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Už podesáté se stal mistrem republiky v šachu David Navara 
Datum vydání: 31.08.2020  
Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 9 | AVE: 309 149 Kč | GRP: 6,55 | 
Sledovanost pořadu: 589 287  
 
Jan SMETANA, moderátor  
Už podesáté se stal mistrem republiky v šachu David Navara. V celém plzeňském turnaji si počínal 
suverénně, ale definitivní potvrzení titulu mu spadlo do klína zadarmo. Jeho soupeř pro poslední 
kolo se k partii totiž nedostavil. 
 
redaktor  
Nejlepší český šachista čekal na mezinárodního mistra Karla Malinovského marně i bez poslední 
partie však Navara kráčel turnajem bez jediného zaváhání. Připsal si 6 vítězství a 16 let od zisku 
prvního titulu přidal v konkurenci tuzemské šachové špičky ten jubilejní desátý. 
 
David NAVARA, desetinásobný mistr ČR v šachu  
Hrál jsem dobře v tomhle turnaji. Dokonce v prvních šesti kolech velmi dobře, takže v podstatě 
jsem spokojený se svou hrou, ale nebylo to vůbec jednoduché, protože tady byla většina české 
špičky. A mnoho talentované mládeže, takže ten turnaj byl náročný, no. 
 
redaktor  
Stříbro v Plzni vybojoval Viktor Láznička. Třetí skončil Zbyněk Hráček. 
 
Desetiletý Václav Finěk patří k světové šachové špičce 
Datum vydání: 31.08.2020  
Zdroj: ČRo - plzen.cz +1 | Rubrika: Sport | Autor: Michaela Svobodová | AVE: 10 000 Kč | GRP: 
0,82 | RU / den: 73 857 | RU / měsíc: 980 531  
 
Česká republika se může pochlubit celou řadou talentovaných šachistů. Odborníci a trenéři přitom 
předpovídají nejzářivější budoucnost teprve desetiletému Václavu Fiňkovi, který v těchto dnech 
předvádí své umění na mistrovství republiky v Plzni. 
 
Už jste někdy slyšeli jméno Václav Finěk? Pokud rádi hrajete šachy, tohoto desetiletého chlapce 
rozhodně nevyzývejte k partii. Tenhle liberecký kluk totiž ve své kategorii patří mezi nejlepší hráče 
světa. 
 
„Já osobně jsem takový talent ještě neviděl, pamatuji si malého Davida Navaru, se kterým jsme byli 
v roce 1998 na mistrovství světa, David tam skončil druhý, tehdy mu bylo 13 let a objektivně 
musím říct, že Vašek nehraje hůř než Navara ve třinácti,“ porovnával trenér Michal Konopka 
šachové umění malého Vaška se současnou českou jedničkou Davidem Navarou.Po pár měsících 
hraní vyhrál turnaj 
 
Otec mladého šachisty Václav Finěk starší dříve také hrál šachy a malého Vašíka tahle hra zaujala, 
když mu bylo necelých sedm let. „Já jsem chtěl se všemi dětmi hrát šachy, Vašek je moje třetí 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E244A050/2430250/2020-08-31/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430250%2Fpage%2F1%2Ffirst
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děcko, ale až jeho to bavilo, intenzivně jsme se tomu věnovali,“ popsal. 
 
Po třech měsících hraní si chlapec z Liberce vyzkoušel první turnaj. „Napsal jsem email někomu z 
šachového klubu Liberec a oni mi napsali, že se asi za týden koná vánoční turnaj. Vašík říkal, že to 
zkusí, a vyhrál,“ pokračoval pyšný táta. Velký talent českého šachu Václav Finěk přitom trénuje 
hlavně doma hraním online partií. „Když ho to baví, hraje celý den až do večera," přiznal Finěk 
starší. Trenér přišel právě včas 
 
Ve své krátké kariéře už měl přitom Václav Finěk několikrát období, kdy chtěl s hraním skončit, 
třeba když na mistrovství světa ve Španělsku skončil až devátý. To prý považoval za neúspěch a 
několik měsíců nehrál. 
 
Právě v té době se s malým Václavem setkal Michal Konopka a trenérsky se největšího českého 
šachového talentu v únoru 2019 ujal. „Vašek je první do deseti let, druhý jedenácti a třetí do 
dvanácti let, to je pěkný,“ pochvaluje si trenér výsledky jejich společného úsilí. 
 
STUDUJ U NÁS: Letní šachové soustředění hledá mladé talenty 
Datum vydání: 31.08.2020  
Zdroj: polar.cz +1 | Rubrika: Celý MS kraj | Autor: Tomáš Tikal | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,56 | RU 
/ den: 50 000 | RU / měsíc: 700 000  
 
MS kraj v rámci projektu OKAP pořádá Letní šachové soustředění pro mladé talenty. A těch je 
každým rokem více a více. 
 
Další titul v klasickém šachu pro Navaru. V Plzni završil desítku 
Datum vydání: 31.08.2020  
Zdroj: sport.iDNES.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK, iDNES.cz | AVE: 99 000 Kč | 
GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379  
 
V devítikolovém turnaji nenašel přemožitele a potvrdil pozici domácí šachové jedničky. David 
Navara získal na českém šampionátu v Plzni desátý titul v klasickém šachu, zvítězil o půl bodu před 
Viktorem Lázničkou. 
 
Navara vyhrál všechny partie bílými a poloviny bodu ztratil jen remízami černými proti Lázničkovi, 
Zbyňku Hráčkovi a Jiřímu Štočkovi. 
 
Jeho nástupcem by se v budoucnu mohl stát Thai Dai Van Nguyen, hráč vietnamského původu, 
který letos v osmnácti letech skončil čtvrtý a prohrál jen s Navarou. 
 
David Navara 
 
„Mám radost, že zase mohu hrát turnaje, atmosféra je výborná jako dříve. Velice rád jsem si zahrál 
na přelomu července a srpna na turnaji v Pardubicích, stejné to je i teď v Plzni,“ liboval si staronový 
český šampion už v průběhu turnaje v rozhovoru pro MF DNES. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L4MA20E00006/2430250/2020-08-31/3?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430250%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH244013/2430250/2020-08-31/5?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430250%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
První titul získal Navara v roce 2004 v devatenácti letech. V pětatřiceti dovršil kulatou desítku. 
 
Mistrovství ČR v šachu v Plzni 
 
Konečné pořadí: 1. Navara 7,5, 2. Láznička 7, 3. Hráček, 4. Nguyen, 5. Štoček, 6. Orság všichni 
6,5. 
 
Foto: 
Fabiano Caruana táhne během souboje o šachového mistra světa. 
Reuters 
 
Navara získal jubilejní desátý domácí titul, turnajem prošel bez porážky 
Datum vydání: 31.08.2020  
Zdroj: ceskatelevize.cz | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360  
 
David Navara potvrdil pozici domácí šachové jedničky a na šampionátu v Plzni získal desátý titul v 
klasickém šachu. V devítikolovém turnaji nenašel přemožitele a zvítězil o půl bodu před Viktorem 
Lázničkou. 
 
David Navara  
Navara vyhrál všechny partie bílými a poloviny bodu ztratil jen remízami černými proti Lázničkovi, 
Zbyňku Hráčkovi a Jiřímu Štočkovi. První titul získal v roce 2004 v devatenácti letech.  
Jeho nástupcem by se v budoucnu mohl stát Thai Dai Van Nguyen, hráč vietnamského původu, 
který letos v osmnácti letech skončil čtvrtý a prohrál jen s Navarou.  
ČT sport ČTK 
 
Vada dosti podstatná. Při on-line olympiádě nešel internet, hráči ztratili spojení 
Datum vydání: 31.08.2020  
Zdroj: czpravy.cz | AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 000 
 
První finálový duel mezi oběma velmocemi skončil 3:3. V druhém vedlo Rusko 2,5:1,5, když v 
posledních dvou rozehraných duelech spadlo indickým hráčům 
 
internetové spojení a zápasy prohráli kvůli vypršení času. Vítězem bylo původně vyhlášeno Rusko, 
ale po odvolání Indie rozhodl prezident šachové federace FIED Arkadij Dvorkovič vzhledem k 
mimořádným okolnostem o udělení dvou zlatých medailí.  
Čeští šachisté se olympiády neúčastnili, v současnosti hrají mistrovství republiky.   
Navara: Po posledním kole si možná pivo dám 
Datum vydání: 31.08.2020  
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Plzeňský | Strana: 15 | Autor: — Jan Picka | AVE: 
190 203 Kč | GRP: 5,53 | Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677  
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Kuriózní zásah vyšší moci. Online šachová olympiáda má kvůli výpadku internetu 
dva vítěze 
Datum vydání: 30.08.2020  
Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK | AVE: 35 000 Kč | GRP: 2,72 | RU / 
den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023  
 
Šachová olympiáda, jež se konala kvůli pandemii koronaviru poprvé v historii online, skončila 
kuriózním patem. Protože během finálového duelu mezi Ruskem a Indií došlo ke globálnímu 
výpadku internetového spojení a hráči ztratili spojení, byly uděleny zlaté medaile oběma týmům. 
 
První finálový duel mezi oběma velmocemi skončil 3:3. V druhém vedlo Rusko 2,5:1,5, když v 
posledních dvou rozehraných duelech spadlo indickým hráčům internetové spojení a zápasy 
prohráli kvůli vypršení času. 
 
Vítězem bylo původně vyhlášeno Rusko, ale po odvolání Indie rozhodl prezident šachové federace 
FIED Arkadij Dvorkovič vzhledem k mimořádným okolnostem o udělení dvou zlatých medailí. 
 
Čeští šachisté se olympiády neúčastnili, v současnosti hrají mistrovství republiky. 
 
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ Řídí Jan Kalendovský 
Datum vydání: 29.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 5 184 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY243002/2430250/2020-08-30/21?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430250%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY243002/2430250/2020-08-30/21?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430250%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U202N15C/2430250/2020-08-29/36?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430250%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
Klub šachistů Říčany 
Datum vydání: 29.08.2020  
Zdroj: kuryr-ricany.cz +1 | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | RU / měsíc: 36 536  
 
Po dvaceti letech opět v 1. lize 
 
V minulém čísle jsme vás informovali o skvělých výsledcích našich mládežnických družstev. 
Starost o mládež se v letošním roce významně zúročila i v soutěžích dospělých. Po 20 letech naše A 
družstvo zvítězilo v 2. lize. A nejenom to. I družstvo B postoupilo z Krajského přeboru do 2. ligy. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N9EA20DY0016/2430250/2020-08-29/38?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430250%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Soutěže družstev byly přerušeny v březnu dvě kola před koncem. Rozhodnutím svazu se soutěž 
dohrála v netradičním termínu, v červnu. I přes obavy jsme postupová místa potvrdili. 
 
Soutěže dospělých se hrají na osmi šachovnicích. Sestava se předkládá na začátku soutěže a pořadí 
na jednotlivých šachovnicích je po celou sezonu nutné dodržovat. 
 
Vítězná sestava A družstva od 1. šachovnice (body/počty partií): Braun 3/8, Stárek 6/9, Rut 4,5/8, 
Šťastný 1/2, Novotný 6/9, Šindler 1/4, Otruba 5,5/8, Maříková 5,5/7, Vystrčil 3/5, Skalický 5,5/7, 
Pospíšil 1/2, Němec 5,5/9, Šmolík 8/9. 
 
Z výčtu je patrno, že se celkem vystřídalo 13 hráčů. Daleko nejzajímavější fakt je, že naše družstvo 
bylo jednoznačně a výrazně nejmladší. Neuvěřitelný výkon byl našich, ještě žáků, Němce a 
Šmolíka, kteří se zásadně zasadili o postup. 
 
KP mládeže v rapid „jen“ tři stříbrné 
 
KP mládeže v šachu byl rovněž přesunut na červen. V Neratovicích se hrálo o tituly a postupy na M 
ČR.  Naše mládež tentokrát přivezla medaile pouze tři. V kategorii H 12 let získal stříbro Tobias 
Pressler. V soutěži dívek přivezly stříbrné medaile v kategorii D 12 Veronika Myšková a v D 10 
Sophia Day. Na M ČR má přímý postup ještě Jáchym Šmolík a Jáchym Němec. 
 
  
 
Pro všechny zájemce o královskou hru: 
 
Zahajujeme novou sezónu. Zveme všechny zájemce bez rozdílu věku a výkonnosti na společné 
setkání v KC Labuť ve čtvrtek  3. 9. v 2. patře. Připraveny jsou soutěže bez rozdílu výkonnosti, 
Sportovní den a plánujeme oslavy 95+1 od založení klubu. 
 
Rodiče dětí – stávající i noví zájemci - 18.00 hod. 
 
Dospělí 
 
členové KŠ i noví zájemci - 19.00 hod. 
 
V případě potřeby použijte: 
riha.sachy@volny.cz 
 
Jaroslav Říha 
 



 

 

 
 
Zemřel IM Jan Sikora Lerch 
Datum vydání: 28.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Dne 26. 8. 2020 odešel do šachového nebe mezinárodní mistr Jan Sikora Lerch, historicky 
nejsilnější kmenový hráč ŠO TJ TŽ Třinec. 
 
Narodil se v září 1942 ve Vysokém Mýtě, mládí prožil a se šachy začínal v Šumperku. V roce 1960 
hrál finále ČSR dorostu, kde skončil na 4. místě za vítězným Hortem, ale například před Smejkalem 
a Plachetkou. 
 
V roce 1966 byl pozván do Třince na turnaj, který se proslavil tím, že byl prvním zahraničním 
turnajem (budoucího) mistra světa Karpova. 
 
V roce 1967 se Jan Sikora do Třince přestěhoval a řadu let pracoval jako programátor v Třineckých 
železárnách. Na Mistrovstvích ČSR se utkával s nejsilnějšími hráči té doby, kromě výše 
jmenovaných např. s Kaválkem, Jansou a Filipem. Dvakrát získal bronzovou medaili. 
Reprezentoval na ME družstev v Moskvě 1977 a ve Skara (SWE) 1980. V roce 1979 hrál Pásmový 
turnaj jednotlivců ve Varšavě. 
 
V roce 1981 mu byl udělen titul Mezinárodního mistra. 
 
V extralize družstev vybojoval s Třincem 5 zlatých medailí, další 2 zlata během hostování v 
Pardubicích a jedno s Olomoucí. 
 
V roce 2008 byl členem vítězné sestavy na ME seniorských družstev. 
 
Kromě hraní šachů se věnoval také skládání studií a i s nimi získával přední místa v soutěžích. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DX7342/2420240/2020-08-28/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Poslední rozloučení proběhne v pondělí 31. 8. 2020 v 15:00 ve Smuteční obřadní síni v Třinci. 
 
Čest jeho památce. 
 

 
  



 

 

V Plzni probíhá mistrovství republiky v klasickém šachu 
Datum vydání: 27.08.2020  
Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 12 | AVE: 227 487 Kč | GRP: 6,55 | 
Sledovanost pořadu: 589 287  
 
Barbora ČERNOŠKOVÁ, moderátorka  
V Plzni probíhá mistrovství republiky v klasickém šachu. Roli hlavního favorita potvrdil v pěti 
odehraných partiích nejlepší český šachista David Navara. 
 
redaktor  
David Navara dnes nezaváhal a velmi rychle už v pětadvacátém tahu porazil šestého muže 
domácího žebříčku talentovaného Vana Nguyena. Z pěti partií získal Navara 4,5 bodu a dělí se o 
průběžné vedení se svým nejbližším soupeřem Viktorem Lázničkou. 
 
David NAVARA, průběžné 1. místo na mistrovství ČR v šachu  
Turné pro mě je náročný, ale byly pro mě náročné i ty předchozí přebory, protože se snažím hrát 
naplno. A samozřejmě to stojí nějakou energii, tak doufám že mi ta energie zůstane i na, zbude i na 
zbývající 4 partie. 
 
redaktor  
Mistrovství republiky šachistů v Plzni vyvrcholí v pondělí. 
 
Mistrovské zápasy v LIVE šachu, začínáme již tuto neděli proti Argentině 
Datum vydání: 27.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Tímto se zase vracíme do starých dobrých kolejí, neboť v podstatě až do konce roku nás čeká každý 
týden mistrovský zápas v LIVE šachu – a to buď v evropské lize LCEL nebo v právě zahájené 6. 
sezóně světové ligy Live Chess World League (LCWL). 
 
A aby bylo dáno za dost tradicím, na začátek dostáváme opět papírově nejsilnějšího možného 
soupeře, což v aktuální druhé divizi LCWL je minule z první divize sestoupivší tým Argentiny, se 
kterým se utkáme v neděli 30. srpna od 21:00. 
 
Argentina se zatím v každé sezóně LCWL účastnila elitní první divize – až se minule „ucho utrhlo“ 
a po ne zcela vydařené sezóně se nakonec propadli do divize druhé. Dokáží postavit silný a početný 
tým, ale v našich možnostech je potrápit je i porazit (koneckonců se nám to nedávno povedlo v 
letním Rapid 960Cupu). 
 
Dalšími konkurenty v druhé divizi nám budou Američané, Bosňané, Mexičani, Rumuni, Slováci a 
nováčci z Uzbekistánu. 
 
Přesný popis herního systému a spoustu dalších zajímavostí o průběžném stavu soutěže LCWL se 
můžete dozvídat v diskusním fóru 6. sezóna Live Chess World League, ve kterém budeme jednak 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E240A052/2420240/2020-08-27/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst
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pravidelně aktualizovat úvodní články s fakty a odkazy, ale také v něm můžete o soutěži diskutovat. 
 
Navíc připomínáme, že termíny všech plánovaných mistrovských zápasů (a to nejen v „live“, ale i 
„daily“ šachu) naleznete v týmovém kalendáři na https://tinyurl.com/CZEmistraky. 
 
A jak to bude v neděli probíhat? 
 
    BLITZ – hraje se od 21:00 
        tempo 5|2 (pět minut na partii s přírůstkem 2 sekundy na tah), rating bez omezení 
        přihlášení hodinu až minutu předem přes https://www.chess.com/live#tm=177395 
        výsledky potom na https://www.chess.com/club/matches/live/177935/games 
    RAPID – hraje se od 21:40 
        tempo 10|2 (deset minut na partii s přírůstkem 2 sekundy na tah), rating bez omezení 
        přihlášení hodinu až minutu předem přes https://www.chess.com/live#tm=177396 
        výsledky potom na https://www.chess.com/club/matches/live/177396/games 
 
Jde se zúčastnit i jen jednoho z nich (ale budeme samozřejmě raději, když si dáte oba). 
 
Připomínám, že další podrobnější informace o světové lize včetně aktuálních tabulek najdete v 
průběžně aktualizovaném diskusním fóru 6. sezóna LCWL,kde můžete připojit i své komentáře. 
 
Děkujeme všem hráčům, kteří za náš tým hrají a zároveň je prosíme, aby oslovili své kamarády, 
spoluhráče z klubu a další šachisty, ať se k nám přidají a pomohou reprezentovat ČR na 
mezinárodní úrovni (nebo si jen tak zahrát). 
 
