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 Šachové podcasty šachuj.cz 
Datum vydání: 31.12.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Jozef Valenčík | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Šachuj.cz přichází s novým projektem šachových podcastů. Na naší scéně se jedná o jedinečný 
formát, ve kterém budeme přinášet pravidelné rozhovory s šachovými osobnostmi, nejen o 
šachových tématech. Aktuálně jsou vydány tři díly, ten první se zakladatelem Bratislavské šachové 
akademie Michalem Vrbou, druhý s IM Tadeášem Krieblem a třetí s Petrem Boleslavem. Podcasty 
je možné poslouchat na webu šachuj.cz nebo všech podcastových aplikacích (Spotify, Apple 
Podcasts, …). 
 
Jozef Valenčík 
www.sachuj.cz 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20HE3644/3008214/2020-12-31/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1


 

 

 
Chvíle nad šachovnicí 
Datum vydání: 31.12.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 5 606 
Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 |Tištěný náklad: 540 
 

 
 
Silvestrovské povídání – ze života sekretariátu 
Datum vydání: 31.12.2020 
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Zdroj: chess.cz | URL | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Před dvěma lety jsme vám na Silvestra přinesli několik úsměvných historek ze života 
sekretariátu ŠSČR. Od té doby se opět něco urodilo, a tak vám můžeme přinést další silvestrovské 
povídání. Snad vás pobaví! 
 
Zdvořilá odpověď  
Zaměstnanec sekretariátu chce zdvořile přesměrovat emailový dotaz z členské základny týkající se 
objednávky knih: “Kontaktujte prosím kolegyni XY a nejen vaše knižní potřeby budou 
uspokojeny.” Naštěstí před odesláním emailu si svou odpověď ještě jednou přečetl.  
 
Geometrická úloha  
Emailový dotaz z členské základny ohledně podmínek pro dohrávání šachových soutěží v sezóně 
2019/2020 ovlivněných koronavirovou epidemií: “Chtěl bych se zeptat k bodu 2) ze 14.5.2020, 
který je zveřejněn na stránkách chess.cz. Jak tomu rozumím já: Jakmile partie skončí, skončí pro 
oba hráčesoučasně, oba se stanou diváky a ti od sebe mohou být blíže než 2 metry (alespoň se o tom 
nikde nic nepíše), takže je to v pořádku. Pokud se ale na sousední šachovnici bude pokračovat ve 
hře, je nutno zajistit, aby tito (před chvílí ještě hráči, nyní diváci) byli od těchto hráčů alespoň 2 
metry. Je tedy potřeba zajistit dostatečně velkou hrací místnost, aby od sebe byly hrací stoly 
dostatečně vzdáleny? Pokud bych měl např. hrací stoly v jedné řadě, tak by bylo potřeba mít hrací 
místnost alespoň 18 metrů dlouhou (7 dvoumetrových mezer + 8 půlmetrových šachovnic)? 
Dohrání soutěží se řeší i v krajských šachových svazech, tak jen abych měl představu, zda se (v 
případě dohrávání soutěží) takto zvyšují nároky na velikost hrací místnosti. Možná by z toho mohla 
být zajímavá geometrická úloha, vypočítat co nejmenší možnou velikost hrací místnosti, která by 
toto splňovala.”  
 
Volební lístky  
Volby do Výkonného výboru a Revizní komise probíhají na Konferenci ŠSČR dle ustanovení 
Volební komise a Volebního řádu. Přítomní delegáti daného kandidáta obvykle na volebním lístku 
zakroužkují, pokud ho chtějí volit, anebo přeškrtnou či nechají bez označení, pokud ho volit 
nechtějí. Jak ukazují následující dva obrázky, někteří delegáti občas vyjadřují svou spokojenost či 
nespokojenost s kandidátem nad rámec doporučených volebních ustanovení.  
 
Úprava reprezentační smlouvy  
Jeden z našich reprezentantů pověstný svým smyslem pro fair play je nespokojen s formulací ve své 
reprezentační smlouvě. V jednom bodě je totiž uvedeno “odehraje domluvený zápas”. Následná 
oprava “odehraje sjednaný zápas” již prošla a smlouva byla podepsána.  
 
Oběd  
Zaměstnanec sekretariátu jde na oběd do místního strahovského bufetu. Po příchodu říká paní za 
pultem: “Dneska mám takovej hlad, že sním cokoliv. Klidně mi dejte něco, čeho se chcete zbavit.” 
Odpověď je pohotová: “Manžela!”  
 
Velmistrovský požadavek  
Zaměstnanci sekretariátu jsou na různé výstřelky a požadavky šachistů zvyklí. I ty služebně 

https://www.chess.cz/silvestrovske-povidani-ze-zivota-sekretariatu/


 

 

nejzkušenější však překvapila forma požadavku v dopise jednoho nejmenovaného velmistra: “Bylo 
by na místě mi uhradit asi 400 Kč za snídaně a hajzl papír, což jsem si musel hradit ze svého.”  
 
Programátorova pomsta?  
Byla spuštěna online soutěž pro školy zapojené v projektu Šachy do škol. Všem školám zapojeným 
do projektu se rozeslaly unikátní odkazy na soutěž a přístupové kódy. Tyto kódy byly náhodně 
generované čtveřice čísel a malých a velkých písmen zasílané externím spolupracovníkem. Tedy 
původně to jako náhodně generované vypadalo, např. rrNw, 30cH, Dd03, si1B apod. Když se v 
kódech objevilo hn0J, ještě se pobavení zaměstnankyně sekretariátu dalo vysvětlit nedostatkem 
zábavných podnětů v šachové administrativě. Když se však objevil kód SERE, začala již o 
náhodném generování trochu pochybovat. Protože kódy byly určené k vyplňování dětmi, požádala 
dotyčného externího spolupracovníka, zda by tento konkrétní nemohl být přeci jen nahrazen 
nějakým méně kontroverzním. Dle jeho odhadu bylo pravděpodobnou příčinou nejspíše jeho 
přehnané bombardování programátorasoutěže četnými dotazy. Proti tomu zvolil 
pan programátor právě tuto formu jemně naznačující jeho rozmrzení z pracovního víkendu. 
Nakonec byl kód v míru přepsán a výchova dětí ze ZŠ v Týnci nadLabem nepřišla k žádné úhoně. 
Zkrátka i programátoři mají rádi své poklidné víkendy.  
 
Rada z členské základny  
Jeden ze členů nám na závěr svého dlouhého dopisu zaslal doporučení, jak jednoduše lze získat 
finanční prostředky do svazového rozpočtu: “ Mám návrh, jak zajistit finanční prostředky do 
rozpočtu šachového svazu. Jeden nejmenovaný alarmistický ideolog, který o sobě tvrdí, že „my 
máme nejlepší stránky široko daleko“, opakovaně vysvětluje, že má na internetu 4000 fanoušků. 
Proč toho nevyužít? Jeden člen může jít na 2 měsíce trvající brigádu na chmel a vydělá si 20 000 
Kč. Kdyby šli 4 internetoví fanoušci, tak vydělají 80 000 Kč. Kdyby šlo 40 fanoušků, tak 800 000 
Kč. Kdyby šlo česat chmel 400 fanoušků, tak 8 000 000 Kč. Kdyby 4 000 fanoušků, tak vydělají 
úctyhodných 80 000 000 Kč. Nažeňme internetové diskutéry z virtuálního světa do světa reálného. 
Ať jdou šachoví internetoví diskutéři na brigádu sklízet chmel.”  
 
Dopis z archivu  
Zaměstnanec sekretariátu narazil na jeden archivní dopis ze 70. let s následující historkou ze 
šachového turnaje: “Využívám příležitosti, abych Ti pogratulovala k Vašemu předsedovi oddílu. 
Říkalas tuším, že Ch. je předseda? Po vánočním turnaji je proslavený mezi doktory celého okresu 
(všichni dodávají: “To víte, Pražák.”). Vsadil se s J. o 200 Kčs, že sní 5 večeří, tak je sežral a v noci 
ho vezla pohotovost do nemocnice, chtěli ho dokonce operovat. Pak ho nějak pustili na revers, 
samozřejmě další partii prohrál právě s J.”  
 
Nevyžádaný telefonát  
Čas od času zaměstnance sekretariátu telefonicky kontaktují operátoři call-center s nevyžádanými 
obchodními nabídkami, o které obvykle nemají sebemenší zájem. Hlavním cílem je pak takový 
telefonát co nejdříve ukončit. Tentokrát volá paní ohledně nabídky výhodných investic. Po úvodním 
představení nabídky položí otázku: “Vy si nějak zhodnocujete svoje finance?”. Ovšem po odpovědi: 
“Ne, já si je znehodnocuju.” rychle pochopí, že další pokračování rozhovoru nemá smysl.  
 
Zdůvodnění duplicitní platby  



 

 

Zaměstnankyně sekretariátu zasílá dvě totožné platby stejnému příjemci. Program na odesílání 
plateb však sveřepě trvá na tom, že duplicitní platba musí být zdůvodněna, jinak nebude odeslána.  
  



 

 

Nestává se, že by se šachisté poprali 
Datum vydání: 30.12.2020 
Zdroj: Chomutovský deník +3  | Rubrika: SPORT / Publicistika | Strana: 14 | Autor: JIŘÍ 
TŮMA | AVE: 26 782 Kč | GRP: 0,07 | Čtenost: 6 144 | Tištěný náklad: 470 
 
 

 
Rok 2020 patřil Dámskému gambitu 
Datum vydání: 30.12.2020 
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Kdo neviděl nový seriálový hit Netflixu Dámský gambit, ten jako by nebyl. Jedná se o skvělou 
reklamu na šachy, za kterou si rádi lidé zaplatí. Článek nesoucí stejný název na webu časopisu 
Finmag z pera redaktora Michaela Durčáka se tentokrát zabývá seriálovým hitem roku 2020. 
 
Článek naleznete na webu finmag. Jak napovídají podtituly (Zázrak ze sirotčince, Šachové šílenství, 
Na ramenou banality) je na co těšit a článek stojí za to si přečíst!  
 
Závěr článku z webu finmag:  
„Queen’s Gambit nám předvedl, jak jediný populární seriál dokáže zvednout zájem o 
pozapomnutou krásnou věc. Servíruje sice banální pravdy – ale lidi kvůli němu znovu kupují a 
hrají šachy. Možná to bude víc než dočasná móda a dočkáme se nové generace šachových 
velmistrů. A pokud má pravdu Hikaru Nakamura, podle kterého je „nedostatek“ 
top šachistek důsledkem pouhé statistiky, protože od útlého věku prostě míň děvčat hraje šachy, pak 
se možná dočkáme i velmistryň. Protože se holky nebudou bát. Byl by to hezký paradox, kdyby hře, 
která je oslavou lidského ducha, pomohla nepříliš vynalézavá banalita.“  
 
Dámský gambit. reklama na šachy, za kterou si lidi rádi zaplatí 
Datum vydání: 30.12.2020 
Zdroj: finmag.cz | Rubrika: Recenze | Autor: Michael Durčák | AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,20 | RU / 
den:18 339 | RU / měsíc: 243 470 
 
Nový seriálový hit Netflixu Dámský gambit není tím nejlepším, co streamovací gigant letos vyrobil. 
Má dost vad na kráse a trpí schematičností. Ale zase jednou po čase nám ukázal, že síla 
mainstreamu může posloužit i dobré věci. Nemyslím stereotypnímu feminismu, ale šachu. 
 
Dámský gambit(Queen’s Gambit) je adaptací stejnojmenného románu 
amerického spisovateleWaltera Tevise. který vyšel vroce 1983, rok před autorovou smrtí. Do 
češtiny kniha zatím není přeložená, ale překladu se zřejmě vzhledem ke komerčnímu úspěchu 
seriálu brzy dočkáme. Ostatně román se stal skoro čtyři dekády od prvního vydání také „konečně“ 
bestsellerem New York Times. 
 
Zázrak ze sirotčince 
 
Seriál se ve shodě sknižní předlohou odehrává vpoválečných Spojených státech. Sleduje dospívání 
hlavní hrdinky v 50. a 60. letech a její cestu zázračného šachového dítěte od začátků ve sklepě až 
ktriumfu na šampionátu vnepřátelské Moskvě. 
 
