jehož úspěšnost se pak posuzuje na základě 
skutečných výkonů reálných fotbalistů. 
 
Tiger Woods šachu 
 
Svého času dokázal přitáhnout pozornost světa k šachovnicím Bobby Fischer. Za něj se také ve 
sportu začaly točit zajímavější peníze. Zároveň ale – například svým příklonem k církvi, která 
hlásala konec světa – ustálil image špičkového šachisty jako excentrického podivína. Carlsen ale 
působí jako příjemný chlapík z masa a kostí. Přitom má potenciál šachy skutečně globalizovat a 
zpopularizovat. Ne na úrovni kaváren ani na úrovni bulváru, ale pro širší publikum jako sport, jehož 
analýzou se vyplatí trávit delší časový úsek – tak jako to dnes děláme bez mrknutí oka u fotbalu 
nebo hokeje. 
 
Ve chvíli, kdy se celý sportovní svět zastavil, Carlsen na portálu chess24.com (v němž je 
podílníkem) uspořádal od 18. dubna do 3. května turnaj Magnus Carlsen Invitational, kterého se 
účastnili top šachisté světa a který mezi vítěze rozdělil – v šachu nevídanou – sumu čtvrt milionu 
dolarů. Turnaj byl přenášený v devíti jazycích a Carlsen ho nakonec vyhrál, když ve finále porazil 
velmistra Hikarua Nakamuru, o kterém ještě bude řeč. 
 
Jak dramaticky norský velmistr proměnil šachovou ekonomiku, dobře rozebral slavný ekonom 
Tyler Cowen.Pro šachový sport má Carlsen podobný význam jako kdysi Tiger Woods pro golf nebo 
Michael Jordan pro basket. Jako první šachista vhistorii má skutečně globální brand sfinančním 
ohodnocením a sponzorskými kontrakty na úrovni superstar jiných sportů. 
 
Jak se financování šachu změnilo,pěkně analyzuje také zmiňovaný Pavel Matocha. Sluší se jen 
dodat, že peníze do šachového sportu začaly proudit i dřív. A že se posouváním figurek dá dnes 
docela slušně vydělat, pokud jste součástí světové špičky, má hlubší příčiny. Důvod proč v éře 
Bobbyho Fischera tolik narostly prize money za vyhraný turnaj, byl – kromě Bobbyho Fischera 
samozřejmě – i ten, že Spojené státy potřebovaly vrámci studené války porazit Sovětský svaz i na 
jeho šachovnici. Od roku 1948 až do vítězství Bobbyho Fischera vroce 1972 měli titul šachového 
mistra světa vdržení jen a pouze Sověti. Fischer byl ostatně vpoválečné éřešachu až do roku 2000 
jediným mistrem světa který nepocházel ze Sovětského svazu. 
 
VČesku se královskou hrou živí jen hrstka lidí. „Jen hraním šachů se v naší zemi živí okolo šesti 
lidí, ale řada dalších spojuje hraní s trénováním a máme i jednu skupinu profesionálních 
organizátorů šachových soutěží, takže celkový počet může být výrazně vyšší,“ vysvětluje pro 



 

 

Finmag česká jednička David Navara, toho času na 27. místě světového žebříčku FIDE. Na rozdíl 
od Carlsena ale žádné sponzorské smlouvy nemá. „Sponzory nemám ani nehledám, vydělávám si 
na soutěžích. Určitý rozdíl mezi příjmy u nás a na Západě možná existuje, ale jelikož nám nikdo 
nebrání hrát v zahraničí, není nikterak zásadní. Čeští šachisté běžně hrají vedle domácí ligy i 
německou, případně ještě pár dalších,“ říká Navara. 
 
DOTA, Counter Strike a… šachy? 
 
Kromě tradičních forem získávání popularity a peněz získaly šachy na svou stranu vposledních 
měsících netradičního spojence – streamovací platformu Twitch. 
 
Vprvní řadě je třeba předeslat, že pokud víte nebo aspoň rámcově tušíte, co se na šachovnici, 
odehrává a komentátor není nudný a plochý glosátor, šachové partie umí být nervydrásající 
podívanou. 
 
Během karantény začaly šachy na platformě Twitch získávat tisíce sledujících denně, především 
díky duu streamerů Hikarua Nakamury a xQc. Nakamura je vJaponsku narozený americký velmistr, 
pětinásobný šampion USA a jeden znejlepších šachových hráčů na světě. Před pěti lety byl dokonce 
druhý na žebříčku FIDE. Za Carlsenem. Na Twitchi začal streamovat vroce 2018, ale do úplného 
popředí se dostal až díky nepříliš pravděpodobnému spojení spopulárním streamerem xQc, který je 
známý především díky svému působení ve střílečce Overwatch. Dnes šachy denně díky i jejich 
práci sledují pravidelně desítky tisíc lidí. 
 
Nakamura pak na svém kanále pravidelně dává prostor i některým menším šachovým kanálům. Jen 
aby pomohl celé komunitě. A jeho streamy jsou zábavné, zkuste se podívat sami. Průměrně ho pak 
sleduje víc než 17 tisíc diváků. 
 
Jak dlouho šachu popularita díky Nakamurovi a Carlsenovi a křehké koalici přelétavých diváků 
Twitche vydrží? Těžko říct. S jistotou se ale dá tvrdit, že šachy ze sebe definitivně setřásly nálepku 
hry pro důchodce v kavárně a vstoupily do globální éry a 21. století. 
 
============================================ 
Studená válka, šachy, ABBA 
-------------------------------------------- 
Tim Rice, libretistamuzikálů Jesus Christ Superstar a Evita nebo kresleného Lvího krále, chtěl 
dlouho psaá o studené válce a nejdřív uvažoval o kubánské krizi. Pak ho ale napadlo něco lepšího: 
šachy. 
 
Souboj dvou lidí, který je zároveň soubojem velmocí. A to přesně byl „zápas století“, tedy 
mistrovství světa vReykjavíku, kde vroce 1972 připravil Bobby Fischer Borise Spasského o titul a 
Sovětský svaz od 24letou světovou dominanci. Spojené státy vítězství náležitě zužitkovaly a o 
zápase se někdy vnadsázce píše jako o největší bitvě studené války.Druhým inspiračním zdrojem 
byl Riceovi příběh Viktora Korčného, velmistra, který vsedmdesátých letech emigroval ze SSSR a 
roky se marně snažil dostat za hranice i rodinu. Jeho zápasy se Sověty a zejména sAnatolijem 
Karpovem pak pochopitelně byly vždycky i politickou událostí. 



 

 

 
Hudbu kmuzikálu Chess, který měl vLondýně premiéru vroce 1986 a na Broadwayi v roce 1988, 
napsali Benny Andersson a Björn Ulvaes zAbby. Andrew Lloyd Webber měl zrovna plné ruce 
Koček. 
 
============================================ 
 
============================================ 
Čtyři otázky pro Davida Navaru 
-------------------------------------------- 
David Navara (* 1985) je vsoučasnosti nejúspěšnější český šachista (podle mezinárodního ratingu 
Elo). Velmistrem se stal už vroce 2002, nedlouho před sedmnáctými narozeninami, nejmladším 
českým šachistou stímto titulem byl do roku a stal se tak nejmladším českým šachistou, který kdy 
tento titul získal – dokud ho vroce 2018 nevystřídal ještě mladší Thai Dai Van Nguyen. S 
Magnusem Carlsenem hrál Navara mimochodem desetkrát, jednou zvítězil, šestkrát remizoval. 
 
Kolik lidí se v České republice šachy živí? Jak dobrý musíte být? 
 
Jen hraním šachů se v naší zemi živí okolo šesti lidí, ale řada dalších spojuje hraní s trénováním a 
máme i jednu skupinu profesionálních organizátorů šachových soutěží, takže celkový počet může 
být výrazně vyšší. 
 
Jak vypadá váš běžný „pracovní“ den? Kolik času trénujete? 
 
To záleží na mé náladě i na množství nešachových povinností. Zpravidla několik hodin, na turnajích 
se šachům věnuji více. Ale důležitější je, že k tréninku přistupuji se zájmem a s vysokým 
nasazením, nedívám se na hodinky. 
 
Co je na šachách nejtěžší? Mentální, nebo i fyzická stránka? Jak o obě složky pečujete? 
 
Duševní stránka je náročnější, ale je nutné mít i určitou fyzickou kondici, protože hra i příprava 
trvají dlouho. Únava v závěru může zhatit výsledky mnohahodinové práce. 
 
Jak moc velký tlak na výsledky v šachu je? 
 
Tlak se liší podle toho, ve které zemi žijete. Asi největší je v Indii nebo v některých zemích 
bývalého Sovětského svazu, kde má většina obyvatelstva nízké příjmy, takže povolání šachisty 
může být cestou k zajímavé kariéře. Pokud je okolo vás mnoho lidí, kteří usilují o dosažení 
úspěchu, musíte se snažit o to víc, chcete-li se prosadit. 
 
============================================ 
 
Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 – aktuální zpráva k 23. 6. 2020 
Datum vydání: 23.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
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Již jen dva měsíce zbývají do začátku letošního Mistrovství České republiky v šachu mužů. I když 
šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a s tím související restriktivní opatření výrazně ovlivnilo 
průběh příprav, mistrovství proběhne v plánovaném termínu od 23. do 31. srpna 2020 v Plzni, v 
reprezentačních sálech „SECESE“ Plzeňského prazdroje v rámci Šachového festivalu PLZEŇ 2020. 
 
Symbolem pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se bude Mistrovství ČR mužů 2020 konat, je Jubilejní 
brána, zařazená na seznam kulturních památek České republiky. 
Mistrovství ČR mužů se bude hrát na 9 kol švýcarským systémem tempem 90 minut na 40 tahů + 
30 minut do konce + přídavek 30 sekund na tah od začátku partie. Právo účasti v turnaji Mistrovství 
ČR mužů mají hráči a hráčky s titulem GM, IM, WGM a WIM, krajští přeborníci mužů 2019, hráči 
s ratingem nad 2200 a v omezeném počtu i hráči s ratingem pod tuto hranici (pozn.: v současné 
době počet zájemců o účast v MČR s ratingem pod 2200 převyšuje stanovenou kvótu, z toho 
důvodu budou další zájemci zařazeni do Mezinárodního turnaje – CALLIDITAS OPEN a jejich 
přeřazení do turnaje MČR bude provedeno až po navýšení kvóty). 
Seznam přihlášených hráčů naleznete na https://chess-results.com/tnr528358.aspx. Nasazenou 
jedničkou je obhájce titulu mistra ČR z loňského roku velmistr David Navara, svoji účast již 
potvrdili také další čeští reprezentanti velmistři Viktor Láznička, Jiří Štoček, Peter Michalík, 
Vlastimil Babula a Thai Dai Van Nguyen. 
Zájemci o účast v Mistrovství České republiky v šachu mužů 2020, případně v doprovodném 
Mezinárodním turnaji – CALLIDITAS OPEN, se mohou přihlašovat buď pomocí formuláře na 
webových stránkách https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo e-mailem na adrese: 
herejkpetr@seznam.cz. Propozice Mistrovství ČR mužů naleznete ZDE, propozice celého festivalu 
ZDE. Termín přihlášek je 2. srpna 2020. 
Následky opatření proti koronaviru si bohužel dodatečně vyžádaly některé změny a úpravy 
původních propozic. Provozovatel levného ubytování v SOUE, Vejprnická, změnil s odůvodněním 
na zpřísněné hygienické předpisy podmínky pro ubytování (především se výrazně zvýšila cena), 
proto bylo zajištěno náhradní „levnější“ ubytování ve Vysokoškolských kolejích Západočeské 
univerzity, Borská 53 (buňky 2+2 s vlastním sociálním zařízením) v ceně 311 Kč/noc. Nově bylo 
také dohodnuto zvýhodněné ubytování pro účastníky festivalu v plzeňském Parkhotelu**** (1 
lůžkový pokoj – 900 Kč, 2lůžkový pokoj – 1300 Kč, vč. snídaně). A z důvodu minimalizace rizika 
přenosu virové nákazy bude v hracím prostoru vyloučena přítomnost diváků. 
Zároveň však upozorňujeme, že pokud by vývoj epidemiologické situace a s tím související 
opatření omezil podmínky pro hru či ho dokonce znemožnil, budeme to plně respektovat a veřejnost 
o tom včas informovat. 
Pevně ale věříme, že se tak nestane a turnaj proběhne bez výrazného omezení tak, abychom v 
pondělí 31. 8. 2020 v 15:00 mohli toho nejlepšího hráče vyhlásit mistrem České republiky mužů 
pro rok 2020! 
Za pořadatele: Petr Herejk, e-mail: herejkpetr@seznam.cz, tel. 773 870 333. 
Článek publikován 23. 6. 2020 v rubrice 
  
Stop! Letní sportovní menu na jihu Čech přišlo o další mezinárodní delikatesu 
Datum vydání: 23.06.2020 
Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Šácha | AVE: 5 990 
Kč | GRP: 0,24 | RU / den: 21 733 | RU / měsíc: 152 826 
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Pomyslný prapor elitních sportovních akcí na jihu Čech spjatých s Táborem letos ponese pouze 
atletická Velká cena Tábora. Po zrušení Táborského triatlonového festivalu včetně republikového 
šampionátu mládeže a Evropského poháru juniorů hlásí roční výluku také mezinárodní šachový 
podnik o Velkou cenu Tábora. 
 