Ivo Musil 
 
Článek publikován 27. 8. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
 
Favorizovaný Navara se v polovině domácího šachového šampionátu dělí o vedení 
Datum vydání: 27.08.2020  
Zdroj: ceskatelevize.cz | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360  
 
Plzeň hostí mistrovství republiky v klasickém šachu. Roli hlavního favorita v pěti odehraných 
partiích zatím potvrzuje nejlepší český šachista David Navara. 
 
David Navara nezaváhal a už v pětadvacátém tahu porazil šestého muže domácího žebříčku, 
talentovaného Vana Nguyena.  
Z pěti partií získal Navara 4 a půl bodu a dělí se o průběžné vedení se svým nejbližším soupeřem 
Viktorem Lázničkou.  
"Turnaj je pro mě náročný, ale to byly i ty přechozí přebory. Snažím se hrát naplno, a to 
samozřejmě stojí energii. Takže doufám, že mi nějaká zbyde i na závěrečné čtyři partie," uvedl 
Navara.  
 
Navara zatím na mistrovství v klasickém šachu dostává své pověsti 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DWA7BY/2420240/2020-08-27/14?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 27.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 4 140 Kč | 
GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
Plzeň hostí mistrovský turnaj v šachu 
Datum vydání: 26.08.2020  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U200N15B/2420240/2020-08-27/21?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/O5ZA20DV0005/2420240/2020-08-26/26?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Zdroj: ZAK TV | Rubrika: Zprávy 20:00 | Zpráva: 5 | GRP: 0,35 | Sledovanost pořadu: 31 569  
 
Miroslav SEDLÁČEK, redaktor  
Plzeňský pivovar hostí mimořádnou událost, mistrovství České republiky v šachu mužů. Podobná 
akce se v krajské metropoli naposledy odehrála více než před 100 lety. 
 
Petr HEREJK, ředitel turnaje  
Tak se hrálo v roce 1911. Tehdy to bylo ještě za Rakouskouherska o nejlepšího hráče z českých 
zemí. A bohužel od té doby vlastně Plzeňský kraj byl bez mistrovství až vlastně letos. 
 
Martin PETR, předseda Šachového svazu ČR  
Čekali jsme 109 let na Petra Herejka, který jako hlavní organizátor se toho chopil a mistrovství se 
díky němu hraje v Plzni. 
 
Miroslav SEDLÁČEK, redaktor  
Do Plzně se sjela kompletní česká šachová špička. 
 
Petr HEREJK, ředitel turnaje  
Hraje 141 hráčů a podařilo se nám zajistit poměrně jako kvalitní účast. Máme tady prvních 6 hráčů 
našeho českého žebříčku v čele s Davidem Navarou, který, můžeme říci, patří mezi světovou 
špičku. 
 
David NAVARA, český velmistr v šachu  
Mám 9 titulů a byl bych rád, kdyby se mi podařilo dosáhnout desátého. Ale uvidíme, jak půjde hra. 
Mě šachy zaujaly už v dětství tou svou nevyčerpatelností. Tím, že tam člověk neustále objevuje 
něco nového a podobně. To platí nadále. 
 
Petr HEREJK, ředitel turnaje  
Je tu třeba druhý hráč, náš reprezentant Viktor Láznička. Druhý hráč našeho žebříčku. Pak je tady 
Jirka Štuček, který vlastně zastupuje domácí barvy, protože je členem Šachového klubu Hlíně. 
 
Miroslav SEDLÁČEK, redaktor  
Vedle šachových velmistrů jsou tady i mladé naděje. 
 
Marek JANOUS, hráč z Plzně  
Začal jsem hrát šachy, protože mě zaujala ta logika šachu. Největší úspěch bylo, že jsem vyhrál 
mistrovství České republiky do 12 let. 
 
Petr HEREJK, ředitel turnaje  
Turnaj se hraje vlastně švýcarským systémem. To znamená, na 9 kol. To znamená, že v každém 
kole se losují dvojice. Je to vlastně stručně řečeno, princip je ten, že v každém kole spolu hrají 
hráči, kteří mají stejný počet bodů. 
 
Miroslav SEDLÁČEK, redaktor  
Mistrovství republiky se hraje v Plzni jako součást každoročního festivalu šachu. Pořadatelem je 



 

 

plzeňských Šachový klub 64. Ovšem i nad touto akcí, která trvá až do pondělí 31. srpna, dlouho 
visel dotazník jestli se vůbec uskuteční. 
 
Martin PETR, předseda Šachového svazu ČR  
Nebyl dlouho jisté, kolik lidí přijede, jestli bude všechno v pořádku z pohledu epidemie. 
 
Miroslav SEDLÁČEK, redaktor  
Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK. oblohu na Chebem zaplnila letadla 
 
Michaela ADÁMKOVÁ, redaktorka  
Historické letouny, akrobatické kousky ve vzduchu i stíhačky. Program Leteckého dne v Chebu byl 
skutečně nabitý. Kvůli pandemii koronaviru byl navíc téměř jediným v celé Republice. Natěšení 
byli tedy nejen diváci ale i samotní piloti. Během soboty a neděle se na Leteckém dni v Chebu 
představily na 2 stovky letadel. 
 
Jiří PĚČ, manažer Leteckého dne Cheb  
Nám se v letošním roce podařilo sestavit velmi lákavý program. Ono to bylo trošičku způsobený 
tím, co se děje teď ve světě, protože jsme jeden z mála Leteckých dnů, který se vlastně v České 
republice a možná i v Evropě pořádá. Takže musím říct, že piloti a účinkující byli velmi natěšení. 
 
Michaela ADÁMKOVÁ, redaktorka  
Program byl opravdu pestrý. Největším lákadlem byl asi letoun z druhé světové války, unikátní 
obojživelník Catalína, který dorazil z Velké Británie. 
 
Jiří HORÁK, předseda spolku Clasic Trainers, Plzeň  
Mě zajímala Catalína, což se velké bio letadlo. To je obojživelník, který může létat z vody i ze 
země. 
 
mluvčí  
Na Catalínu, jestli vzlítne tedy. Doufejme. My sem chodíme pravidelně každý 2 roky, nebo 3. To je 
nádhera. 
 
Jiří PĚČ, manažer Leteckého dne Cheb  
Máme tady spoustu krásných letadel z Hangáru 8 ze Salcburku, odkud přiletěl akrobatický vrtulník, 
který tady předvádí neuvěřitelné čísla. A pak tady máme taky rakouskou dvojku Blaník Team, což 
jsou větroně. Pak je tady samozřejmě celá řada historických letadel, který přiletěly z Hangáru 3 z 
Plzně Líní jste sem. 
 
Jiří HORÁK, předseda spolku Clasic Trainers, Plzeň  
My jsme sem přiletěli dohromady čtyřmi letouny. Máme tady dva Harvardy. Pak tady máme 
/nesrozumitelné/, pod kterým stojíme protože prší. Pak je tu Spitfire, který je u nás nalevo. 
 
Michaela ADÁMKOVÁ, redaktorka  
Všechna letadla jsou stále letuschopná. Zacházet se s nimi ale musí opatrně. 
 



 

 

Jiří HORÁK, předseda spolku Clasic Trainers, Plzeň  
Ty letadla jsou stará 75-80 let. Je potřeba se k nim chovat prostě úměrně. Takže tím pádem mají 
různé své mouchy, protože ten design ze čtyřicátých a třicátých let byl jiný než současné předpisy. 
 
Michaela ADÁMKOVÁ, redaktorka  
Do starého železa každopádně zdaleka nepatří a to také ve vzduchu dokázaly. Z Chebu Michaela 
Adámková, televize ZAK. 
 
MČR žen v šachu 2020 zavítá do Frýdku-Místku 
Datum vydání: 26.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
V termínu 5. – 13. září zavítají nejlepší české hráčky do Frýdku-Místku proto, aby v penzionu U 
Křivého psa odehrály Mistrovství České republiky žen pro rok 2020. 
 
Bude se hrát na devět kol systém každá s každou a tempem devadesát minut na prvních čtyřicet 
tahů, třicetiminutovou dohrávkou a bonusem třicet sekund na tah. Budou se zároveň uplatňovat 
Sofijská pravidla – hráčky se nesmí domluvit na remíze před dokončením třicátého tahu.  
Slavnostní zahájení proběhne v místě konání 5. září v 15.00 h a hned po něm bude následovat první 
kolo. Všechna další kola budou začínat taktéž v 15.00 h vyjma posledního, které začne 13. září v 
9.00 h a po jeho dohrání proběhne slavnostní vyhlášení.  
Účast v turnaji potvrdily tyto hráčky: WGM Olšarová Karolína, WIM Petrová Kristýna, WIM 
Richterová Nataša, WGM Sikorová Olga, WIM Miturová Magdaléna, WGM Rodshtein Tereza, 
WGM Kulovaná Eva, WIM Novosadová Kristýna, WIM Kaňáková Natálie, Koubová Anna Marie, 
tedy většina aktivně hrajících žen z první patnáctky, což zajišťuje velmi zajímavé souboje.  
Turnaj bude možné sledovat online na stránkách Šachového svazu České republiky, ale rádi 
uvidíme i diváky v hracím sále v prvním patře penzionu U Křivého psa.  
Další informace je možné najít v propozicích. Online přenos partií bude probíhat zde a pohled do 
hracího sálu bude možné sledovat na youtube kanále Beskydské šachové školy.  
Petr Záruba ředitel turnaje  
Článek publikován 26. 8. 2020 v rubrice 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DVA2AR/2420240/2020-08-26/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

18. MISTROVSTVÍ EU MLÁDEŽE 2020 
Datum vydání: 26.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
V sobotu 22. srpna 2020 vyvrcholily v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou boje o vítězství 
na Mistrovství Evropské unie mládeže do 8, 10, 12 a 14 let. Domácí reprezentace získala šest 
zlatých medailí, čtyři stříbrné a tři bronzové. 
 
V kategorii H8 zvítězil Bára Jan (CZE), druhé místo obsadil Negrean Andrei (ROU) a bronz 
vybojoval Radzimski Antoni (POL). V kategorii dívek do 8 let získala zlato pro Českou republiku 
Vančáková Veronika. Stříbrnou medaili vybojovala Popczynska Michalina (POL) a bronzovou 
medaili si odvezla Janoušková Eliška (CZE).  
 

 
 
Titul Mistra EU v kategorii H10 získal Martirosyan David (CZE). Stříbro vybojoval taktéž domácí 
Popov Roman a třetí místo obsadil Besou Hussain (GER). V kategorii D10 získala titul Mistryně 
EU Buchtová Viktorie (CZE). Druhá se umístila Bartečková Valérie (CZE) a třetí místo vybojovala 
Klintsevich Aliaksandra (POL).  
V kategorii H12 ovládla stupně vítězů Česká republika. Zvítězil Pražák Daniel, druhé místo 
vybojoval Fizer Marek a třetí místo obsadil Zelba Lukáš. Mistryní EU v kategorii dívek do 12 let se 
stala Janoušková Adéla (CZE). Druhé místo obsadila Kulczycka Zofia (POL) a bronz si odváží 
Řezníčková Sibyla (CZE).  
Mezi 14 letými chlapci byl nejlepší český reprezentant FM Stalmach Richard. Druhé místo obsadil 
CM Kostov Deyan Samuil (BUL) a bronzovou medaili vybojoval CM Nedelcu Teodor-Cosmin 
(ROU). V kategorii dívek do 14 let zvítězila Mihelic Vesna (SLO). Stříbrnou medaili získala 
Zelbová Lada (CZE) a bronzovou medaili si odváží Bildat Emilia (GER).  
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DV7109/2420240/2020-08-26/31?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 
První tři z každé kategorie získali pohár a diplom. Medaili získal každý účastník Mistrovství EU. 
Všichni mistři EU v jednotlivých kategoriích si z Koutů nad Desnou odvezli notebook! I na dalších 
pět hráčů a hráček v každé kategorii čekaly hodnotné ceny, mimo jiné šachové digitální hodiny a 
velké dřevěné šachové figurky. Každý hráč si ze šampionátu odváží také dres s logem Mistrovství 
EU, pamětní medaili a pamětní diplom.  
Mistrovství EU mládeže 2020 uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou ve spolupráci s 
Šachovým svazem ČR. Chlapci a děvčata hráli v každé věkové kategorii společný turnaj a následně 
byli vyhodnoceni zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Turnaje se zúčastnilo 103 hráčů a hráček z 9 
šachových federací. Všechny partie byly přenášeny on-line.  
 

 
 
Potěšením pro mládež bylo každodenní vyhlašování nejlepších partií kola. Ocenění za nejlepší 
partie postupně získali Antoni Radzimski (POL), Edward Bundan (GER), Tim Zimmer (GER), 
Alexander Voelpel (GER), Jan Bara (CZE), Mikhail Artamonov (CZE), Oliver Nieminen (FIN), 
Feliks Rutkowski (POL), Tomasz Obrycki (POL), Jan Vana (CZE), Tereza Horkova (CZE), Daniel 
Srba (CZE), Filip Laux (GER), Valerie Barteckova (CZE), Andrej Soucek (CZE), Karol Mielcuch 
(POL), Emma Dobsa (CZE), Daniel Prazak (CZE), Peter Grabs (GER), Adela Janouskova (CZE),  



 

 

 
 

 
 
Bartolomej Buchta (CZE), Zofia Kulczycka (POL), Philipp Leon Klaska (GER), Marek Fizer 
(CZE), Kiril Kostov (BUL), Deyan Samuil Kostov (BUL), David Hak (CZE), Teodor-Cosmin 
Nedelcu (ROU), Richard Stalmach (CZE), Nejc Herega (SLO), Simon Lang (CZE), Tatana Nespora 
(CZE) a Vesna Mihelic (SLO).  
 



 

 

 
 

 
 
Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili šachový i nešachový doprovodný 
program: simultánky s IM Piskem a bleskový turnaj. V první simultánce vyhráli Jan Vana, Tobias 
Komarek, Roman Popov, Daniel Prazak, Ludmila Lackova, Vicky Cinkova, Vit Vilimek (všichni 
CZE), Edward Bundan, Calvin Wolff (oba GER), Felix Rutkowski (POL), Mark Csernyik (HUN) a 
Deyan Kostov (BUL). Remizovali Andrej Soucek, Marek Fizer (oba CZE) a Maja Popczynska 
(POL). V druhé simultánce vyhráli Jan Vana, Tobias Komarek, Matyas Roubal, Sibyla Reznickova 
(všichni CZE), Aliaksandra Klintsevich (POL) a Efecan Atar (GER). Remizovali Martin Megyeri a 
Mark Csernyik (oba HUN). Bleskový turnaj vahrál IM Petr Pisk (CZE), druhé místo obsadil FM 
Petr Timagin (RUS) a třetí místo vybojoval Teodor-Cosmin Nedelcu (ROU), který se tak stal 
vítězem v kategorii mládeže.  
Účastníci turnaje měli v hotelu k dispozici řadu možností k aktivnímu odpočinku – bazén, wellness, 
saunu, bowling, stolní tenis, kulečník, atd. Na webu mistrovství najdete bohatou fotogalerii z 
průběhu mistrovství i všechny partie.  
Letošní účast hráčů na Mistrovství EU ovlivnila situace s Covid-19. Některým federacím situace 
nedovolila přihlásit se, a nebo je donutila svoji účast zrušit. Přesto jsme uvítali zástupce 9 
evropských federací. Pořadatelé udělali maximum pro minimalizaci rizik Covid-19. Mezi 
šachovnicemi byly zachovány rozestupy 1 metr a mezi jednotlivými řadami šachovnic byly 
rozestupy větší než 2,5 metru. Pořadatel též zajistil nezbytné testy na Covid-19.  



 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich výkony a hru fair play, všem rodičům a 
trenérům za spolupráci, rozhodčím za řízení turnajů a všem spolupracovníkům za jejich práci. 
Velké díky patří i hotelu za výborné služby a vstřícnost. Účastníci mimo jiné kvitovali možnost, že 
mohou pokoje předávat až po slavnostním zakončení. Chtěl bych také poděkovat kolegům ze 
Slovenského šachového svazu za jejich pomoc při zajištění akce. Děkuji též všem, kteří nám 
pomáhají se zajištěním Mistrovství EU. Společně se budeme těšit na příští ročník Mistrovství EU 
mládeže, který se uskuteční od 12. do 21. srpna 2021.  
Ing. Zdeněk Fiala  
Šachový klub Světlá nad Sázavou  
Web: https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/  
Výsledky: https://chess-results.com/tnr531988.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30  
Fotogalerie: https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020  
Článek publikován 26. 8. 2020 v rubrice 
 
OPEN LETNÍ PRAHA 2020 
Datum vydání: 25.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
VII. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Letní Praha proběhl ve dnech 8. – 15.8. 2020 
v kongresovém centru hotelu Olympik. Záštitu nad festivalem převzal starosta městské části Praha 8 
pan Ondřej Gros. V rámci festivalu se konaly následující turnaje: 
 
A – hlavní turnaj s možností splnění normy mezinárodního velmistra a mistra započítávaný do 
světového žebříčku ELO FIDE 
 
B – hlavní turnaj započítávaný do světového žebříčku ELO FIDE 
 
C – turnaj v rapid šachu 
 
D – turnaj v bleskovém šachu 
 
E – zápas na 6 vážných partií mezi GM Sergejem Movsesianem a GM Thai Day Van Nguyenem 
 
Na startu dvou hlavních turnajů se sešlo rekordních 280 hráčů z 24 zemí. 
 
Na rozdíl od minulých let chyběli na startovní listině, z důvodu coronavirové situace ve světě, 
početní zástupci Ukrajiny, Ruska, Indie či exotických zemí. Tento výpadek však byl více než 
nahrazen rekordní účastí ze zemí jako Německo, Rakusko, Francie, Holandsko či Belgie. Na startu 
se sešlo 5 GM, 6 IM a 1 WIM. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DUA33L/2420240/2020-08-25/41?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 
Nestává se často, aby 3 nejvýše nasazení hráči obsadili zároveň stupně vítězů, nicméně přesně k 
tomu došlo v hlavním turnaji A, byť v obráceném pořadí. Samostatné první místo se ziskem 8 bodů 
získal nový předseda Šachového svazu České republiky velmistr Martin Petr, když v průběhu 
celého turnaje nebyl vážněji ohrožen a remízu povolil pouze svým kolegům ze stupňů vítězů. Je 
vidět, že mu jde „bafuňařina“ k duhu a v čele svazu máme osobu více než kompetentní. O druhé 
místo se podělili dva nejvýše nasazení hráči – GM Plát a GM Christiansen (NOR), přičemž až 
vedlejší hodnocení rozhodlo o tom, že stříbrnou medaili získal český velmistr. Skvělý turnaj odehrál 
celkově šestý Ondřej Švanda z Poličky, hájící barvy ŠK Staré Město. Připsal si 50 ELO bodů a 
norma IM mu utekla pouze kvůli příliš velkému počtu českých soupeřů (celkem jich v turnaji dostal 
6). Nejlepším seniorem byl nestárnoucí GM Vokáč, nejlepším juniorem byl Kasioumis z Řecka (na 
turnaji ho doprovázel jako trenér světoznámý GM Tivjakov) a nejlepší ženou pak Soubirou z 
Francie. 
  