Elisabeth Harmonová jako děvčátko osiří při autonehodě a vyrůstá v křesťanském sirotčinci pro 
dívky ve státěKentucky. Chovankyním tu svitaminy podávají taky sedativa na uklidnění a Beth si 
na nich vybuduje závislost, která ji neopustí prakticky celý seriálový život. 
 
Pro její budoucnost je kromě vznikající závislosti na lécích určující především pouto 
se správcemsirotčince. Vlastně proti svému přesvědčení ji naučí hrát šachy: 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/F99A20HD0001/3009400/2020-12-30/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3009400%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

„Holky šachy nehrajou,“ řekne jí jednou chladně. Povolí ale. Téměř okamžitě totiž rozpozná 
Bethino nadání, které dívka rozvíjí, když si během halucinací ze sedativ, přehrává šachové variace 
na stropě. Tady se režisér Scott Frankinspiroval unejlepšího amerického hráče a šachového 
streamera – velmistra Hikara Nakamury – který je známý tím, jak během partií při propočtech 
civívá do stropu. 
 
Beth samotná, ztvárněná Anyou Taylorovou-Joyovou, je jakýmsi fiktivním ženským 
protějškem Bobbyho Fischera – amerického mistra světa všachu, který jediný véře studené války 
vyrval titul zrukou hráčů ze SSSR. Až na něj byli od druhé války všichni mistři světa Sověti, než 
jejich hegemonii utnul vroce 2000 Ind Višvanáthan Ánand. 
 
Fischer byl sice génius, ale celý život se choval extravagantně, měl psychické problémy a na 
sklonku života se regulérně zbláznil. Ostatně titul, který získal vroce 1972 vutkání 
proti Borisi Spasskému, nikdy ani neobhajoval. 
 
Vjistém smyslu je Queen’s Gambit ukázkou díla pracujícího salternativními dějinami. Bruce 
Pandolfini, americký šachový teoretik, pedagog a trenér, který pomáhal jak tvůrcům seriálu, tak i 
před desetiletími spisovateli, tvrdí, že Walter Tevis se při tvorbě svého světa Fischerovi snažil 
dokonale vyhnout. Nahradil ho postavou, která má některé jeho povahové rysy – vseriálu jedna 
zpostav Beth doslova říká: „Kreativita a psychóza jdou často ruku v ruce. Nebo tedy také genialita a 
šílenství.“ Má i vlecčem podobný osud – i Elisabeth Harmonová nakonec vposledním díle série 
uspěje vsouboji se Sověty, na rozdíl od Fischera ale přímo vMoskvě – vjiném je ale jeho 
dokonalým protikladem. Vjiných ohledech je ale jeho dokonalým popřením. Je přece jenom žena 
a Bobby Fischer prý mimo jiné řekl: „Všechny jsou slabé, všechny ženy. Vporovnání smuži jsou 
hloupé. Víte, neměly by hrát šachy. Jednu každou partii proti muži prohrajou.“ 
 
Podle konfekčního střihu 
 
Bohužel příběh minisérie je jen generická variace na příběh o ošklivém káčátku. Ze zamlklé dívky, 
která příliš nedbá na svůj vzhled, se vprůběhu let spřibývající slávou, dobytou na šachovnici – ale 
také pod vlivem adoptivní matky – stane elegantní zrzka, která snadno láme srdce mužům 
i králeprotivníkům. Děj je víceméně předvídatelný a těch několik málo zvratů vlastně neslouží 
ktomu, aby vás donutily si pustit si další díl, spíš jako zoufalá snaha posunout děj o kus dál 
kpředpokládanému velkému finále. 
 
Kromě schematičnosti díla je problém také vlastně malá škála postav, které se neustále vracejí Beth 
do života, i málo nápadité lokace a klišovité znázornění poválečné prosperity USA, a dokonce i 
soundtrack, který seriál podkresluje. Seriál se marně snaží bojovat stím, aby sklouznul do ohraného 
narativu o triumfálních úspěších ve studené válce, ale činy postav na plátně působí nevěrohodně. 
Kulisy i protivníci během závěrečného moskevského utkání jsou natolik karikaturou primitivního 
totalitarismu, že původní zpráva o tom, že šachy jsou víc než ideologická válka supervelmocí – jak 
to bral i Bobby Fischer – úplně zaniká. 
 
Ve skutečnosti šachy byly stejně jako další sportovní odvětví, důležitým kolbištěm studené války, 
ať se to velmistrům líbilo, nebo ne. Ideologický konflikt, který se nemohl přenést na tradiční 



 

 

bojiště, propukal všude jinde. Tedy i ve sportu, což mimo jiné přispělo třeba kobrovské popularizaci 
amerických sportů vzahraničí, ale také profesionalizaci mnoha sportovních odvětví 
vsamotných USA. 
 
Schematičností bohužel trpí i samotná hlavní postava, zploštělá na jakousi průkopnici 
ženského šachu, které navíc hloupě všichni muži vjejím životě házejí na cestě ke snu permanentně 
klacky pod nohy. Nic proti emancipaci žen ve sportu, bylo by ale asi lepší vyvarovat se 
zesměšňování žen, které si zvolily – třeba na rozdíl od Harmonové – jinou cestu. Je ostatně 
pozoruhodné, že zatímco všechny ostatní postavy (především ty mužské pochopitelně), které 
oplývají nějakou neřestí, na ni dřív nebo později dojedou, Harmonová ale dokáže sminimálním 
dopadem na osobní život i kariéru překonat jak závislost na pití, tak prášcích. Jinými slovy, i bez 
mizerné psychologie postav pochopíte, že feminismus si zaslouží lepší hrdinky, než je zrovna Beth. 
 
Šachové šílenství 
 
Možná zajímavější než seriál samotný je jeho dosah a vliv na šach a šachovou komunitu. Celou 
sérii vidělo zatím zhruba 62 milionů lidí. A fenomén Queen’s Gambit ukazuje, že popkultura 
vlastně občas má i pozitivní dopad. 
 
Od premiéry seriálu stoupl zájem o šachové sady vamerickém Wallmartu o 1000 procent a na 
internetové aukční síni Ebay zájem o šachy vzrostl o 215 procent. Nepopulárnější šachová 
stránka chess.com díky Beth Harmonové zaregistrovala nárůst ztřiceti tisíc na sto tisíc hráčů denně. 
Tento skok pak zastínil i předešlý nárůst způsobený karanténou a pandemií koronaviru. A spolu 
s hráčiobrovsky přibývá i hráčů falešných. Pokud by šachy zaujaly i vás, Wall Street Journal vydal 
hezký návod, jak začít hrát. 
 
Velmistři aktivnější na sociálních sítích si libují, že seriál dokázal vlastně velice dobře vystihnout 
podstatu a atmosféru světa profesionálního šachu – což je vlastně překvapivé, když vcelém seriálu 
vidíme téměř kompletní zhruba tři partie. Přesto jsou ale v seriálu i některé chyby. Mně přišlo 
minimálně zvláštní především ztvárnění systému šachových turnajů, které vněm připomínají play-
off systém. Ten pochopitelně vyhovuje vyprávění, protože jeho přirozeným vyvrcholením je pak 
„velké finále“, se skutečností se ale rozchází. 
 
Všechny partie na svém youtubovém kanále velmi pěkně analyzoval chorvatský mezinárodní 
velmistr Agadmator (Antonio Radić). Pokračuje tak vtradici – postupně během let rozebral snad 
všechny slavné šachové momenty vpopulárních filmech a seriálech, ale také historické i současné 
hry těch nejlepších šachistů. U jeho monotónních analýz se skvěle usíná, ale než usnete ledacos se 
naučíte. A zároveň zjistíte, že seriálové partie mají své skutečné, historické protějšky, které autoři – 
spolu sodbornými poradci, kterými byl už zmíněný Bruce Pandolfini a někdejší 
šampion Garry Kasparov – tah od tahu přenesli do světa Beth Harmonové. 
 
Na ramenou banality 
 
Od uvedení seriálu se na novo rozběhla diskuze o „nedostatku žen“ vnejvyšších patrech 
světového šachu. Jedinou šachistkou, která se kdy dostala do top 10 světového žebříčku FIDE, 



 

 

je MaďarkaJudit Polgárová. Podařilo se jí to vroce 2005, od roku 2015 už ale na turnajích nehraje. 
 
Zvláštností profesionálního šachu je, že vněm – na rozdíl od jiných sportů, které mají soutěže pro 
muže a soutěže pro ženy– existují soutěže pro všechny a soutěže pro ženy. Judit Polgárová ale 
sveřepě všechny ženské soutěže odmítala. 
 
Neexistuje asi hra, která by dokázala všechny myslitelné rozdíly mezi soupeři vyrovnat nebo 
rovnou vymazat jako šachy. Pochopitelně kromě výhody prvního tahu, kterou má hráč s bílými 
figurami. Jezdce, dámu nebo střelce nezajímá vaše pohlaví, věk nebo fyzické proporce. Jak říká 
Beth Harmonová: „Je to celý svět složený jen z64 polí.“ 
 
Queen’s Gambit nám předvedl, jak jediný populární seriál dokáže zvednout zájem o pozapomnutou 
krásnou věc. Servíruje sice banální pravdy – ale lidi kvůli němu znovu kupují a hrají šachy. Možná 
to bude víc než dočasná móda a dočkáme se nové generace šachových velmistrů. A pokud má 
pravdu Hikaru Nakamura, podle kterého je „nedostatek“ top šachistek důsledkem pouhé statistiky, 
protože od útlého věku prostě míň děvčat hraje šachy, pak se možná dočkáme i velmistryň. Protože 
se holky nebudou bát. Byl by to hezký paradox, kdyby hře, která je oslavou lidského ducha, 
pomohla nepříliš vynalézavá banalita. 
  



 

 

Potěšení v ušáku 
Datum vydání: 29.12.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 16 | Autor: PAVEL 
MATOCHA | AVE: 65 032 Kč |GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný 
náklad: 26 630 
 

 
 
 Skvělý úspěch českého šachu. Talent Finěk získal na mistrovství světa do 10 let 
stříbro 
Datum vydání: 24.12.2020 
Zdroj: sportovnilisty.cz +1  | URL | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU / 
měsíc: 74 572 
 
Těsně před Vánoci přiletěla radostná zpráva z online mistrovství světa mládeže v šachu. Jeden z 
nejtalentovanějších českých šachistů Václav Finěk vybojoval v kategorii do 10 let stříbrnou 
medaili, když nestačil pouze na Sinu Movaheda z Íránu. Finěk nadále zůstane světovou jedničkou. 
 