"Tradiční turnaj měl letos oslavit šestnácté narozeniny, ale poprvé v historii zůstane v jeho kronice 
prázdná kolonka. Pod zrušení letošních bojů, o kterém pořadatelé ze Sokola Tábor definitivně 
rozhodli zhruba před třemi týdny, se podepsaly dva úzce spjaté faktory: složitá situace v boji s 
koronavirovou pandemií a s ním spojené nejisté ekonomické podmínky. „Zrušit letošní turnaj bylo 
jediné rozumné řešení,“ přiznává jeden z hlavních členů organizačního týmu šachové Velké ceny 
Tábora Zdeněk Havlůj. „nepodařilo se nám ho dostatečně ekonomicky zajistit. Kraj svůj dotační 
titul na akce s mezinárodní účastí úplně zrušil a město Tábor nám přislíbilo deset tisíc korun jen za 
předpokladu, že bude zajištěna zahraniční účast. To jsme samozřejmě při současné složité situaci 
nemohli zaručit,“ vysvětluje. 
Ačkoliv turnaj nadále nese ve svém názvu město Tábor, měl se letos už podruhé uskutečnit za jeho 
hranicemi, přesněji v plánském Hotelu Lužnice. „V Plané nad Lužnicí jsme našli opravdu výborné 
podmínky a všem se zázemí turnaje líbilo. Snad jen rušnější noční život některým účastníkům 
chyběl,“ poznamenal s úsměvem Zdeněk Havlůj. 
Ještě před pár lety se turnaj chlubil účastí řady špičkových zahraničních hráčů v čele s několika 
velmistry, táborští organizátoři ale záhy šlápli na brzdu a ekonomicky náročné akci vtiskli mírně 
střídmější ráz. I tak si ovšem zachovala jak mezinárodní účast, tak i velmi solidní kvalitu. Jeho 
zatím poslední ročník na ní nikterak neslevil, a to i přesto, že se tentokrát účast jen těsně přehoupla 
přes sedmdesát hráčů (71). „Přisuzujeme to i tomu, že termín loňského turnaje kolidoval s 
mistrovstvím Evropy mládeže v Bratislavě. Na náš turnaj se vždy sjíždělo hodně mladých hráčů a 
řada z nich pochopitelně dala přednost Bratislavě,“ domnívá se Zdeněk Havlůj. 
Elitní jihočeský svátek královské hry nesl každoročně i punc klání o krajské přeborové tituly. Při 
zrušení letošního ročníku od něj tuto štafetu převezme Open v Nových Hradech, který se hraje od 
17. do 23. srpna. 
Táborský pořadatelský tým si letos od organizace Velké ceny Tábora odpočine. V jeho plánu ovšem 
pochopitelně zůstává jiný šachový unikát, jeden z nejstarších tuzemských turnajů Táborská věž. 
Uskuteční se v obvyklém povánočním termínu 27. prosince a oslaví úctyhodné třiašedesáté 
narozeniny. 
 
Mistrovství Čech mládeže do 16 let se bude hrát v Herlíkovicích 
Datum vydání: 22.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové školy pat a mat, z. s. jako vítěznou v konkurzu na 
pořadatele Mistrovství Čech mládeže do 16 let pro rok 2020. Vítězná nabidka je dole, bude se hrát 
24. – 31. 10. 2020 v Herlíkovicích. 
 
Vyhlášení výsledků podpory talentů na turnajích v létě 2020 
Datum vydání: 20.06.2020 
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Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000   
 
„Podpora mládežnického reprezentačního výběru v létě 2020“ 
 
bylo vyhlášeno ZDE v článku. Vyhodnocení provedla Komise pro práci s talenty a navržené 
rozdělení financí schválil Výkonný výbor ŠSČR per rollam. 
Rozděleno bylo celkem 266 950 Kč! 
Přidělené granty si můžete prohlédnout ZDE. 
 
Podmínky čerpání pro všechny úspěšné žadatele: 
1) Jsou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti zprávu (ve wordu), která bude 
prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Dále zaslat všechny své partie z turnaje ve formátu 
pgn a taktéž minimálně jednu vlastní okomentovanou partii z turnaje (ve formátu pgn). Trenérský 
doprovod je povinen do 7 dnů od skončení turnaje sepsat neveřejnou hodnotící zprávu o svěřenci i o 
turnaji. Splnění všech podmínek, resp. úroveň článku, analýzy i hodnocení, bude mít vliv na další 
grantová řízení! 
Zprávu prosíme zaslat na emailové adresy petr.pisk@chess.cz, sekretariat@chess.cz a 
bednarik@chess.cz, neveřejnou trenérskou zprávu na adresu petr.pisk@chess.cz. Zpráva o turnaji je 
nutnou podmínkou k vyplacení finančních prostředků. 
2) Jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a mládežnické reprezentace 
ČR. 
3) Pokud je žadatelem právnická osoba (např. oddíl), vystaví po skončení turnaje fakturu na 
přidělenou podporu, kterou zašle společně s výsledkovou listinou turnaje na adresu 
sekretariat@chess.cz.Součástí faktury je kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů hráče 
vydaných klubem na účast v turnaji (startovné, ubytování, letenky, jízdenky z HD) a náklady na 
trenéra (uhrazená faktura, výplata odměny dle DPP či DPČ). 
Pokud je žadatelem přímo hráč (rodič), zašle na adresu sekretariat@chess.cz výsledkovou listinu, 
číslo bankovního účtu a kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů hráče a jeho trenéra vydaných 
na účast v turnaji (startovné, ubytování, letenky, jízdenky z HD, doklad o úhradě odměny 
trenérovi). Finanční prostředky budou následně zaslány na uvedený bankovní účet. V případě, že u 
trenéra vzniká náklad jen na jeho odměnu, může hráč (rodič) požádat, aby úhrada odměny trenéra 
byla uhrazena přímo jemu, na základě faktury vystavené trenérem přímo Šachovému svazu ČR. 
 
Kontaktní osoba pro případné konzultace: 
Manažer reprezentace mládeže ČR Petr Pisk, tel. 731 465 344, petr.pisk@chess.cz 
Článek publikován 20. 6. 2020 v rubrice 
 
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 20.06.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 15 | AVE: 3 954 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
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Letní šachové Pardubice 
Datum vydání: 19.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Vážení šachoví přátelé, přestože Czech Open se v letošním roce přesunul na měsíc září, nebudou 
Pardubice v létě o šachy vůbec ochuzeny. Šachový svaz ČR ve spolupráci s AVE-KONTAKT 
budou v termínu od 27. 7. do 2. 8. pořádat reprezentační šachovou akci. 
 
Festival se skládá z pěti částí, každá z nich je originální a pro širokou šachovou veřejnost lákadlem. 
Do Pardubic se sjedou nejlepší hráči a hráčky z České republiky, aby v různých turnajích změřili 
své síly a také aby zprostředkovali nezapomenutelný šachový zážitek pro české šachové fanoušky. 
Celá akce bude otevřená pro veřejnost a bude taktéž probíhat každodenní live stream.  
Níže Vám představíme jednotlivé akce festivalu.  
První z nich mající název Výzva se uskuteční od 28. 7. do 1. 8. Bude se jednat o zápasy mezi 
českou šachovou jedničkou, velmistrem Davidem Navarou a velmistrem Peterem Michalíkem. 
Druhá dvojička bude složena z velmistra Viktora Lázničky a velmistra Thai Dai Van Nguyena. Své 
síly nejprve změří ve 4 vážných partií a poté ve 2 rapidech a 4 bleskovkách. Českou jedničku a 
dvojku tak k zápasu vyzvou mladší kolegové z reprezentace.  
Ve stejném termínu se uskuteční akce Zkouška, kdy velmistři Sergej Movsesjan, Zbyněk Hráček, 
Jiří Stoček a Vlastimil Babula vyzkouší dvě družstva ženské reprezentace a dvě družstva juniorů v 
simultánních zápasech.  
 
Sestavy týmů žen:  
Reprezentace A : Joanna Worek, Karolína Olšarová, Kristýna Petrová, Nataša Richterová  
Reprezentace B : Olga Sikorová, Magda Miturová, Kristýna Novosadová, Tereza Rodshtein  
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Sestavy týmů juniorů:  
Červené naděje: Marek Miča, Jakub Vojta, Jakub Kůsa, Karel Brožka  
Modré naděje: Richard Stalmach, Adam Frank, Jáchym Němec, Jáchym Šmolík  
Ve čtvrtek 30. 7. se uskuteční uzavřený Turnaj legend v rapidu, kdy budou proti sobě dvojkolově 
hrát velmistři Sergej Movsesjan, Zbyněk Hráček, Jiří Stoček a Vlastimil Babula.  
Zároveň je na programu zápas žen proti juniorům, hrát se bude na 8 kol rapid tempem.  
Poslední akcí celého festivalu bude závěrečný bleskový turnaj pro všechny hráče Letních šachových 
Pardubic, který se uskuteční 2. 8.  
Podrobný rozpis naleznete v propozicích festivalu.  
Poděkování za myšlenku uspořádat turnaj a také za domluvení účasti reprezentantů patří šéfovi 
reprezentačního úseku Michalu Konopkovi. Pro hráče a hráčky s reprezentační smlouvou jde o 
částečnou náhradu za šachovou olympiádu, která měla proběhnout v srpnu v Rusku a letos se 
bohužel neuskuteční. 
 
Turnaj v nové deskové hře - České šachy 
Datum vydání: 19.06.2020 
Zdroj: jaromer-josefov.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 
 
Datum konání: 25. 6. 2020 začátek od 16:00 Místo konání: 
 
V Jaroměři se ve čtvrtek 25. června v 16 hodin uskuteční netradiční turnaj. Jedná se turnaj v nové 
hře, kterou si díky snadnějším pravidlům, může úspěšně zahrát opravdu každý a můžete dokonce 
porazit i mezinárodní mistry - hluboké znalosti teorie totiž u této hry nejsou nutné. Hra se jmenuje 
"České šachy" a jedná se o variantu šachu. Přijďte prozkoumat a vyzkoušet novou dimenzi šachové 
hry." 
 
INSPIRACE PRO VÁS – ŠACHY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Datum vydání: 19.06.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Šachy V Mateřské Škole | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V Ledči nad Sázavou se v Mateřské škole začali vážně věnovat výuce šachu a svůj projekt 
představují široké šachové veřejnosti, tak aby se mohli inspirovat nejen další MŠ napříč ČR. 
 
 
TŘÍDNÍ PROJEKT – ŠACHY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Anotace – stručná charakteristika projektu: 
K vytvoření tohoto projektu mě inspirovaly děti. Jejich zájem a nadšení pro tuto hru se přeneslo na 
mě a tak jsme do školky objednali jednu šachovou soupravu. Jaké bylo moje překvapení, když jsem 
zjistila, že děti pravidla této hry ovládají a navíc se chtějí dozvědět více. A tak jsem hledala na 
internetu, zda i jiné školky hrají šachy. Objevila jsem projekt ŠACHY DO ŠKOL a rozhodla jsem 
se do projektu, po souhlasu s paní ředitelkou, přihlásit nejstarší děti z naší třídy. 
Dalším překvapením bylo, že šachy zajímaly i mladší děti, které se ptaly: „ Můžeme se dívat? „ 
A tak vznikl nápad, že vytvořím projekt, který by byl určen nejen pro nejstarší děti, ale byl by 
motivací začít hrát šachy i u mladších dětí, které by při hrách s šachovými figurkami rozvíjely svoje 
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schopnosti. 
Projekt je součástí třídního vzdělávacího programu mateřské školy. Je to otevřený pracovní plán, 
který může být dále ještě vytvářen podle zájmu dětí, jejich věkového složení a podle získaných 
zkušeností. Záleží na každé třídní učitelce, zda ho využije a do svého programu zařadí. 
Projekt je plně v souladu s projektem Šachového svazu České republiky ŠACHY DO ŠKOL, což je 
významný projekt Evropského parlamentu v oblasti vzdělávání. V projektu jsem čerpala také z 
krásně přehledné prezentace Venuše Souralové. Cituji: Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy 
rozvíjejí nejen logické myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou 
a ta je vhodná zvláště pro mladší děti. Přínosem pro děti, které hrají šachy je lepší představivost, 
zlepšuje se jim paměť a soustředěnost. Zdokonalují se rozhodovací a plánovací schopnosti. Děti 
začínají nejdříve myslet a pak konat. Jsou ohleduplnější k druhým a lépe zvládají emoce a 
sebeovládání. 
Záměrně jsem zvolila formu projektu a ne šachového kroužku, protože jsem chtěla, aby projekt byl 
součástí předškolního vzdělávání, a aby rozsah a kvalitu standardního vzdělávání ještě obohatil. 
Tento projekt nebude narušovat hlavní vzdělávací nabídku, ale bude ji smysluplně a účelně 
doplňovat. 
Při vytváření projektu Šachy v mateřské škole jsem vycházela z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání. Při sestavování obsahu projektu jsem se utvrzovala, že když 
objevujeme a hrajeme šachy, naplňujeme metody prožitkového a kooperativního učení ve spojení se 
zvídavostí dětí a rozvojem jejich schopností logického uvažování, potřebou objevovat a ovládat 
další dovednosti. 
Projekt ŠACHY V MATEŘSKÉ ŠKOLE je vlastně integrovaný blok, který zahrnuje všechny 
vzdělávací oblasti. Tento projekt je i příležitostí přirozeně skloubit základní požadavky na 
vzdělávání dětí předškolního věku. Umožňuje nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti. 
 