 

 

TOP 20 hráčů z hlavního turnaje A: 
 

 
 



 

 

 
 
V turnaji B zvítězil teprve 12letý Leitgeb z Rakouska před Adamem Švandou (oba 7,5 bodu), třetí 
skončil Vargas Drechsler ze Španělska, jako nejlepší ze skupiny se 6,5 body. Celkový vítěz vyhrál i 
cenu pro nejlepšího hráče do 12 let a do Ela si připsal těžko uvěřitelných 249 bodů. Nejlepším 
seniorem nad 60 let se stal celkově sedmý Guggenheim (GER), nejlepší ženou v turnaji pak byla 
celkově šestnáctá Frieda Arnold (NED). 
 

 
Turnaj v rapidu (úterý 11. 8.) skončil mrtvým během hned 3 hráčů se 6 body, kteří jasně dominovali 
63člennému startovnímu poli. Na pomocné hodnocení zvítězil GM Plát, před IM Půlpánem a 
Haackem z Německa. 
 



 

 

 
Turnaj v bleskovém šachu (čtvrtek 13.8.) měl na startu ještě o 2 hráče víc než turnaj v rapidu, 
celkem tedy 65 hráčů. Suverénem turnaje byl GM Plát, který nestihl první kolo a na poslední se již 
nenechal nalosovat, nicméně 9 vítězství v řadě mu stačilo na samostatné první místo. Druhé a třetí 
místo pak obsadili 2 pražští FIDE mistři Netušil (Vyšehrad) a Slovák (Kobylisy) shodně s 8 body. 
 

 

Zápas mezi špičkovými velmistry 

Movsesianem (mj. člen vítězného týmu Arménie na šachové olympiádě 2012 v Istanbulu a MS 
družstev 2011 v čínském Nig-po) a Nguyenem (mj. historicky nejmladší český velmistra a Mistr 
Evropy do 18 let z Bratislavy 2019) měl velmi dramatický průběh, když po sérii 3 úvodních remíz, 
zvítězil ve 4. partii černými Nguyen a ujal se vedení v zápase. V následující páté partii Movsesian 
též černými vyrovnal a v divoké poslední partii dokázal definitivně obrátit výsledek zápasu ve svůj 
prospěch. Celkový výsledek tedy 3,5 :2,5 pro Movsesiana. 

 
 
Podrobné výsledky a partie jsou na adrese: 
 
http://czechtour.net/cz/open-letni-praha/vysledky-a-partie/ 
 



 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za účast na festivalu v této, pro hráče i organizátory, 
těžké době, i za jejich fair play hru. Poděkování zaslouží i hotel Olympik za vstřícný postoj k akci, 
včetně speciálního šachového menu. Především však musím vyzdvihnout skvělý klimatizovaný 
hrací sál, bez kterého by ve vedrech, které v Praze v době konání akce panovaly, nebylo do zpěvu. 
 
Velké armagedonové finále 
Datum vydání: 25.08.2020  
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Open Letní Praha pohledem našich mládežníků 
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Jiří Bouška 
 
Ve dnech 8.-15.8.2020 jsem se účastnil VII. ročníku mezinárodního šachového turnaje – Open letní 
Praha, turnaj byl rozdělen na dvě kategorie A a B a já jsem se rozhodl, že si chci zahrát v těžším 
áčku. Každý den se hrálo od 16.00 hod. kromě neděle, na kterou připadlo dvoukolo. Vážné partie se 
hrály tempem 90 min. + 30 s za provedený tah (po 40 tazích přídavek 30 min.). 
 
Dále jsem využil možnosti zahrát si rapid i blesk. Rapid se hrál v úterý dopoledne tempem 10 min. 
+ 5 s na tah, nakonec se mi podařilo uhrát 5 bodů ze 7 a skončit na 10. místě. Jako věcnou cenu 
jsem si vzal knihu Garriho Kasparova – Nelítostný boj. Doprovodný turnaj v blesku se odehrál 
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během čtvrtečního dopoledne tempem 3 min. + 2 s na tah, v něm se mi podařilo uhrát 5 bodů z 11 a 
skončit v polovině startovního pole. 
 
V průběhu turnaje jsem kromě přípravy trávil volný čas s mamkou procházkami nebo výlety po 
Praze, kdy se k nám přidal i Kája Brožka. V pondělí jsme zavítali do ZOO a středeční dopoledne 
strávili na Smíchově v Království železnic. V pátek jsme si zašli ke Karlovu mostu a vystoupali na 
Mosteckou věž – nahoru to bylo přesně 135 schodů J. 
 
Turnaj se mi moc líbil, dobře jsem si na něm zahrál a těším se už teď na příští ročník letní Prahy. 
 
V 1. kole jsem hrál s Petrem Fojtem (elo 2050) 
 
Hrála se sicilka, partii jsem zahrál dobře. Měl jsem bílé figury a po výměnách lehkých figur jsem 
mohl v 18.tahu dobrat střelce věží místo pěšcem /což by bylo přesnější, protože pěšec na e4 je silný. 
Po 23.tahu h3 jsem měl připravený plán dobrat pěšce na f6 a po vyměnách figur by vznikla vyhraná 
koncovka pro bílého. Soupeř ale zahrál hrubou chybu /23.tah = Kh8 ? /, kterou jsem hned potrestal. 
Po tomto tahu vycházela taktika až do matu a partie měla už jen 7tahů. 
 
 
    kolo – WIM Kaňáková Natálie (elo 2165) 
 
Soupeřka hrála urychleného draka, postupně jsem se však dostal do horší pozice a soupeřka své 
výhody využila. 
 
    kolo – Navratil Robert, AUT (elo 2051) 
 
Ve 3. kole jsem měl černé figury. Průběh partie po vzájemných nepřesnostech byl remízový. Přesto 
jsem asi po 4hodinách partii prohrál. 
 
    kolo – Pick Štěpán (elo 1955) 
 
Měl jsem černé figury . Se soupeřem jsme se dohodli na remíze. 
 
    kolo – Novotný Martin (elo 2180) 
 
Soupeř hrál urychleného draka. Celou partii jsem stál o něco lépe. Až v 35.tahu jsem tahem Jb8 a 
pak Ja6 přišel o výhodu. Se soupeřem jsme se dohodli na remíze. 
 
    kolo – Jiroušek Jan (elo 1948) 
 
Opět pro mě velice dlouhá partie, která trvala skoro 4hod. V 8tahu jsem místo rošády zahrál Jc6 a 
soupeř stál po zahájení lépe. Nepovedl se mi 22tah a5?,  kdy jsem daroval soupeři pěšce. Šanci 
vyrovnat partii jsem měl ve 33.tahu, kdy jsem mohl obětovat věž za střelce a pěšce /Vxb7, Sxb7, 
Dxb7+ /  a mohl jsem remizovat. Soupeři jsem porážku vrátil hned druhý den   v bleskovém turnaji. 
 



 

 

    kolo – Mach Ondřej (elo 1798) 
 
Hrála se španělka. Ve 14tahu jsem místo Sxe3 zahrál Dxd8 a soupeř získal  výhodu, kterou udržel 
až do konce. 
 
    kolo – Kotleska Roman (elo 1705) 
 
Zahájení partie se mi nepovedlo. Pak jsem bojoval o remízu. Byla to nejdelší partie, kterou jsem na 
turnaji odehrál. Po 4,5hod a hrubé chybě soupeře v 53.tahu, jsem partii vyhrál. 
 
    kolo – Steimar Miroslav (elo 1902) 
 
V této poslední partii se hrála francie. Soupeř mě v 10tahu trochu vyzkoušel a daroval střelce za 
pěšce. Doufal, že špatně doberu na f2 a vyhraje. Získal jsem tak výhodu a mohl jsem získat 4bod na 
turnaji. Soupeři jsem pak nabízel výměnu dam. Napodruhé už k výměně dam došlo na poli c3, ale 
za dvojpěšce a hra se vyrovnala. Partii jsem pak zkazil a prohrál. 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat Šachovému svazu ČR za finanční podporu na daném turnaji a 
velký dík také patří trenérovi GM Robertu Cvekovi za jeho on-line přípravu. 
 
Jiří Bouška 
 
Kristýna Laurincová 
 
V letních dnech, konkrétně 8. – 15. srpna, se konal Open letní Praha. Jela jsem zde s BŠŠ pod 
vedením trenéra FM Jakuba Rabatina. Ubytováni jsme byli společně ve větším bytě (který byl 
velmi pěkně zařízen), poblíž krásného rozlehlého parku Stromovka, kde jsme se chodívali projít. 
Vše bylo pouze asi 3 zastávky metrem, takže bez sebemenších komplikací. Jeden den jsme si 
dokonce zašli na Laser games, kde jsem osobně nikdy předtím nebyla, a fakt to stálo za to. 
 
A teď k samotnému turnaji… 
 
    kolo: IM Tomáš Kulhánek…Byla jsem nasazená nějak z kraje druhé poloviny, tudíž mě čekal 
opravdu nelehký soupeř. Těšila jsem se tedy na kvalitní partii, ať už to dopadne jakkoli. Partii se mi 
podařilo zvítězit (a zároveň prvního hráče IM) a přikládám ji i zde rozebranou. 
    kolo: Sebastian Mueer…V této partii jsem si snad ani neškrtla. Spadla jsem soupeři do přípravy, 
kterou on blitzal, a v jedné variantě Najdorfa jsem si neuvědomila, že musím zahrát jeden tah, což 
mě stálo následný kotel a prohru. 
    kolo: Gustav Brejník…Po několikatahové odblitzané přípravě začal těžký boj. Soupeř mi brzy 
dovolil zahrát vyhrávající kombinaci, kterou jsem bohužel zahrála v opačném pořadí tahů, což bylo 
dobré i tak, ale už nikoli tak moc. Nakonec partie trvala ještě velmi dlouho a naskytla se v ní 
spousta zajímavých možností a kombinací. Zakončili jsme to v koncovce, kde jsem měla kvalitu 
méně, avšak jsem za to měla velmi postouplé kryté pěšce. Soupeř ale pokračoval téměř bezchybně a 
partii zvítězil. 
    kolo: Damir Marinc… Soupeř zvolil docela hodně boční lajnu Grünfelda, kterou jsem si už úplně 



 

 

nepamatovala přesně. Postavení figur se mi nepovedlo zrovna nejlíp a brzy jsem na to doplatila a 
neubránila se. 
    kolo: Gabriela Králová…Po tzv. velké rošádě se mi podařilo zlomit Berlínskou obranu a konečně 
zvítězit. 
    kolo: Adam Vylíčil… Příprava mi bohužel opět nevyšla a po soupeřově přehození tahů jsme se 
vlastně ani jeden nedostal tam, kam jsme chtěli. Začali jsme tedy oba vymýšlet, přičemž se mi 
povedlo figury postavit značně lépe než soupeři, akorát jsem z toho chtěla vytěžit více než sérii 
výměn a suchou remízu. A tak jsem tedy zariskovala. Později jsem zjistila, že bohužel více než 
jsem plánovala a stála jsem vlastně ještě hůře. Oba jsme se ale dostali do časových tísní a po 
soupeřově nabídce remízy, jsme se na ni shodli. 
    kolo: Leszek Cieslak…A konečně přišla další výhra. Příprava mi vyšla podle plánů a dostala 
jsem se do pozice, která mi byla velmi příjemná a věděla jsem o ní více než soupeř, načež se mi z 
toho za několik tahů povedlo udělat celý bod. 
    kolo: Martin Novotný… Soupeři se povedlo mě nachytat ve variantě, kterou jsem neznala, a tak 
jsem zvolila pokračování jiné, ve kterém jsem opět rozestavila figury opravdu špatně a brzy se 
dostala do obrovských problémů. Snažila jsem se vytvořit nějaké šance, ale soupeř mě velmi 
zkušeně nepustil k ničemu a jasně zvítězil. 
    kolo: Anna Pasti…V posledním kole jsem chytla Maďarku mého ročníku, což pro mě byla ještě 
větší motivace ji porazit. Ačkoli nebylo na přípravu mnoho času, vyšla mi skvěle a soupeřka mi 
dala/obětovala pěšce docela za nic. Ovšem těsně před časovou kontrolou jsem se dostala do 
časovky, čímž jsem si způsobila zbytečné komplikace, ale naštěstí jsem se s nimi dostatečně 
vypořádala a získala tak poslední možný bod. 
 
Skončila jsem tedy se 4,5 body z 9 možných, tudíž průměrnými (z mého pohledu a podle mých 
předturnajových očekávání spíše podprůměrnými) 50%, které mě „vystřelily“ na celkové 93. místo. 
 
Dle mého se mi s bílými figurami vcelku dařilo (hlavně herně), zatímco černými to ale opravdu 
velmi „pokulhávalo“. 
 
Na závěr bych chtěla poděkovat ŠSČR za umožnění vůbec hrát tento turnaj, na kterém jsem doufám 
získala opět nějaké nové zkušenosti (hlavně po tomto nepříjemně dlouhotrvajícím pandemickém 
období) a BŠŠ, která mi poskytovala příjemnou společnost a pěknou atmosféru po celou dobu 
turnaje. 
 
Kristýna Laurincová 
 
Adam Frank 
 
Ve dnech 8. – 15. srpna 2020 jsem se zúčastnil turnaje Open Letní Praha. Hrálo se v krásných 
prostorách hotelu Olympik. Já jsem, spolu s dalšími hráči Beskydské šachové školy, bydlel v 
nedalekém apartmánu, 3 zastávky metrem od hrací místnosti. O jídlo se nám staral pan Paseka, 
kterému bych chtěl tímto poděkovat. Trenérský servis mi zajišťoval Kuba Rabatin, se kterým jsme 
dělali rozbory i přípravy na partie. 
První kolo se mi typicky nepovedlo, další dvě jsem hrál dobře, bylo z toho 2,5 bodu ze 3. Ve 
čtvrtém kole jsem narazil na IM Černouška. Po boji jsem nakonec prohrál, ale partie mohla klidně 



 

 

dopadnout opačně. V dalším průběhu turnaje mě ještě zamrzela prohra v sedmém kole, a také 
remíza v devátém. Můj turnajový cíl byl umístit se do třicátého místa. To mi bohužel nakonec těsně 
nevyšlo, když jsem skončil na 33. místě. Celkově turnaj hodnotím z mé strany podprůměrně, kazil 
jsem hlavně koncovky. 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat Šachovému svazu České republiky za poskytnutý grant. 
Těším se na další turnaj! 
 
Karel Brožka 
 
VII. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Letní Praha proběhl ve dnech 8. -15.8.2020 v 
kongresovém centru hotelu Olympik, kde jsem si zahrál hlavní trunaj A i doplňkové turnaje v 
rapidu a blesku. Na startu dvou hlavních turnajů se sešlo 280 hráčů z 24 zemí. 
 
V prvním kole se mi podařilo remizovat s ruským FM  Viatcheslavem Pozdnjakovem a do poloviny 
turnaje se mi celkem dařilo. Ve čtvrtém kole se mi podařilo otočit špatně rozheranou partii s FM 
Gerhardem Lorschiedem. 
 
I přes nepovedený závěr jsem skončil se 4 body na 107. místě, což je o něco výše, než jsem byl 
nasazený a připsal si 33 ELO bodů. Celkové výsledky i přehled mých soupeřů v jednotlivých 
turnajích najdete zde: http://www.czechtour.net/cz/open-letni-praha/vysledky-a-partie/ 
 
Celý týden jsem si herně i při přípravách a rozborech s FM Alešem Jedličkou užíval a věřím, že 
jsem se zase výkonnostně o kousek posunul. Šachovému svazu děkuji za finanční podporu. 
 
Poděkování zaslouží všichni, kteří se na přípravách této akce podíleli i samotný hotel Olympik, 
skvělý byl hlavně klimatizovaný hrací sál, ve kterém nám bylo i ve velkých vedrech velice 
příjemně. 
 
Karel Brožka 
Alexandr Skalský 
 
Ve dnech  8. – 15.8. 2020 jsem se již potřetí zúčastnil 5. ročníku Summer Prague Openu. Hlavní 
turnaj tvořilo velice široké startovní pole, čítající téměř 200 hráčů včetně několika velmistrů a 
spoustou cizinců z různých zemí. Na rozdíl od tradičních dvou openů byl letošní ročník obohacen o  
6 kolový zápas mezi velmistry Sergejem Movsesianen a Vanem Nguyenem, ze kterého nakonec 
odešel jako poražený nejlepší český junior a to nejtěsnějším možným rozdílem 3,5 – 2,5. 
 
K mému výkonu, tak turnaj se mi vůbec nepovedl a až na pár světlých momentů s výrazně slabšími 
hráči, tak celkový dojem z turnaje mám velmi špatný a zasloužený výkon sotva přes 2000 hovoří za 
vše.  Hned začátek turnaje byl asi nejhorší, kdy první kolo s Ondrou Nytrou se mi nepovedl přechod 
ze slibně rozehraného zahájení a následný pseudoútok byl spíše výkřik do prázdna a partie nemohla 
skončit nijak jinak než mojí prohrou.  Druhé kolo jsem naopak měl velmi blízko výhře já, ale ve 
chvíli lámaní chleba jsem kvůli špatnému hospodaření s časem nebyl schopný dopočítat vyhrávající 
kombinaci, partie se otočila a ještě jsem mohl být rád za remízu.  Po těchto 2 dvou výpadcích přišly 



 

 

3 výhry za sebou, sic se slabšími hráči a dost náročném průběhu, avšak poměrně čisté a bez 
výraznějších nepřesností, takže jsem byl zpátky v turnaji. Zlomovým momentem bylo 6.kolo s 
Tomášem Ludvíkem, kde jsem bílými figurami v zahájení nedokázal získat výhodu a naopak černý 
získal přesně to co chtěl a potřeboval. Po několika tazích ve strategicky již připrohrané pozici jsem 
navíc primitivné přehlédnul pěšce, pozice se zcela rozpadla a mohl jsem se vzdát. Tady si však i 
soupeř vybral temnou chvilku a místo bezpečné realizace převahy se mi podařilo vymyslet docela 
dost snadno přehlédnutelnou taktiku, po které černý ztrácí dokonce figuru za pěšce. Partie se tedy 
otáčí a najednou z pozice na rezignaci vzniká velmi nejasné postavení, kde by dokonce bílý mohl 
tahat za delší konec. Pozice je však stále velmi komplikovaná a já přes tento náhlý zvrat a klasicky 
velkou časovou tíseň se již nedokázal do této partie znovu dostat a pozici jsem znovu pokazil. 
Následná věžovka s pěšcem míň byla neudržitelná. Další kolo černýma s Martinem Nehybou  jsem 
se ještě pokoušel turnaj tak nějak zachránit, kdy jsem se 50 tahů snažil vyhrát absolutně remizovou 
koncovku různopolných  střelců, avšak po veškerém progresu se nakonec ukázalo, že pozice 
opticky držící na vlásku, je ještě stále remíza. Předposlední kolo pak přišla moje jediná rychlejší 
výhra a první partie bez časovky, což je docela smutné, ale nutno podotknout, že moje hra byla 
špatná celá, takže to nemůžu svádět jen na to. Přes tohle všechno by však pro mě výhra v posledním 
kole znamenala 6 bodů, což nezní tak zle, jenže turnaj jsem skončil stejně jako začal, takže prohrou 
černými figurami v sicilce. Tady však musím poznamenat, že na rozdíl od ostatních partií, kdy mi 
soupeři dali šanci na návrat do partie, či alespoň určité zkomplikování, tady soupeř pomocí hezké 
skryté kombinace získal přivyhranou koncovku, kterou s přehledem a precizní hrou dovedl do 
vítězného konce. 
 