Úterní podvečerní finále proti Íránci Movahedovi v neprospěch Fiňka, čerstvého držitele ocenění 
Talent roku, rozhodlo až nastavení.  
Jak říkám...„V první partii mohli diváci sledovat bitvu, která trvala celých 102 tahů. Výhoda se 
přelévala z jedné strany na druhou, nakonec se v samém závěru radoval Íránec. Ve druhé partii měl 
íránský soupeř zcela vyhranou pozici, ale přehlédl taktický úder, ztratil figuru a výslednou 
koncovku český reprezentant zkušeně vyhrál. Drama tak musela rozhodnout závěrečná 
armageddonová partie. V ní byl lepší íránský soupeř a zaslouženě zvítězil. Stříbrná medaile českého 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L300A16C/3008214/2020-12-29/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20H70005/3009400/2020-12-24/96?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3009400%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20H70005/3009400/2020-12-24/96?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3009400%2Fpage%2F1%2Ffirst
http://www.sportovnilisty.cz/skvely-uspech-ceskeho-sachu-talent-finek-ziskal-na-mistrovstvi-sveta-do-10-let-stribro/


 

 

reprezentanta je přesto krásný úspěch,“ komentoval průběh 
finále předseda Šachového svazu ČR Martin Petr.  
Václav Finěk byl jako světová jednička kategorie U10 nasazen přímo do vyřazovací části turnaje. 
Po snadném postupu z osmifinále se český talent zapotil ve čtvrtfinále proti Malajsanovi Angovi i v 
semifinále proti Rajkhowi Mrinmoyovi z Indie. První dvě hry skončily remízou a Finěk o svém 
postupu rozhodl až v partii hrané armageddonovými pravidly. Ind měl sice téměř vyhranou 
koncovku, ale nepohlídal si čas.  
Celkově český reprezentant zakončil online světový šampionát, který se měl původně konat 
v Gruzii, s bilancí pět výher, tři remízy a dvě prohry.  
Jak říkám..."Václav Finěk svým vystoupením na online mistrovství světa mládeže potvrdil svůj 
fenomenální talent. Jeho šachový růst jako svaz podporujeme a budeme podporovat i nadále. K 
úspěchům v dalších letech a pak i mezi dospělými vede ještě dlouhá cesta, lemovaná hlavně 
poctivým tréninkem a prací, našlápnuto má ale Vašek skvěle," dodal předseda ŠSČR Martin Petr.  
Stříbro z MS je dalším z řady úspěchů mladého českého šachisty. Na mistrovství Evropy do 10 let v 
roce 2019 skončil rovněž na druhém místě, letos dokonce proháněl adepty na mistrovský titul na 
domácím šampionátu dospělých v Plzni. Nakonec obsadil čtrnáctou pozici. Kromě kategorie U10 je 
Finěk světovou jedničkou i mezi dvanáctiletými.  
Veleúspěšný týden českých šachistů podtrhla i česká seniorská jednička. David Navara vybojoval 
na online mistrovství Evropy v bleskovém šachu čtvrté místo, když byl až do poslední chvíle ve hře 
o titul. Více informací čtěte na oficiálním webu  
 
Šachy jsou královská hra.  
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
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Václav Finěk stříbrný na online mistrovství světa v rapid šachu do 10 let! 
Datum vydání: 22.12.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U298N14A/3008214/2020-12-23/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20H59878/3008214/2020-12-22/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1


 

 

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Těsně před Vánoci přiletěla radostná zpráva z online mistrovství světa mládeže v šachu. Jeden 
z nejtalentovanějších českých šachistů Václav Finěk vybojoval v kategorii do 10 let stříbrnou 
medaili, když nestačil pouze na Sinu Movaheda z Íránu. Finěk nadále zůstane světovou jedničkou. 

Úterní podvečerní finále proti Íránci Movahedovi v neprospěch Fiňka, čerstvého držitele 
ocenění Talent roku, rozhodlo až nastavení. 

„V první partii mohli diváci sledovat bitvu, která trvala celých 102 tahů. Výhoda se přelévala z 
jedné strany na druhou, nakonec se v samém závěru radoval Íránec. Ve druhé partii měl íránský 
soupeř zcela vyhranou pozici, ale přehlédl taktický úder, ztratil figuru a výslednou koncovku český 
reprezentant zkušeně vyhrál. Drama tak musela rozhodnout závěrečná armageddonová partie. V ní 
byl lepší íránský soupeř a zaslouženě zvítězil. Stříbrná medaile českého reprezentanta je přesto 
krásný úspěch,“ komentuje průběh finále předseda Šachového svazu ČR Martin Petr. 

Pěknou příležitost k výhře promeškal v první partii Václav Finěk ve 40. tahu (diagram výše). Zahrál 
40. Sd3, aby pokryl pěšce c4. Místo toho ale mohl využít umístění černých figur na dámském 
křídle, které jsou daleko od vlastního krále, a zahájit rozhodující útok tahem 40. Sh3!, což uvolňuje 
cestu bílé dámě na políčko g6. Po 40… Jxc4 by přišlo 41. Dg6+ Kd8 42. Je6+ s vyhranou pozicí.  

Václav Finěk byl jako světová jednička kategorie U10 nasazen přímo do vyřazovací části turnaje. 
Po snadném postupu z osmifinále se český talent zapotil ve čtvrtfinále proti Malajsanovi Angovi i 
v semifinále proti Rajkhowi Mrinmoyovi z Indie. První dvě hry skončily remízou a Finěk o svém 
postupu rozhodl až v partii hrané armageddonovými pravidly. Ind měl sice téměř vyhranou 
koncovku, ale nepohlídal si čas. 

Celkově český reprezentant zakončil online světový šampionát, který se měl původně konat 
v Gruzii, s bilancí pět výher, tři remízy a dvě prohry. Oficiální stránky mládežnického MS najdete 
zde. 

„Václav Finěk svým vystoupením na online mistrovství světa mládeže potvrdil svůj fenomenální 
talent. Jeho šachový růst jako svaz podporujeme a budeme podporovat i nadále. K úspěchům v 
dalších letech a pak i mezi dospělými vede ještě dlouhá cesta, lemovaná hlavně poctivým tréninkem 
a prací, našlápnuto má ale Vašek skvěle,“ dodává předseda ŠSČR Martin Petr. 

Stříbro z MS je dalším z řady úspěchů mladého českého šachisty. Na mistrovství Evropy do 10 let 
v roce 2019 skončil rovněž na druhém místě, letos dokonce proháněl adepty na mistrovský titul na 
domácím šampionátu dospělých v Plzni. Nakonec obsadil čtrnáctou pozici. Kromě kategorie U10 je 
Finěk světovou jedničkou i mezi dvanáctiletými. 

Veleúspěšný týden českých šachistů podtrhla i česká seniorská jednička. David Navara vybojoval 
na online mistrovství Evropy v bleskovém šachu čtvrté místo, když byl až do poslední chvíle ve hře 
o titul. 

 Online králové evropského blesku 
Datum vydání: 22.12.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední 
strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 66 828 

https://www.chess.cz/vyrocni-ceny-sscr-talentem-roku-vaclav-finek-do-sine-slavy-uveden-jan-smejkal/
http://world2020.ge/
http://world2020.ge/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L297A18C/3009154/2020-12-22/5?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3009154%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Kč |GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný náklad: 26 630 
 
 

 
 
Skvělý úspěch českého šachu. Talent Finěk získal na mistrovství světa do 10 let 
stříbro 
Datum vydání: 22.12.2020 
Zdroj: echo24.cz +1  | Rubrika: Domov, Homepage, Krátké zprávy, Seznam 
cz | Autor: Echo24 | AVE:30 000 Kč | GRP: 1,15 | RU / den: 103 540 | RU / měsíc: 1 374 605 
 
Jeden z nejtalentovanějších českých šachistů Václav Finěk vybojoval v online mistrovství světa 
mládeže v šachu v kategorii do 10 let stříbrnou medaili, když nestačil pouze na Sinu Movaheda 
z Íránu. Finěk nadále zůstane světovou jedničkou. Deníku Echo24 to oznámil Radim 
Borůvka, sekretářŠachového svazu České republiky. 
 
Jeden z nejtalentovanějších českých šachistů Václav Finěk vybojoval v online mistrovství světa 
mládeže v šachu v kategorii do 10 let stříbrnou medaili, když nestačil pouze na Sinu Movaheda 
z Íránu. Finěk nadále zůstane světovou jedničkou. Deníku Echo24 to oznámil Radim 
Borůvka, sekretářŠachového svazu České republiky. 
 
Úterní podvečerní finále proti Íránci Movahedovi v neprospěch Fiňka, čerstvého držitele ocenění 
Talent roku, rozhodlo až nastavení. 
 
„V první partii mohli diváci sledovat bitvu, která trvala celých 102 tahů. Výhoda se přelévala z 
jedné strany na druhou, nakonec se v samém závěru radoval Íránec. Ve druhé partii měl íránský 
soupeř zcela vyhranou pozici, ale přehlédl taktický úder, ztratil figuru a výslednou koncovku český 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L3HA20H50029/3008214/2020-12-22/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L3HA20H50029/3008214/2020-12-22/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1


 

 

reprezentant zkušeně vyhrál. Drama tak musela rozhodnout závěrečná armageddonová partie. V ní 
byl lepší íránský soupeř a zaslouženě zvítězil. Stříbrná medaile českého reprezentanta je přesto 
krásný úspěch,“ komentuje průběh finále předseda Šachového svazu ČR Martin Petr. 
 
Václav Finěk byl jako světová jednička kategorie U10 nasazen přímo do vyřazovací části turnaje. 
Po snadném postupu z osmifinále se český talent zapotil ve čtvrtfinále proti Malajsanovi Angovi i v 
semifinále proti Rajkhowi Mrinmoyovi z Indie. První dvě hry skončily remízou a Finěk o svém 
postupu rozhodl až v partii hrané armageddonovými pravidly. Ind měl sice téměř vyhranou 
koncovku, ale nepohlídal si čas. 
 
Celkově český reprezentant zakončil online světový šampionát, který se měl původně konat 
v Gruzii, s bilancí pět výher, tři remízy a dvě prohry. Oficiální stránky mládežnického MS najdete 
zde. 
 
"Václav Finěk svým vystoupením na online mistrovství světa mládeže potvrdil svůj fenomenální 
talent. Jeho šachový růst jako svaz podporujeme a budeme podporovat i nadále. K úspěchům v 
dalších letech a pak i mezi dospělými vede ještě dlouhá cesta, lemovaná hlavně poctivým tréninkem 
a prací, našlápnuto má ale Vašek skvěle," dodává předseda ŠSČR Martin Petr. 
 
Stříbro z MS je dalším z řady úspěchů mladého českého šachisty. Na mistrovství Evropy do 10 let v 
roce 2019 skončil rovněž na druhém místě, letos dokonce proháněl adepty na mistrovský titul na 
domácím šampionátu dospělých v Plzni. Nakonec obsadil čtrnáctou pozici. Kromě kategorie U10 je 
Finěk světovou jedničkou i mezi dvanáctiletými. 
 
Veleúspěšný týden českých šachistů podtrhla i česká seniorská jednička. David Navara vybojoval 
na online mistrovství Evropy v bleskovém šachu čtvrté místo, když byl až do poslední chvíle ve hře 
o titul. 
 
Navara byl čtvrtý na ME v bleskovém šachu hraném on-line 
Datum vydání: 21.12.2020 
Zdroj: sport.cz | Rubrika: Ostatní | AVE: 35 000 Kč | GRP: 10,06 | RU / den: 905 830 | RU / měsíc: 
3 151 257 
 
David Navara obsadil čtvrté místo na víkendovém mistrovství Evropy v bleskovém šachu hraném 
on-line. Nejlepší český hráč současnosti ve vyřazovací části zvládl osmifinále a čtvrtfinále, v boji o 
finále podlehl pozdějšímu šampionovi Gawainu Jonesovi z Anglie a v partii o bronz nestačil 
na NěmceMatthiase Blübauma. 
 
Pětatřicetiletý Navara mezi 16 nejlepších hráčů postoupil jako šestý z kvalifikace, které se v pátek 
zúčastnilo 353 šachistů ze čtyřiceti zemí. V sobotu vyřadil ázerbájdžánského velmistra Eltaje 
Safarliho (3:1) a pak i Gruzínce Levana Panculaju (2,5:1,5).  
 
Nedělní partie mu tolik nevyšly. Proti Jonesovi sice vyrovnal ze stavu 0:2, ale soupeř zvládl lépe 
rozhodující armagedon. V souboji o třetí místo podlehl Blübaumovi 1,5:2,5. Jones ve finále porazil 
stejným poměrem Alexeje Širova ze Španělska.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/D4MA20H40018/3008214/2020-12-21/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1


 

 

 
Šampionát se měl původně uskutečnit v Katovicích, kvůli pandemii koronaviru se ale odehrál on-
line.  
 
 Výroční ceny ŠSČR: talentem roku Václav Finěk, do Síně slávy uveden Jan Smejkal 
Datum vydání: 21.12.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Šachový svaz ČR stejně jako v předchozích letech udělil před Vánoci své Výroční ceny. Vyzdvihl 
tak úspěšné hráče, trenéry i významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj šachu v České 
republice. Do Síně slávy ŠSČR byl uveden legendární velmistr Jan Smejkal. 

Ocenění za přínos šachu obdržel in memoriam Břetislav Modr. Úspěšný hráč, historik a šachový 
publicista, jenž založil a dlouhá léta vedl časopis ŠachInfo a od samého začátku se podílel na tvorbě 
pravidelného pořadu České televize V šachu. Modr vytvořil též čtyři desítky dílů Muzea českého a 
světového šachu a věnoval se i překladům šachové literatury, třeba autobiografie Garriho 
Kasparova. 

Talentem roku je Václav Finěk. Stříbrný medailista z mistrovství Evropy U10 v roce 2019 letos 
zaujal zejména na srpnovém mistrovství republiky dospělých v Plzni. Zde ve svých deseti letech 
proháněl o mnoho starší a zkušenější soupeře a dokázal porážet i adepty na mistrovský titul. 
Nakonec Finěk na šampionátu skončil čtrnáctý. Úctyhodné je jeho postavení na světovém žebříčku: 
je první nejen ve své věkové kategorii ročníku narození 2010, ale i mezi hráči o dva roky staršími. 