Cíle: 
Hlavním cílem je umožnit dětem, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své schopnosti, které dále 
uplatní při vstupu do školy, ale i ve svém životě. 
Získat osobní samostatnost a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, která působí na 
své okolí. 
Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, 
postojů a hodnot. Všechny jmenované kompetence získají děti i při šachové hře. 
Kompetence k učení – děti získanou zkušenost uplatňují v praktických situacích a dalším učení. 
Děti se učí vědomě, soustředí se na činnost, a záměrně si pamatují a zadanou práci dokončí a radují 
se z toho, co samy zvládly. 
Kompetence k řešení problémů – děti řeší problémy, na které stačí, náročnější s oporou dospělého, 
vymýšlejí nová řešení, mají vlastní originální nápady a využívají představivost. Nebojí se chybovat. 
Děti si zpřesňují početní představy. 
Komunikativní kompetence – děti samostatně vyjadřují své myšlenky, umí sdělovat své pocity a 
nálady. Děti ovládají dovednosti předcházející čtení a psaní (šachová notace) 
Sociální a personální kompetence – děti se dokáží prosadit ve skupině, ale i se podřídit. Domlouvají 
se a spolupracují. Dodržují dohodnutá pravidla. 
Činnostní a občanské kompetence – děti se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svou 
šachovou hru. Odhadují rizika svých nápadů, jdou za svým záměrem, ale dokáží měnit své cesty a 



 

 

přizpůsobovat se okolnostem. Na konci předškolního vzdělávání děti již chápou, že se rozhodují 
svobodně, ale za svá rozhodnutí také odpovídají. 
Tyto kompetence nabízejí jasnou představu, kam směřovat a slouží k vytváření odpovídajícího 
vzdělávacího obsahu. 
Vzdělávací obsah představuje vnitřně propojený celek, jehož členění do oblastí je třeba vnímat jako 
pomocné. Čím dokonalejší bude propojení všech oblastí, tím bude vzdělávání přirozenější a 
hodnotnější. Každá oblast zahrnuje dílčí cíle, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. 
Do tohoto projektu by se dalo zařadit mnohem více dílčích cílů, ale já jsem záměrně zahrnula ty 
nejpodstatnější, protože projekt je možné podle získaných zkušeností dále doplňovat a rozšiřovat v 
přípravách na jednotlivé dny. 
Oblast biologická – DÍTĚ A JEHO TĚLO 
 
Dílčí cíle: 
rozvoj a používání všech smyslů rozvoj psychické zdatnosti zdokonalování hrubé i jemné motoriky 
koordinace ruky a oka při pohybu s figurkami 
 
Vzdělávací nabídka: 
smyslové a psychomotorické hry zaměřené na orientaci v ploše i v prostoru mladší děti – hledáme 
figurky, hledáme schované diagramy, šachové omalovánky starší děti – seznamujeme se s pravidly 
šachové hry, grafické ztvárnění figurek, střídáme činnosti, vkládáme relaxační cvičení pro pohodu a 
zdravou atmosféru rozvoj motoriky je upevňován nejen při samostatné hře, ale i při grafickém 
znázorňování 
 
Očekávané výstupy: 
děti dokáží zvládat koordinaci ruky a těla zvládají pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
zacházet s drobnými pomůckami ( šachové figurky ) zvládají jednoduchou obsluhu ( uklidit po hře 
šachové soupravy) 
Oblast psychologická – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
 
Dílčí cíle: 
rozvoj komunikativních dovedností (vyjadřování, vytváření pojmů) kultivovaného projevu rozvoj 
tvořivosti při řešení problémů (šachové situace) rozvoj paměti a pozornosti ( Kimovy hry, 
seznamování se strategií šachové hry) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, 
radost z objevování) osvojení si poznatků o znakových systémech (abeceda, čísla,, šachová notace) 
rozvoj schopnosti sebeovládání ( zvládnout výhru i prohru) rozvoj logického myšlení rozvoj 
schopnosti ovlivňovat vlastní situaci ( promýšlet tahy, nejdřív mysli a pak konej) 
 
Vzdělávací nabídka: 
sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky 
 
mladší děti 
– poslech příběhů ( o etiketě, o šachových figurkách i šachových mistrech) 
– šachové básničky ( Šachový slabikář – J. Veselý) 
– spontánní hra a manipulace s předměty dle pravidel ( šachová hra a hry s figurkami) 
– činnosti zajišťující spokojenost a radost – fantazie s figurkami 



 

 

 
starší děti 
– prohlížení „čtení „ šachových knížek – šachová cvičebnice 
- samostatný slovní projev( komentování hry- proč jsem zahrál tento tah.) praktické úkony, které 
seznamují s matematickými pojmy a jejich symbolikou. 
hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanická, logická, obrazová a 
pojmová – pravidla šachové hry) činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama- taktika při šachové hře, 
promýšlení kombinací hezké a příjemné zážitky kreslíme, učíme se básně a melodizujeme krátké 
verše. 
 
Očekávané výstupy: 
porozumět slyšenému projevovat zájem o knížky naslouchat druhým vyjadřovat samostatně své 
nápady, pocity učit se nová slova a aktivně je používat (šachová terminologie) vyvinout volní úsilí, 
soustředit se na hru a její dokončení, improvizovat při hře zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, 
výtvarně nebo pomocí hudby 
Oblast interpersonální – DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
 
Dílčí cíle: 
podporovat utváření vztahů k jinému dítěti seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému ( 
nejen při šachové hře) vytváření prosociálních postojů ( tolerance respekt, přizpůsobivost) rozvoj 
kooperativních dovedností 
 
Vzdělávací nabídka: 
mladší děti i starší děti společně kooperativní činnosti ve dvojicích (samotná hra nebo řešení 
šachové situace) společné povídání, sdílení a aktivní naslouchání – (zážitky z hry, nové poznatky) 
vyprávění a poslech příběhů – šachové pohádky 
 
Očekávané výstupy: 
navazovat kontakty s dospělým, respektovat ho chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu 
bez zábran komunikovat s druhým spolupracovat s ostatními a dodržovat dohodnutá pravidla 
Oblast sociálně – kulturní – DÍTĚ A SPOLEČNOST 
 
Dílčí cíle: 
vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytvoření povědomí o existenci ostatních 
národností rozvoj dovedností vyjakřovat a projevovat pozitivní postoj k životu podílet se na 
utváření společenské pohody 
 
Vzdělávací nabídka: 
mladší děti spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě tvůrčí činnosti slovesné 
(básničky a říkadla,rýmovačky s šachovou tematikou ) 
 
starší děti 
přípravy a realizace na třídní šachový turnaj, aktivity přibližující poznání jiných kultur a národností 
( vyprávění a o šachistech z různých zemí – hledáme na mapě,či globusu odkud pocházejí ) hry a 
praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí ( pořádáme šachový turnaj, sledujeme na internetu, jak 



 

 

hrají dospělí šachisté – 5-10 minut jako ukázka) řešíme jednoduché diagramy na počítači (testy se 
šachovými figurkami) 
 
Očekávané výstupy: 
uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělým i s dětmi a to nejen při šachové hře 
(pozdravit, poprosit, poděkovat, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn, počkat, až druhý 
domluví) domluvit se na společném řešení přizpůsobit se společnému programu (nejen šachová hra, 
ale i seznámení s novými pojmy) utvořit si představu o pravidlech chování a podle této představy se 
chovat nejen v mateřské škole, ale i doma a na veřejnosti. 
Oblast enviromentální – DÍTĚ A JEHO SVĚT 
Dílčí cíle: (co pedagog podporuje) seznamování se s místem, kde žije a vytváření pozitivního 
vztahu k němu poznávání jiných kultur rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách rozvoj 
schopnosti přizpůsobovat se změnám a podmínkám vnějšího prostředí. 
 
Vzdělávací nabídka: 
mladší děti: 
aktivity zaměřené na poznávání okolí, vycházky do okolí- hrajeme si v přírodě účast na akcích, 
které jsou pro děti zajímavé ( šachový turnaj) poučení o možných nebezpečných situacích (dopravní 
situace, manipulace s malými předměty), přírodní a povětrnostní jevy 
 
starší děti: 
praktické užívání technických přístrojů – digitální šachové hodiny využívání počítače jako zdroj 
informací práce s knihou či encyklopedií kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí, 
diskuse nad problémem – 
(jak reagovat na konkrétní šachovou situaci) 
 
Očekávané výstupy: 
mít povědomí o společenském i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností v 
okolí dítěte vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pestrý osvojit si poznatky, které budou 
využitelné pro další učení i životní praxi (nejdřív přemýšlej, pak konej) spoluvytvářet pohodu 
prostředí 
 
RIZIKA,KTERÁ OHROŽUJÍ ÚSPĚCH VZDĚLÁVACÍCH ZÁMĚRŮ PEDAGOGA 
Šachy jsou hra, která nám pomáhá rozvíjet osobnost dítěte a plnit všechny dílčí cíle, které jsem si 
stanovila. Nesmíme ale zapomínat na možná rizika, která se mohou naskytnout. Je třeba předvídat a 
rizikům se vyhnout a z případných chyb se poučit. 
Velkým rizikem je nedodržování pedagogických zásad: 
Zásada názornosti 
Zásada přiměřenosti 
Zásada uvědomělosti 
Zásada soustavnosti 
Zásada individuálního přístupu 
Zásada trvalosti 
Zásada všestrannosti 
Zásada výchovného působení 



 

 

Tato poslední zásada nás vede k tomu, abychom nejen děti seznamovali se šachovou hrou a 
pravidly, ale abychom rozvíjeli i pozitivní charakterové vlastnosti (kamarádství, čestnost, 
sebekritiku) a také rozvíjeli volní vlastnosti dětí, což využijí ve škole a dalším životě 
Mezi další rizika, která ohrožují úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga patří : 
neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte – spolupráce s rodiči špatný jazykový 
vzor – spisovná řeč a správná výslovnost nedostatek času pro spontánní hru důraz na pamětní učení 
a málo prostoru pro rozvoj fantazie nedostatečné uznání a oceňování úsilí dítěte nevhodné modely 
chování – netaktní komunikace, nedostatek ohleduplnosti nedostatek empatie nejednoznačně 
formulovaná pravidla podporování nezdravé soutěživosti – Nemusiš vyhrát, ale měla by tě hra 
bavit. 
Děti jsou seznamovány s pravidly chování, mohou i napomáhat při jejich vytváření a zárověň se 
snažíme, aby dohodnutá pravidla všichni ( dospělí i děti ) dodržovali. 
Děti vždy dostávají odpovědi na své otázky v podobě přiměřené věku. Chápou, že uvážlivé řešení je 
výhodou a uvědomují si, že svou aktivitou mohou situaci ovlivnit. Snažíme se, aby děti nacházely 
pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu. 
 
TÉMATA: 
Tento integrovaný blok Šachy v mateřské škole je rozsáhlý, dlouhodobý, dá se dále doplňovat a 
různě obměňovat, záleží na každém pedagogovi. Témata jsou rozpracována tak, aby vyhovovala 
věku, úrovni rozvoje a zkušenostem dětí, pro které jsou připravována. 
Dětem dáváme možnost spolupodílet se na volbě činnosti a témat, která je v šachu zaujala ( 
hádanky, kvizy, básničky…) 
Při tvorbě témat využívám knih od zkušených šachistů a spolupracuji se Šachovým svazem. 
Nové poznatky děti získávají zábavnou formou pomocí názorných pomůcek a šachových cvičebnic 
od Martina Beila s nádhernými veselými obrázky Vlasty Pospíšilové. 
 