Kromě mého výkonu z turnaje mě také mrzí, že jsem se nedostal k papírově ani jednomu silnějšímu 
hráči a většina mých soupeřů se pohybovalo na ele kolem 2050, což je škoda. Na konci prázdnin mě 
však čeká ještě jeden silný turnaj na Slovensku, kde budu dělat všechno proto, aby dojem z turnaje 
byl zcela opačný než odsud. 
 
Závěrem bych chtěl moc poděkovat šachovému svazu za finanční podporu na tomto i ostatních 
letních turnajích. 
 
Alexandr Skalský 
 
Sofie Přibylová 
 
Ve dnech 8.-15. srpna se v pražském hotelu Olympik konal tradiční festival Letní Praha. Openu A a 
B se zúčastnilo celkem 278 českých i zahraničních šachistů, což myslím, že je na dnešní zvláštní 
dobu docela slušné číslo. Já jsem se zúčastnila Openu A. 
 
V prvním kole jsem hrála s elově slabším soupeřem z Německa. Na partii jsem se moc 
nekoncentrovala a ze zahájení jsem nevyšla nejlíp, ale soupeř hrubě chyboval a partii jsem vyhrála. 
 
Druhé kolo se hrálo v neděli ráno. Dostala jsem hezkou koncovku z anglické, partie byla dlouhá a 
napínavá. Dlouho jsem usilovala o výhru, ale v druhé časovce jsem stihla chybovat dříve než soupeř 
a partii jsem prohrála. Tuto partii přikládám okomentovanou. 
 



 

 

Třetí kolo se hrálo v neděli odpoledne. Soupeř se na mě bílými rozútočil hned ze zahájení. Místo 
protiúderu v centru, kterým bych otevřela hru a dostala soupeře do velkých problémů, jsem se 
špatně zkoncentrovala a zahrála tah, kterým jsem si jednotahově nechala chytit dámu na d8… 
 
Čtvrté kolo se hrála katalánská. Měla jsem krásnou pozici, ale ukvapila jsem se se ziskem pěšce. 
Došlo k výměnám lehkých figur a na šachovnici vznikla koncovka s těžkými figurami. Měla jsem 
sice pěšce více, ale oslabeného krále. Partie skončila opakováním tahů, remíza. 
 
V pátém kole se hrál volžský gambit. Jako černá mívám v daném zahájení skoro vždy pěšce méně, 
ale v této partii tomu bylo přesně naopak. Soupeř ztratil pěšce, a ještě k tomu si ani neudělal rošádu. 
Stihl se však zkonsolidovat, pěšce začal napadat a pozice začala být nejasná. Povedlo se mi nastavit 
jezdce. 
 
Ani nepamatuji, kdy jsem naposledy hrála takhle špatně. 
 
Šesté kolo pro mě konečně skončilo úspěšně. Bílými jsem získala pěšce a pokračovala v útoku při 
různobarevných střelcích. Partie skončila taktickým úderem na vazbu. 
 
Sedmé kolo se hrála opět anglická. Černými figurami jsem soupeře zahnala na tři řady, jednu dobu 
byl skoro v zugzwangu, ale promeškala jsem úder a soupeř se po časové kontrole vyvázal z 
problémů. Stále jsem stála lépe, s pěšcem více. Pozice však byla nejasná a složitá a po uplynulém 
boji, kdy jsem byla na hranici výhry, se mi vůbec nelíbilo, co na šachovnici vzniklo. Se soupeřem 
jsme se dohodli na remíze. 
 
V osmém kole se opět hrála katalánská. Pozici jsem zbytečně neopatrně zablokovala na černých 
polích a místo drobné výhody jsem stála hůře. Souhlasila jsem radši s remízou. 
 
Turnaj jsem zahájila černými figurami a stejně tak jsem jimi turnaj zakončila. Poslední deváté kolo 
se hrál Caro-Kann. Na šachovnici vznikl izolovaný pěšec, kterého jsem nejprve zablokovala a 
později jsem ho soupeřce odebrala. Vznikla koncovka s těžkými figurami a různobarevnými střelci, 
která se mi hrála příjemně. V útoku jsem soupeřku donutila vyměnit dámy a převedla hru do 
vyhrané koncovky s dvojicí spojených volných pěšců, která byla nezastavitelná. Alespoň jsem si 
trochu zlepšila náladu po tak nevydařeném turnaji, dostala jsem se alespoň na 4,5 bodu z 9. 
 
V turnaji jsem nakonec skončila na 98. místě a ztratila 77 bodů ela. Turnaj se mi vůbec nevydařil… 
Doufám, že příští dopadne lépe. 
 
Sofie Přibylová 
 
Viktor Přibyl 
 
V týdnu od 8. do 15. srpna se hrál tradiční turnaj Letní Open Praha 2020 ze série Czech Tour. 
 
V prvním kole jsem hrál černými se slabším soupeřem z Německa, nepamatoval jsem si přesně 
zahájení a v dostal jsem se pod velký tlak, nicméně soupeř nereagoval přesně a dostal jsem se do 



 

 

velmi pohodlné pozice, ze které jsem přešel do vyhrané koncovky, kterou už bylo snadné 
realizovat. 
 
V druhém kole jsem hrál bílými s dalším slabším soupeřem z Rakouska, ze zápletky v zahájení 
vznikla koncovka, kde soupeř měl izolovaného pěšce v centru. Ve věžové koncovce jsem získal 
vzdáleného volného pěšce, díky kterému byla pozice snadno vyhraná. Po časové kontrole jsem však 
spotřeboval až moc času, a tak jsem přehlédl obranu soupeře. Soupeř tak vyrovnal, ale sám se dostal 
do časové tísně a vyměnil jeden pár věží. Pak už jsem stačil využít mého volného pěšce a vyhrál 
partii. 
 
Ve třetím kole jsem hrál znovu bílými, tentokrát s GM Plátem. Ze zahájení vznikla teoretická 
varianta ze skotské, kde vznikla velmi zajímavá pozice. V 18. tahu jsem měl možnost aktivizovat 
jezdce a mít velké útočné šance a výrazně lepší pozici, chtěl jsem však zamezit soupeřově protihře s 
disponovaným králem v centru. Okamžitě jsem se tak dostal pod útok a záhy podlehl. 
 
Ve čtvrtém kole jsem hrál černými s elově slabším soupeřem. Ze zahájení jsme oba improvizovali, 
soupeř měl útočné šance a mohl mít výrazně lepší pozici, nebyl však přesný a dostal jsem 
přijatelnou koncovku. Ta měla objektivně skončit nerozhodně, soupeř v časové tísni vyměnil věže a 
v jezdcové koncovce jsem prosadil své pěšce do dámy. 
 
Turnaj jsem tak odstartoval se slušnou dávkou štěstí, měl jsem 3 body ze 4 partií. 
 
V pátém kole jsem konečně zase dostal silnějšího soupeře, tentokrát IM Miedemu z Nizozemska. 
Toho jsem překvapil v zahájení a zřejmě se mnou nechtěl hrát dlouhou teorii, ze zahájení jsem měl 
vyhranou pozici, mohl jsem získat dámu za věž a jezdce s ohromným útokem a rychlou výhrou. 
Nebyl jsem přesný v propočtu, přešel jsem tak „jen“ do výrazně lepší koncovky, ve které se 
nakonec vlivem mojí nepřesnosti rozehrál a vyrovnal, já se nesmířil s remízou a zbytečně jsem 
přepálil koncovku. 
 
V šestém kole jsem hrál bílými se slabším soupeřem z Řecka. Vznikl Keresův útok, soupeř však 
nezvolil hlavní variantu a následně chyboval znovu. Po 15.tahu se tak soupeř vzdal, rychlá výhra mi 
tak alespoň přinesla útěchu po poslední prohře. 
 
Se čtyřmi body ze šesti jsem tak doufal v silnějšího soupeře, ale dostal jsem dalšího slabšího… 
 
Bílými jsem v královské indické dostal velmi zajímavou pozici bez pěšce, soupeř velmi riskoval a 
už v 16. tahu jsem stál úplně na výhru. Naprosto zbytečně jsem přešel do koncovky, kde se soupeř 
záhy vysmekl a po mých nepřesných reakcích jsem partii prohrál. 
 
V osmém kole jsem tak hrál s dalším slabším soupeřem, ze Španělska. V partii jsme zopakovali 
koncovku, kterou už jednou v turnaji hrál, zahrál jsem ji poměrně provokativně, nicméně mi 
vycházela taktika a zlikvidoval jsem soupeřovi silné centrum. Vznikla pro mě výhodná koncovka, 
ve které se mi podařilo uplatnit mé pěšce na dámském křídle. Tuto partii přikládám s komentářem. 
 
V posledním kole jsem hrál se stejně silným soupeřem z Nizozemska. V zahájení jsem čelil 



 

 

novince, vmanévroval jsem soupeře do nepohodlné verze sicilské, ale moc brzy jsem otevřel pozici 
tahem Jd5. Z velmi nepříjemné pozice jsem na úkor svého času nakonec dokázal vybruslit do 
vyrovnané koncovky. Ztratil jsem však důležité tempo, díky kterému si soupeř postavil dámu jako 
první a získal tak několik pěšců. 
 
Turnaj skončil po úspěšném startu poměrně nevydařen, nicméně z partií jsem se svým výkonem 
spokojený, v turnaji jsem rozhodně měl na víc. Celý turnaj jsem až do sedmého kola získával na 
elo, po prohře v posledním kole jsem proletěl i žebříčkem na 60. místo ze 189, elo -12,8. 
 
Viktor Přibyl 
 
Článek publikován 25. 8. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
 
Mistrovství republiky v šachu: Rozpačitý start favoritů 
Datum vydání: 24.08.2020  
Zdroj: plzen.cz | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000  
 
Největší hvězda Mistrovství České republiky v šachu mužů a obhájce titulu z loňského roku David 
Navara sice odstartovala v Plzni přesvědčivou výhrou nad Ondřejem Tomanem, nicméně z prvních 
čtyř šachovnic prvního kola to překvapivě byla jediná výhra papírového favorita. Viktor Láznička 
(turnajová dvojka), Jiří Štoček (3.) i Peter Michalík (4.) své soupeře nedokázali přetlačit a museli se 
spokojit jen s remízou. Mistrovství České republiky mužů v šachu pro rok 2020 tak hned na začátku 
dostalo zvláštní náboj. 
 
Další velmistři už úlohu favorita v prvním kole zvládli. Zkušení matadoři Vlastimil Babula, Zbyněk 
Hráček i Tomáš Polák využili nepřesností soupeře a zkušeně zabodovali, junior Van Nguyen vyhrál 
útokem na krále.  
Druhé kolo se bude hrát v pondělí od 16:00. Přenos partií je o 15 minut posunutý, což slouží jako 
anti-cheatingové opatření. Přibližně v 16:45 začne živý komentář velmistra Martina Petra na 
YouTube kanálu ŠSČR.  
Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním turnajem 19. ročníku Šachového festivalu PLZEŇ 
2020, který se v Plzni koná každoročně ve druhé polovině srpna. Další hráči mají možnost hrát 
Mezinárodního otevřený turnaj – CALLIDITAS OPEN, na programu jsou i krátkodobé turnaje: dva 
turnaje mládeže – PROdiamant OPEN, bleskový turnaj – Pilsner Urquell OPEN a Turnaj ve 
Fischerových šachách – NODAK OPEN (nová atraktivní disciplína šachu, ve které je postavení 
figur na základní řadě losováno před každým kolem).  
Festival se hraje v reprezentačních sálech „SECESE“ Plzeňského prazdroje, vstup diváků do 
hracího prostoru je zakázán, zástupci médií mají vstup do sálu povolen nejvýše 15 min, po zahájení 
partií. 
 
Palučinská šachová škola oslavila 40. letní tábor ve velkém stylu 
Datum vydání: 24.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DTA3ZD/2420240/2020-08-24/50?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst
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Navzdory počáteční nejistotě, zda se bude jubilejní ročník dětského tábora Palučinské šachové 
školy vůbec konat, se nakonec podařil více než výborně. Zlatým hřebem oslav byla návštěva čtyř 
velmistrů – Davida Navary, Martina Petra a samozřejmě Viktora Lázničky a Sergeje Movsesjana, 
kteří jsou s táborem spjati dlouhodoběji. 
 
            Do idylického tábořiště Ráj u Letohradu se letos na čtrnáct dní sjelo 124 mladých šachistů a 
šachistek. Úvodní rapid, jehož vítězem se stal Matyáš Hosnedl, těsně následován Annou Lhotskou, 
rozdělil účastníky do osmi skupin. V sedmi nejlepších se pak po zbytek tábora hrály vážné turnaje 
započítávané do národního Ela; turnaje A, B a C se hrály se zápočtem i do Ela FIDE. 
 
Po každé vážné partii čekal děti rozbor, ale u toho šachový program zdaleka nekončil. Využívajíce 
tábořiště uprostřed nádherné přírody, umisťovali pořadatelé každodenní diagramy na nahodilé 
stromy v přilehlém lese, a tak se účastníkům hodnotila nejen správnost řešení, ale i rychlost, s jakou 
zvládli diagramy najít. Pro volnější chvíle byly k dispozici zahradní šachy, jejichž nejmenší figury 
byly velikostí shodné s nejmladšími šachisty, kteří jimi po plátně pohybovali. Nezapomnělo se ani 
na loni ozkoušené šógi, japonskou obdobu šachů, kterou si děti mohly zahrát jak v její úplné, tak ve 
zjednodušené zvířátkové podobě. Každý druhý až třetí den pak byly do odpoledního programu 
řazeny přednášky, pro které jsou hráči s ohledem na jejich různé potřeby rozděleni do mnoha 
malých skupinek. 
 

 
 

V průběhu tábora se kromě vážných turnajů odehrály ještě dva bleskové: Palučinský cup a 
Memoriál Petra Macha. Do obou se kromě dětí zapojili i někteří vedoucí, přinášejíce účastníkům 
zase trochu jiný zážitek ze hry. Moderní senzorické desky, na kterých se hrálo finále Palučinského 
cupu, dokonce umožnily živé promítání ve vedlejší budově, komentované velmistrem Lázničkou. V 
posledním zápase porazil Štěpán Hrbek vedoucího Michala Novotného 2:0, čímž si vysloužil kromě 
mnoha blahopřání i blyštivý pohár. Nebyl to ale jediný pohár, který si letos Štěpán odvážel, protože 
se čtyřmi a půl body vyhrál i nejdůležitější z vážných turnajů, turnaj A. 

Na letošní tábor přijelo rekordních sedmnáct účastníků z listiny talentů Šachového svazu ČR. 
Jedenácti z nich svaz přispěl na účastnický poplatek třemi tisíci korun a zbylým šesti z něj tisíc 
korun slevila sama Palučinská škola z.s. Předseda svazu Martin Petr se na tábor taktéž přijel 
podívat, a to během odpoledne oslav čtyřicetin, do kterých sám přispěl možností zahrát si s ním 
bleskovku. Oslavy vyvrcholily videem se sestřihem blahopřání táboru, mezi nimiž nechybělo ani 



 

 

jedno od velmistryně Zsuzsanny Polgár, a ohňostrojem. 

 

Po oslavách čekala účastníky beseda s velmistry Navarou, Lázničkou a Movsesjanem, jejíž záznam 
lze najít v YouTube kanálu Palučinské šachové školy. Trojice nebojácně zodpovídala i ty 
nejzáludnější dotazy a navrch vedoucím ještě před besedou pomohla s rozebíráním partií ze sedmi 
vážných turnajů. 

Vedle šachového programu se celými čtrnácti dny proplétala celotáborová hra na motivy kontaktu s 
mimozemskou civilizací. Fingovaný pád meteoritu a následně i UFA vzaly některé děti tak vážně, 
že se pokoušely domnělé úlomky prvního zmíněného poslat domů poštou. Celou hru nakonec 
vyhrál oddíl s názvem Intergalaktičtí lanýži a za patami se mu umístil Plán C. 

Na další akci Palučinské šachové školy se naštěstí nemusí čekat celý rok. Již v druhé polovině září 
se bude opět v Ráji konat víkendové soustředění, na které jsou zvány nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Přihlašování bylo otevřeno před týdnem a vše nasvědčuje tomu, že půjde o setkání téměř tak skvělé, 
jak skvělým byl kulatý ročník letního tábora. 



 

 

 
 
Výsledky turnajů naleznete na chess-results. 
 
Kompletní zpravodajství, fotogalerii, videa a další zajímavosti můžete zhlédnout na facebooku 
Palučinské šachové školy. 
 
Článek publikován 24. 8. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
 
 
  



 

 

Navara chce v Plzni získat desátý titul 
Datum vydání: 22.08.2020  
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Plzeňský | Strana: 15 | Autor: — Jan Picka | AVE: 
69 600 Kč | GRP: 5,53 | Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677  
 

 
 
Šachisté z Vysočiny na Mistrovství Evropské unie mládeže 2020 
Datum vydání: 22.08.2020  
Zdroj: vysocina-news.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | RU / měsíc: 36 536  
 
Drahomíra Kaňková / Dne 24. 8. 2020 / 12:54 / Sport, Vysočina, Zprávy 
Osmnácté Mistrovství Evropské unie mládeže 2020 se konalo v hotelu Dlouhé stráně nad Desnou 
ve od 14. do 22. srpna v kategoriích do 8, 10, 12 a 14 let. Zúčastnili se také šachisté z Vysočiny.  
Hrálo se devět kol tempem 2×90 min. + 30s/tah. Odehrané partie rozebírali a hodnotili 
reprezentační trenéři Evropské unie. Mistrovství se zúčastnilo celkem 103 mladých šachových 
nadějí z devíti zemí Evropské unie (Bulharsko, ČR, Finsko, Německo, Švýcarsko, Maďarsko, 
Rumunsko a Slovensko), kteří bojovali o titul mistra Evropské unie.  
Šachový svaz ČR reprezentovalo 46 hráčů a hráček kvůli zrušení světového a evropského 
šampionátu podpořil Šachový svaz ČR účast nejlepších hráčů a hráček na Mistrovství Evropské 
unie mládeže 2020. Z KŠSV byli nominováni tři hráči. V kategorii do osmi let Martin Policar z TJ 
Spartak Pelhřimov (žák ZŠ Batelov), do 10 let Daniel Srba a do 14 let Šimon Lang oba ze ŠK 
Světlá nad Sázavou.  
U8 – 24 hráčů (ČR 8)  
Dařilo se Martinu Policarovi, který startoval ze třetího místa a se ziskem šesti bodů mu o 1,5 
pomocného bodu uniklo třetí místo a obsadil čtvrté místo a zároveň byl druhým nejúspěšnějším 
hráčem ČR v této kategorii.  
U10 – 29 hráčů (ČR 14)  
Daniel Srb startoval z 23. místa a se ziskem 5 bodů obsadil devátou příčku a zároveň sedmé místo z 
reprezentantů ČR v této kategorii.  
U14 – 25 hráčů (ČR 11)  
Šimonu Langovi unikla těsně první desítka na 11. místě s 5 body, posunul se ze 16. místa a je 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020M196W15E/2400890/2020-08-22/21?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DRA0YO/2420240/2020-08-22/75?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2420240%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

pátým nejlepším hráčem ČR v této kategorii.   