Ocenění za práci s mládeží si od vedení ŠSČR převezme Miroslav Hurta. Dlouholetý trenér, 
mezinárodní rozhodčí i šachový publicista pomohl za dobu svého působení v Jihomoravském 
šachovém svazu vychovat nespočet dětí a řídil ty nejvyšší domácí soutěže. Hurta aktuálně působí 
jako místopředseda JmŠS, předseda krajské Komise mládeže a zastává též funkci předsedy v oddílu 
Lokomotiva Brno. Je autorem známé publikace pro začínající trenéry Rukověť trenéra šachu. 

A konečně do Síně slávy ŠSČR byl letos uveden Jan Smejkal. Legendární velmistr, jenž 
reprezentoval Českou republiku na deseti olympiádách a přispěl i k historickému druhému místu na 
olympiádě v Lucernu v roce 1982. Smejkal patřil v 70. letech mezi světovou elitu a vyhrál celou 
řadu silně obsazených mezinárodních turnajů. Je též trojnásobným mistrem republiky z let 1973, 
1979 a 1986. 

„Výroční ceny vznikly před sedmi lety proto, aby svaz vyzdvihl sportovní výkony i příkladnou píli 
jednotlivých osobností. Jsou též cenami motivačními. Jsem rád, že i přes náročný rok, kdy nebylo 
možné odehrát většinu naplánovaných soutěží, můžeme v této tradici pokračovat. Velmi si ale 
pochopitelně ceníme i aktivit všech ostatních, na které se při udílení Výročních cen nedostalo,“ řekl 
předseda ŠSČR Martin Petr. 

Skleněné trofeje ve tvaru figurky krále stejně jako v předchozích letech vytvořil sklář Petr Novotný, 
zakladatel skláren Novotný Glass nebo Ajeto Lindava (ta vyrábí ocenění pro cyklisty na 
nejslavnějším závodě světa Tour de France). Laureátům Výročních cen ŠSČR budou králové 
předáni během roku 2021, až se opět rozeběhnou šachové akce a soutěže. 

Pro rok 2020 nebyly uděleny z důvodů Covid-19 ceny šachistka a šachista roku. Pevně věříme, že v 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20H45633/3008214/2020-12-21/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F3008214%252Fpage%252F2%26pageNumber%3D1


 

 

roce následujícím se již budou konat šampionáty evropských a světových formátů, jejichž výsledky 
nám poté umožní rozhodnout, který hráč/hráčka jsou šachisty pro rok 2021. 

Evropská medaile v bleskovém šachu byla blízko, Navara skončil čtvrtý 
Datum vydání: 21.12.2020  
Zdroj: sport.iDNES.cz | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK, iDNES.cz | URL | AVE: 99 000 Kč | 
GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379 
 
Útočil na medaili, na víkendovém mistrovství Evropy v bleskovém šachu hraném on-line však 
nakonec obsadil David Navara čtvrtou příčku. Nejlepší český hráč současnosti ve vyřazovací části 
zvládl osmifinále a čtvrtfinále, v boji o finále podlehl pozdějšímu šampionovi Gawainu Jonesovi z 
Anglie a v partii o bronz nestačil na Němce Matthiase Blübauma. 
 
Pětatřicetiletý Navara mezi 16 nejlepších hráčů postoupil jako šestý z kvalifikace, které se v pátek 
zúčastnilo 353 šachistů ze čtyřiceti zemí. V sobotu vyřadil ázerbájdžánského velmistra Eltaje 
Safarliho (3:1) a pak i Gruzínce Levana Panculaju (2,5:1,5). 
 
Nedělní partie mu tolik nevyšly. Proti Jonesovi sice vyrovnal ze stavu 0:2, ale soupeř zvládl lépe 
rozhodující armagedon. V souboji o třetí místo podlehl Blübaumovi 1,5:2,5. Jones ve finále porazil 
stejným poměrem Alexeje Širova ze Španělska. 
 
Šampionát se měl původně uskutečnit v Katovicích, kvůli pandemii koronaviru se ale odehrál on-
line. 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20H45354/2972693/2020-12-21/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F2972693%252Fpage%252F1%252Ffirst%26pageNumber%3D1
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/mistrovstvi-evropy-v-bleskovem-sachu-david-navara.A201221_124621_sporty_par


 

 

Šachová horečka díky Fischerovi v sukni 
Datum vydání: 19.12.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 9 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 119 324 Kč | 
GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný náklad: 26 630 
 

 
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 19.12.2020  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L295A09A/2972693/2020-12-19/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F2972693%252Fpage%252F1%252Ffirst%26pageNumber%3D1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U295N14B/2972693/2020-12-19/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F2972693%252Fpage%252F1%252Ffirst%26pageNumber%3D1
https://sysel.newtonmedia.eu/link/d8074fc0-0164-44b6-ad13-c190ff237d75


 

 

Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 4 778 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 
5 288 | Tištěný náklad: 540 
 

 
 
V lednu a únoru 2021 železniční sport opět jen virtuálně 
Datum vydání: 19.12.2020  
Zdroj: osz.org | AVE: 850 Kč | GRP: 0,01 | RU / den: 500 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20H25342/2972693/2020-12-19/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F2972693%252Fpage%252F1%252Ffirst%26pageNumber%3D1
https://sysel.newtonmedia.eu/link/ad336cd2-b303-4065-9641-4158c2861346


 

 

 
Situace na začátek příštího roku z epidemického hlediska bohužel stále nevypadá růžově a 
standardní akce železničního sportu proto začnou nejdříve v březnu. 
 
V lednu a v únoru budeme i nadále pokračovat v pořádání virtuálních akcí, minimálně u se můžete 
těšit na závod v běhu na 7 kilometrů a také na online turnaj v šachu. Další podrobnosti budeme 
průběžně zveřejňovat na Facebooku Železniční sport.  
V přiloženém videu můžete shlédnout dvouminutový záznam vydařeného mezinárodního 
virtuálního běhu železničářů, kterého se nakonec zúčastnilo 101 železničářů ze 4 evropských zemí. 
V tomto listopadovém závodu na jednu hodinu běžci dohromady zdolali více než 1169 km.  
VIRTUAL ONE HOUR RUN 2020 – video. 
 
Šachovou horečku rozpoutal půvabný ‚Fischer v sukni‘. Z boomu těží obchodníci, 
hráči i samotná hra 
Datum vydání: 19.12.2020 
Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha (Lidovky.cz) | AVE: 35 000 
Kč | GRP: 2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023 
 
Praha Sedmidílný seriál Dámský gambit, jehož hlavní hrdinkou je geniální šachistka, se stal 
historicky nejsledovanějším seriálem Netflixu – v prvních čtyřech týdnech po jeho uvedení jej 
vidělo 62 milionů domácností celého světa. 
 
Vyvolaný zájem o tento sport se okamžitě přelil na internetové herní platformy a z tohoto 
mimořádného boomu profitují i prodejci šachového materiálu či vydavatelé šachových knih. Počet 
uživatelů největší internetové platformy Chess.com, stejně jako u jejích nejbližších konkurentů 
Lichess a Chess24, začal prudce růst již letos na jaře díky koronavirovému lockdownu. 
 
Poté, co byly zrušeny klasické turnaje za dřevěnou šachovnicí, začalo přibývat online turnajů, 
online partií a online hráčů. Jen na Chess.com rostl od jara počet jejich registrovaných členů každý 
měsíc o milion. Tento boom následně podpořil i seriál Dámský gambit. Za listopad, tedy po uvedení 
tohoto seriálu, přibyly hracímu serveru Chess.com skoro tři miliony nových uživatelů! 
 
Nárůst prodeje o 1100 procent 
 
Podobnou horečku registrují také prodejci šachový souprav. Marketingová ředitelka společnosti 
Goliath Games Mary Higbeová uvedla v rozhovoru pro Bloomberg, že v listopadu a prosinci 
zaznamenávají meziroční nárůst prodejů o neskutečných 1100%! Růst zájmu o soupravy pro hraní 
královské hry je evidentní také v České republice. 
 
Majitel obchodu Sachy.cz Jan Jílek pro Lidovky.cz řekl, že ve srovnání s loňským předvánočním 
trhem prodává letos šachových souprav více než dvakrát tolik. 
 
Zvýšený zájem registrují i vydavatelé literatury, jako třeba Pražská šachová společnost, jejíhož 
bestselleru Můj šachový svět (kniha nejlepšího českého velmistra Davida Navary) se vyprodává již 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY354050/3022155/2020-12-19/7?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3022155%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY354050/3022155/2020-12-19/7?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3022155%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

druhé vydání, což je u knih s tímto zaměřením něco nevídaného. 
 
Netflixu děkují i profesionální šachisté, kteří se v době covidové vrhli na online streamování na 
Twitchi nebo nabízení tréninků amatérům z celého světa. Králem Twitche je americký velmistr 
Hikaru Nakamura, jehož kanál sleduje již skoro 700 tisíc lidí, ale i několik dalších profesionálních 
šachistů má již dostatečně široké publikum, aby se tím mohli živit – Levy Rozman má 170 tisíc 
diváků, Anna Rudolfová 80 tisíc. 
 
Něco podobného – vítězit ve sledovanosti a pozornosti mas – se šachu podařilo naposledy v roce 
1972 při slavném zápase o titul mistra světa mezi geniálním a podivínským Američanem Bobbym 
Fischerem a ruským velmistrem Borisem Spasským. 
 
Ostatně hlavní hrdina Dámského gambitu Bobbyho Fischera hodně připomíná, jen je v sukni. 
  



 

 

Šachová klasika může být skvělým dárkem 
Datum vydání: 18.12.2020  
Zdroj: 5plus2 | Rubrika: Vánoční tipy | Strana: 35 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 68 761 Kč | 
GRP: 7,47 | Čtenost: 672 306 | Tištěný náklad: 329 749  
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/YXMS20473501/2964589/2020-12-18/0?tab=Text
https://sysel.newtonmedia.eu/link/cd1adee3-7306-4693-a045-fbc78f7b8cfb


 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 17.12.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport/Na jižní Moravě | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 
4 042 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 540 
 

 
Online přenos z ME v bleskovém šachu na YouTube kanálu šachy.cz 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U293N14A/2964589/2020-12-17/0?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20H06810/2964589/2020-12-17/0?tab=Text
https://sysel.newtonmedia.eu/link/0a2294ac-bcfe-47dd-aaad-292d22fc4bdf


 

 

Datum vydání: 17.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Již tento pátek 18.12. od 18:00 začne online ME v bleskovém šachu. Nás může těšit, že česká stopa 
bude poměrně výrazná a také to, že z události chystáme on-line přenos, který poběží na YouTube 
kanálu šachy.cz 
 
Hrát se bude tempem 3+2 na ne u nás příliš známé platformě Tornelo.com  
 
Turnaj je rozdělen na 3 části:  
Turnaj hraný na 11 kol švýcarským systémem – pátek 18. 12. 18:00 – 21:00 nejlepších 16 se 
kvalifikuje do dalšího dne  
TOP 16 – sobota 19. 12. 20:00 – 22:00 – vyřazovací část na 4 partie, v případě rovnosti 
armageddon (5' proti 4' bez přídavku), nejlepší čtyři postoupí do závěrečného dne  
TOP4 – neděle 20:00 – 22:00 semifinále zápas o 3. místo a finále – vyřazovací část na 4 partie, v 
případě rovnosti armageddon (5' proti 4' bez přídavku)  
Turnaj je již nyní poměrně silně obsazen, jak se můžete dočíst na chess-results, pro nás zvlášť 
zajímavé, že v turnaji nastoupí hned šestice českých hráčů, konkrétně GM David Navara, GM Jiří 
Štoček, GM Miloš Jirovský, FM Jan Havlík, FM David Výprachtický a Tomáš Hurdzan.  
V plánovaném on-line přenosu se role průvodce a komentátora ujme IM Tadeáš Kriebel.  
Odkaz na vysílání z prvního dne: https://youtu.be/bg-3EKKKMYo šachy.cz 
  



 

 