ŠACHOVNICE A OZNAČENÍ POLÍ 
ŠACHOVÉ KAMENY A JEJICH POHYB 
 
PROMĚNA PĚŠCE, BRANÍ MIMOCHODEM, HODNOTA FIGUR 
ŠACHOVÁ NOTACE 
 
ŠACH, MATEMATICKÝMI 
PAT A ZÁCHRANA PARTIE POMOCÍ PATU 
 
ROŠÁDA, VAZBA 
MATOVÉ VEDENÍ DVĚMA VĚŽEMI 
 
MATOVÉ VEDENÍ DÁMOU 
ŠACHOVÁ HRA S HODNOTAMI FIGUR 
JAK MATOVAT JEDNOU VĚŽÍ 
MATOVÉ VEDENÍ DVĚMA STŘELCI 
REMÍZA DOHODOU 
POČÍTÁNÍ FIGUREK NA ŠACHOVNICI – procvičování můžeme zařadit kdykoli 
Každé téma lze obohatit krátkou šachovou historkou, písničkou, básničkou, šachovou hádankou 



 

 

kvizem, zajímavostí ze světa šachu či omalovánkou. V tomto věku stačí na seznámení s novými 
pojmy 10 minut. Pak zvolíme procvičení přímo na šachovnici. Úkoly na doma jsou dobrovolné a 
podle zájmu dětí. 
POMŮCKY : Pravidla šachu FIDE, šachové soupravy (šachovnice a figurky), nástěnná magnetická 
šachovníce s figurkami, šachové knihy pro děti, literatura pro další vzdělávání pro učitele a trenéry, 
šachové diagramy, šachové cvičebnice, sbírky úloh, psací potřeby, sešity, šachové hodiny. 
ORGANIZACE : Individuální, skupinová, ve dvojicích. 
Se šachovou hrou se děti seznamují ve třídě během ranních her nebo při odpoledních činnostech. 
Dále je můžeme nabízet šachy jako klidný program místo odpočinku na lůžku pro děti, které mají 
nižší potřebu spánku. Také můžeme využívat různé prostojové chvilky k šachovým hádankám nebo 
k opakování pravidel. Během řízených činností nejstarších dětí můžeme začlenit samostatnou práci 
se šachovými sešity. Seznamování se šachovými figurkami je vynikajícím doplňkem rozvíjení 
předmatematické gramotnosti. Nezapomínám na časté opakování nových pojmů a pochvalu. Ta je 
konkrétní ke každému dítěti a upozorňuji i na citlivost a ohleduplnost k druhým, ale i na drobnosti. 
( pomoc při úklidu šachovnic). 
Každý den v mateřské škole ukončujeme společným hodnocením. 
Co se ti líbilo? Co se ti povedlo? Co jsme zajímavého dělali? Co můžeme udělat lépe? 
Co naplánujeme na zítra? Děti se tak zapojují do plánování a já mám zárověň zpětnou vazbu. 
Mimo třídu můžeme hrát šachy venku na zahradě, uspořádat odpoledne dětský šachový turnaj, či si 
zpestřit hru v netradičním prostředí – v přírodě nebo v zahradní kavárně. 
Šachy jsou nabízeny nejen jako hra dvou soupeřů, ale rozvíjí pomocí hravých činností s figurkami 
intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dětí. Nabízené činnosti zvyšují praktickou 
využitelnost toho, co získají v mateřské škole a dále použijí ve svém životě. 
A tak jen připomenutí krásného citátu Lindy Dobson: 
 
JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST. 
POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání -Výzkumný pedagogický ústav v Praze 
Rukověť trenéra šachu- Miroslav Hurta 
Pravidla šachu FIDE 
Šachová cvičebnice 1. a 2. díl Martin Beil 
Šachový slabikář- Inna Veselá a Jiří Veselý 
Prvé kroky na šachovnici – Ivan Paulička 
Malá encyklopedie šachu – J.. Veselý, J. Kalendovský,B. Formánek 
Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu – ing. Petr Herejk 
Sbírka šachových úloh – ing. Petr Herejk 
 
Závěr: 
Pracuji jako učitelka Mateřské školy v Ledči nad Sázavou. Mám více než třicetiletou praxi, a proto 
vím, že tento projekt naplňuje a obohacuje předškolní vzdělávání. 
Proč právě teď? Děti jsou velice vnímavé a lákají je nové věci. Když jsme se zapojili do projektu 
ŠACHY DO ŠKOL, dostali jsme od Šachového svazu České republiky k zapůjčení šachové sestavy 
a nástěnnou magnetickou šachovnici s figurkami k názorné výuce. Dostali jsme zdarma Metodickou 
příručku pro učitele a trenéry šachu od Ing.Petra Herejka a sbírku úloh od stejného autora. Dále 
jsem dostali zdarma krásné šachové cvičebnice, jejichž autorem je Martin Beil, určené pro nejstarší 



 

 

předškolní děti, které se do projektu zapojily. 
Děti byly nadšené. Rodiče říkali, že chtějí ráno vstávat, protože budou hrát šachy. Děti hrály šachy i 
v karnevalových maskách. Když jim vypadl zoubek, přály si od Zoubkové víly šachy. S radostí mi 
oznamovaly, že dostaly šachy k svátku. Rodičům se nápad líbil. Zpětná vazba byla výborná. 
Pak přišel nouzový stav a uzavření naší mateřské školy a já se rozhodla si své šachové znalosti 
rozšířit a věnovala se samostudiu. Absolvovala jsem online školení trenérů šachu a získala jsem 
osvědčení o odborné způsobilosti trenéra šachu 4. třídy. 
Mým osobním cílem je rozšířit povědomí o tom, že tuto hru si mohou zamilovat i ti nejmenší. 
A přála bych si, aby děti měly rády šachy nejen ve školce, ale aby s chutí pokračovaly i na základ- 
ní škole a šachy se jim tak staly dobrým kamarádem do života. 
Pokud se tento projekt stane inspirací i pro další mateřské školy, rozšíří se řady šachistů, kteří zjistí, 
že šachy nejsou jen hra, ale že v šachu je ukryto nejedno tajemství. ( J. Veselý) 
Řešitel projektu: Helena Vlasová 
 
přílohy 
Fotografie dětí při hře. Se zařazením fotografií do tohoto projektu rodiče souhlasili. 
V Ledči nad Sázavou dne 3. 6. 2020 
 
ŠACHY 
Datum vydání: 18.06.2020 
Zdroj: Domažlický deník +4 | Rubrika: Sport/Plzeňský kraj | Strana: 14 | Autor: (ko) | AVE: 2 598 
Kč | GRP: 0,13 | Čtenost: 12 052 | Tištěný náklad: 1 440 
 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZD14114C/2245780/2020-06-18/184?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F2


 

 

Závěr první šachové ligy mládeže proběhne v Krnově 
Datum vydání: 18.06.2020 
Zdroj: bruntalsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Jan Šimek | AVE: 5 990 Kč | GRP: 
0,20 | RU / den: 18 370 | RU / měsíc: 129 173 
 
O tomto víkendu proběhne závěrečné čtyřkolo 1. šachové ligy mládeže. Turnaje se na střední 
průmyslové škole zúčastní dvanáct šestičlenných družstev. Vítěz postupuje do extra ligy, čtyři 
poslední družstva v tabulce sestupují. 
 
"V minulých ročnících se Krnovští zachraňovali až v závěru soutěže. „V letošní sezoně je situace 
úplně jiná, družstvo vyzrálo a na domácí půdě bude bojovat o čelo tabulky. Touha být na bedně je 
obrovská,“ řekl za Krnovské Karel Handlíř. „ Velkou ctí nám bude přivítat při této příležitosti 
nového předsedu Českého šachového svazu Martina Petra, kterého přijme i starosta města Krnova. 
Přislíbeno máme besední posezení se zástupci všech přítomných oddílů,“ dodal. „Nová šachová 
sezona 2020/21, která začne v říjnu, bude pro ŠO mládeže, hlavně reprezentaci, velmi náročná. 
Svou dravost a odhodlání prokázali v březnu 2020, kdy se naše B družstvo v KP družstev nezaleklo 
takových soupeřů jako jsou šachisté z Třince, Ostravy, Frýdku-Místku, Orlové, Opavy, Dolního 
Benešova, Havířova a celý turnaj k překvapení tradičních favoritů vyhrálo a zajistilo si tak velmi 
cenný postup do 1. ligy mládeže,“ pokračoval Handlíř a ještě řekl: „Mít v této soutěži hned dvě 
družstva svědčí o tom, že nám roste šachová špičková základna a to je pro budoucnost krnovského 
Krajského tréninkového centra mládeže v šachu vysoké ocenění.“ Příprava na nový ligový ročník 
pro obě družstva začne soustředěním v polské Ustroni ve dnech 17. – 23. srpna, kde se potkají i s 
bývalým šachovým mistrem světa z let 1975 – 85 Anatoliem Karpovem. 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N2AA20BY0024/2245780/2020-06-18/186?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F2


 

 

 
NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 18.06.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 13 | Autor: (kal) | AVE: 4 118 Kč | 
GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
V Rychnově nad Kněžnou se uskuteční 22. ročník MČR seniorů 
Datum vydání: 17.06.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U141N13B/2245780/2020-06-18/190?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BXA06U/2245780/2020-06-17/202?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Ve dnech 8. – 16. 8. 2020 se uskuteční v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou 22. ročník 
MČR seniorů v šachu. Přípravy na Rychnovský šachový festival jsou v plném proudu přes všechny 
problémy, které letošní rok do tak velkých hromadných akcí vnáší. Předpokládá se opět účast více 
než stovky seniorů z ČR, zatím mírně váznou přihlášky ze zahraničí. V polovině června je 
přihlášeno již více než 60 účastníků. 
 
Pro účastníky je připraveno ubytování v mnoha ubytovacích zařízeních regionu a v současné době 
aktualizuje pořadatel velmi bohatý doprovodný program. Soutěže budou zahájeny v sobotu 8. srpna 
odpoledne. Bližší podrobnosti jsou na www.panda-rk.cz. Jiří Daniel, ředitel soutěže 
 
Poznejte novou dimenzi šachu 
Datum vydání: 16.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Na Festivalu šachu a her Czech Open bude letos i turnaj v „Českém šachu“. Jedná se o variantu, 
která vznikla minulý rok v České republice a byla představena i na 7. šachové konferenci v 
Londýně. 
 
Tato varianta šachu se hraje se standardní šachovou soupravou bez krále a dámy. Dále se od 
klasického šachu odlišuje funkcí pěšců, absencí výměn figur a cílem hry. Pěšci se umísťují na pole, 
kam přímo cílí tři a více figur jedné barvy. Hráč umísťuje pouze pěšce své barvy. Pěšci po umístění 
na šachovnici nemají žádnou funkci, jen blokují příslušné pole. Tahem se rozumí umístění pěšce 
nebo pohyb figury. Vyhrává hráč, který dříve umístí svých osm pěšců na šachovnici. 
 

 
 
Ukázka partie „Českých šachů“ s komentářem: 
 
Tato partie byla odehrána v rámci festivalu šachu a her Czech Open 2019 v Pardubicích mezi 
IM Pavlem Čechem a Maxatem Shotayevem, reprezentantem v mankalových hrách z Kazachstánu. 
Bílý zvolil velmi nadějnou strategii umísťování pěšců na h sloupci a první řadě, ovšem díky ztrátě 
několika temp a pasivitě dvou figur byl nakonec úspěšnější soupeř. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BWA9QT/2245780/2020-06-16/215?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

 
1.Vh7 (bílý zahájil velmi aktivně, ovšem vystavuje svou věž riziku určitého zablokování, např. po 
tahu černého Va6 hrozí v následujícím tahu umístění pěšce na h6) 1 .. Va3 (černý však zvolil 
protihru s podobnou ideou) 2. h3 a6 (oba hráči využili příležitosti a umístili pěšce) 3. Sf4 Sf5 4. 
Va2 (v této pozici bylo možné uvažovat i o tahu Ve7 s následným Jf3 a e5, černý by pak měl určité 
potíže s vývinem figur na fgh křídle a poměrně pasivního černopolného střelce). 
 