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 22.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 15 | AVE: 5 447 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
Jak vypadá šachové Nagano 
Datum vydání: 21.08.2020  
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Zdroj: Deník N | Rubrika: Pohled | Strana: 16 | Autor: MONIKA DURAJOVÁ | AVE: 14 299 Kč | 
Tištěný náklad: 10 000  
 

 
 
Vítejte v zemi, kde se šachy učí jako povinný předmět na základní škole 
Datum vydání: 21.08.2020  
Zdroj: denikn.cz +1 | Rubrika: Svět | Autor: Monika Durajová | AVE: 40 000 Kč | GRP: 0,46 | RU / 
den: 41 097 | RU / měsíc: 358 647  
 
Arménský deník Moniky Durajové: Možná není náhodou, že se centrem špičkových technologií v 
posledních letech stává právě země, jíž se přezdívá kavkazská Silicon Valley a která šachy zavedla 
povinně do škol. 
 
Pár dní po příjezdu do Arménie mě má spolubydlící vzala do jedné z nejstarších čtvrtí v Jerevanu, 
do Kondu. Zrovna procházíme kolem skupinky dětí, kterým může být tak mezi pěti až osmi lety, 
sedící nad rozehranou partií šachu. Po chvíli pozorování už je mi posunky nabídnuto, ať se 
zapojíme taky. 
 
Galantně jako host dostávám bílé, tak vykopávám a přemýšlím, jak budu rukama a nohama 
arménským dětem vysvětlovat šachová pravidla. Jenže to se neděje. Hra netrvá ani deset minut a už 
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mě vysmátá spolubydlící táhne pryč. „Prohrála jsi,“ říká. Můj malý soupeř se zvedá, plácá si s 
ostatními a všichni se smíchem mizí. 
 
Právě jsem vedle turistické exkurze dostala i kulturní lekci – v Arménii umí hrát šachy každé malé 
dítě. Tato země s necelými třemi miliony obyvatel se pyšní jedním z nejvyšších počtů šachových 
velmistrů na počet obyvatel na světě. 
 
Historie šachu je v Arménii dlouhá. Mezi světovou špičku se země zařadila pod sovětskou 
nadvládou, zejména v 60. letech, šachy ale byly oblíbeným způsobem trávení volného času na 
tomto území už ve středověku a jejich popularita od té doby rozhodně neklesla. V Jerevanu 
nenajdete ulici, tržiště, park či stanoviště taxíků, kde by nebyla alespoň jedna šachovnice a dva páry 
rukou pohybujících figurkami. 
 
Velmistryní ve 25 letech 
 
Šance, že některý z vašich arménských známých bude třeba profesionálním šachistou, je tady proto 
docela vysoká. Ani mně netrvalo dlouho a už jsem měla svou „šachovou“ kamarádku. 
 
Marii potkávám na jedné narozeninové oslavě společných známých. Kromě toho, že dělá doktorát z 
pedagogiky, miluje hory a ráda cestuje, mi jen tak mezi řečí sděluje, že taky hraje šachy a je už 
trojnásobnou vítězkou nejvyššího arménského šachového turnaje. Ve svých 25 letech se 
mimochodem také pyšní titulem velmistryně šachu, což je vedle mistryně světa nejvyšší titul, který 
může hráč od Mezinárodní šachové federace získat. 
 
Přečtěte si takéPozor, odpadková policie tě sleduje. A když nestíhá, vypomohou jí pořádkumilovní 
sousedé 
 
Hrát šachy naučil Marii její děda, když jí byly tři roky. Jak sama dodává, začít v tak nízkém věku 
není v Arménii nic neobvyklého. Šachovnice a figurky totiž nechybí v žádné rodině. „Myslím, že 
každý Armén ví, jak se hrají šachy,“ říká mi a já si vzpomínám na to, jak mě malé arménské dítě 
porazilo během pár minut. 
 
Když se jí ptám, proč jsou Arméni tak dobří šachisti, zmiňuje hlavně zásluhu trenérů a arménských 
šachových škol. Taky podle ní hraje roli to, že v Arménii je hraní šachů vnímáno jako profese 
mnohem častěji než v jiných zemích. „Máme třeba mnohem méně mezinárodních turnajů než v 
jiných evropských státech či USA, ale šachy se dá živit. Spousta mých známých hlavně z Evropy 
bere šachy pořád jako koníček, který jim generuje trochu peněz navíc, ale tím to končí,“ dodává. 
 
Jako české Nagano, jen to šachové 
 
V neposlední řadě jsou nejúspěšnější šachisté tak trochu národními hrdiny. Jestli Češi vycházejí do 
ulic a oslavují svůj vítězný hokejový tým, jenž vybojoval zlato na mistrovství světa, pro Armény 
jsou „jejich milovaní hoši“ ti, kteří přivezli první místa z Šachové olympiády. 
 
Naposledy se tak stalo v roce 2012 a Maria mi popisuje, jak vítězný tým doteď zastavují lidé s 



 

 

prosbou, aby se s nimi vyfotili. Zároveň dodává, že když hraje současná arménská šachová jednička 
Levon Aronjan, na ulici se zastavují i neznámí lidé a komentují jeho hru. 
 
Přečtěte si takéDeník z cest: O bezmezné důvěře mezi lidmi z celého světa 
 
Šachy jsou zkrátka oblíbenou kratochvílí všech napříč věkovým i sociálním spektrem, politiky 
nevyjímaje. A právě politický zájem se podepsal na řadě systémových změn i státní podpoře této 
hry založené na logice a přemýšlení. Národní šachová akademie, kde mají děti všechny lekce 
zdarma, byla založena v roce 2002 právě i díky jednomu z bývalých premiérů Arménie a 
šachovému nadšenci Andranikovi Margarjanovi. 
 
Asi nejvýznamnějším krokem bylo zavedení výuky šachu na nižším stupni všech základních škol. 
Od školního roku 2011–2012 se tak Arménie stala první zemí na světě, kde se šachy dostaly jako 
povinný předmět do škol. V roce 2018 bylo také založeno výzkumné centrum šachového vzdělávání 
na pedagogické fakultě Jerevanské univerzity. To se kromě zlepšování výukových metod zabývá i 
výzkumem dopadu zavedení povinných šachů ve školách nejen na vzdělávání obecně, ale i na celou 
společnost. 
 
Věda už ví, že šachy mají pozitivní vliv na vývoj logiky a kognitivního myšlení. Možná není 
náhodou, že se centrem špičkových technologií v posledních letech stává právě země, které se 
přezdívá kavkazská Silicon Valley a která šachy zavedla povinně do škol. 
  



 

 

Navara zaútočí na desátý titul 
Datum vydání: 21.08.2020  
Zdroj: Domažlický deník +7 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: (zs, her) | AVE: 2 644 Kč | GRP: 
0,13 | Čtenost: 12 052 | Tištěný náklad: 1 440  
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Kam za sportem Šachista Navara chce v Plzni další titul 
Datum vydání: 21.08.2020  
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Plzeňský kraj | Strana: 13 | AVE: 51 779 Kč | GRP: 5,53 | 
Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677  
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O šachy je na Benešovsku zájem. Tábor přilákal téměř sto účastníků 
Datum vydání: 20.08.2020  
Zdroj: benesovsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Redakce | AVE: 5 990 Kč | GRP: 
0,43 | RU / den: 38 759 | RU / měsíc: 272 550  
 
Bezmála stovku účastníků přilákal letošní šachový tábor v Růžené u Milevska, který pořádá už 
několik let Šachová škola Stamat z Chrástu nad Sázavou. Akce plná šachu i sportování v přírodě 
sice probíhala ve stínu epidemie koronaviru, ale přijatá hygienická opatření ji naštěstí nijak zásadně 
nenarušila. 
 
"Během jednoho týdne sváděli táborníci každé dopoledne souboje za šachovnicí. Tentokrát se velmi 
dařilo dívkám. Vítězi čtyř hlavních turnajů se stali Kamila Steinová (A), Tereza Lísková (B), Jan 
Rybáček (C) a Anna Šperková (D). 
Šachoví lektoři si navíc pro mladé naděje připravili několik přednášek. Odpoledne probíhala 
celotáborová hra, prostřednictvím které se děti přenesly do starověkého Středomoří. Táborníci také 
podnikli celodenní výlet, jehož cílem se stala zřícenina hradu Zvěřinec. 
 
Šachový šampionát se po 109 letech vrací do Plzně, Navara chce zkompletovat 
„desítku“ 
Datum vydání: 20.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
O jubilejní desátý titul mistra ČR v šachu bude usilovat David Navara na šampionátu, který od 23. 
do 31. srpna hostí Plzeň. I když je hráč širší světové špičky největším favoritem na zlato, výsledky 
Navarových reprezentačních kolegů z nedávné doby napovídají, že českou jedničku mohou čekat 
perné chvíle. 
 
MČR v Plzni bude už druhou letní akcí, na níž se potká mužská špička českého šachu. Na přelomu 
července a srpna se konal reprezentační festival Letní šachové Pardubice, kde byly k vidění 
překvapivé výsledky. David Navara po čtyřech vážných partiích, což je způsob, jakým bude 
odehráno i MČR, prohrál s Peterem Michalíkem (1,5:2,5), dlouhodobá česká dvojka Viktor 
Láznička měla zase plné ruce práce s Thai Dai Van Nguyenem (remíza 2:2).  
„Vyrovnané výsledky a předvedená hra všech reprezentantů v nedávných partiích jsou tou nejlepší 
pozvánkou na mistrovství republiky v Plzni. O kvalitě startovního pole svědčí i fakt, že z první 
desítky nasazených hráčů hned sedm už v minulosti alespoň jednou titul získalo,“ podotýká 
předseda Šachového svazu ČR Martin Petr.  
Rekordmanem je pochopitelně Navara, jenž by mohl v Plzni získat jubilejní „desítku“. Poprvé se 
nejlepší český šachista z mistrovského titulu radoval už v roce 2004, kdy mu bylo teprve 19 let. 
Mezi lety 2012 a 2015 získal čtyři zlata po sobě, to zatím poslední, deváté, vybojoval před rokem.  
„Je pochopitelné, že budu chtít turnaj odehrát co nejlépe. Případný desátý titul je pro mne rovněž 
velkým lákadlem. Vnímám ale čím dál větší vyrovnanost a kvalitu svých soupeřů, což bylo dobře 
vidět i na nedávných Letních šachových Pardubicích. Na mistrovství republiky v Plzni se velmi 
těším,“ říká Navara.  
V podobném věku, v kterém se kdysi Navara poprvé radoval z mistrovského titulu mezi dospělými, 
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bude v Plzni startovat Thai Dai Van Nguyen. Úřadující mistr Evropy do 18 let na nedávném 
festivalu potvrdil, že patří do nejužší seniorské špičky a také mezi kandidáty na medaili z MČR. Na 
startovní listině nechybí ani velmistři a další favorité Jiří Štoček, vítěz loňského Czech Open, 
Vlastimil Babula či Zbyněk Hráček. Zkušenosti s dospělým šachem bude sbírat jedna z největších 
nadějí tohoto sportu a světová jednička mezi desetiletými Václav Finěk. Kompletní seznam 
účastníků najdete zde.  
Šachisté nebudou v Plzni, kam se národní šampionát vrací po 109 letech, bojovat jen o medaile a 
věcné ceny. Vítěz MČR získá právo účasti na uzavřeném velmistrovském turnaji „B“ pořádaném v 
rámci Pražského šachového festivalu 2021.  
MČR mužů proběhne v reprezentačních sálech Secese Plzeňského prazdroje, a to v rámci 
Šachového festivalu Plzeň 2020. Záštitu nad ním převzal ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček. Z 
turnaje zároveň poběží živý stream s komentářem velmistra a předsedy ŠSČR Martina Petra. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 20.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/aktuálně | Strana: 16 | Autor: (kal) | AVE: 4 960 Kč | 
GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 
 

 
Termín přihlášek na MČR juniorů v rapidu prodloužen do 1. 9. 2020 
Datum vydání: 19.08.2020  
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Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Pořadatel letošního MČR juniorů a juniorek v rapid šachu informuje, že termín přihlášek a 
požadavků na stravování a ubytování je prodloužen do 1. 9. 2020. Bude se hrát 19. – 20. 9. 2020 v 
České Třebové – propozice. 
 
Turnaje Grand Prix v rapidu zařazené po 1. kole konkurzu 
Datum vydání: 18.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Turnaje zařazené do 14. ročníku Grand Prix České Republiky v rapid šachu po 1. kole konkurzu 
jsou: 
 
Turnov, 5. září 2020 ( propozice, chess-results )  
Dolní Benešov, 19. září 2020  
Kouty nad Desnou, 12. prosince 2020  
Dobrovice, 6. března 2021  
Bohuslavice, 24. dubna 2021  
Ústí nad Labem, 8. května 2021  
Mosty u Jablunkova, 5. června 2021 
 
Šance pro účastníky MČR mužů v Plzni 
Datum vydání: 18.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
V loňském roce obsadil Lukáš Černoušek 2. místo na přeboru České republiky v Ostravě (za 
Davidem Navarou) a získal tak právo hrát v uzavřeném velmistrovském „B“ turnaji (Challengers) 
na letošním Pražském šachovém festivalu. Jak organizátor festivalu, tak ŠSČR by rádi pokračovali 
v této tradici. Vzhledem k současné komplikované situaci v šachovém světě, kdy se kvůli hrozbě 
koronaviru zrušilo mnoho významných turnajů, nebylo dlouho jasné, zda se vůbec Pražský šachový 
festival v roce 2021 uskuteční. Nyní přeci jen organizátoři v čele s Petrem Boleslavem připravují 3. 
ročník. 
 
Proto bychom rádi oznámili, že vítěz letošního MČR v Plzni, které začíná v neděli 23. srpna, 
získává právo účasti v uzavřeném velmistrovském turnaji „B“ pořádaného v rámci Pražského 
šachového festivalu 2021. Pokud by se vítězem letošního přeboru stal David Navara, přechází toto 
právo stejně jako loni na druhého v pořadí. Další důležitou podmínkou je, aby se festival vůbec 
konal – případná nová vlna koronavirové pandemie by mohla vést až k opětovnému rušení 
sportovních akcí. Doufejme, že se tak nestane!  
Michal Konopka  
Manažer šachové reprezentace ČR  
Článek publikován 18. 8. 2020 v rubrice 
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Supertalenti Finěk a Gažik 
Datum vydání: 18.08.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 22 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
76 293 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
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Šachisté své soutěže dohráli 
Datum vydání: 18.08.2020  
Zdroj: Týdeník Karvinsko | Rubrika: Hasiči v našem kraji | Strana: 15 | Autor: (čin) | AVE: 3 849 
Kč | GRP: 0,39 | Čtenost: 35 000 | Tištěný náklad: 2 660  
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O šachového krále a královnu Vysočiny 
Datum vydání: 17.08.2020  
Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Milan Pilař | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | 
RU / měsíc: 36 536  
 
V sobotu 5. září hostí přízemí hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě další ročník šachového turnaje O 
šachového krále a královnu Vysočiny. 
 

 
 
Turnaj je určen pro nejširší veřejnost a včas přihlášené zájemce bez rozdílu věku a výkonnosti. hrát 
se bude švýcarským systémem na deset kol řízený programem Swiss-Manager, pravidla FIDE. 
Tempo hry bude 2×10 minut + přídavek tři sekundy za každý provedený tah.  
Prezence se uskuteční od 8.00 do 8.5, zahájení turnaje proběhne v 9.00 a první kolo začíná v 9.15, 
předpokládané ukončení včetně vyhodnocení do 16.30.  
Zájemci se mohou hlásit do 2. září na e-mailovou adresu ředitele turnaje chesshb@seznam.cz, v 
přihlášce by měli uvést: jméno, příjmení, rok narození, oddíl/ŠK.  
Další informace na: www.sachy-hb.cz.  
havlíčkobrodsko, havlíčkův brod, šachy 
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Šachovou hvězdu potrápil čtrnáctiletý talent 
Datum vydání: 17.08.2020  
Zdroj: Benešovský deník | Rubrika: Sport/Benešovsko | Strana: 10 | Autor: KAREL SMETANA | 
AVE: 2 301 Kč | GRP: 0,04 | Čtenost: 3 973 | Tištěný náklad: 1 810  
 

 
 
Získá David Navara v Plzni svůj desátý šachový mistrovský titul? 
Datum vydání: 16.08.2020  
Zdroj: regionplzen.cz | Autor: REGIONPLZEN.CZ  
 
Ve dnech 23. – 31. srpna 2020 se v Plzni, reprezentačních sálech „SECESE“ Plzeňského prazdroje, 
bude konat Mistrovství České republiky v šachu mužů. 
 