Divočina s figurkami na síti 
Datum vydání: 15.12.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
69 118 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný náklad: 26 630 
 

 
 
Výročí korespondenčního velmistra Zdeňka Nývlta 
Datum vydání: 15.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Čtrnáctého prosince se dožil životního jubilea korespondenční velmistr Zdeněk Nývlt, člen 
Vojenské akademie Brno, gratulujeme! Velmistrovské jubileum bylo tématem také pravidelné 
šachové rubriky Chvilka nad šachovnici, kterou řídí Jan Kalendovský v Brněnském deníku. 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L291A18E/2964589/2020-12-15/0?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GY9973/2964589/2020-12-15/0?tab=Text


 

 

Proměna šachu. Online soutěž vyhrála lyská základní škola 
Datum vydání: 15.12.2020  
Zdroj: Nymburský deník | Rubrika: Sport Nymbursko | Strana: 13 | Autor: (hav) | AVE: 4 796 Kč | 
GRP: 0,07 | Čtenost: 5 934 | Tištěný náklad: 790  
 

 
Online ME v bleskovém šachu 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ND29113C/2964589/2020-12-15/0?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GW5853/2964589/2020-12-13/0?tab=Text
https://sysel.newtonmedia.eu/link/edd06316-6ce1-4f73-b4fe-1bf183f85973


 

 

Datum vydání: 13.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Od 18. do 20. prosince se bude konat Mistrovství Evropy v online bleskovém šachu! Zúčastnit se 
mohou všichni členové evropských šachových federací s ratingem 2300 a více (v klasickém šachu). 
Začíná se kvalifikačním turnajem v pátek 18. prosince. Přihlásit se můžete individuálně na adrese 
turnaje na platformě Tornelo zde. Podrobnější informace najdete v propozicích na webu ECU zde. 
V případě dotazů se neváhejte obrátit na sekretariát ŠSČR na emailu sekretariat@chess.cz. 
  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 12.12.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 686 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 540 
 

 
Šachy na Eurosportu 1 
Datum vydání: 10.12.2020  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U289N14G/2964589/2020-12-12/0?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GU6880/2964589/2020-12-11/0?tab=Text
https://sysel.newtonmedia.eu/link/4d02d276-6934-4d8b-87ff-534468c6e530


 

 

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V pátek 11. prosince od 18:35 budou mít šachoví fanoušci možnost sledovat šachy na jedničce 
Eurosportu. Hostem v pořadu Chess bude předseda Šachového svazu České republiky, velmistr 
Martin Petr. 

V půlhodinovém okénku se diváci dozvědí novinky ze světového šachu, konkrétně z turnaje 
Skilling Open. Jedná se o první turnaj ze série Champions Chess Tour. Cenový fond celé série je 
1,5 milionu dolarů. 

Odkaz na Eurosport naleznete zde. 

Odkaz na web Champions Chess Tour. 

 

Velké finále letošního roku pro on-line reprezentaci, přenos na YouTube kanále 
ŠSČR 
Datum vydání: 10.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Česká reprezentace na serveru chess.com  pokračuje celý letošní rok ve svém růstu a stále se 
zlepšujících výkonech. Aktuálně máme 2645 členů – od naprostých začátečníků až po velmistry a 
velmistryně. A z nich se téměř každou neděli sejde třeba i stovka a hrají velké on-line zápasy proti 
ostatním reprezentačním týmům z celého světa. 

Navíc se nám daří stále se zlepšovat – jen posuďte: 

• loni v zimě 4. sezóna světové ligy – 13. místo na světě; 
• letos na jaře v 5. sezóně LCWL už 11. místo na světě a 5. místo v Evropě; 
• v létě dokonce bronzové medaile ve světovém poháru ve „fišerkách“ (Chess960) 
• a nyní na podzim v druhé sezóně evropské ligy už jisté 4. místo. 

Našim posledním letošním zápasem pak bude finálové utkání druhé divize světové ligy LCWL 
(Live Chess World League), kdy budeme bojovat o 9. místo na světě a také o přímý postup do první 
divize – mezi osm nejlepších týmů na světě. 

Soupeřem, který se nám to bude snažit překazit, bude houževnatý tým Bosny a Hercegoviny, se 
kterým pravidelně hráváme vyrovnaná utkání. Poslední dvě jsme sice vyhráli, ale o to více se budou 
Bosňané snažit nám to vrátit. 

Ale i my ale máme velkou motivaci neprohrát a udržet si tak neporazitelnost v celé ligové sezoně, 
kde jsme zatím vyhráli všech dosavadních devět utkání (dvakrát s Mexikem a Uzbekistánem, 
jednou s Argentinou, Rumunskem, USA, zmiňovanou Bosnou a také ve velkém derby se 
Slovenskem). 

Zveme Vás proto v neděli 13. prosince 2020 od 18:00 na velké šachové klání – a to ho nejen 
sledovat, ale hlavně si v něm přímo zahrát a pomoci tak české reprezentaci k dalšímu skvělému 

https://www.eurosport.cz/tvschedule.shtml?fbclid=IwAR1AOy6jHTO-oTioewfQYADSuNPuGZKqxQ51h_BkSIvWWXJ34IIE45Mv9jg
https://championschesstour.com/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GT6955/2964589/2020-12-10/0?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GT6955/2964589/2020-12-10/0?tab=Text
https://www.chess.com/club/team-of-the-czech-republic


 

 

úspěchu. 

Jak takové on-line ligové utkání na serveru chess.com vypadá? 
Ve světové lize LCWL se utkání skládá ze dvou zápasů v různých tempech – konkrétně je to 5+2 
(pět minut a dvě vteřiny za každý tah, tedy „blitz“) a 10+2 (deset minut a dvě vteřiny za každý tah, 
tedy „rapid“). Zápasy jsou přitom naplánovány tak za sebou, aby bylo možné se zúčastnit obou 
(dohromady to zabere cca 90 minut). 

Hodinu až minutu před startem každého zápasu se do něj začnou hlásit hráči obou týmů a postupně 
se z nich vytvoří dvě týmové soupisky setříděné podle příslušného ratingu. Poté bude nalosován 
první český hráč s prvním hráčem soupeře, druhý s druhým atd. – a tyto dvojice budou spolu hrát 
vždy dvě partie (jednu bílými a jednu černými). 

Pokud budou oba týmy zhruba stejně početné, tak si každý najde svého soupeře, který by měl být i 
srovnatelné výkonnosti. Může tedy svou hrou přispět k celkovému vítězství a není výjimkou, že se 
zápasy rozhodují třeba i na posledních šachovnicích. 

Když ale bude jeden tým výrazně početnější, tak se rozdíly v ratingu postupně vychýlí v jeho 
prospěch a tento handicap bude pro soupeře ještě těžší překonat. Týmová taktika je proto 
jednoduchá – ať je nás co nejvíce a co nejsilnějších! 

Pokud soupeřů nebude dostatek, tak si někteří hráči z konce soupisky bohužel nezahrají. Mohou ale 
celý zápas sledovat, fandit a dokonce i kibicovat – třeba tím, že budou odhadovat tahy, které se v 
dané partii potáhnou. 

Je pro nás velkým povzbuzením, že našim dlouhodobým partnerem je Šachový svaz České 
republiky. Mimo průběžné propagace našich utkání se nás rozhodl podpořit také tím, že klíčová 
utkání národního týmu (jako bude právě ten nedělní) vysílá formou on-line přenosu na 
svém YouTube kanálu. Utkání přitom bude komentovat sám předseda ŠSČR, velmistr Martin Petr. 
Přenos si můžete naladit (nebo i dodatečně zhlédnout) na adrese YouTube kanálu ŠSČR – a třeba se 
tam bude probírat i Vaše povedená partie. 

Tímto utkáním pro nás sice pomalu končí letošní úspěšný šachový rok, ale hned po Novém roce se 
zase rozběhnou nové cykly soutěží jak v korespondenčních („daily“) šachách, tak i v „live“ – a my 
budeme rádi, když se k nám přidáte a využijete možnosti reprezentovat Českou republiku v on-line 
šachu. 

A co proto musíte udělat? Vlastně málo, stačí mít chuť a založený účet na server chess.com (klidně 
i bezplatná verze) a pak už si na https://www.chess.com/club/team-of-the-czech-republic požádáte o 
vstup do klubu. Po přijetí se můžete účastnit všech týmových aktivit, tedy i nedělního live zápasu. 

  

http://chess.com/
https://youtu.be/4gYqBoGA4yc
http://chess.com/
https://www.chess.com/club/team-of-the-czech-republic
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Winter TopŠach Trophy má za sebou již 4 kola! 
Datum vydání: 10.12.2020  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U287N14B/2964589/2020-12-10/0?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GT5585/2964589/2020-12-10/0?tab=Text
https://sysel.newtonmedia.eu/link/88de1934-c5b9-4768-bfbd-6d8493a59a10
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Boje v základní skupině Winter TopŠach Trophy pokračovaly dalšími koly. Z turnaje odstoupil Vít 
Vilímek a tak ve hře o postup do závěrečného play-off zůstává devět hráčů. Ve vedení je prozatím 
FM Marek Miča z BŠŠ Frýdek-Místek! 
 
Křížovou tabulku můžete zhlédnout níže, stejně tak tabulku s průběžným umístěním:  
10. Volno X X X  
3. a 4. kolo komentovala dvojice Ondřej Nytra, Filip Neumann a vzácným hostem streamu byl 
velmistr Sergej Movsesjan!  
5. kolo bylo zahájeno v pondělí 7.12. od 15:00, pravidelný stream můžete sledovat na YouTube 
TopŠach. Propozice turnaje naleznete  
ZDE.  
Perličky z 3. a 4. kola si můžete přehrát níže:  
______  
Aktualizace 3.12.2020:  
Prvními dvěma koly zahájila základní skupina Winter TopŠach Trophy 2020. Desítku účastníků 
tvoří tito hráči: FM Jakub Kůsa 2336F, FM Richard Stalmach 2296F, FM Marek Miča 2274F, Petr 
Gnojek 2267F, FM Petr Špreňar 2259F, Adam Frank 2238F, Jáchym Němec 2229F, Jakub Vojta 
2111F, Vlastimil Babula ml. 2049F, Vít Vilímek 1895F. Průměrný rating turnaje je úctyhodných 
2195F.  
Hraje se na platformě chess.com a všichni hráči mají během partií zapnuté webkamery.  
Vždy se hrají 2 rapidy, pokud je stav nerozhodný tzn. 1:1, přicházejí na řadu bleskovky, popřípadě 
armageddon.  
Možná by bylo dobré zmínit bodování – za výhru v rapidech 3 body, za výhru v 
bleskovkách/armageddonu 2 body, za prohru v bleskovkách/armageddonu 1 bod, za prohru v 
rapidech 0.  
Prozatím je v čele mlaďoučký Jáchym Němec, pronásledovaný tříčlennou skupinkou FM Marek 
Miča, Vít Vilímek a FM Jakub Kůsa.  
Do play off Winter TopŠach Trophy 2020 postoupí nejlepší šestice hráčů – zde si můžete přečíst 
propozice akce.  
Úvodní kola na YouTube kanálu TopŠach komentovali Ondřej Nytra a Filip Neumann, kde taktéž 
probíhali rozbory některých partií přímo s hráči.  
Ve třetím kole, které vypukne v pátek 4.12. v 15:00, se můžeme těšit na dalšího významného hosta 
– komentátoři Filip Neumann a Ondřej Nytra tentokráte přivítají ve svém streamu hráče širší 
světové špičky, velmistra Sergeje Movsesjana!  
Perličky z prvních dvou kol si můžete přehrát níže:  
_______  
Posledního z openů, sobotního Winter TopŠach Open 3.0 se zúčastnilo 46 hráčů. Zvítězil FM 
Richard Stalmach, který se tak stal dalším finalistou. Druhé místo obsadil Jáchym Šmolík a třetí 
tentokráte skončil Jáchym Němec. Nejlepší dívkou byla Kristýna Dorazilová, nejlepším hráčem do 
14 let FM Richard Stalmach.  
Turnaj komentoval Filip Neumann, který měl za hosty předsedu Šachového svazu ČR velmistra 
Martina Petra a talentované hráče BŠŠ, FM Marka Miču a Petra Gnojka. Záznam streamu můžete 
zhlédnout ZDE.  