4. .. Sd6 5. Jf3 Je7 (bílý sice vytvořil příležitost umístit pěšce na h2, ovšem černý mezitím vyvinul 
dvě figury a minimalizoval riziko, které vytvářela bílého věž na 7. řadě) 6. h2 c8 7. Ve2 (bílý se 
mohl držet původní myšlenky umísťovat pěšce na druhé řadě, hrozbu na e5 navíc černý snadno 
zablokuje, další možností bylo hrát Sg3 s příležitostmi na h4 a příp. e1) 7. .. Se5 8. d2 (bílý se 
vystavuje riziku zablokování jezdce tahem Sc3, což by pro černého i za cenu odblokování pole e5 
bylo poměrně výhodné) 
 

 
 
8. .. Vd8 9. Ve4 (třetí tah věží znamená další ztrátu tempa, aktivnější mohlo být např. Sg3) 9. .. Jbc6 
10. Jc3 d4 (černý výrazně eliminoval bílého věž na e sloupci) 11. Sd3 Vd6 (černý plánuje umístění 
pěšců na 6. řadě) 12. Sg3 (bílý sice umístí další pěšce, ale chybí mu další příležitosti a vhodná pole 
pro zbývající pěšce) 12. .. g6 13. e1 Jd5 14. e2 f6 15. h4 Vb3 (černý má sice zatím umístěno o 
jednoho pěšce méně, ale má více prostoru i potenciálních možností) 16. Vh5 Sf4 (černý mohl tahem 
Vd7 s vytvořením 3 příležitostí pro umístění pěšců na e7, c7, a b8 rychle vyhrát, jelikož bílý již 
nemá možnost blokovat ani umístit své zbývající pěšce rychleji) 17. Ve5 b4 (černý mohl hrát 
aktivněji Vb7) 18. e4 Ve6 19. Jg5 (bílý je v poměrně stísněné pozici a zbývá mu pouze idea 
přesunout jezdce na vhodná pole, bude mu však chybět jedno tempo) 19. .. e7 20. Jb5 Ja5 21. Jd6 
Jc4 22. Vh7 e3 (černý umísťuje osmého pěšce a vítězí o tah dříve než bílý, který mířil na pole f7) 
0:1 
 



 

 

 
  
  



 

 

Mladí šachisté v Krnově 
Datum vydání: 16.06.2020 
Zdroj: Týdeník Bruntálský Region | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: (šim) | AVE: 4 529 Kč | 
Tištěný náklad: 3 090 
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG25B15C/2245780/2020-06-16/217?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Manévry černého jezdce 
Datum vydání: 16.06.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
69 016 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L139A18C/2245780/2020-06-16/220?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Na cenu Tábora je navržený historik 
Datum vydání: 16.06.2020 
Zdroj: Táborský deník | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: (boš) | AVE: 11 155 Kč | GRP: 
0,12 | Čtenost: 10 735 | Tištěný náklad: 1 480 
 

 
 

 
Odvetný zápas šachových hospod 2020 ve Žďáře 
Datum vydání: 14.06.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JT13901F/2245780/2020-06-16/221?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20BU0002/2245780/2020-06-14/248?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Milan Pilař | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | 
RU / měsíc: 36 536 
 
Odvetné utkání šachových hospod 2020 v historicky prvním ročníku v novém tisíciletí se uskuteční 
v sobotu 27. června v Banjo Sport baru v Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou. 
 
„Utkání se zúčastní čtyřčlenná družstva štamgastů a hostů z restaurací Banjo bar proti hráčům 
zimáku, jde o neregistrované v šachovém svazu ČR.  
Hraje se Scheveningenským systém na čtyři kola, 2 x 15 minut na partii a hráče, každý hráč 
jednoho družstva se střetne se všemi hráči druhého družstva. Tým s větším počtem vítězných partií 
se stává vítězem zápasu,“ uvedl Fišar Josef starší, pořadatel ze Šachového oddílu TJ Žďár nad 
Sázavou.  
Začátek prezentace je ve 12.45 a zápas začne ve 13.00.  
šachy, žďár nad sázavou, žďársko 
 
Světoví šachisté přijedou na festival. Skvělým hráčem je i Roman Prymula 
Datum vydání: 13.06.2020 
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 
 
To tady ještě nebylo. Do jihočeské metropole míří nejlepší světoví šachisté. Hrát budou v rámci 
festivalu: 1.7. – 9. 7. 2020. Máte rádi šachy? Patříte mezi amatérské vyznavače této hry? Nebo 
dokonce sledujete světové partie? 
 
"Pro všechny teď přinášíme na stránkách Deníku velmi dobrou zprávu. „Společnost se pomalu 
vzpamatovává z pandemie koronaviru, také sportovní život se začíná vracet do normálu,“ 
dokumentuje Jiří Havlíček, který je dobrou duší klubu QCC, že šachisté se pustili s vervou „do 
práce“. 
Právě členové prestižního jihočeského klubu nelení. Českobudějovičtí šachisté z klubu QCC 
uspořádají tradiční Šachový festival České Budějovice. „ Uskuteční se od prvního července do 
devátého,“ popisuje Havlíček. Hrát se bude v Clarion congress centru v Českých Budějovicích. 
„Festival se skládá z tří samostatných turnajů.“ 
Vlajkovou lodí je vždy uzavřený velmistrovský turnaj. „V něm startuje deset šachistů, ti hrají 
systémem každý s každým.“ V praxi to znamená devět kol. „Jedna partie se hraje čtyři až šest 
hodin, takže každý den se hraje jen jedno kolo,“ vysvětluje Havlíček, proč celý turnaj trvá tak 
dlouho. „Je velmi fyzicky náročný, což si drtivá většina lidí ani neuvědomuje,“ přibližuje. 
Ve velmistrovském turnaji nejde jen o vítězství v turnaji. To, co k němu poutá pozornost veřejnosti, 
je, zda některý z jeho účastníků splní normu mezinárodního velmistra. „Aby se mohl šachista 
honosit titulem mezinárodní velmistr, musí třikrát splnit normu mezinárodního velmistra, a navíc 
dosáhnout mezinárodního ratingu nad 2500 Elo bodů.“K získání GM normy slouží právě turnaje, 
které musí splňovat přísná kritéria. Havlíček konkretizuje: „Musí startovat minimálně tři velmistři a 
minimálně pět titulovaných šachistů, velmistři – GM nebo mezinárodní mistři – IM, musí ho řídit 
rozhodčí s mezinárodní licencí, musí v něm startovat šachisté z minimálně tří federací a turnaj musí 
mít minimální průměrný rating 2384 Elo bodů.“ 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8LA20BT0023/2245780/2020-06-13/263?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Pořádat velmistrovské turnaje je organizačně, a především finančně velmi náročné. Také proto se v 
České republice pořádají jen tři až čtyři v roce. 
V Jihočeském kraji pořádá takový turnaj pouze Šachový klub QCC ČB. „Ze startovní listiny 
letošního turnaje je vidět, že jde o vůbec nejsilnější turnaj, který byl kdy v Jihočeském kraji 
pořádán.“ 
Startovat budou čtyři velmistři a pět mezinárodních mistrů. Průměrný rating turnaje je takřka 2500 
Elo bodů. „To znamená, že ti, kteří chtějí získat velmistrovskou normu, musí uhrát šest bodů z 
devíti partií.“ 
Obsazení turnaje je opravdu hvězdné: GM Alexander Donchenko (ročník 1998) je německá trojka, 
GM Peter Michalík je česká čtyřka. 
„A je to náš reprezentant.“ GM Hannes H.Stefansson je islandská dvojka a za zmínku stojí také 
účast rakouského talentu IM Dominika Horvátha (ročník 2003). 
Právě to, jak si vedou špičkové talenty v soubojích se zkušenými velmistry přitahuje zájem 
veřejnosti z celého světa. 
Druhým turnajem je FIDE Open České Budějovice. Jak už z názvu vyplývá, jde o otevřený turnaj 
pro kohokoli. „Protože jsou zde desítky a někdy i stovky účastníků, hraje se švýcarským 
systémem,“ říká Havlíček a okamžitě vysvětluje: „To je systém, kdy se účastníci rozdělí do 
podskupin, které mají v tu chvíli stejný počet bodů a soupeři se pak losují proti sobě z těchto 
skupin. To je relativně nejspravedlivější systém, protože když hrajete dobře a máte více bodů, 
dostáváte za soupeře silnější šachisty, když se naopak nedaří, hrajete proti méně silným šachistům.“ 
Také tento turnaj má několik týdnů před zahájením velmi silné obsazení. „Zatím je přihlášeno přes 
třicet šachistů a jak je vidět z části startovní listiny, je mezi nimi deset titulovaných šachistů. 
Třetím turnajem je FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice. „To je také 
mezinárodní turnaj, který je určen především pro mládež.“ Účast v turnaji je omezena ratingem 
maximálně do 2000 Elo bodů, aby mládež hrála proti přiměřeně silným soupeřům. „I v tomto 
turnaji je nyní přihlášeno přes třicet šachistů.“ 
Šachisté jsou převážně vysoce vzdělaní, technicky orientovaní jedinci, kteří se dokážou racionálně 
rozhodovat v těžkých chvílích, protože charakter šachové hry je k tomu vede už od útlého mládí. 
„Například Roman Prymula je nositelem mezinárodního šachového titulu FIDE mistr,“ přidává 
Havlíček zajímavost. Šachové partie je dnes možné přenášet v přímém přenosu prostřednictvím 
internetu. 
  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 13.06.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 4 606 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 
288 | Tištěný náklad: 560 
 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U137N14D/2245780/2020-06-13/270?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Šachový festival České Budějovice 
Datum vydání: 12.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Aktualizace informací 18.6.: 
 
Pořadatelé Šachového festivalu České Budějovice aktualizují informace: 
 
    I ve FIDE Openu České Budějovice lze splnit mezinárodní normu 
    Jihočeský kraj vypsal dotace na ubytování (informace u pořadatele) 
    Stále jsou volné kapacity pro ubytování v Clarion Congress Hotelu**** (1.000,-Kč/noc 
jednolůžkový pokoj, 1.400,-Kč/noc dvoulůžkový pokoj včetně snídaní) a v Domově mládeže 
Holečkova (280,-Kč/noc). V Clarion Congress Hotelu**** lze uplatnit slevy Jihočeského kraje. 
 
Startovní listina: ZDE, 
 
Kontakt: sachovaskola@qcc.cz, Jiří Havlíček, 775 142 262 
 
______ 
 
Od 1.7. do 9.7. se v Českých Budějovicích uskuteční tradiční šachový festival. Pořadatelé zvou do 
Budějovic všechny zájemce, kteří si po dlouhé době chtějí zahrát kvalitní šachy. Co vše nabízíme? 
 
    Příjemné a prostorné hrací prostředí v Clarion Congress Hotelu****. 
    Možnost zahrát si v silně obsazeném Openu nebo v dalším Open turnaji. 
    On-line přenosy všech partií. 
    Komfortní ubytování za rozumné ceny v Clarion Congress Hotelu**** (navíc Jihočeský kraj 
připravuje dotace pro ubytované rodiny s dětmi i bez dětí – údajně až 300,-Kč/osobu/noc – 
podrobnosti by měly být zveřejněny do 20.června). Jsou i další možnosti ubytování. 
    Různé doprovodné akce zveřejníme při zahájení turnaje. 
    Součástí festivalu je uzavřený velmistrovský turnaj s průměrným ratingem blízko 2500. 
    Všechny turnaje se hrají tempem 2 x 90 minut/tahů + 30 minut + 30 sekund/tah. 
 
Těšíme se na nová setkání. 
 
Pořadatelé šachového festivalu. 
 
Podrobné informace o festivalu včetně propozic a aktuálních startovních listin naleznete ZDE. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BSA12O/2245780/2020-06-12/277?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

 
 
Chess.com LCWL 960 Cup začíná 
Datum vydání: 11.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Po krátké přestávce se opět začínají rozjíždět soutěže národních týmů na serveru Chess.com. Jako 
první začíná světový pohár, který se letos hraje ve fišerovém (náhodném) šachu. Brzy také začne 
druhá sezóna LCEL (Live Chess European League). Nejdříve více detailů k pohárové soutěži: 
 

 
 
Celkem 24 týmu je rozděleno do tří výkonnostních divizí a v každé z nich jsou v první fázi 
vylosovány dvě čtyřčlenné skupiny, ve kterých si zahraje každý s každým. První dva týmy z každé 
skupiny se potom kvalifikují do „pohárového“ playoff dané divize (CUP) a zbývající dva týmy do 
„talířového“ (PLATE) playoff dané divize. Dále se pak pokračuje vyřazovacím způsobem – 
semifinále křížem mezi skupinami a nakonec budou utkání o konečné umístění.  
V první a druhé divizi je letos novinka, neboť utkání se hrají jako fišerkové dvojzápasy – první je v 
blitz tempu 5/2 a druhý v rapid tempu 10/2. Minimální počet hráčů je pro první divizi je 25. Náš 
tým je nasazen v nejvyšší divizi a tak nás čeká spousta zajímavých a těžkých soupeřů.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BRA7TT/2245780/2020-06-11/284?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Pokud jste se ještě s „Fisherovými šachy“ nepotkali – je to stále popularnější varianta šachu, kde se 
v každé partii objeví jiné základní postavení figur (celkem je 960 možností, proto Chess960). To ale 
znamená, že už od prvního tahu musíte začít hrát (a často hodně nekonvenčně přemýšlet happy), 
protože naučené postupy (zvláště z teorie zahájení) prostě nefungují nebo fungují jinak. Více 
informací najdete v fórech FAQ ( odkaz ) nebo Velmi dobrý návod na 960 ( odkaz ) – anglicky 
a/nebo se ptejte zkušenějších členů týmu.  
A nás hned na začátek v neděli 14.6. čeká soupeř z nejtěžších – dvojnásobný obhájce pohárového 
titulu, tým Srbska. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 11.06.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 5 136 Kč | 
GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 

 
Komuniké ze 144. schůze VV ŠSČR 
Datum vydání: 11.06.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U135N14H/2245780/2020-06-11/288?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BRA8OG/2245780/2020-06-11/291?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Ke své 144. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel ve čtvrtek 11. června v Praze na Strahově. 
 