V historii nejvyšších domácích šachových soutěží je to teprve podruhé, kdy se naši nejlepší šachisté 
utkají o prestižní domácí titul v Plzni. Poprvé to bylo v roce 1911, kdy plzeňská Měšťanská Beseda 
hostila v „Národním turnaji mistrovském“ nejlepší hráče českých, moravských a slezských krajů. 
Vítězem se tehdy stal jeden z nejlepších hráčů světa Oldřich Duras.  
I po 109 letech bude v Plzni o titul mistra ČR bojovat česká jednička. Tím je v současnosti 27. hráč 
světa, pětatřicetiletý velmistr David Navara, s počtem devíti mistrovských titulů historicky 
nejúspěšnější šachista domácích přeborů.  
V cestě za desátým titulem budou Davidu Navarovi stát další čeští reprezentanti, velmistři Viktor 
Láznička (hráč č. 2 českého žebříčku), Jiří Štoček (3.), Peter Michalík (4.), Vlastimil Babula (5.) či 
23. hráč světového juniorského žebříčku Thai Dai Van Nguyen (6.). Šanci ukázat své umění v 
konkurenci našich nejlepších dostanou v Plzni i mladí talentovaní šachisté, mezi nimi také světový 
hráč č. 1 v kategorii desetiletých chlapců a velký talent českého šachu Václav Finěk.  
Plzeňští fanoušci budou jistě držet palce třetímu nasazenému Jiří Štočkovi, hráči extraligového 
týmu ŠK Líně, či mladému talentovanému Tomáši Hurdzanovi z Klatov.  
Seznam všech přihlášených hráčů viz: https://chess-results.com/tnr528358.aspx.  
Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním turnajem 19. ročníku Šachového festivalu PLZEŇ 
2020, který se v Plzni koná každoročně ve druhé polovině srpna. Další hráči mají možnost hrát 
Mezinárodního otevřený turnaj – CALLIDITAS OPEN, na programu jsou i krátkodobé turnaje: dva 
turnaje mládeže – PROdiamant OPEN, bleskový turnaj – Pilsner Urquell OPEN a Turnaj ve 
Fischerových šachách – NODAK OPEN (nová atraktivní disciplína šachu, ve které je postavení 
figur na základní řadě losováno před každým kolem).  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JB19110D/2400890/2020-08-17/78?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DL8544/2400890/2020-08-16/84?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Záštitu nad Šachovým festivalem PLZEŇ 2020 převzal ministr zahraničí České republiky a 
rokycanský rodák pan Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., záštitu nad Mistrovstvím České republiky v 
šachu mužů 2020 převzal 1. náměstek primátora města Plzně Mgr. Roman Zarzycký.  
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 (denně jedno kolo), pořadatelem 
je Šachový klub 64 Plzeň.  
Všechny festivalové turnaje se budou hrát v reprezentačních sálech „SECESE“ Plzeňského 
prazdroje, vstup diváků do hracího prostoru je zakázán, zástupci médií mají vstup do hracích sálů 
povolen vždy nejvýše 10 min. po zahájení kola. Online přenos partií z Mistrovství ČR mužů bude 
možné sledovat s komentářem velmistra Martina Petra na webových stránkách 
https://www.sachovyfestivalplzen.cz/ .  
Časový program:  
Ne 23. 8. 11,00 – 15,00 prezence, 16,00 slavnostní zahájení a 1. kolo MČR, OPEN  
Po 24. 8. 09,00 Turnaj mládeže, 16,00 2. kolo MČR, OPEN  
Út 25. 8. 09,00 3. kolo OPEN, 16,00 3. kolo MČR, 4. kolo OPEN  
St 26. 8. 09,00 Turnaj ve Fischerových šachách, 16,00 4. kolo MČR, 5. kolo OPEN  
Čt 27. 8. 09,00 Řešitelská soutěž, 16,00 5. kolo MČR, 6. kolo OPEN  
Pá 28. 8. 09,00 Turnaj mládeže, 16,00 6. kolo MČR, 7. kolo OPEN  
So 29. 8. 09,00 Bleskový turnaj, 16,00 7. kolo MČR, 8. kolo OPEN  
Ne 30. 8. 09,00 9. kolo OPEN, cca 14,00 Vyhlášení výsledků OPEN turnaje, 16,00 8. kolo MČR  
Po 31. 8. 10,00 9. kolo, 15,00 slavnostní zakončení 
 
Šachový klub Turnov zahajuje sezonu 2020/2021, probíhat bude i nábor dětí 
Datum vydání: 16.08.2020  
Zdroj: turnovskovakci.cz | Autor: Autor článku TvA zpravodajství | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | 
RU / den: 3 500  
 
ŠK Zikuda Turnov provádí nábor zájemců o „královskou hru“ do šachového klubu a šachových 
kroužků v turnovských školách pro školní rok 2020/2021. 
 
Výuka bude probíhat v nové klubovně ve Skálově ulici čp. 84 (budova bývalého MěÚ Turnov v 1. 
poschodí, dveře č. 221, 217, 218).  
Seznámení s novými hracími klubovnami se uskuteční v úterý 18. srpna od 18.00 hodin. Nábor dětí 
bude probíhat po zahájení školního roku v jednotlivých školách a v klubovně v září 2020. S rodiči i 
dětmi budou dohodnuty časy absolvování výuky, přihlášky do kroužku a další možnosti činnosti a 
spolupráce.  
Ve školním roce 2019/2020 bylo dosaženo mnoho pěkných výsledků a věříme, že na ně mladí 
šachisté naváží i v letošním roce. Mládež se zúčastnila celé řady hodnotných turnajů a vzorně 
reprezentovala školu i klub. Výuku šachu v kroužcích budou zajišťovat: Anička Floriánová, Petr 
Tománek, Ing. Jaroslav Koreň, Ing. Zdenek Maršálek, Aneta Táborská, Jan Zima a František 
Zikuda. 
 
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 15.08.2020  

https://www.sachovyfestivalplzen.cz/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DL3991/2400890/2020-08-16/85?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U190N15E/2400890/2020-08-15/93?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 15 | AVE: 4 935 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
Šachy do škol – přihlášky nově online 
Datum vydání: 14.08.2020  
Zdroj: chess.cz | Autor: Mgr Venuše Souralová | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Vládní opatření týkající se pandemie koronaviru v minulém pololetí bohužel nedovolily zakončit 
školní šachový rok standardně a ani v nejbližší budoucnosti stále nemáme mnoho jistot, přesto ve 
školním roce 2020-2021 zahájíme činnost projektu ŠACHY DO ŠKOL jako obvykle. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DJ6780/2400890/2020-08-14/108?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2


 

 

 
V letošním roce dochází v projektu pouze k jedné podstatné změně a to je způsob přihlašování škol, 
které proběhne přes online formulář zveřejněný na našem webu (zelený odkaz níže).  
Přihlášku může vyplnit zástupce vedení školy nebo vyučující do 20. října, škole bude přijetí 
přihlášky potvrzeno mailem. Je nutné, aby formulář vyplnily všechny školy, které se chtějí zúčastnit 
(kvůli aktualizaci kontaktů).  
Součástí přihlášky je i objednávka cvičebnic, tu je ale možné odložit na později, až se ustálí počty 
dětí ve skupinách se šachovou výukou. Odloženou objednávku cvičebnic posílejte, prosím, jako 
obyčejnou zprávu na mail sachydoskol@chess.cz. Cvičebnice budou letos rozesílány ze skladu v 
Praze (sekretariát ŠSČR, Strahov), zde bude v případě zájmu možné i osobní vyzvednutí.  
ONLINE PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU ŠACHY DO ŠKOL ZDE  
V případě dotazů k vyplňování online přihlašovacího formuláře mě můžete kontaktovat na tel. 
+420723279926 ve všední dny 9:00-17:00, ráda Vám pomohu.  
Další podmínky a termíny projektu zůstávají stejné.  
———————————————————————–  
Co škola zapojená v projektu Šdš získá:  
LearningChess – přístup do výukového šachového portálu zdarma  
Cvičebnice ze stávající nabídky do počtu 25 kusů zdarma (dle počtu dětí 1žák/1kus, poštovné a 
balné se nehradí při první objednávce ve školním roce)  
Nové školy v projektu metodiku a sbírku úloh zdarma  
Školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který je pro žáky zdarma, navíc příspěvek na 
odměnu pro vyučujícího 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.)  
Možnost pro další učitele školy zdarma absolvovat online školení trenérů 4. třídy a účastnit se 
metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech  
Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.)  
Možnost zapůjčení šachového materiálu  
Pomoc s organizací meziškolních přátelských zápasů  
Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš  
Možnost využít již zpracované dokumenty a texty týkající se vztahu výuky šachu k rámcově 
vzdělávacím plánům (při začleňování výuky šachu do ŠVP)  
Co musí škola splnit?  
Přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 31. 1.)  
Vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku 
(případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně  
Odtrénováno/odučeno musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu (jednotka = 45 minut, 
12-13 jednotek za pololetí)  
Kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz 
šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci Šdš pořádá ŠSČR, 
příp. krajské šachové svazy, tuto kvalifikaci je možné si doplnit nejpozději do konce listopadu 
(školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti 
učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma)  
Do 20. 6. odeslat na adresu sachydoskol@chess.cz stručnou zprávu o průběhu výuky s 
připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud 
vedou kroužky ve více školách nebo výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu 
souhrnnou zprávu. Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit 



 

 

projektu Šdš i v dalším školním roce.  
V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno splnit:  
uzavřít do 30. 10. s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu poskytnout ve škole prostor pro 
prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky) – obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.  
——————————————————-  
Mgr. Venuše Souralová republiková manažerka projektu Šachy do škol  
 
Plzeň bude hostit domácí šampionát 
Datum vydání: 14.08.2020  
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Plzeňský | Strana: 15 | Autor: (pic) | AVE: 18 912 Kč | 
GRP: 5,53 | Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677  
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Mistrovství republiky v šachu mužů bude hostit Plzeň. Navara zaútočí na desátý 
triumf 
Datum vydání: 13.08.2020  
Zdroj: plzen.cz | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000  
 
Podruhé v historii bude Plzeň hostit mistrovství republiky v šachu mužů. Poprvé to bylo v roce 
1911, kdy plzeňská Měšťanská Beseda hostila v „Národním turnaji mistrovském“ nejlepší hráče 
českých, moravských a slezských krajů. Vítězem se tehdy stal jeden z nejlepších hráčů světa 
Oldřich Duras. Uskuteční se ve dnech 23. – 31. srpna v reprezentačních sálech „SECESE“ 
Plzeňského prazdroje. 
 

 
 
I po 109 letech bude v Plzni o titul mistra ČR bojovat česká jednička. Tím je v současnosti 27. hráč 
světa, pětatřicetiletý velmistr David Navara, s počtem devíti mistrovských titulů historicky 
nejúspěšnější šachista domácích přeborů.  
V cestě za desátým titulem budou Davidu Navarovi stát další čeští reprezentanti, velmistři Viktor 
Láznička (hráč č. 2 českého žebříčku), Jiří Štoček (3.), Peter Michalík (4.), Vlastimil Babula (5.) či 
23. hráč světového juniorského žebříčku Thai Dai Van Nguyen (6.). Šanci ukázat své umění v 
konkurenci našich nejlepších dostanou v Plzni i mladí talentovaní šachisté, mezi nimi také světový 
hráč číslo jedna v kategorii desetiletých chlapců a velký talent českého šachu Václav Finěk.  
Plzeňští fanoušci budou jistě držet palce třetímu nasazenému Jiří Štočkovi, hráči extraligového 
týmu ŠK Líně, či mladému talentovanému Tomáši Hurdzanovi z Klatov.  
Mistrovství ČR v šachu mužů 2020 je hlavním turnajem 19. ročníku Šachového festivalu PLZEŇ 
2020, který se v Plzni koná každoročně ve druhé polovině srpna. Další hráči mají možnost hrát 
Mezinárodního otevřený turnaj – CALLIDITAS OPEN, na programu jsou i krátkodobé turnaje: dva 
turnaje mládeže – PROdiamant OPEN, bleskový turnaj – Pilsner Urquell OPEN a Turnaj ve 
Fischerových šachách – NODAK OPEN (nová atraktivní disciplína šachu, ve které je postavení 
figur na základní řadě losováno před každým kolem).  
Záštitu nad Šachovým festivalem PLZEŇ 2020 převzal ministr zahraničí České republiky a 
rokycanský rodák pan Tomáš Petříček záštitu nad Mistrovstvím České republiky v šachu mužů 
2020 převzal první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DI6333/2369759/2020-08-13/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DI6333/2369759/2020-08-13/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

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 (denně jedno kolo), pořadatelem 
je Šachový klub 64 Plzeň.  
Všechny festivalové turnaje se budou hrát v reprezentačních sálech „SECESE“ Plzeňského 
prazdroje, vstup diváků do hracího prostoru je zakázán, zástupci médií mají vstup do hracích sálů 
povolen vždy nejvýše 10 min. po zahájení kola. Online přenos partií z Mistrovství ČR mužů bude 
možné sledovat s komentářem velmistra Martina Petra na webových stránkách 
 
Propozice MČR žen v rapidu 
Datum vydání: 13.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
STK ŠSČR zveřejňuje propozice MČR žen v rapid šachu, viz odkaz dole. Bude se hrát 3. 10. 2020 
ve Znojmě, uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2020. 
 
Propozice 
 
Článek publikován 13. 8. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality STK. 
 
Online Mistrovství Evropy mládeže jednotlivců a družstev 2020 
Datum vydání: 13.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Mistrovství Evropy mládeže pro rok 2020 i obě Mistrovství světa mládeže pro rok 2020 byly 
odloženy a proto přichází Evropská šachová unie (ECU) s novou akcí, Online Mistrovství Evropy 
mládeže jednotlivců a družstev pro rok 2020. Hrát se bude ve dnech 18. – 20. září 2020 v 
kategoriích chlapců a dívek do 12, 14, 16 a 18 let, které potom budou vyhlášeny i v kategorii 
družstev. 
 
Hrát se bude online, ovšem všichni hráči musí hrát z jednoho místa. Účastníci z České republiky 
budou hrát z Frýdku-Místku, Střediska volného času Klíč. 
 
Nominace: Českou republiku mohou v každé kategorii reprezentovat max. tři hráči. Do jednotlivých 
kategorií se může hlásit dvacet nejlepších hráčů z každé kategorie dle žebříčku ratingu FIDE v 
klasickém šachu k 1. 8. 2020 (https://www.chess.cz/statistika-elo/top-zebricky-cr/top-20-h18/). Do 
kategorie HD 12 se mohou hlásit i hráči z mladších kategorií. 
 
Komise pro práci s talenty (KPT) nominuje v každé kategorii max. 3 hráče dle následujících kritérií: 
 
    a) přednost mají medailisté z MČR mládeže v klasickém šachu 2020 
    b) dle ratingu FIDE v klasickém šachu k 1. 8. 2020 
    c) v případě shodného ratingu, nejasností, rozhodne KPT 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DI5650/2369759/2020-08-13/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DIA003/2369759/2020-08-13/3?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Systém mistrovství, hrací tempo: 9 kol švýc. systémem, 25 minut + 5 sekund/tah 
 
Vklad: zdarma (30 EUR za jednotlivé hráče uhradí ŠSČR). Ostatní výdaje spojené se šampionátem 
si hradí účastníci sami. 
 
Hrací místnost: hrací prostory ve Středisku volného času Klíč ve Frýdku – Místku 
 
Povinnosti hráče: každý z hráčů musí mít s sebou notebook (vedle něj může mít šachovnici). ŠSČR 
nepřebírá zodpovědnost za hráče, každý hráč se účastní akce na vlastní odpovědnost. 
 
Hlavní rozhodčí: IA Petr Záruba, který před šampionátem seznámí všechny nominované hráče se 
všemi důležitými informacemi 
 
Ubytování, strava: individuální, v případě potřeby může pomoci Ing. Petr Záruba 
(zaruba@chessfm.cz) 
 
Přihlášky: zasílejte do 26. 8. 2020 na emailovou adresu pana Petra Piska: petr.pisk@centrum.cz   
Do přihlášky zašlete jméno a příjmení hráče, zodpovědnou osobu. 
 
Odkaz na oficiální propozice naleznete ZDE. 
 

  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 13.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: SPORT / Aktuálně | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 4 804 
Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
Druhé kolo konkurzu na turnaje Grand Prix v rapidu 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U188N15B/2369759/2020-08-13/7?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DHA4S6/2369759/2020-08-12/13?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 12.08.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
STK ŠSČR vypisuje druhé kolo konkurzu na turnaje Grand Prix v rapid šachu jednotlivců 
2020/2021, viz dokument dole. Uzávěrka konkurzu je 28. 8. 2020. 
 
Králka, běhoun a píšek 
Datum vydání: 11.08.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
74 484 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
 

 
 
Zářijové školení trenérů 3. třídy v Praze 
Datum vydání: 11.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Pražský šachový svaz zve všechny zájemce o zvýšení své trenérské kvalifikace na školení trenérské 
III. třídy. Hostitelem bude ZŠ u sv. Štěpána v centru Prahy. Školení proběhne 2. a 3. víkend v září. 
Důraz je kladen na pedagogiku, didaktiku a problematiku komunikace se svěřenci a jejich rodiči. 
Klasickou náplní je výuka, jak učit hrát šachy. 
 
Vlašim“A“ – David Navara 0,5:7,5 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L186A18C/2369759/2020-08-11/23?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DGA2US/2369759/2020-08-11/24?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DG8723/2369759/2020-08-11/25?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Datum vydání: 11.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Jeden proti osmi. I tak by se dala nazvat simultánka vlašimského áčka proti GM Davidu Navarovi. 
Tempo hry bylo zvolené klasické prvoligové. 
 

 
 
V březnu, po začátku koronavirové epidemie, jsem se začala bát, aby se akce vůbec mohla někdy 
uskutečnit. První dubnový termín padl a tak jsme pak neváhali, když nám David nabídl možnost 
hrát na začátku srpna.  
Cílem simultánky bylo nejenom trochu potrápit Davida, který jak se později ukázalo, se na všechny 
hráče pečlivě připravil, ale především udělat propagaci šachu v regionu. Tím samozřejmě hlavně 
myslím propagaci výborného chotýšanského smažáku :-). Chotýšany je vesnička asi na půli cesty 
mezi Benešovem a Vlašimí. Šachisti zde každý rok 26. 12. pořádají vánoční blicku a během roku si 
jezdí jen tak zahrát.  
 
A kdo bylo oněch 8 Blanických rytířů, kteří nebojácně vyzvali na zápas GM Navaru? 
 
    Jirka Rýdl 
    Martin Horák 
    Robin Hrdina 
    Tomáš Vojta 
    Nela Pýchová 
    Jakub Voříšek 
    Ruda Jun 
    Jakub Vojta 
 
Dva dny před akcí jsme se dozvěděli od Šachového svazu, že by snad měla dorazit Česká televize si 
něco natočit. Doporučení bylo dát na stoly bílé ubrusy. Kdo byl v hospodě Na Kopečku, ví, že to je 
taková útulná klasická hospůdka 4. cenové skupiny, tudíž s nějakými svátečními ubrusy jsme je 
nezatěžovali. Dohodli jsme jen větší množství smažáků, aby když tak byly připraveni, kdyby 
dorazilo více diváků.? Reportáž pak byla odvysílaná ještě ten stejný večer na ČT1 v pořadu Branky, 
body, vteřiny. Šachy zařadili mezi zprávy o golfu a basketu.? 



 

 

 

 
 
David na začátku dal všem vybrat, jak se s ním před začátkem partie pozdraví. Koronaviru se 
očividně nikdo nebál a tak se začalo klasicky podáním ruky. Jak řekl rozhodčí pan Šimeček, dostat 
koronavirus od velmistra Navary by byla čest. 🙂🙂 David hrál od začátku velmi svižně a po téměř 
dvou hodinách hry měl na všech šachovnicích lepší čas. Dost podobný tomu na začátku. 🙂🙂 Byly i 
chvíle, kdy jen tak popocházel, protože neměl kde táhnout. 
 

 
 
Když jako první prohrál na 1. šachovnici Jirka Rýdl a i několik dalších partií nevypadalo pro 
Vlašimáky dobře, bylo mi jasné, že můj optimistický tip na výsledek nejspíš nevyjde. Jedinou 
remízu nakonec uhrál po boji Kuba Vojta. 
 