 

 

V součtu bodů ze všech tří turnajů Winter TopŠach Open 1.0, 2.0, 3.0 byla nejlepší trojice Jáchym 
Němec, Adam Frank, Petr Špreňar.  
Divokou kartu organizátora pro finále obdržel Vlastimil Babula ml.  
 
Desítka pro Winter TopŠach Trophy 2020 je tedy následující:  
FM Jakub Kůsa  
Petr Gnojek  
Jakub Vojta  
FM Marek Miča  
Vít Vilímek  
FM Richard Stalmach  
Jáchym Němec  
Adam Frank  
FM Petr Špreňar  
Vlastimil Babula ml.  
Propozice Winter TopŠach Trophy 2020 naleznete ZDE.  
Jednotlivá kola Winter TopŠach Trophy komentují Filip Neumann a Ondřej Nytra na YouTube 
kanále TopŠach. 
 
Komuniké ze 148. schůze VV ŠSČR 
Datum vydání: 09.12.2020  
Zdroj: chess.cz | URL | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Ke své 148. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel ve středu 9. prosince v Praze na Strahově. 

V jejím úvodu předseda ŠSČR Martin Petr informoval, že Národní sportovní agentura vypsala 
dotační program Významné sportovní akce 2021. ŠSČR podpořil přihlášku dvou šachových 
turnajů: Prague International Chess Festivalu, který by se měl konat v červnu, tradičně v hotelu Don 
Giovanni, a Mistrovství Evropské unie mládeže. 

Delegát ŠSČR Petr Pisk se zúčastnil kongresu FIDE, který se ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2020 poprvé 
v historii uskutečnil online. Je velmi pravděpodobné, že v roce 2021 proběhne řada světových 
turnajů online, k čemuž FIDE intenzivně připravuje legislativu. Týká se to i Šachové olympiády. Ta 
by se v roce 2021 hrála online, v roce 2022 již klasicky za šachovnicí (akce je plánována do 
Moskvy) a na rok 2024 kongres FIDE schválil pořádání Šachové olympiády v Budapešti. 

Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda informoval o vývoji hospodaření ŠSČR a vyúčtování dotačních 
programů MŠMT. Oproti původnímu rozpočtu byla navýšena položka Podpory šachových kroužků 
o 400 tis. Kč (celkem 2,0 mil. Kč) a položka Organizace sportu v KŠS o 800 tis. Kč (celkem 1,6 
mil. Kč). Je plánovaný přibližně vyrovnaný hospodářský výsledek letošního roku. 

ŠSČR vydal svoji již 10. publikaci, Tajnou přísadu od Jána Markoše a Davida Navary. Online křest 
knihy a rozhovor s oběma autory včetně několika šachových ukázek najdete na YouTube ŠSČR. 

Michal Konopka informoval o vylepšení databází a příslušenství výkonného počítače, který 
reprezentace pomocí vzdáleného přístupu využívá k analýzám. Nejbližší reprezentační akcí, která je 
v plánu za šachovnicí, je ME mužů. Mělo by se hrát v dubnu v Reykjavíku a podle vyjádření 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GSA1A0/2964589/2020-12-09/0?tab=Text
https://www.chess.cz/komunike-ze-148-schuze-vv-sscr/
https://www.youtube.com/watch?v=ELN2xmsFJe0


 

 

organizátorů je navzdory současné situaci stále v plánu. 

Komise mládeže a STK ŠSČR se intenzivně věnují vynuceným změnám termínového kalendáře. 
Prozatím je bohužel stále nejasné, kdy bude možné normální chod šachových soutěží obnovit. 
Trenérská komise se mimo jiné věnuje organizaci probíhajícího školení 2. trenérské třídy. Komise 
pro marketing a komunikaci zajistila výrobu roušek s logem svazu, reprezentačních mikin pro 
mládežnickou reprezentaci a finišují se přípravy na výrobu reprezentačních triček. 

Podle statistik Organizační komise bylo od ledna 2020 v ŠSČR zaregistrováno 977 nových členů a 
k 30. 11. 2020 prošlo letošní aktualizací dat 20506 členů. I v krizovém roce 2020 tak ŠSČR 
zaznamenal nárůst počtu členů. Zajímavé jsou i nové statistiky FIDE, která eviduje 362 185 hráčů 
s FIDE ratingem a z toho 65 % náleží k Evropě. Česká republika drží s 8 091 hráči celkově 10. 
pozici na světě. 

Výkonný výbor se k další schůzi sejde ve středu 13. ledna. 

Zápis ze 148. schůze VV ŠSČR 

Přílohy: 

• Příloha 1: Zápis ze 147. schůze VV ŠSČR 
• Příloha 2: Covidovné soutěže STK ŠSČR 
• Příloha 3: Covidovné soutěže KM ŠSČR 
• Příloha 4: Organizace sportu v KŠS – podklady k fakturaci 
• Příloha 5: Covidovné pro KŠS 
• Příloha 6: Zpráva z kongresu FIDE 
• Příloha 7: Hospodaření ŠSČR k 10. 11. 2020 
• Příloha 8: Newsletter 11/2020 
• Příloha 9: Newsletter 12/2020 
• Příloha 10: Newsletter Speciál 11/2020 
• Příloha 11: Monitoring médií 10/2020 
• Příloha 12: Monitoring médií 11/2020 

  

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Zapis_VV148.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_1_VV148_Zapis_VV147.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_2_VV148_Covidovne_souteze_SSCR_STK.xlsx
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_3_VV148_Covidovne_souteze_SSCR_KM.xlsx
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_4_VV148_OS_v_KSS_2020_podklady_k_fakturaci.xls
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_5_VV148_Covidovne_pro_KSS_2020_podklady_k_fakturaci.xls
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_6_VV148_Zprava_z_Online_Kongresu_FIDE_Pisk.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_7_VV148_Hospodareni_-SSCR_-k_10.11.2020.xls
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_8_VV148_Newsletter_11_2020.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_9_VV148_Newsletter_12_2020.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_10_VV148_Newsletter_special_2020.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_11_VV148_Monitoring_sachy_RIJEN.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha_12_VV148_Monitoring_sachy_LISTOPAD.pdf


 

 

Covidu navzdory 
Datum vydání: 09.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Šachového ambasadora pana Vlastimila Chládka není nutné v šachovém světě představovat. Je to 
člověk, který šachu obětoval kus svého života. Jak sám uvedl v jednom z blogů: „Svůj život bych 
neměnil, jsem spokojený. Mít třeba třicet, být narozený kdekoliv náhodně na světě a žít jiný život? 
Tak to bych zatím opravdu nechtěl.“ Kdo Vlastíka pozná osobně, tak ví, že je to člověk neskutečně 
pozitivní a ochotný pomoci při realizaci každého smysluplného projektu. Dle jeho slov by se člověk 
měl radovat i z nepatrných maličkostí, až poté bude se svým životem spokojený. 

Šachy a život 

„ (zdroj: http://www.blog.praguechess.cz/?blog=chladek&orderby=271871&strankovani=0) 

Celý náš život je šachová partie. Namlouvání, získávání zakázek, studium… Šachy jsou pro náš 
život hodně důležité a měly by se, podle mě, vyučovat ve školách. Kdybychom proti sobě postavili 
sto dětí, které umí šachy, a sto dětí, které je nikdy nehrály, vsadím se, že těch prvních sto uspěje v 
osobním i profesním životě mnohem více. Člověk se při nich naučí prohrávat i vyhrávat, 
samostatnosti, sebekázni, vážit si svého soupeře, ale třeba i představivosti, matematice, deskriptivní 
geometrii a mnoha dalším, pro život důležitým věcem. -Vl. Chládek- 

To, že je Vlastík Chládek člověkem s obrovským srdcem ukazuje i projekt Covidu navzdory. Tento 
projekt se obrací i na šachový svět. Během Vánočních svátků, nejlépe však 29.12. si před nebo po 
šachovém tréninku udělejte chvilku na procházku přírodou. Zapište se, ať už pod svým jménem či 
přezdívkou na webovou stránku projektu a každým kilometrem, který ujdete přispěje Vlastík 
Chládek korunu na podporu, jak říká: „Lidem, kterým v některých ohledech, Slunce nesvítí tak 
jako nám.“ Veškeré informace k zapojení do charitativní akce naleznete na webu e-vycházka. 

Vy tedy vlastně nemusíte vůbec nic, jen ujít ty kilometry. O peníze už se postaráme my. -Vl. 
Chládek- 

Jako výchozí podporou je suma 50 00 Kč, kterou věnovala firma Dopravní stavby Brno. Tak kolik 
kilometrů a tedy i peněz vychodíme společně? Vlastíkovi děkujeme za realizaci charitativní akce a 
pevně věříme, že šachisté se nemalou mírou zapříčiní o krásnou podporu zmíněným organizacím. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GSA0G3/2964589/2020-12-09/0?tab=Text
https://www.e-vychazka.cz/cz/nase-vychazky-2000-2019/


 

 

Prosincová soutěž o Šachový kalendář 2021 a knihu Richarda Biolka 
Datum vydání: 08.12.2020  
Zdroj: chess.cz | URL | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V prosinci můžete soutěžit o další dvě krásné ceny. Tentokráte Šachový kalendář 2021 a knihu 
Richarda Biolka – ŠACHOVÉ miniaturky. 

 
Soutěžní otázky pro měsíc prosinec: 

1. Jak se jmenuje nová kniha od Jána Markoše a Davida Navary, jejíž křest proběhl 4.12.2020? 
2. Napište celé jméno herečky, která skvěle ztvárnila Beth Harmon v seriálu The Queen´s Gambit ? 
3. S kterým českým velmistrem jste si mohli zahrát v „Hodince s mistrem“ dne 30.11.2020 ? 

Odpovědi zasílejte do 31.12.2020 na email: lenka.kusova@centrum.cz 

Výhercem minulé soutěže o ChessBase magazín 2020 a šachový čaj se stala: Helena Tajčová 
Gratulujeme ! 

Správné odpovědi ze soutěže v listopadu: 
1. Robert James „Bobby“ Fischer a Donald Byrne 
2. Phiona Mutesiová 
3. J.R.Capablanca, E.Lasker, S.Tarrasch, A.Aljechin, F.Marschall 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GR1089/2964589/2020-12-08/0?tab=Text
https://www.chess.cz/prosincova-soutez-o-sachovy-kalendar-2021-a-knihu-richarda-biolka/
mailto:lenka.kusova@centrum.cz


 

 

Tipy na vánoční dárky 
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230. díl pořadu V šachu 
Datum vydání: 08.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Hostem ve studiu bude nejlepší český šachista David Navara, který představí nově vydanou knížku 
Tajná přísada, kterou napsal společně s jejím hlavním autorem Jánem Markošem. V České 
republice se teď turnaje bohužel hrát nemohou, ale uvidíte rozhovory se dvěma českými hráči, kteří 
v poslední době vyrazili za hranice – s Jakubem Kůsou, který skončil 3. na turnaji ve Švédsku, a 
Thai Dai Van Nguyenem, který hrál velmistrovský turnaj v Německu. Jejich partie rozebere David 
Navara v elektronické tužce. 

Nejvýznamnějším online turnajem poslední doby byl Skilling Open, kde se ve finále střetli Magnus 
Carlsen a Wesley So. Z turnaje uvidíte krátkou reportáž a opět se David Navara v šachové analýze 
podívá na klíčové momenty turnaje. Na závěr pořadu Vás čeká milé překvapení, vánoční přání 
několika redaktorů ČT sport divákům pořadu V šachu a všem šachistům. 

Tradiční soutěžní otázka: Kdo se stal vítězem turnaje Skilling Open? Odpovídat můžete do konce 
prosince na adresu soutez@chess.cz a vyhrát novou knihu Tajná přísada s autogramy autorů. 

Premiéra bude v pátek 11. 12. od 13:15 na ČT sport. Po premiéře bude možné se na pořad podívat 
na adrese: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/ 
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GR4423/2964589/2020-12-08/0?tab=Text
mailto:soutez@chess.cz
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/


 

 

Kvalifikace na online MS v rapid šachu začíná již zítra 
Datum vydání: 06.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Ve dnech 7. – 9. prosince se uskuteční kvalifikace MS v online rapid šachu mládeže pro evropskou 
část. Hrát se bude švýcarským systém na 7 kol, každý den od 16:00. Všichni účastníci budou 
připojeni přes ZOOM se zapnutou kamerou a se sdílenými obrazovkami, na což bude dohlížet celá 
řada rozhodčích. Jakékoli porušení zásad Fair Play pak nemusí vyústit pouze ve vyřazení z turnaje, 
ale také zákaz hraní šachu za šachovnicí udělený FIDE. 