Předseda ŠSČR Martin Petr informoval, že Národní agentura sportu (NSA), která od MŠMT přebírá 
kompletní agendu dotací do sportovního prostředí, upozorňuje oddíly a TJ na nutnost mít v pořádku 
údaje ve spolkovém rejstříku. Detaily včetně průvodního dopisu M. Hniličky najdete zde. V 
polovině června by měla NSA vypsat nový dotační program COVID – Sport, určený na zmírnění 
následků epidemie.  
Online mistrovství Evropy, které organizovala Evropská šachová federace (ECU), se zúčastnily 
stovky českých hráčů. Poděkování patří turnajovému řediteli Petru Piskovi a rozhodčí Jiřině 
Prokopové, kteří se v rámci ECU podíleli na zdárném průběhu akce. Gratulovat můžeme několika 
úspěšným českým reprezentantům ve všech výkonnostních kategoriích a především Davidu 
Navarovi, který získal stříbrnou medaili. Finále ME bylo živě přenášeno na webu ČT sport, odkaz 
zde.  
Hospodář Rostislav Svoboda informoval o vývoji čerpání letošního rozpočtu ŠSČR vzhledem ke 
zrušeným mezinárodním akcím. Odhad propadu výdajů je v současné době zhruba 3 miliony Kč. 
VV ŠSČR schválil zvýšení rozpočtové položky V10.8 Organizace sportu v KŠS o 297.800 Kč na 
celkových 797.800 Kč, což je v souladu se závěry krajské schůzky, která proběhla 30. května v 
hotelu Luna a zúčastnili se jí zástupci všech 14 krajských šachových svazů.  
VV ŠSČR schválil záměr organizace reprezentační akce na přelomu července a srpna v 
Pardubicích, ve spolupráci s AVE-kontaktem. Pro reprezentanty a reprezentantky půjde o částečnou 
náhradu za šachovou olympiádu, která se letos neuskuteční. Schválen byl také projekt podpory 
mládežnických reprezentantů na srpnovém MEU v Koutech nad Desnou. Vzhledem k nejasné 
situaci ohledně ME/MS je možné, že jedinou mezinárodní akcí mládeže bude letos MEU. ŠSČR 
nominuje v každé kategorii 4 chlapce a 3 dívky. V případě, že se v letošním roce mezinárodní 
šampionáty uskuteční, nezanikají účastí na MEU talentům práva účasti na ME/MS vybojovaná na 
MČR.  
Komise pro práci s talenty mimo jiné připravila 2. turnajový grant na podporu mládežnické 
reprezentace ( zde ), uskutečnila online soustředění ( zde ) a pro veřejnost organizuje přednášky 
Trénujte s mistry na YouTube kanálu ŠSČR ( zde ). Trenérská komise spustila školení trenérů 2. 
třídy, ve kterém je prioritou zaměřit se na pedagogické dovednosti. STK ŠSČR připravuje sportovní 
kalendář 2020/2021 a další ročník mistrovských soutěží. S podmínkami červnových dohrávek se 
můžete seznámit zde.  
V rámci zprávy sekretariátu byla odsouhlasena změna termínu tradičního MČR v bleskovém šachu 
na 28. listopadu v brněnském hotelu Voroněž.  
VV ŠSČR se sejde k pracovní online schůzce v úterý 30. června, řádná 145. schůze VV se 
uskuteční v úterý 28. července v Pardubicích.   



 

 

Šachový svět se pomalu začíná vracet zpět za šachovnice, Chodovský šachový 
festival 
Sobota, magické datum 6. 6. 2020. Dlouho očekávaný den u všech dětí, které propadly kouzlu 
šachovnice a figurek. V Karlovarském kraji se po pauze způsobené pandemií koronaviru sešlo 
bezmála 50 šachuchtivých dětí v rámci V. Chodovského šachového festivalu, KP v rapid šachu v 
kategorii U10, U12 a U14. 
 
IM Petr Pisk hraje simultánku proti Nikolce Kůsové  
Pro děti organizátoři připravili nejedno překvapení. Tím prvním bylo malování na obličej a proto za 
šachovnicemi seděla nejedna Zvonilka, Spiderman, víla a jiní hrdinové kreslených pohádek. Druhé 
překvapení na děti čekalo místo oběda. Na festival krátce zavítal manažer mládežnické reprezentace 
IM Petr Pisk. Šest vybraných dětí se statečně postavilo tváří v tvář extraligovému brněnskému 
hráči. A co že se to hrálo? Simultánka na 5 minut. Peťa musel během krátké doby oběhat šest 
šachovnic. Pro diváky úžasná podívaná, pro Peťu žádná legrace. Bojoval statečně a na konec uhájil 
remízu 3:3. Mezi úspěšné se zařadil domácí Míša Pech, karlovarský Jára Kodet a nejmladší 
účastnice turnaje, teprve sedmiletá Nikolka Kůsová, která ten den ukázala, že se v šachovém světě 
neztratí. Nejen, že porazila IM Petra Piska v simultánce, ale získala i titul krajského přeborníka v 
kategorii U10.  
V Karlovarském kraji šachy baví!? 
 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BQA2IV/2245780/2020-06-10/300?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BQA2IV/2245780/2020-06-10/300?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F3


 

 

Nadpozemské šachy 
Datum vydání: 09.06.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
68 582 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 
 

 
 
Červnový Newsletter pro členy ŠSČR 
Datum vydání: 09.06.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Šsčr Ve, Mistrovství Evropy | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Mistrovství Evropy v online rapid šachu 
 
Tisíce šachistů a šachistek se zúčastnily online mistrovství Evropy v rapid šachu, které se konalo v 
řadě kategorií od 16. do 31. května na portále chess.com.Českou republiku celkově reprezentovaly 
stovky hráček a hráčů. Nejvýraznější úspěch zaznamenal Richard Stalmach, který dokázal vyhrát 
kategorii B. Dále desetiletý Roman Popov získal bronzovou medaili v kategorii A a Václav Finěk 
uhrál celkové sedmé místo v kategorii C. Velký úspěch zaznamenala naše dlouholetá šachová 
jednička, velmistr David Navara, kterého až v posledním kole vyřazovacího finále ME porazil 
ruský velmistr Alexej Sarana a náš reprezentant tak získal stříbrnou medaili. 
 
Finále šachového online ME bylo přenášeno živě na webu ČT Sport s komentářem Martina Petra, 
Navarův úspěch měl ohlas i na nešachových serverech. 
 
David Navara – Vugar Asadli, finále ME v online rapid šachu 2020, BNT 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L133A18C/2245780/2020-06-09/312?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BPA31Q/2245780/2020-06-09/313?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

 

 
 
Jedná se o rozhodující pozici rozstřelu prvního kola, ve které David Navara našel fantastický tah 40. 
Jf6+!!, dále přišlo 40…Kg6 41. Dg4+ Kf7 42. De6+ Kg6 43.De8+ Kg5 44.Ve5+ Kf4 45. Jh5 mat. 
 
 
Aktuální situace ohledně soutěží družstev a turnajů v České republice 
 
Jak již bylo uvedeno v minulém Newsletteru, 1. a 2. ligy budou dohrány v červnových termínech. 
Díky příznivější epidemiologické situaci v ČR nebude povinné pro hráče a rozhodčí nosit při 
zápasech roušky ani dodržovat rozestup 2 metrů. Podrobné a aktualizované informace naleznete na 
webu ŠSČR. Aktualizovaný přehled soutěží řízených STK ŠSČR naleznete zde. Pozitivní 
informace se v poslední době objevují v přehledu klasických turnajů na webu ŠSČR, např. by se 
měl uskutečnit šachový festival v Českých Budějovicích (1. – 9. července) nebo Přebor Vsetína (4. 
– 10. července). Jednou z prvních offline akcí posledních měsíců byl zápas mezi GM Veličkou a 
FM Šormem, který skončil vítězstvím Daniela Šorma 8,5 – 7,5. 
 
Mládež nezahálí ani v době koronavirové 
Ve dnech 5. – 6. května se uskutečnil online mládežnický přátelský zápas mezi Českou republikou a 
Izraelem, který bohužel skončil porážkou našich barev. Hodnocení zápasu od FM Vlasáka naleznete 
na webu ŠSČR. Následně 14. – 17. května probíhalo první online soustředění mládeže pod vedením 
Sergeje Movsesjana. Podrobnosti o soustředění sepsal Jakub Kůsa. Aktualizované informace k 
projektu „Scouting“ naleznete na webu ŠSČR. 
 
 
Online aktivity nepolevují 
Online šachové aktivity nepolevují ani po rozvolnění některých omezení v souvislosti s 
koronavirovou epidemií. Parta mladých šachistů založila YouTube kanál TopŠach a na začátek 
června plánuje uzavřený online turnaj TopŠach Trophy 2020. Bližší informace naleznete v 
rozhovoru na webu ŠSČR. 
České ženy obsadily třetí místo ve skupině B online mezistátních zápasů žen, finálový turnaj se 
odehraje 4. června 2020 na portále Lichess. Pro zájemce o řešení šachových úloh je připraven nový 



 

 

tréninkový kalendář s Online šachovými testy na webu Galerie Dolmen. Soutěž probíhá od 25. 
května do 30. června 2020 a je možné se přidat kdykoliv v tomto období. Při online výuce je možné 
zdarma využít portál LearningChess pro šachové oddíly i kroužky ve školách, které nejsou zapojeny 
do projektu Šachy do škol. Dále IM Jaroslav Bureš natočil sérii videí pro šachové začátečníky a 
pokud sami pořádáte online turnaj, můžete ho zařadit do FIDE programu Checkmate Coronavirus. 
 
 
Informace a zajímavosti ŠSČR: 
 
    Národní sportovní agentura vyzývá v souvislosti s žádostmi o podporu v oblasti sportu oddíly a 
TJ ke kontrole povinností vyplývajících z platných právních předpisů 
    Komise mládeže ŠSČR vybrala vítěznou nabídku v konkurzu na pořadatele MČR juniorek a 
dorostenek a Polofinále MČR juniorů a dorostenců 2020, hrát se bude 14. – 21. 11. 2020 ve 
Špindlerově Mlýně 
    Komise mládeže ŠSČR zveřejnila detaily projektu podpory šachových oddílů a kroužků 2020 
    Komise pro práci s talenty vyhlašuje grantové řízení „Podpora mládežnického reprezentačního 
výběru v létě 2020“, uzávěrka přihlášek je 14. června 2020 
    European Chess Academy pořádá od 9. do 30. června 2020 sérii deseti přednášek světových 
trenérských legend 
    Trenérská komise ŠSČR pořádá školení trenérů 2. třídy, první soustředění je naplánováno na 6. – 
7. června 2020 
    Pro znalce šachové historie je připraveno pokračování historického šachového kvízu včetně 
správných odpovědí z minulého kvízu 
    FIDE ve spolupráci s ECU pořádá 5. – 7. června online trenérský seminář 
    Šachy mají své pevné místo i v Lidových novinách 
    Česká trenérská akademie ČOV pořádá online seminář „Rodiče a talent II.“, který proběhne 4. 
června 2020 od 17:00 hod. 
 
Článek publikován 9. 6. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Newsletter. 
 
Susan Polgar Foundation Girls’ Invitational Online Championship 2020 
Datum vydání: 09.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V termínu 20. – 21. června se uskuteční velmi zajímavá akce určená pro dívky narozené 2001 a 
mladší. Jedná se o rapid turnaj, který se odehraje na online šachové platformě chess.com. 
 
Případné zájemkyně budou mít možnost si zahrát o velmi atraktivní cenový fond.  
Podrobné informace o struktuře turnaje, podmínkách účasti, přihláškách aj. naleznete v anglických 
propozicích na 
 
Hvězdný super turnaj v Českých Budějovicích 
Datum vydání: 09.06.2020 
Zdroj: Písecký deník +6 | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: KAMIL JÁŠA | AVE: 29 086 Kč | 
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GRP: 0,03 | Čtenost: 2 281 | Tištěný náklad: 1 340 
 

 
Rapid má vítěze z Rakovnicka: Bauera a Pokornou 
Datum vydání: 08.06.2020 
Zdroj: Rakovnický deník | Rubrika: Sport | Strana: 10 | AVE: 2 604 Kč | GRP: 0,02 | Čtenost: 1 475 
| Tištěný náklad: 340  
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Šachový turnaj 
Datum vydání: 07.06.2020 
Zdroj: chytrazena.cz +1 | AVE: 30 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 059 | RU / měsíc: 174 380 
 
Byl jsem se svou ženou už dva roky a dlouho jsem plánoval s kamarády velký šachový turnaj. Moc 
mi na něm záleželo. 
 