 

 

 
 
David pak v rozhovoru pro televizi řekl, že mu výsledek zápasu zvedl sebevědomí. Na poslední 
akci se mu příliš nedařilo. Pochválil ale i Vlašimáky za zajímavé partie. I s komentářem je pak 
poslal následující den v 6h ráno. 🙂🙂 
 
Hrdina R. (2243) – Navara D. (2719) pozice po 18. tahu černého: 
(komentuje David Navara) 
 

 
 
V pozici na diagramu bílý odvážně, ale nekorektně obětoval figuru. 19.Jf6+?,gxf6 20.Vxd8+,Jxd8 
21.exf6,Je6 Nalezení jediného tahu nebylo složité. 22.Sa4,Vc1 Daleko jednodušší bylo 22…Db4! 
23.Da8+,Jf8 -+  23.Sd1,Dc3?? Černý měl mnoho dobrých tahů, tento ale mezi ně nepatří. Snadno 
vyhrávalo 23…Dd4 24.Dg3+ (24.Da8+,Jf8) 24…Kh8 -+  Na svou obhajobu dodám, že hrát v 
simultánkách podobné ostré pozice není snadné. Najdete na následujícím diagramu cestu k výhře 
bílého? 
 



 

 

 
 
24.Dg4+? Bílý v časové tísni chybuje. Vyhrávalo 24.Vxe6!,Vxd1 (24…fxe6 25.Dg4+) 
25.Dxd1,fxe6 26.Dg4+!,Kf7 27.Dg7+,Ke8 28.De7 mat  24…Kf8 25.Vxe6!,Vxd1+! 26.Dxd1,fxe6 
27.Dd8+,Kf7 28.De7+,Kg6 29.Dg7+,Kf5 30.g4+? Tady vedlo k remíze mimo jiné 30.Dxh7,Ke5 
(30…Kxf6?? 31.Dh8) 31.f4+!,Kxf4 32.Dh6+,Ke5 33.h4, jelikož pěšec f6 je velmi nebezpečný a 
černý střelec nemůže pomoci s jeho zadržením. Robin hrál na výhru, já na jeho čas. Předchozí i 
následující tahy jsem s jednou výjimkou vykonal velmi rychle. 30…Kf4 31.Dh6+ Zrovna tady jsem 
se zamyslel, což bylo správné rozhodnutí, najdete správné pokračování i s krátkou variantou? 
 

 
 

31…Ke5! Po 31…Kxg4?! 32.h3+,Kf5 33.Dxh7+! by se bílý pravděpodobně zachránil. Zatímco 
31…Ke4?? dokonce prohrávalo kvůli 32.De3+!,Dxe3 33.fxe3 +-  32.f7 32.f4+,Kd4 -+  32…De1+ 
33.Kg2,Sb7+! Také tady jsem se zamyslel, díky čemuž jsem našel přesvědčivou cestu k výhře. 
Nebyl jsem si jistý, zda vyhrávalo 33…Df1+?? 34.Kg3!,Dg1+ 35.Kf3,Sb7+ 36.Ke2!,Dxg4+ 
37.Ke1=  Počítač v tom má jasno, píše samé nuly. 34.f3,De2+ 35.Kg1,Dd1+ 36.Kf2,Dxf3+ 
37.Ke1,Dxf7 -+  38.De3+,Kd6 39.Dd4+,Sd5 40.Db4+,Kd7 41.Db5+,Kc8 42.Da6+,Sb7 0-1 

Diváků nakonec přišlo nad očekávání hodně. Mohli si za své fandění odnést podepsaný „Vyzívací“ 



 

 

plakátek od všech hráčů i Davida. 

 
 

Po společném obědě odjeli Kuba Voříšek a Ruda na turnaj do Prahy, Kuba Vojta a Nela se 
přemístili na tábor do Růžené a tak jen pár z nás šlo s Davidem na Blaník. 

Na začátku stezky u Domu přírody Blaníku proběhla „Výměna mečů“. Zhlédnutí Cimrmanovy hry 
Blaník se tak ukázalo jako vhodná příprava před zápasem :-). 

Cestou na Blaník jsme poslouchali zábavné historky pana rozhodčího Šimečka a také různé 
hádanky a jazykové hříčky Davida. Např. v Japonsku prý mají v obchodech speciálního pracovníka, 
který pouze zdraví u vchodu příchozí zákazníky. Co se s ním stalo, když se upracoval? …. Tak se 
uzdravil. 🙂🙂 

Celá naše výprava se vyfotila u zmenšeniny základního kamene Národního divadla. Proběhla 
diskuse, jak takový kámen mohl být asi těžký. Přítomní matematici se to i pokoušeli vypočítat. 



 

 

 
 
U rozhledny na vrcholu hory si kluci ještě zahráli s Davidem blicku. 
 

 
 
Tomáš snižuje stav zápasu s Davidem na 7,5 – 1,5. 🙂🙂  
 
Už jen někteří z nás šli večer na koncert Žalmana do vlašimského parku. Na konci jsme si zazpívali 
písničku „Nezacházej slunce“ a tím skončil jeden krásný šachový den. 
 



 

 

 
 
Závěrem bych chtěla moc poděkovat Davidovi, že přijal naší výzvu, panu Šimečkovi za pískání 
zápasu, Radimovi Borůvkovi za bezproblémové řízení onlinů a také panu Havlíčkovi z QCC České 
Budějovice za jejich zapůjčení, Danu Houdkovi za focení a hlavně chotýšanské hospůdce za 
výborné smažáky a hostování celé akce. 
 
Partie z online přenosu: 
https://www.chess-evolution.com/live/game/dGogc3BhcnRhayB2bGFzaW0gYSBfMTAw 
 
Fotky od Dana Houdka 
https://www.zonerama.com/houdek1/Album/6446491 
 
Televizní reportáž v Brankách, bodech, vteřinách 
https://youtu.be/6sTGX6jgPD4 
 
(autorka článku: Blanka Voříšková) 
 
Článek publikován 11. 8. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
 
Mladí šachisté cvičili koncovky na šachovnici a prohlédli si pěchotní srub 
Datum vydání: 11.08.2020  
Zdroj: znojemsky.denik.cz +1 | Rubrika: Čtenář reportér | Autor: autor externí | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,39 | RU / den: 35 115 | RU / měsíc: 246 922  
 
Náš šachový klub SK GPOA Znojmo uspořádal o druhém srpnovém víkendu šachové soustředění s 
doprovodným programem. Akce se mimo deseti našich mládežníků zúčastnilo i šest dětí z jiných 
klubů včetně čtyř hráčů z Rakouska 
 
" Témata byla bylo rozdělena do tří tréninkových bloků - pasti v zahájení, tvorba mistrů světa a jak 
hrát koncovky. Přednášejícím byl šéftrenér našich talentů Zdeněk Molík. Sobotní odpoledne bylo 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1VA20DG0001/2369759/2020-08-11/26?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

vyhrazeno návštěvě pevnostního srubu a večer nám zpestřil hrou na kytaru Jakub Marek. V neděli 
se konal turnaj v rapidu ve kterém zvítězil Radek Nekvasil. Sluší se také poděkovat rodině 
Adámkových za ubytování, občerstvení a celkově špičkový servis! 
RADEK SKOUMAL 
 
Jeden proti osmi. Navaru v simultánní partii nejvíce potrápil talent Jakub Vojta 
Datum vydání: 11.08.2020  
Zdroj: benesovsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Karel Smetana | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,43 | RU / den: 38 759 | RU / měsíc: 272 550  
 
Nejlepší český šachista posledních let se představil ve Vlašimi. David Navara tam sehrál exhibiční 
simultánní partii hned s osmi hráči domácího prvoligového klubu. A svou pozici tuzemské jedničky 
potvrdil, když ani jednou neprohrál. 
 
"Původně se celá akce měla odehrát už začátkem dubna. Tento termín ale padl kvůli koronavirové 
pandemii. S náhradním řešením pak přišel sám David Navara. „Nabídl možnost hrát na začátku 
srpna, takže jsme neváhali,“ uvedli zástupci vlašimského šachového oddílu na svém webu. 
 

 
 
Cílem simultánní partie bylo v první řadě mnohem více zpropagovat šachy v regionu, zároveň 
vlašimští hráči chtěli alespoň trochu potrápit pětatřicetiletého několikanásobného mistra České 
republiky. 
Z osmičky Jiří Rýdl, Martin Horák, Robin Hrdina, Tomáš Vojta, Nela Pýchová, Jakub Voříšek, 
Rudolf Jun a Jakub Vojta se to nakonec nejvíce podařilo posledně jmenovanému, čtrnáctiletému, 
talentovanému hráči, který s Navarou uhrál remízu. 
Zbytek partií ale favorit zvládl vítězně. „Ukázalo se, že se na všechny hráče pečlivě připravil,“ 
chválili Navarův přístup organizátoři. 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8IA20DG0006/2369759/2020-08-11/27?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Šachisté své soutěže dohráli, nikdo nepostoupil, Karviná spadla 
Datum vydání: 11.08.2020  
Zdroj: karvinsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Martin Ruščin | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,27 | RU / den: 24 249 | RU / měsíc: 170 514  
 
Jako jedni z mála stihli v létě dohrát své mistrovské soutěže z koronavirem přerušené sezony 
šachisté. 
 
"Těm zbývalo napříč celou republikou do konce odehrát jen dvě, popřípadě tři kola, což stihli 
dohrát během pár dní. Samozřejmě s nezbytnými hygienickými opatřeními, jako jsou rozestupy, 
roušky či dezinfekce. 
V první lize zbývalo dohrát poslední dvě kola. V tom desátém si doma Orlová poradila s 
Hošťálkovou, zatímco českotěšínský Slavoj ztratil porážkou se Starým Městem i teoretické šance 
na případný návrat do extraligy. 
V závěrečném kole si částečně spravil chuť v derby s Třincem, které skončilo smírně 4:4. Orlovská 
Slavia si dojela pro porážku do Vsetína. 
VÝSLEDKY 
Slavia Orlová – Šachy Hošťálková 5:3 
Body: Neděla, Kostka a Sieber po1, Olšarová, V. Šrámek, Lojek a Sikora po 0,5 – Slovák 1, Kula, 
Kapusta, Bednařík a Galda po 0,5. 
Slavoj Český Těšín – ŠK Staré Město 2,5:5,5 
Body: Stonawski 1, Stoklasa, K. Mitura a Gibiec po 0,5 – Babula st., Kaňovský, Sosna a Babula ml. 
po 1, Horsák, Skalský a Húsek po 0,5. 
TŽ Třinec – Slavoj Český Těšín 4:4 
Body: Sikora, Fargač a Pilch po 1, Cupek a Kvíčala po 0,5 – Miturová, Kawulok a Gibiec po 1, 
Novotný a Ruman po 0,5. 
Zbrojovka Vsetín – Slavia Orlová 4,5:3,5 
Body: Šimáček a Parák po 1, Viták, Vereš, Bělunek, Stančík a Kovařík po 0,5 – Neděla 1, Olšarová, 
V. Šrámek, Lojek, Kostka a Horváth po 0,5. 
 
V druholigové soutěži se také dohrála poslední dvě kola. Porážka Karviné v 10. kole na stolech 
béčka Labortechu rozhodla o tom, že kdysi extraligový celek ligové soutěže opustí a sestoupí 
dokonce až do krajského přeboru. V okresním derby se z výhry nad Baníkem Havířov radovali 
slávisté z Orlové a havířovský Slovan ztratil drtivou porážkou s Grygovem šanci na třetí místo. 
V posledním 11. kole si Baník Havířov po okresním derby zahrál i to městské se Slovanem a těsnou 
výhrou, kdy sedm z osmi partií skončilo nerozhodně, odvrátil případnou sestupovou blamáž. Béčko 
Orlové si zajelo pro povinné vítězství na stoly Poruby C a Karviná se loučila se soutěží těsnou 
výhrou nad Vrbnem pod Pradědem. 
VÝSLEDKY 
Labortech Ostrava B – ŠK Karviná 4,5:3,5 
Body: Havelka, Kaňok a Bachořík po 1, Fiřt, Krajina a Trombík po 0,5 – Konečný a Szotek po 
1,Olšar, Růžička a R. Sobek po 0,5. 
Slavia Orlová B – Baník Havířov 5:3 
Body: V. Šrámek, Zabystrzan a Kostka po 1, Sikora, Lojek, Horváth a O. Šrámek po 0,5 – Bulawa 
1, Kičmer, Vízner, Bulava a Řezníček po 0,5. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1YA20DG0021/2369759/2020-08-11/30?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Slovan Havířov – Proclient Grygov 1:7 
Body: Neděla a Pacl po 0,5 – Biolek st., Viták, Zvolánek, Švancara, Bareš a Zedník po 1, Biolek 
ml. a Obšivač po 0,5. 
Baník Havířov – Slovan Havířov 4,5:3,5 
Body: Vízner 1, Dobrovolský, Kičmer, Tomeček, Kolář, Podlesný, Bulava a Řezníček po 0,5 – 
Neděla, Valenčík, Pacl, Kubeczka, Kaminský, Siwek a Wertheim po 0,5. 
Slavoj Poruba C – Slavia Orlová B 3:5 
Body: Židek 1, Čempek, Očkay, Štukner a Dostál po 0,5 – Lojek, Horváth a Sieber po 1, Šebesta, 
Sikora, Kostka a Zabystrzan po 0,5. 
ŠK Karviná – Sokol Vrbno p. P. 4,5:3,5 
Body: Konečný 1, J. Sobek, Olšar, Zimniok, Szotek, Bělačík, M. Sobek a R. Sobek po 0,5 – Vaněk, 
Janyška, Pán, Ondrejka, Fojtík, Máj a Milián po 0,5. 
  



 

 

Krajský přeborník v rapid šachu 2020 
Datum vydání: 10.08.2020  
Zdroj: Novohradský zpravodaj | Strana: 17  
 

  
Boje Na i Za šachovnicí na Krétě 
Datum vydání: 10.08.2020  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q8CA20081701/2369759/2020-08-10/33?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2369759%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DF4313/2400890/2020-08-10/161?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2


 

 

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
I přes nepřízeň viru jsme (duo Vojta a Vojta) našli v sobě sílu a vydali jsme se do země tisíce 
ostrovů. Za pár korun jsme doletěli do města Chania na Krétě, odkud jsme se vydali autobusem skrz 
hory až do Paleochory. Malá vesnička, dokonale připravená na návaly turistů. Z jedné strany hotely 
20 metrů od pláže a ze strany druhé bar na baru. A koho to nebaví u moře nebo v baru, tak si může 
zaběhnout na hrad nebo na kopce v okolí. Podařilo se nám otestovat asi 15 restaurací a většinou 
nám místní domorodci po jídle jestě přinesli kus melounu a raki, jejich domorodou pálenku 
připomínající slivovici. Tuto parádní dovolenou nám narušilo jen to, že každý den v 6 večer bylo 
třeba někoho porazit v šachu. 
 

 
 

Nebylo to však vůbec snadné. Nejdříve jsme se museli dostat do místnosti, což znamenalo úspěšně 
podstoupit měření teploty a nasadit roušku. I tak jsme ještě neměli vyhráno, protože ruce se zásadně 
nepodávají, u partií by se nemělo konzumovat, pobíhat jen tak po místnosti a vůbec… jen 
odehrajete šachy a šup na večeři. 

Před turnajem se odhlásilo pár velmistrů, ale přesto na můj vkus to byl velice silně obsazený turnaj 
s favoritem Maximem Lagardem (2655) a další bandou mladých a talentovaných hráčů. Mi se 
podařilo na začátku nějak vyhaluzit 4 partie a Vojta se inspiroval mými šachy a tak vždy postavil 
prohranou pozici, kterou pak začal postupně otáčet. Připravil jsem si k tomu komentovanou partii, 
jak se mi podařilo uzmout 4. bod s mladým soupeřem z Itálie. 

 
Trunaj připomínal spíše přebor juniorů, kde jsme dostávali jednoho nabušeného a připraveného 
mladíka za druhým. Jedním z nich byl i Nor Kaasen, se kterým jsme si zahráli oba. Vždy rozehrál 
partii ve velkém stylu, ale proti nám mu naštěstí došly náboje a obě partie pokazil a tak CZE 2 – 0 
NOR. Na jednu z jeho symfonií je možné se podívat na videu https://youtu.be/J_Cz_GUN6Uo , kde 
rozmetal svého vrstevníka s ELO přes 2500. Dodávám rychlou ukázku, pro ty co neradi cizojazyčné 
videa. 
 

https://youtu.be/J_Cz_GUN6Uo


 

 

Závěr turnaje se nám moc nepovedl, Vojta nedokázal přetlačit poslední 3 soupeře a já v poslední 
partii jednotahově přehlédl pěšce ve vyhrané pozici a v podstatě ihned prohrál. 
 

 
 
Už teď je jasné, že pokud to situace dovolí, tak se do Paleochory příští rok podíváme znovu. Turnaji 
není co vytknout. Dokonalá šachová dovolená. 
 
Vojta Zwardoň 
 
Článek publikován 10. 8. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
 
V Rychnově bylo zahájeno Mistrovství ČR seniorů 
Datum vydání: 10.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Rychnovský šachový festival ještě nikdy v minulosti neměl tak vysokou organizační úroveň jako 
letos, při svém 22. ročníku. Sice nepřijeli přední čeští velmistři, ale turnaj je určen především pro 
amatéry, kteří hrají pro radost z královské hry. A těch přijelo i v této riskantní době do Rychnově na 
9 dní celkem 140! Jejich fanoušci je mohou letos poprvé sledovat na tak vysokém počtu on-line 
přenosů. Je jich celkem 30. Podstatně lépe než v minulých letech se podařilo naplnit kategorii nad 
50 let. Na stránkách 
 
www.panda-rk.cz i stránkách ŠS ČR můžete sledovat na 5-9 šachovnicích nejlepší hráče v kategorií 
50, 60, 70 a 80. K velkým překvapením došlo už v úvodním kole. Na těchto stránkách bude od 
pondělního rána i fotogalerie z prvního turnajového dne. Pořadatel se snaží v plné míře naplňovat 
hygienická pravidla současné doby.  
Druhý hrací den uspořádal ŠS ČR, respektive jeho Trenérsko-metodická komise zdarma seminář o 
turistickém Rychnovsku a také na šachové téma věžové koncovky. Přednášel sám předseda TMK a 
účastník M ČR Evžen Pospíšil a zúčastnilo se více než 20 hráčů.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DF5089/2400890/2020-08-10/163?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2


 

 

V týdenním doprovodném programu je také bleskový turnaj, fischerovy šachy, společenský večer 
ve Slatině nad Zdobnicí s tancem dámské skupiny FLORITEAM, autobusový výlet na zámek a do 
zámeckých zahrad v Nových Hradech u Litomyšle. Hraje se v krásném sále Pelclova divadla v 
Rychnově denně od 15:30, od pátku potom od 9 hodin.  
Jiří Daniel  
Článek publikován 10. 8. 2020 v rubrice 
 
Online šachový šampionát firem 
Datum vydání: 09.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
ECU bude v termínu 3. – 4. října pořádat online šachový šampionát firem, subjektů a dalších 
organizací bez ohledu na jejich velikost. Účastnit se však nemohou společnosti, kluby aj. subjekty, 
které jsou jakkoli zapojeny svou činností do šachu. 
 