Hráči budou bojovat o 3 postupová místa do finále hraného systémem playoff od 19.12. 

Bez ohledu na výsledek kvalifikace už má Česká republika jednoho jistého zástupce ve finálové 
části, a to Václava Fiňka, který bude jako hráč č.1 na světovém žebříčku hrát v kategorii U10 
(automaticky do finále postupují 1.-4. dle FIDE k 1.10 v dané kategorii). 

Každá země mohla  do kvalifikace vyslat jednoho zástupce v každé kategorii (s výjimkou divokých 
karet). K tomu mělo automaticky postup TOP  10 hráčů evropského žebříčku, mezi které se vešla 
hned dvojice zástupců v U12 – Jáchym Němec a Karel Brožka. Nominace se řídila hlavně dle 
výsledků MČR mládeže v rapid šachu v tomto roce. 

Celý turnaj se bude hrát na platformě tornelo.com, na které se úspěšně sehrálo i zářijové ME. 
Podrobnosti k celému MS naleznete na webu organizátora. Výsledky a startovní listinu naleznete na 
Chess-results. 

Našim reprezentantům můžete fandit na chess24, odkazy na jednotlivé kategorii přinášíme níže: 

U18 

G18 

U16 

G16 

U14 

G14 

U12 

G12 

U10 

G10 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 05.12.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 4 229 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 
5 288 | Tištěný náklad: 540  
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Prosincový Newsletter pro členy ŠSČR 
Datum vydání: 04.12.2020  
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Aktuální situace ohledně šachových soutěží v ČR 

Bohužel ani 1. prosince nebyly známy jasné podmínky pro obnovení sportovních soutěží v České 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GN8757/2964589/2020-12-04/0?tab=Text
https://sysel.newtonmedia.eu/link/9c39c43e-5820-48ad-a242-c1d71e2cf362


 

 

republice, proto se STK ŠSČR rozhodla odložit 4. kolo 2. lig z 6. prosince na neurčito. Soutěže 
hrané o víkendu 12. – 13. 12. jsou prozatím v plánu. Aktualizované informace o soutěžích družstev 
naleznete na webu ŠSČR. 
Situaci ohledně koronavirové epidemie řeší i řada pořadatelů soutěží mládeže, které byly 
naplánovány na prosinec. Mistrovství Čech mládeže do 16 let bylo odloženo na 11. – 16. ledna 
2021, dle plánu by mělo proběhnout MČR dětí do 8 let (19. – 20. 12. 2020) a taktéž Mistrovství 
Moravy a Slezska mládeže do 16 let (17. – 22. 12. 2020). O konání MČR juniorek a dorostenek a 
Polofinále MČR juniorů a dorostenců bude rozhodnuto. Bližší informace naleznete na webu ŠSČR. 
Kromě výše zmíněných soutěží družstev a mládeže plánují pořadatelé v této těžké době i turnaje v 
rámci seriálu Czech tour. 

Šachy bojují s koronavirem online 

Koncem listopadu se odehrály 3 turnaje Winter TopŠach Open pro mládež do 18 let, přičemž deset 
nejlepších hráčů postoupilo do Winter TopŠach Trophy 2020, které se odehraje v průběhu prosince 
a finále se uskuteční 20. 12. 
V prosinci je kromě Winter TopŠach Trophy naplánována řada dalších online turnajů. Již 6. 
prosince se odehraje Vánoční turnaj na internetu a taktéž 7. Burešův online turnaj. Dále se od 
prosince 2020 do května 2021 bude hrát II. ročník Kopřivnické ligy, tentokrát jako série online 
turnajů v rapid šachu. 

Výuka šachu v online prostředí  

Šachy Dolmen nabízejí řadu zajímavých online aktivit a možností pro výuku šachu. V sekci 
Šachovnice a figurky naleznete 10 dílů o základech šachu. Dále na webu vychází adventní kalendář 
s Online šachovými testy, který přináší každý den tři nové testy a soutěž o ceny. Kromě výše 
uvedených aktivit probíhá též online soutěž projektu Šachy do škol ve spolupráci s Šachy Dolmen, 
výsledky za listopad naleznete na webu ŠSČR. 
Mladý youtuber a zároveň člen mládežnické reprezentace Jáchym Němec připravil ve spolupráci s 
ŠSČR seriál 8 výukových videí, kde vysvětluje základy naší královské hry. 
Jak se s aktuální epidemiologickou situací vypořádali trenéři a vedoucí kroužků? Několik postřehů 
naleznete na webu ŠSČR. 

Už máte dárky na Vánoce?  

Šachový svaz České republiky vydal knihu Jána Markoše Tajná přísada, na které spolupracoval i 
David Navara. „Hluboké ideje jsou fajn, pokud o šachu přemýšlíte doma v obýváku. V turnajích 
jsou ovšem důležitější výhry,“ říká Ján Markoš, který již napsal několikátou knihu se šachovou 
tématikou, ale první, která má vysloveně praktický ráz. David Navara přispěl hlavně radami a 
zkušenostmi hráče širší světové špičky. Novou knihu včetně dalších materiálů si můžete objednávat 
na webu ŠSČR. Křest Tajné přísady proběhne v pátek 4. prosince od 18:00 na YouTube kanále 
ŠSČR. Rozhovor s Jánem Markošem naleznete zde. 
Pokud hledáte zajímavé dárky pro své šachové okolí, jistě uvítáte širokou nabídku fanshopu ŠSČR. 
V kolekci Šachového svazu naleznete řadu triček, mikin či šachový polštář. Dále v kolekci šachy do 
škol si můžete objednat dárky s motivem Šachu do škol. 
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Tajnou přísadou jistě potěšíte sebe i ostatní šachové fanoušky 

 
Informace a zajímavosti ŠSČR: 

• VV ŠSČR schválil počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2021 
• Komise pro práci s talenty vyhlašuje grantové řízení „Podpora mládežnického 

reprezentačního výběru v první polovině roku 2021“, žádost můžete podat do neděle 13. 
prosince 2020 

• STK ŠSČR vyhlašuje konkurzy na pořadatele MČR žen, seniorů, mužů a žen v rapidu, 
uzávěrky všech konkurzů jsou 14. 12. 2020 

• Komise mládeže ŠSČR vybrala vítěznou nabídku v konkurzu na pořadatele MČR juniorů a 
dorostenců pro rok 2021, hrát se bude 5. – 13. 3. 2021 v Koutech nad Desnou 

• Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurzy na pořadatele MČR družstev mladších a starších 
žáků, uzávěrky konkurzů jsou 15. 1. 2021 

• Trenérská komise ŠSČR prodlužuje platnost trenérských tříd končících v roce 2020 
automaticky o jeden rok 

• Karlovarský šachový svaz úspěšně pořádal on-line „Seminář trenérů a vedoucích šachových 
kroužků“ 

• Jak lze popularizovat šachy mezi laickou veřejností? V restauracích ve Žďáře nad Sázavou! 
• Sportovní sekretář ŠSČR Ladislav Záruba absolvoval studium sportovní diplomacie 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 03.12.2020  
Zdroj: Brněnský deník | Rubrika: Sport/Na jižní Moravě | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 6 652 Kč | 
GRP: 0,43 | Čtenost: 39 059 | Tištěný náklad: 4 390 
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http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AVcAABgKiHUAAcpjcDAAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBfyTidE_ABx8tZRt6Tm6dyxbFQsQAMobc/25/a7cIIZ8X2UR-FqkfPCGxTQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29ua3VyenktbmEtcG9yYWRhdGVsZS1tY3ItZHJ1enN0ZXYtbWxhZHNpY2gtYS1zdGFyc2ljaC16YWt1LTIwMjEv
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NA 64 POLÍCH – řídí Jan Kalendovský 
Datum vydání: 03.12.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +4  | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 3 142 Kč | 
GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 540  
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U281N15C/2964589/2020-12-03/0?tab=Text
https://sysel.newtonmedia.eu/link/937ba12d-174f-4ae3-b895-e5bb20d1170c


 

 

 
 
Mladý youtuber Jáchym Němec učí základy šachu 
Datum vydání: 03.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Dvanáctiletý šachista a člen mládežnické reprezentace Jáchym Němec je rovněž talentovaným 
youtuberem. Ve spolupráci s Šachovým svazem ČR si pro zájemce připravil seriál osmi zábavně-
výukových videí, kde jednoduchou formou vysvětluje základy královské hry. 

Jáchym Němec rozšířil již tak bohatou nabídku výukových šachových videí, která jsou v Česku 
k dispozici a přijdou vhod zejména v době, kdy není možné účastnit se živých turnajů. 

Jáchym se do tvorby videí pustil s nadhledem. Hned v prvním díle s názvem „Proč hrát šachy“ 
uvádí příklady ze slavných filmových trháků, kde se královská hra v různých kontextech objevila. 

V dalších dílech pak prochází úlohy jednotlivých figur ve hře a základní taktické varianty. 

Jeho materiál tak využijí nejen začátečníci a laická veřejnost, ale i trenéři pro zpestření svých 
tréninkových hodin. 

 „Jsem velmi rád, že můžeme podpořit nadšení a elán Jáchyma Němce při tvorbě výukových videí. 
Myslím, že je ocení všichni zájemci o šach. Bylo by skvělé, kdyby Šachový svaz ČR měl do budoucna 
svého vlastního youtubera, kterého by mohl využívat i pro jiné popularizační aktivity. Budeme tedy 
nadšení z každé další podobné iniciativy,“ říká předseda ŠSČR Martin Petr. 

Nechte se vtáhnout do světa šachových videí Jáchyma Němce! Všechny díly najdete na jeho 
Youtube kanálu Jáchyma Němce. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GM5843/2964589/2020-12-03/0?tab=Text
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtNBKCW5Mr_ZVUUDvz10km4Q-J57yZqTG&app=desktop
https://sysel.newtonmedia.eu/link/5b2b08af-b1b0-4446-885e-3ec334e3a2a3


 

 

 
Křest Tajné přísady proběhne online v pátek 4. prosince 
Datum vydání: 02.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Křest Tajné přísady proběhne online v pátek 4. prosince 
Šachový svaz ČR zve ke sledování slavnostního křtu knihy Tajná přísada. Ten proběhne v pátek 4. 
prosince od 18:00 online na Youtube kanálu ŠSČR. Křtu se zúčastní oba autoři Ján Markoš i David 
Navara, moderuje předseda ŠSČR Martin Petr. 
https://www.youtube.com/watch?v=ELN2xmsFJe0&feature=youtu.be 
 
Příručka Tajná přísada je výsledkem spolupráce Jána Markoše a Davida Navary, nejlepších šachistů 
Slovenska a Česka. Jejím cílem je ukázat zákulisí profesionálního šachu a naučit hráče zvládat 
klíčové momenty partií. 
„Hluboké ideje jsou fajn, pokud o šachu přemýšlíte doma v obýváku. V turnajích jsou ovšem 
důležitější výhry,“ říká Ján Markoš, pro nějž jde již o několikátou knihu se šachovou tématikou, ale 
první, která má vysloveně praktický ráz. David Navara přispěl hlavně radami a zkušenostmi hráče 
širší světové špičky. 
Více informací o knize Tajná přísada, kterou vydává Šachový svaz ČR jako svou desátou publikaci, 
čtěte v článku zde. 
Rozhovor s Jánem Markošem najdete zde. 
Těšíme se na vaši účast při slavnostním křtu! 
 
Winter TopŠach Open 3.0 vyhrál FM Richard Stalmach, začíná Winter TopŠach 
Trophy  
Datum vydání: 02.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Posledního z openů, sobotního Winter TopŠach Open 3.0 se zúčastnilo 46 hráčů. Zvítězil FM 
Richard Stalmach, který se tak stal dalším finalistou. Druhé místo obsadil Jáchym Šmolík a třetí 
tentokráte skončil Jáchym Němec. Nejlepší dívkou byla Kristýna Dorazilová, nejlepším hráčem do 
14 let FM Richard Stalmach. 
 