Hrál jsem šachy od dětství, už se svým tatínkem, ale tento turnaj byl jiný. Přijel kamarád z Ameriky 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J4HA20BN0003/2245780/2020-06-07/346?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

a já se chtěl vytáhnout. Trénovali jsme s kamarády pravidelně. Šachy jsou královská hra, a kdo je 
jednou měl rád, tomu zůstanou pod kůží a nevzdá se jich.  
Turnaj nešel naplánovat jinak, než na mé narozeniny. S obavou jsem to řekl své ženě. Vždy slavíme 
mé narozeniny spolu, vždy přesně v den, na který připadají.  
„Nevadí. Nezáleží, v jaký den to přece oslavíme? Pro tebe jsou šachy důležité a já jsem ráda, že se 
věnuješ jim, a ne třeba jiným ženám,“ řekla má moudrá manželka.  
Měla pravdu. Narozeniny jsme mohli oslavit kdykoli. Věděl jsem, že si beru moudrou a citlivou 
ženu, která mě chápe a miluje. Stejně, jako já svou ženu nosím ve svém srdci a nikdy bych se jí 
nevzdal. To radši opustím šachy, na které mám v srdci také rezervované místo.  
V den zápasu jsem byl nervózní, ale má žena mi ráno při snídani dodala trošku klidu. Chápala, že 
nemám chuť na dlouhé rozpravy. Objala mě a zašeptala, že mi věří. A popřála pěkný den.  
Turnaj se konal v odpoledních hodinách a měl skončit v pozdě večer. S kamarády jsme se setkali v 
naší klubovně. Nebudu dlouho popisovat průběh, ale vyhrál jsem. Zvítězil jsem ve svůj 
narozeninový den, s návštěvou, s kterou jsem už dlouho nehrál, a měl z toho obrovskou radost.  
S kyticí růží jsem se vracel domů. Koupil jsem ji předem, chtěl jsem ženě udělat radost. Narozeniny 
mám sice já, ale květiny své ženě nosím poměrně často.  
Vkrádal jsem se tiše do bytu. Myslel jsem, že žena už spí. Byli jsme dohodnuti, že na mě nebude 
čekat. Odložil jsem bundu a vkročil do obýváku. V tom okamžiku se rozsvítila světla a já spatřil na 
stole uprostřed obývacího pokoje hostinu. Byly tam chlebíčky, svíčky, narozeninový dort. Nechápal 
jsem, kdy ho má žena stihla upéct a kde ho přede mnou schovávala. Byl jsem si jistý, že ráno v 
ledničce nebyl.  
„Miláčku, vyhráli jsme!“ Ano, cítil jsem, že jsem nevyhrál jen já, ale i má žena. Byla mi oporou, 
dodala mi klid, a to výhře napomohlo.  
Žena mi dala pusu a podala narozeninový dárek. Byly jím nové šachy a poukaz na wellness víkend. 
Už roky si dáváme k narozeninám a svátkům poukazy. Na masáže, pobyty, bazény, koupele a vše, 
co nás baví. V obálce byla ale ještě kartička se vzkazem.  
Stálo na něm: „Miláčku, já věděla, že vyhraješ! Vím, že jsi dobrý.“  
Nechápal jsem, jak má žena mohla tušit, že šachy vyhraji. Nebyl jsem zase tak dobrý hráč, ale ona 
mi věřila. Uvědomil jsem si, že bych byl hrozně nešťastný, kdybych svou ženu v životě minul a 
nikdy ji nepotkal. Nikdy jsem se s nikým tolik nedoplňoval, jako právě s ní.  
Druhý den jsem vstal dřív, má žena ještě spala. Ten den jsme měli naplánovanou oslavu s rodinou, 
měly přijet i děti. Manželka měla vše připravené. Tiše jsem se vykradl z ložnice a všiml si 
odpadkového koše, který nikdo z nás nestihl večer vynést. Vzal jsem ho a vyšel s ním z bytu. Až na 
chodbě jsem si všiml zmuchlaného papírku. Nemám to ve zvyku, ale rozložil jsem lísteček a četl:  
„Miláčku, nic si z toho nedělej, že jsi ten turnaj nevyhrál. Jsi dobrý šachista a já tě miluji. Je to jen 
hra. Já vím, že jsi ho chtěl vyhrát právě na své narozeniny a s kamarádem, kterého jsi dlouho 
neviděl. V životě ale vyhraješ ještě spoustu turnajů, protože jsi dobrý!“  
Zamotala se mi hlava. Má žena mě chtěla potěšit bez ohledu na to, jak turnaj dopadne. Připravila si 
obě varianty, aby mě podpořila a ukázala mi, jak mě miluje. Lísteček jsem nevyhodil, ale schoval. 
Bude mi navždy připomínat, jak mě má ráda. A i kdyby za čas přišla nějaká ta bouřka, jistě ji 
přečkáme. Já totiž ten ze všeho nejdůležitější turnaj, turnaj svého života, dávno vyhrál. Mám totiž tu 
nejúžasnější ženu, jakou bych si mohl přát!  
čtenář  
ChytráŽena.cz 
 



 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku: červen 2020 
Datum vydání: 06.06.2020 
Zdroj: Rokycanský deník | Rubrika: Rodina | Strana: 4 | AVE: 6 089 Kč | GRP: 0,00 | Čtenost: 0 | 
Tištěný náklad: 1 180 
 

 
 
 
Videa GM Davida Navary z Online ME 2020 
Datum vydání: 06.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Velmistr David Navara, finalista nedávného Online Mistrovství Evropy 2020 přichystal pro šachové 
fanoušky dvě videa, ve kterých analyzuje vlastní partie z tohoto šampionátu. První video je 
zaměřeno na partie, které česká šachová jednička sehrála do semifinále, odkaz ZDE. Ve druhém 
videu zase partie, které sehrál velmistr Navara v semifinále a finále šampionátu, odkaz ZDE. 
 
Při této příležitosti jsme se rozhodli velmistra Davida Navaru trošku vyzpovídat, pět otázek i s 
odpověďmi naleznete níže.  
 
Jaký máte názor na online turnaje?  
Raději bych hrál naživo, ale zatím není tolik možností, obzvláště pokud jde o „velmistrovské 
turnaje“. Za dané situace jsem rád, že se konají online soutěže, je to lepší než nic.  
Jak se Vám hrálo Online ME 2020? Který soupeř Vám kladl největší odpor při cestě do finále?  
Byl jsem hodně nervózní, zápasil jsem i s programem Zoom. (Ten mi kladl odpor po celou dobu 
soutěže a často přede mnou skrýval komunikaci s rozhodčími a s pořadateli.) První dva zápasy byly 
dost náročné, třetí kupodivu o něco méně.  
Jak vysoko řadíte úspěch z Online ME 2020? Je to pro Vás velmi cenné umístění?  
Sám nevím, kam ten úspěch mám zařadit. Výsledek mne pochopitelně těší, ale nepopírám, že díky 
divoké kartě jsem měl cestu k úspěchu výrazně snazší než jiní.  
Myslíte si, že online akce republikových či mezinárodních úrovní budou v budoucnu nahrazovat 
turnaje v reálném světě?  
Doufám že ne. Spíše předpokládám, že oba druhy soutěží budou existovat vedle sebe.  
Kdybyste měl shrnou své uplynulé dva měsíce v online šachovém světě, co Vám to, jako 
velmistrovi světové extratřídy přineslo?  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZR13104B/2245780/2020-06-06/349?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BMA0OZ/2245780/2020-06-06/352?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

Uplynulé měsíce mi přinesly zprvu žádoucí a dlouho zanedbávaný odpočinek, později i občasnou 
sklíčenost. Je otázkou, zda jsem skutečně strávil dva měsíce v online šachovém světě. Odehrál jsem 
dva jednodenní turnaje a řadu tréninkových partií s velmistrovskými přáteli, ale to není až tak 
mnoho. Díky dlouhé pauze jsem odstranil řadu chyb z připravovaných knih, ale už se těším na příští 
soutěže hrané naživo! 
  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 06.06.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 973 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
Také šachy už vás mohou živit 
Datum vydání: 04.06.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U131N14A/2245780/2020-06-06/357?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L129A14A/2245780/2020-06-04/371?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 167 408 Kč 
| GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 
 

 
 
Soutěž červen 
Datum vydání: 04.06.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Martin Petr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Kolik polí je na šachovnici? Kde se narodil první mistr světa Wilhelm Steinitz? Kdo drží nejdelší 
sérii vyhraných partií? Jakého ELA musí hráč dosáhnout k hranici titulu FM? 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BKABU4/2245780/2020-06-04/372?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

 
 
Odpovědi zasílejte do 30.6.2020 na email: lenka.kusova@centrum.cz  
Výhercem minulé soutěže o knihu Metody šachové výuky se stal: Martin Chára  
Gratulujeme!  
Správné odpovědi:  
Jaromír Šulc, Milan Boháček. 115 let výročí ŠSČR  
250 000,– dolarů  
GM Martin Petr 
 
Od smrti v nouzi prvního mistra světa, přes revolucionáře Fischera až po pohádkové 
příjmy šachistů 
Datum vydání: 04.06.2020 
Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | AVE: 35 000 Kč | GRP: 
2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023 
 

 
 
    Praha Cenový fond šachových zápasů o titul mistra světa dosahuje v posledních desetiletích výše 
několika desítek milionů korun, které si mezi sebe dělí jeho dva aktéři. Aktuálně hraná série 
internetových turnajů pro světovou špičku Magnus Carlsen Chess Tour rozdělí mezi účastníky 
jeden milion dolarů. 
 
    Velmistryně Natalie Pogoninová, která před pár lety sestavovala žebříček nejlépe placených 
šachistů, odhaduje, že první tři hráči světového žebříčku si ročně vydělají více než milion dolarů, 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY156086/2245780/2020-06-04/373?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY156086/2245780/2020-06-04/373?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

velmistři z první desítky více než 200 tisíc dolarů, ti z první padesátky přes sto tisíc dolarů. 
 
    Z čeho se tyto příjmy skládají? Jak jsou na tom ti ostatní mimo první světovou padesátku? A 
kolik šachistů se může svým koníčkem živit a kolik z nich jím dokáže zabezpečit i svoji rodinu? 
 
    Rekord a zásluha legendy Bobbyho Fischera 
 
    Začněme krátkým historickým exkurzem. Pražský rodák Wilhelm Steinitz byl mimořádně silným 
šachistou druhé poloviny 19. století, stal se dokonce historicky prvním mistrem světa, přesto v roce 
1900 zemřel v bídě a nouzi. 
 
    Peníze si vydělával na turnajích, ale to nebyly žádné velké a jisté příjmy, které by snad stačily na 
zajištění na stáří. Pravidelným doplňkem pro něj byly honoráře za sloupky v novinách – Steinitz 
vedl šachovou rubriku v britském deníku Field a později psal i pro The New York Tribune a The 
New York Herald. 
 
    Prvním českým šachovým profesionálem byl Karel Opočenský. Také on si kromě občasných cen 
v turnajích vydělával především jako novinář – založil si dokonce šachovu informační agenturu a 
zprávy z turnajů dodával do řady novin a časopisů. 
 
    Po druhé světové válce ji jako přesvědčený komunista začlenil do České tiskové agentury (ČTK) 
a stal jejím zaměstnancem, vedoucím šachové redakce ČTK. 
 
    Příležitostně si velmistři přivydělávali odehráním šachové simultánky nebo nějakou show. 
George Koltanowski objížděl USA a předváděl hraní šachů naslepo i proti několika soupeřům naráz 
a k tomu přidával různé hříčky a „kouzla“ s figurkami. 
 
    Až do 70. let dvacátého století, do krátké éry legendárního Bobbyho Fischera, byly odměny v 
tomto sportu mizivé. 
 

 
 
    Legendární šachista ale prosadil výrazné zvýšení honorářů pro velmistry. Důvod? Prostě nechtěl 
hrát za malé finanční obnosy. „Proč mají golfisté dostávat miliony dolarů za to, že strkají míček do 
díry v zemi, zatímco šachisté za mnohem větší úsilí tisíckrát méně?“ ptával se Bobby Fischer. 
 
    Jen tak mimochodem, v retrobitvě Fischer vs. Spasskij v roce 1992 se hrálo o dosud nejvyšší 



 

 

cenový fond, co kdy kde byl na turnaji či v šachovém zápase vyplacen – o pět milionů dolarů. 
 
    Carlsen mimo měřítka 
 
    V současnosti je absolutním králem, o několik řádů nad ostatními, mistr světa Magnus Carlsen a 
zhruba první světová stovka žebříčku se velmi dobře živí samotným hraním. 
 
    Další stovky až tisíce šachistů se svým koníčkem také živí, ale příjmy již musí kombinovat, když 
si přivydělávají například trénováním, komentováním či publikační činností. 
 
    Carlsen, který již hrál a vyhrál čtyři zápasy o titul mistra světa, si z každého z nich odnesl půl až 
jeden milion dolarů. Dále vyhrál desítky prestižních superturnajů s první cenou v mnoha desítkách 
tisíc dolarů (někde i více než 100 tisíc dolarů), za každou propagační akci mu putuje na bankovní 
účet 80 tisíc dolarů, k tomu neustále rozšiřuje portfolio osobních sponzorů. 
 