Turnaj komentoval Filip Neumann, který měl za hosty předsedu Šachového svazu ČR velmistra 
Martina Petra a talentované hráče BŠŠ, FM Marka Miču a Petra Gnojka. Záznam streamu můžete 
zhlédnout ZDE.  
V součtu bodů ze všech tří turnajů Winter TopŠach Open 1.0, 2.0, 3.0 byla nejlepší trojice Jáchym 
Němec, Adam Frank, Petr Špreňar.  
Divokou kartu organizátora pro finále obdržel Vlastimil Babula ml.  
 
Desítka pro Winter TopŠach Trophy 2020 je tedy následující:  
FM Jakub Kůsa  
Petr Gnojek  
Jakub Vojta  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GLA0LI/2964589/2020-12-02/0?tab=Text
https://www.youtube.com/watch?v=ELN2xmsFJe0&feature=youtu.be
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GL7202/2964589/2020-12-02/0?tab=Text
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GL7202/2964589/2020-12-02/0?tab=Text


 

 

FM Marek Miča  
Vít Vilímek  
FM Richard Stalmach  
Jáchym Němec  
Adam Frank  
FM Petr Špreňar  
Vlastimil Babula ml.  
Propozice Winter TopŠach Trophy 2020 naleznete ZDE.  
Jednotlivá kola Winter TopŠach Trophy komentují Filip Neumann a Ondřej Nytra na YouTube 
kanále TopŠach. 
 
Jak vyhrávat v šachu? Pomůže Tajná přísada  
Datum vydání: 02.12.2020  
Zdroj: nastartu.cz | Autor: Redakce Ns | AVE: 1 000 Kč | GRP: 0,15 | RU / den: 13 415 | RU / 
měsíc: 187 100 
 
Co chybí šachistům, kteří nedokáží i přes hluboké teoretické znalosti uspět v partiích? Hráčům, 
kteří dělají banální taktické chyby či se ocitají v nezvladatelné časové tísni? Je to zkušenost s tím, 
jak profesionální šach doopravdy chutná, tvrdí ve své nové knize Ján Markoš. Na praktické příručce 
Tajná přísada, kterou vydává Šachový svaz ČR, s ním spolupracoval i nejlepší český hráč David 
Navara. 
 
„ Naučíme vás, jak za šachovnicí bojovat a vyhrávat,“ zní podtitul knihy Tajná přísada, kterou si 
můžete již nyní objednat na webu ŠSČR  
Ján Markoš, slovenský velmistr, jenž se dlouhodobě zabývá šachovou publicistikou, přichází po 
teoretické knize „Pod hladinou“ tentokrát s o poznání praktičtější příručkou. Jejím smyslem je 
ukázat čtenářům jak zvládat důležité momenty při hře – a uspět. „Hluboké ideje jsou fajn, pokud o 
šachu přemýšlíte doma v obýváku. V turnajích jsou ovšem důležitější výhry,“ říká Markoš v 
předmluvě k Tajné přísadě.  
Famózní formu nabral nejlepší český golfista Ondřej Lieser v posledních týdnech, teď mu ale 
stopku vystavil Covid-19. Lieser v listopadu po ...  
Iniciačním zážitkem se pro Markoše stala tvrdá prohra na mládežnickém mistrovství světa ve 
Španělsku. Byl ve hře o medaili, ale kvůli nervozitě nezvládl poslední kolo. „Dnes vím, že to 
tenkrát nemohlo dopadnout jinak. Ačkoliv jsem byl již ve čtrnácti docela šikovným šachistou, o 
šachové praxi jsem nevěděl téměř nic. Nevěděl jsem, jak se na soupeře pořádně připravit. 
Nedokázal jsem krotit své emoce. A vůbec jsem netušil, jak se hrají rozhodující partie,“ píše 
pětatřicetiletý autor.  
Markoš, jenž je vrcholným slovenským šachistou a trenérem s patnáctiletými zkušenostmi, rozdělil 
knihu do deseti kapitol. Ty pokrývají všechny aspekty reálného boje za šachovnicí: jak obstát, jak 
nepodléhat stresu, jak pracovat s časem na hodinách, jak se efektivně rozhodovat, jak se připravit na 
konkrétního soupeře nebo jak hrát koncovky v půlminutovém rytmu.  
V odhalování oné „tajné přísady“ pomáhají i zkušenosti nejlepšího českého šachisty Davida 
Navary. Ten s pětatřicetiletým Markošem, svým vrstevníkem, soupeřem i spoluhráčem z 
mládežnických soutěží, šachových olympiád a lig, na přípravě knihy spolupracoval. Nechybí zde 
ani příklady konkrétních partií českého šampióna.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GL9772/2964589/2020-12-02/0?tab=Text


 

 

„ David je mimo šachovnici absolutní gentleman, jemný a inteligentní muž. Za šachovnicí se ale 
mění v nekompromisního bojovníka, který se nebojí žádného rizika. Je inspirací pro každého 
šachistu, jenž má odvážné srdce a rád vítězí,“ komentuje Markoš.  
„ Nebudu zastírat, že Ján odvedl velkou většinu práce. Sám jsem do knihy přinesl především pohled 
hráče širší světové špičky, který toho za šachovnicí mnoho viděl a prožil a je ochoten se o své 
poznatky dělit,“ říká David Navara, aktuálně 39. hráč světa.  
Slavnostní křest knihy Jána Markoše a Davida Navary Tajná přísada proběhne 4. prosince 2020 
online, přímý přenos bude na YouTube kanále ŠSČR  
Je to sedmdesát dva let, co se na pomezí Vinohrad a Vršovic narodil Antonín Panenka. Nejslavnější 
„Klokan“, jehož typickou penaltu s ledabylým ...  
 
Autoři knihy Tajná přísada. / Foto: ŠSČR 
 

 
 
 
Vyhodnocení online ŠDŠ soutěže – listopad 
Datum vydání: 02.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Listopad je za námi a tak můžeme vyhodnotit první měsíc online soutěže projektu Šachy do škol ve 
spolupráci s Šachy Dolmen, která probíhá na webové stránce Šachy Dolmen.  
 
Do soutěže se zapojilo celkem 25 škol a 133 dětí.  
Listopadové klání vyhodnocujeme takto:  
V kategorii jednotlivců plný počet 900 bodů získalo 29 dětí.  
Z této špice pěchotonu byly vylosovány předsedou ŠSČR Martinem Petrem následující děti  
Běta Kubátová DDM Jungmannova Kuřim  
Lukáš Ocelák ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem  
Tomáš Skládal ZŠ Unesco Uherské Hradiště  
Vylosovaní obdrží na adresu školy/DDM jako odměnu vak na záda s šachovým motivem a penál s 
motivem šachovnice.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GL4726/2964589/2020-12-02/0?tab=Text


 

 

Gratulujeme!  
Ze zbývajících 104 účastníků byli vylosováni  
Jan Bušek 21.ZŠ Slovanská alej Plzeň  
Martin Procházka DDM Jungmannova Kuřim  
Eva Halamková ZŠ Rychnovek  
Vylosovaní obdrží na adresu školy/DDM jako odměnu vak na záda s šachovým motivem a přívěsek 
na klíče – šachovou figuru.  
Gratulujeme!  
Nejaktivnější školou se stala ZŠ a MŠ Hvozd se ziskem 12 759 bodů.  
Nejúspěšnějším týmem se stal tým ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem se ziskem 7711 bodů.  
Vyučující z obou škol, pan Waldemar Zatloukal a pan Miloš Havlena, získávají  
Prémiové členství na Šachy Dolmen a drobnou pozornost zaslanou na adresu školy.  
Gratulujeme!  
Připomínáme, že všechny body, které děti získávají, se započítávají do celkového hodnocení škol, 
které soutěží o hodnotné šachové vybavení pro jejich školní šach.  
Na stránkách Šachy Dolmen je již zveřejněná prosincová část soutěže, tentokrát děti soutěží o zimní 
odměnu, pro 3 nejlepší řešitele je připravena souprava – teplá šachová čepice a stylové šachové 
ponožky v hodnotě 300Kč (v případě rovnosti bodů losem).  
Pro 3 další vylosované je připraven opět vak s šachovým motivem a figurkový přívěsek (v různých 
barvách) v hodnotě 150Kč.  
A pro zvýšení motivace zveřejňujeme foto krásných cen, které v tomto školním roce rozdáme 
vítězům, jednotlivcům i školám. 
 
Adventní kalendář s Online šachovými testy 
Datum vydání: 01.12.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Od 1. do 24. prosince se můžete na stránkách Šachy Dolmen zapojit do soutěže s Adventním 
kalendářem. 
 
Už od úterý 1. prosince se na soutěžním odkazu rozbíhá nový Adventní kalendář s šachovými testy. 
Každý den až do čtvrtka 24. prosince se v kalendáři odemknou tři nové soutěžní testy. Každá 
obtížnost si najde své uživatele:  
Lehké testy – Jsou určené pro úplné začátečníky. Ideální příležitost naučit se základy šachů od 
pohybu jednotlivými figurkami, přes základní herní prvky až po správný způsob rozehrání šachové 
partie. Vhodné pro děti i pro dospělé.  
Střední testy – Pro mírně pokročilé hráče. Taktické úkoly na úrovni matů 2. a 3. tahem či 
základních materiálních zisků, k tomu základní pěšcové i figurové koncovky, názvy šachových 
zahájení, procvičování základů strategie.  
Těžké testy – Vhodné pro pokročilejší šachisty jako poučná a zajímavá šachová zábava. Kombinace 
z partií mistrů světa, obtížnější taktické obraty, různé typy koncovek a další úkoly. 
Soutěžní kalendář budou doplňovat i odkazy na zpracovaná témata Šachopedie. V této výukové 
encyklopedii šachu je už zpracováno více než 200 šachových témat a řadu dalších článků má 
kolektiv autorů rozpracovaných. Takže do konce roku 2020 se v Šachopedii dočkáte více než 400 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GK1189/2964589/2020-12-01/0?tab=Text
http://sachy-dolmen.cz/sachopedie/sachopedie-rozcestnik


 

 

hotových témat! 

Některé testy budou doplněny také výukovými videy z youtube kanálu Šachy Dolmen. Po sérii o 
Idejích šachových kombinací byla úspěšně dokončena také série Šachovnice a figurky, která je 
určená pro začátečníky. 

Každý týden budou vylosováni nejméně dva výherci, kteří vyhrají příjemné šachové ceny. Knížky z 
nakladatelství Dolmen, šachová videa Roberta Cveka, prémiové členství v systému online testů a 
dárkové předměty Šachového svazu České republiky. Další výherci budou vylosovaní po skončení 
celé soutěže. 

 
V testech koncovek je řešením úvodní tah a výsledek. 

Budeme rádi, když se díky adventní soutěži naučí hrát šachy noví zájemci o hru z řad dětí i 
dospělých. A díky obtížnější části testů se v soutěži mohou příjemně zabavit (a stejně tak i něco 
nového naučit) i zkušenější šachisté. 

Listopadové online turnaje v šachu  
Datum vydání: 01.12.2020  
Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Drahomíra Kaňková | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 
752 | RU / měsíc: 36 536 
 
Nouzový stav opět zastavil šachové soutěže, tak jako na jaře se vrátilo k hraní na internetuNa 
šachovém serveru chess.com probíhaly v listopadu v klubu KŠS Vysočina šachové turnaje. 
 
„Hrálo se každý týden pondělí, středa, pátek vždy od 18.00. Hrací tempa se střídaly, hrálo se od  
3min+2s/tah po 10 minut. Nejvyšší účast 19 hráčů byla hned na prvním turnaji, poté se účast 
pohybovala kolem deseti hráčů. V listopadu turnaje netáhly tolik jako na jaře. Některé turnaje hrála 
několikanásobná mistryně ČR WGM Eva Kulovaná. Všech turnajů se zúčastnil sajmon8 – Šimon 
Lang z ŠK Světlá nad Sázavou,“ komentoval za pořadatele tucnak64 – Josef Kratochvíl z ŠK 
Gordic Jihlava, který také nejvíce turnajů vyhrál.  
Výsledky jihlava, jihlavsko, šachy, vysočina.  

https://www.youtube.com/channel/UCqeD2PHr3UIsz1jFvj7wSHw
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20GK0002/2964589/2020-12-01/0?tab=Text
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