    Web ChessAble.com předloni odhadoval, že za sponzorské kontrakty získá Carlsen dva miliony 
dolarů ročně (50 milionů korun). Letos k tomu mimo jiné přibude dalších 10 milionů od sázkařské 
společnosti Unibet. 
 

 
 
    Za uplynulých deset let, co je Magnus Carlsen světovou jedničkou, si hvězdný Nor vydělal již 
odhadem dvacet pět milionů dolarů (600 milionů korun). 
 
    A ještě vyšší hodnotu má jeho akciový podíl ve společnosti Play Magnus AS, která cílí na 
internetový šach. Podle ceny za úpis nových 7 % akcií této společnosti letos v březnu má stávající 
Carlsenův 16tiprocentní podíl ve firmě hodnotu tři čtvrtě miliardy korun. 
 
    Jeden velmistr oporou třeba i deseti týmů 
 
    Velmistři zhruba z první třicítky se střídají na těch nejprestižnějších a nejlépe dotovaných 
turnajích a někteří z nich mají rovněž sponzorské kontrakty – například Rus Sergej Karjakin má 
smlouvu se společnostmi VSMPO-AVISMA a Kaspersky Labna, sponzory Američanů Hikaru 
Nakamury a Fabiana Caruany jsou Red Bull, respektive Liberty Science Center. Nizozemská 
jednička Anish Giri je pak spjata s Optiverem. 
 



 

 

 
 
    Ti ostatní, pokud se chtějí živit výhradně šachem, už většinou nevyjdou jen s výhrami z turnajů a 
musejí hrávat několik různých národních lig. Evropské soutěže družstev, ve kterých se platí za 
odehranou partii, jsou pro většinu šachových profesionálů základem jejich ročního příjmu. 
 
    Běžné je, že velmistři hrají pět až deset národních lig v jedné sezoně. Samozřejmě neodehrají ve 
všech všechny partie, celkově jich ale stihnou několik desítek a padesát ligových partií za sezonu 
není výjimkou. 
 
    Různé týmy jsou různě bohaté a honoráře se samozřejmě liší i podle ratingu hráče, za jednu 
ligovou partii dostane velmistr mezi stovkou a tisícovkou eur. 
 
    Na světě budou odhadem tisíce šachistů, kteří se šachem živí. V České republice jde o několik 
desítek lidí, nejlépe je na tom pochopitelně David Navara, 27. hráč světového žebříčku. 
 
    S klesajícím ratingem musejí šachoví profesionálové více diverzifikovat své příjmy, protože se 
dostanou většinou jen na výrazně méně dotované turnaje a honoráře za ligové partie jsou také jen 
zlomkem výdělku elitních hráčů. 
 
    Přesto také v tomto krásném sportu došlo během uplynulých desítek let ke změnám k lepšímu a 
příběhy podobné těm Steinitze už patří jen do kronik a archivů. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 04.06.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 5 211 Kč | 
GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
Šachové klání v loketské knihovně vyhrál Kuba 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U129N15B/2245780/2020-06-04/374?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1EA20BJ0011/2245780/2020-06-03/380?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

Datum vydání: 03.06.2020 
Zdroj: sokolovsky.denik.cz +7 | Rubrika: Čtenář reportér | Autor: autor externí | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,40 | RU / den: 36 120 | RU / měsíc: 253 993 
 
První akcí doby pokoronavirové v loketské knihovně bylo šachové klání. 
 
"Děti, teenageři, mladí, střední věk i kmeti se mohli utkat v sobotu 30. května 2020 v bleskových 
partiích (10 minut na hráče) nad šachovnicemi o tradičně spektakulární ceny! "Děkujeme Zdeňkovi, 
Honzovi, Danovi a v neposlední řadě - vítězi Kubovi. Těšíme se příště!" vzkázali knihovníci. 
 
Soutěže družstev – aktualizace 3. 6. 
Datum vydání: 03.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Milí šachoví přátelé, 
 
všechny informace uvedené v předchozím článku, týkající se dohrání soutěží družstev, zůstávají v 
platnosti. Tedy především termíny letošních dohrávek, pro 1. ligu 13.–14. června 2020, pro 2. ligu 
27.–28. června 2020 a pro soutěže mládeže 19.–21. června 2020. Níže uvedené podmínky 
dohrávání jsou platné i pro otevřené turnaje: 
 
1) Hráči a rozhodčí během zápasu nemusí nosit roušky. Pro hráče a pro rozhodčí také neplatí 
vzájemný rozestup 2 metrů, může být menší. 
 
2) Diváci, realizační tým (trenéři, rodiče), případně další účastníci musí dodržovat od hráčů odstup 
alespoň 2 metrů. Maximální počet lidí na sportovišti v jednom okamžiku je 300 osob. Je nutno si 
uvědomit, že hráč je po skončení své partie považován za diváka. 
 
3) Pomůcky ke hře (šachovnice, figury, hodiny, stoly) budou po zápase dezinfikovány. 
 
  
 
STK ŠSČR rozhodla o technických podmínkách dohrávání, viz článek zde. Pro republikové soutěže 
zůstávají v platnosti ustanovení o pokutách (např. v případě nenastoupení týmu k utkání nebo 
nenastoupení hráče základní sestavy ke dvěma partiím v průběhu sezóny). Stejně jako v minulých 
letech je možné zaslat vedoucímu soutěže žádost o prominutí pokuty, o této žádosti následně 
rozhoduje STK ŠSČR. V odůvodněných případech může být pokuta snížena nebo odpuštěna. 
Zároveň byla upravena pravidla 1. a 2. ligy 2019/2020 ohledně čl. 5.3.5 Soutěžního řádu ŠSČR tak, 
že 2 kontumace družstva v posledních 2 kolech nebudou znamenat jeho vyloučení ze soutěže a tedy 
ani přeřazení do nižší soutěže. 
 
Komise rozhodčích ŠSČR připravila pokyny pro rozhodčí. Dozvíte se z nich například to, kdy se 
účastník zápasu stává hráčem a nemusí mít roušku, a také jaký je postup, pokud v zápase nebudou 
obsazeny všechny šachovnice. Kompletní pdf najdete zde. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BJADQT/2245780/2020-06-03/383?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

Zároveň STK ŠSČR připravila předpokládaný harmonogram přípravy následujícího ročníku 
ligových soutěží družstev 2020/2021. Pokud červnové dohrávky proběhnou podle plánu, celé 
šachové hnutí bude mít na přípravu následujícího ročníku méně času než obvykle. Zároveň jsou ale 
termíny realizovatelné, jsou rozložené do celého léta a najdete je v následující tabulce: 
 

 
 
VV ŠSČR pak stanovil změnu data vydání sportovního kalendáře ŠSČR na 22. 7. 2020 a KŠS na 
31. 8. 2020. 
 
S přáním všeho dobrého, 
 
Martin Petr, 
 
předseda ŠSČR 
  



 

 

Noční můra 
Datum vydání: 02.06.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
60 401 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
 

 
 
Seriál Czech tour 2020/2021 – letní část 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L127A18A/2246352/2020-06-02/7?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2246352%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BIAAW2/2245780/2020-06-02/396?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F4


 

 

Datum vydání: 02.06.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
S mírným zpožděním, daným komplikacemi s koronavirem, přinášíme seznam letních akcí, které 
proběhnou od července do září v rámci seriálu Czech tour. 
 
Největší akce svého druhu – festival šachu a her Czech open – proběhne poprvé v historii nikoliv v 
červenci, nýbrž v září, a to konkrétně od čtvrtka 17.9. do pondělí 28.9. Využije se tak státní svátek 
vycházející právě na pondělí. Délka festivalu i počet turnajů bude mírně zkrácen, avšak ty 
nejdůležitější turnaje jsou zachovány. Celá akce začne tradičním, velmi oblíbeným MČR 4-
členných družstev (ČT 17.9.-NE 20.9.). Následovat pak budou hlavní turnaje, letos však pouze 2 na 
místo tradičních 4 (PO 21.9. – PO 28.9.). V době hlavních turnajů proběhne během tří dopolední 
MČR v rapidu (ST 23.9.a ČT 24.9.) a MČR ve Fischerových šachách (PÁ 25.9.). V důsledku 
změny termínu se mění i hrací prostor. Namísto zimního stadiónu proběhne festival ve veletržním 
centru Ideon. Doufejme, že návrat ke kořenům – Czech open probíhal v Ideonu v letech 1998-2009 
– bude pouze na jeden rok. 
 
V době, kdy je stále omezeno cestování, se hrají šachové turnaje on-line 
Datum vydání: 01.06.2020  
Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 2 | AVE: 326 648 Kč | GRP: 6,55 | 
Sledovanost pořadu: 589 287  
 
Petr VICHNAR, moderátor  
V době, kdy je stále omezeno cestování, se hrají šachové turnaje on-line. Včera vyvrcholilo 
mistrovství Evropy a nejlepší český hráč současnosti David Navara se dostal až do finále. 
 
redaktor  
Nejlepší český hráč současnosti podlehl ve finále dvacetiletému ruskému velmistrovi Alexey 
Saranovi, který předtím vyřadil největšího favorita turnaje, a po Navarovi držitele druhé divoké 
karty, Aniše Giriho z Nizozemska. 
 
David NAVARA, finalista ME v online šachu  
Už na začátku jsem udělal nějakou chybu a pak se to táhlo a v té druhé partii soupeř hrál výborně. 
 
redaktor  
Po mistrovství Evropy, které trvalo 2 týdny a účastnilo se ho 5000 hráčů, teď Navaru čekají méně 
vypjaté dny. 
 
David NAVARA, finalista ME v online šachu  
Teď mě ještě čekají soutěže online. Potom hrát naživo začneme nejspíš někdy v červenci, některé 
soutěže se v Čechách začnou hrát už v červnu, ale je to tak nějak pomalý rozjezd, není to takové 
jako obvykle, protože většinou se o prázdninách hraje řada turnajů a letos to bude skromnější kvůli 
těm cestovním omezením. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E153A084/2245780/2020-06-01/408?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F5


 

 

Grantové řízení na podporu mládežnického reprezentačního výběru v létě 2020 
Datum vydání: 01.06.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Čr Petr Pisk | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Komise pro práci s talenty vyhlašuje grantové řízení Podpora mládežnického reprezentačního 
výběru v létě 2020. 
 
 
Cíl projektu: 
Podpořit talentované hráče a jejich trenéry při účasti na kvalitních turnajích na domácí nebo 
zahraniční scéně, kde se střetnou se silnými soupeři. 
 
O jaké turnaje je možné žádat: 
Grant neplatí pro oficiální (postupové) a reprezentační akce mládeže hrané ve vážném tempu. 
 
Kdo může o grant zažádat: 
O podporu mohou žádat dospělí talenti, trenéři, rodiče nebo klub hráčů či hráček ze seznamu ( 
odkaz ). Tento grant je určen pro turnaje začínající mezi 1. červencem a 30. září 2020. 
 
Výše grantového příspěvku: 
Minimální ani maximální výše příspěvku není určena. 
 
Příjem žádostí: 
Uzávěrka je v neděli 14. 6. 2020 ve 23:59. 
Vyplněnou žádost, která bude obsahovat název turnajů a termíny zasílejte na adresu 
petr.pisk@chess.cz. Prosím přidejte předpokládané náklady, jméno trenéra a způsob spolupráce při 
turnaji (osobně, skype,…). 
O doručení žádosti budou žadatelé zpraveni emailem. 
 
Hodnotící kritéria: 
Kvalita a přiměřenost turnaje 
Kvalitní trenérské zázemí při akci 
 
Vyhodnocení: 
Žádosti vyhodnotí Komise pro práci s talenty. Všichni úspěšní žadatelé budou informováni o 
výsledku a o výši dotace, kterou obdrželi. Tato informace bude prezentována na webu chess.cz. 
Úspěšní žadatelé budou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti zprávu (ve wordu), 
která bude prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Dále zaslat všechny své partie z turnaje 
ve formátu pgn a taktéž minimálně jednu vlastní okomentovanou partii z turnaje (ve formátu pgn). 
Trenérský doprovod je povinen do 7 dnů od skončení turnaje sepsat neveřejnou hodnotící zprávu o 
svěřenci i o turnaji. Splnění všech podmínek, resp. úroveň článku, analýzy i hodnocení, bude mít 
vliv na další grantová řízení! 
 
Další informace: 
Na přidělení grantu nemá žadatel právní nárok. Grantová podpora pro úspěšné žadatele bude 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20BHA9C0/2245780/2020-06-01/422?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2245780%2Fpage%2F5


 

 

vyplacena rodičům talentovaných hráčů. Zaplacení turnajových nákladů či případné trenérské 
odměny jsou následně ve vlastní režii rodičů. 
Úspěšní žadatelé jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a 
mládežnické reprezentace ČR. 
 
Kontaktní osoba pro případné konzultace: 
manažer reprezentace mládeže ČR Petr Pisk, tel. 731 465 344, petr.pisk@chess.cz 
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