Každá organizace, která splňuje podmínku výše, může do soutěže přihlásit jeden tým, který může 
mít neomezený počet členů. Týmy by měly mít minimálně 3 členy a více. Výsledky se poté 
započítávají od nejlépe třech umístěných hráčů daného týmu. V případě, že daný subjekt nemůže 
postavit tří členné družstvo, je povolena účast i jednotlivým účastníkům subjektu a ti poté soutěží o 
individuální ceny.  
Každý tým musí mít i svého kapitána, který zajišťuje veškerou komunikaci před i během akce s 
organizátory.  
 
Startovné:  
pro 3 -6 členné týmy: 300 euro pro týmy s hráči >6: 500 euro pro jednotlivce (1 až 2 hráči za 
subjekt): 50 euro za hráče  
Veškeré podrobnosti o platbě se dočtete v propozicích uvedených na konci tohoto článku.  
Hráčům se doporučuje hrát z firemních prostor a ve firemním oděvu.  
Registrace začíná 1. srpna a končí 25. září. Odkaz na registraci: ZDE.  
Hráči jsou nasazování dle jejich hodnocení ve FIDE žebříčku.  
V sobotu je naplánován rapid turnaj a v neděli blesk turnaj. Hráči mohou, ale nemusí hrát oba 
turnaje. Do výsledného žebříčku se započítávají turnaje v oba dny! Hráči ze stejných týmů proti 
sobě losováni nebudou. Podrobné informace k hodnocení naleznete v propozicích níže.  
Herní portál bude zveřejněn do konce srpna.  
 
UPOZORNĚNÍ:  
Hráči budou po celou dobu hrát pod dohledem arbitrů v ZOOM platformě  
Hrát se může na PC, Notebooku – podmínkou je web kamera  
Během hry nesmí hráči mít v hracím prostoru jiné zařízení, kde bude možnost použití nedovolených 
prostředků či otevření jiné okna v prohlížeči  
Podrobnosti níže v propozicích  
Cenový fond turnaje je zveřejněn taktéž v propozicích akce.  
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DE9961/2400890/2020-08-09/178?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2


 

 

 
 
Nejlepší český šachista David Navara přijal pozvání prvoligového klubu z Vlašimi k 
exhibiční simultánní partii 
Datum vydání: 08.08.2020  
Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 19:45 | Zpráva: 16 | AVE: 303 316 Kč | GRP: 6,55 | 
Sledovanost pořadu: 589 287  
 
Jan SMETANA, moderátor  
Nejlepší český šachista David Navara přijal pozvání prvoligového klubu z Vlašimi k exhibiční 
simultánní partii. S osmi soupeřů jich 7 porazil. Remizoval jen s teprve čtrnáctiletým Jakubem 
Vojtou. 
redaktor  
V současnosti už není běžné, aby šachoví velmistři hráli podobně náročné simultánní partie. David 
Navara ale tuhle výzvu rád přijal. 
David NAVARA, šachový velmistr  
Mě to pomohlo také trochu si zvýšit sebevědomí po nedávných nepříliš úspěšných vystoupeních. 
Partie byly zajímavé, nebylo to jednoduché. 
redaktor  
4 hráči z osmičlenného týmu Vlašimi mají titul mistra mezinárodní šachové federace. Navarra ale 
zvítězil ve všech partiích kromě jediné. Remízu s ním uhrál teprve čtrnáctiletý Jakub Vojta. 
Jakub VOJTA, TJ Spartak Vlašim  
Už jsem se 2× chtěl vzdát, ale ještě jsem tam našel nějaký /nesrozumitelné/ a on se pak do toho 
David zamotal, no a pak jsem měl tu koncovku, teda jako úplně vyhranou, ale co jsem prostě zkazil 
tam, ještě jsem nakonec byl rád za remízu a je to dobrý pocit. 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E221A075/2400890/2020-08-08/186?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E221A075/2400890/2020-08-08/186?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 08.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 4 825 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 
5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
 
Letní šachové Pardubice pohledem Jakuba Kůsy 
Datum vydání: 07.08.2020  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U184N15A/2400890/2020-08-08/189?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DC6147/2400890/2020-08-07/192?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2


 

 

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

Tradiční Czech Open v Pardubicích se letos přesouvá na září. Přesto se od 27. června do 2. srpna 
v Pardubicích žilo šachem.  Šachový svaz ČR ve spolupráci s AVE-KONTAKT uspořádali 
reprezentační šachovou akci a já jsem na ni mohl osobně být jako vybraný hráč. Byl mi přidělen 
tým červených juniorských nadějí. 

Šachové Pardubice se odehrály v hotelu Labe, kde jsme byli společně ubytováni. Po každodenním 
ranním proběhnutí za míčem v nedalekém parku a snídani nás čekala příprava na „Výzvu“. 
Reprezentační týmy žen se připravovali s velmistrem Tomášem Polákem a my, junioři, jsme 
pracovali s trenéry Lukášem Vlasákem a Stanislavem Jasným. Po přípravách jsme stihli i malou 
procházku, lehký oběd, převlékli se a v půl třetí už jsme všichni seděli na svých místech plni 
odhodlání bojovat v naplánovaných partiích. 

 
 
V prvním kole simultánek s velmistry jsem se utkal se Zbyňkem Hráčkem. Před zápasem jsem cítil 
lehkou nervozitu, chtěl jsem zahrát dobře a zúročit „koronavirovou“ domácí a on-line přípravu. V 
zahájení to bylo patrné, stál jsem pasivněji. Když mi Zbyněk obětoval pěšce, vycítil jsem šanci, 
vyrovnal jsem hru a potom jsem ubránil pro mě trochu horší koncovku. Půl bod pro náš tým. Po 
této remíze jsem si začal v dalších kolech o trochu víc věřit. 
 
 
 



 

 

 
 

Druhé kolo můj tým vyzval Sergej Movsesjan. Sergej nás velmi dobře zná, bývá na našich 
reprezentačních soustředěních. Před partií jsem se obával soupeřovo přípravy, a proto jsem mu ve 
třetím tahu zvolil úhybný manévr. Výhodu jsem ale bohužel nezískal. Sergej mě poté dál tlačil a 
postupně získal nejdříve pěšce a potom dvě figury za věž. Houževnatě jsem se bránil a díky 
několika drobným nepřesnostem Sergeje jsem v jeden moment mohl partii remizovat. Šanci jsem 
opět nevyužil a prohrál. 

Ve čtvrtek byl na programu místo simultánek zápas reprezentačních týmů žen proti nám, juniorům, 
v rapidech.  Byl to velmi napínavý zápas, kde nakonec slavily výhru ženy v poměru 33,5 : 30,5. 
Trochu mě mrzí, že jsem nedokázal zahrát o něco lepší výsledek. Bojovali jsme a určitě jsme měli 
šanci vyhrát. Obzvlášť po prvním kole byla živena naše naděje, kdy jsme tým žen deklasovali 6½-
1½, přišlo ovšem kolo druhé a stejným poměrem jsme prohráli my. Škoda pátého kola, kdy jsme 
nevyžili nabídnuté šance. Nepodařilo se, ale aspoň věřím, že jsme byli vyrovnanými soupeři a partie 
si společně užili. 

Páteční odpoledne se hrála další simultánka. Tentokrát proti velmistrovi Vlastimilu Babulovi. Uhrál 
jsem cennou remízu. Po zahájení jsem se dostal pod tlak, ale partii jsem dokázal dobře ubránit. 
Soupeř mi nabídl remízu, kterou jsem přijal. Náš tým červených nadějí uhrál remízu a tím jsme 
získali první zápasový bod. 

Poslední kolo nás „testoval“ čtvrtý velmistr – Jiří Štoček. V zahájení mě soupeř překvapil, toto 
zahájení jsem nenašel v jeho partiích. Myslím si, že jsem partii sehrál slušně. Získal jsem 
pravděpodobně i výhodu. Později však vypadalo, že soupeř stojí dobře. V tom okamžiku jsem 
zahrál velmi překvapivý tah, který Jiří nečekal a strávil nad ním mnoho času. Partii jsem mohl v 
jeden moment i vyhrát, kdybych dočasně obětoval střelce. Dostal bych zřejmě vyhranou koncovku. 
Bohužel jsem toto pokračování nenašel a i tuto partii jsem remizoval. 

 



 

 

 
 
Nedělní bleskový turnaj jsem si užil až ve druhé půlce. Začátek jsem měl hodně slabý. Z úvodních 
čtyř partií jsem uhrál pouze jeden bod, kdy jsem v úvodním kole porazil Stanislava Jasného. Měl 
jsem strach, že mě série tří porážek poznamená do dalších bojů, ale naštěstí se mi podařilo 
zkoncentrovat se a od pátého kola uhrát tři body ze čtyř partií. Skutečná výzva na mě čekala v 
poslední partii. V závěrečném kole jsem se utkal s naší současnou šachovou jedničkou Davidem 
Navarou. Bohužel se mi nepodařilo Davida porazit, ale jeho uznání po partii a možnost si s ním 
zahrát byla nade vše. 
 
Po celý týden se mi líbila přátelská atmosféra mezi všemi účastníky reprezentační akce.  Byl jsem 
nadšen, denně jsem viděl šachové osobnosti a měl možnost si s nimi poměřit síly. Byla to také 
skvělá příležitost poznat je více i po lidské stránce. Jsem moc rád, že jsem měl příležitost s nimi v 
Pardubicích na této akci být. 
 
Děkuji trenérům, kteří se s námi poctivě připravovali, manažerovi reprezentace mládeže Petrovi 
Piskovi za jeho podporu v průběhu celého týdne. Prostě všem, kteří se na této vynikající 
reprezentační akci podíleli. 
 
Jakub Kůsa 
 
Článek publikován 7. 8. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
 
Mladý šachista Sebastián Schmeisser se chce stát šachovým velmistrem. Romské děti 
nemají talent pouze na zpěv a tanec, říká jeho otec 
Datum vydání: 07.08.2020  
Zdroj: romea.cz +1 | Rubrika: domácí | Autor: Rena Horvátová | AVE: 7 500 Kč | GRP: 0,12 | RU / 
den: 11 235 | RU / měsíc: 149 157  
 
Kdo jednou propadne kouzlu černobílé šachovnice, zůstává jí věrný i po zbytek života. Šachy 
spojují napříč generacemi i národnostmi, hovoří svým univerzálním jazykem. Své o tom ví 
jedenáctiletý Sebastián Schmeisser, který si už letos stihnul přinést domů zlatou medaili z turnaje v 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M5IA20DC0001/2400890/2020-08-07/193?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M5IA20DC0001/2400890/2020-08-07/193?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F2


 

 

Orlové. 
 
„Stačí udělat jednu jedinou chybu a vaše předchozí práce na šachovnici se vypaří jako pára nad 
hrncem,“ říká zkušeně mladý hráč. Šachu se věnuje od sedmi let. Základy hry, šachové výrazy, 
jednotlivé figurky i jejich tahy se naučil od svého tatínka Františka Schmeissera, který je sám 
vášnivým šachistou a členem Českého šachového svazu. 
 

 
 
Od té doby spolu pravidelně trénují několik her denně. Sebastián také chodí jednou týdně do 
školního šachového oddílu Petřvald. Ten funguje na Základní škole Masarykově v Petřvaldu, kterou 
je Sebastián navštěvuje. Kroužek vede Jiří Novák, předseda Moravskoslezského krajského 
šachového oddílu. „Máme štěstí, že pan Novák se dětem věnuje i individuálně a pomáhá jim 
zdokonalovat jednotlivé tahy. Vždy jim poradí, jakým způsobem se dá tah zahrát i jinak, jakou 
taktiku proti spoluhráči zvolit, a nebojí se ani s dětmi jezdit po různých dětských a školních 
turnajích i do okolních měst,“ chválí lektora a předsedu šachového oddílu Sebastiánův tatínek. 
 
Šachová pravidla nejsou nic složitého, ale hrát je opravdu dobře, to už je přeci jen oříšek. Šachy 
totiž nabízejí tolik různých kombinací a variant, že žádná hra nikdy neprobíhá stejně. „Můžete hrát 
jen s některými figurkami, ale zkušený šachista využije při hře všechny a snaží se svou hru 
roztáhnout po celé šachovnici,“ přibližuje Sebastián. 
 
„Přesně tak, tomu se mezi šachisty říká Fischerovy šachy, tedy podle hry, kterou vymyslel bývalý 
šachový mistr světa, legendární Bobby Fischer. Dokonce je v roce 2008 FIDE přidala do dodatků 
pravidel šachu,“ doplňuje tatínek František a jeho syn hned na to odpovídá, že od soupeřů si rád 
bere nějaké to ponaučení. 
 
„Naučil jsem se každého svého soupeře brát jako svého učitele, který mě posouvá dál, ale to 
neznamená, že je nechci porazit. Už při prvním tahu si v hlavě rozmýšlím další a další tahy,“ říká 
přesvědčivě Sebastián. 
 
„Všechny své děti jsem naučil hrát šachy, každé z nich si je někdy se mnou rádo zahraje, a to i 
přesto, že už dávno mají své životy. Ale jediný Sebastián ze všech mých sedmi dětí u toho zůstal a 
věnuje se tomu naplno,“ prozrazuje na svého syna z druhého manželství František, který je 



 

 

přesvědčený, že jeho výborné školní výsledky ovlivňují do jisté míry i šachy. Sebastián je 
matematicky nadaný, a právě talent na šachy a matematika spolu často jdou ruku v ruce. 
 

 
 
"Žádná hra nikdy neprobíhá stejně." 
 
„Hra rozvíjí logické myšlení, vše pak lépe analyzujete, rozmýšlíte, zároveň podporujete paměť a to 
se pak odráží i jinde v životě. U Sebastiána vidím, že mu stačí, když dává ve škole při výkladu 
pozor, doma si už jen vypracovává domácí úkoly. Biflovat se naštěstí nemusí,“ říká hrdě pan 
Schmeisser a jeho syn přikyvuje a dodává, že po prázdninách z něj bude páťák, a tak uvažuje, že by 
v příštím roce zkusil přijímačky na osmileté gymnázium. „Rád bych se v dospělosti stál velmistrem 
v šachu a živil se tím i profesionálně,“ zasní se na okamžik mladý sympaťák. „Třídní učitelka 
říkala, že pokud si Sebastián udrží skvělé známky, tak bychom mohli o víceletém gymnáziu 
uvažovat,“ prozrazuje tatínek. 
 
A stejně tak jako je připravený syna podporovat ve vzdělávání, je připravený ho dále podporovat i v 
šachu. „Beru to tak, že syn může i inspirovat někoho dalšího, protože romské děti nemají talent 
pouze na zpěv a tanec, ale také na různé sporty. A pokud někdo miluje analyzování, logiku, šachy 
jsou pro něj ideální,“ vysvětluje pan František. „Někdo může brát šachy jako sport či koníček, ale 
pro mě a mého syna je to životní styl,“ říká za oba. Sám v současné době obsazuje jednačtyřicátý 
žebříček mezi českými hráči a šachem doslova žije. 
 
V minulosti se snažil zasvětit do tajů svého koníčku i svou současnou manželku, ale ta ke „hře 
gentlemanů“, jak se šachům také někdy přezdívá, netíhne. Ženy se však v tomto sportu nezřídka 
vyskytují. Podle tatínka i Sebastiána patří ženy přímo mezi vynikající hráčky a někdy i poměrně 
tvrdé. S tvrdostí ze strany hráče se lze při hře potkat často, proto je důležitá koncentrace a absolutní 
soustředěnost. „Stane se, že jsem soupeřem zahnán do kouta a pak dělám tahy, které vlastně dělat 
ani nechci,“ přiznává František. 
 
Synovi zdůrazňuje, že nejdůležitější je používat vlastní hlavu, vymyslet si vlastní tahy, věřit si, ale i 
umět prohrát, protože jedině tak se dá vyhrávat. Psychika ovlivňuje mnohé a u šachu to platí možná 



 

 

i dvojnásob. V tom, že na šachy potřebují maximální koncentraci a klid, se oba shodnou. 
 
„Raději jezdím opravdovou figurkou po šachovnici, než abych hrál šachy na telefonu, ale také to 
beru jako dobrý každodenní trénink. Můžu navíc porovnávat, jak se ve hře vyvíjím, protože se 
ukládá průběh a výsledky hry. Ale netrénuji několik hodin, stačí mi zatím maximálně něco kolem 
hodinky denně, víc ne,“ říká Sebastián, který si je vědom, že pokud by se hře věnoval 
profesionálně, doba trénování by se značně prodloužila. 
 
„Trošku mě mrzí, že se brácha šachu nechce věnovat naplno. Partii si se mnou sice občas zahraje, 
ale není do hry tak zapálený jako já. A to i přesto, že se šachům jeden čas i dost věnoval. Teď se s 
tátou snažíme naučit pravidla i nejmladšího brášku, kterému jsou teprve tři roky, ale ten zatím ještě 
nehraje,“ říká Sebastián, pro kterého je největším vzorem jeho trenér Jiří Novák. Obdivuje na něm 
způsob hry a to, že dokáže hned zpočátku hry dát šach mat. 
 
František zase obdivuje zmiňovaného Bobbyho Fischera, kterého považuje za jedinečného 
šachového stratéga. Ze současné generace šachistů u něj vede jednoznačně český šachový velmistr 
David Navara, který patří mezi elitu. „Člověk by se měl učit z historie, ale to neznamená, že by měl 
někoho na chlup kopírovat. To máte jako s písničkou Karla Gotta. Stovky zpěváků se budou snažit 
zapívat jeho hit stejně dobře a bude to ve výsledku i krásné, ale nikdy to nebude znít tak, jako když 
to zpíval sám pan Gott. 
 
A to platí i v šachu, kde se ctí originalita, ne plagiátorství. Pokud před sebou máte soupeře, musíte 
se spolehnout sám na sebe a tím se přesně řídil třeba právě Bobby Fischer,“ vysvětluje František. 
„Přál bych si, aby se syn dostal v šachu daleko, ale nejdůležitější je přeci jenom vzdělání, to má pro 
mě a manželku tu nejvyšší prioritu. To teprve pro nás bude šach mat,“ uzavírá. 
 
Článek vyšel v časopise Romano voďi. Objednávejte pomocí jednoduchého formuláře na 
www.romanovodi.cz. 
 
226. díl pořadu V šachu 
Datum vydání: 06.08.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 

Hostem ve studiu bude nový kapitán ženské reprezentace Tomáš Polák, se kterým se moderátorka 
Karolína Sochorová bude věnovat především Letním šachovým Pardubicím. Uvidíte reportáže jak 
ze šachového průběhu, tak z prezentace šachů pro veřejnost. Několik vybraných partií festivalu si 
velmistr Polák připravil do analýzy v elektronické tužce. 

Těšit se můžete také na reportáže z turnajů ve Vsetíně, Českých Budějovicích a z online seriálu 
Magnus Carlsena. 

Tradiční soutěžní otázka:  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DBA7AO/2400890/2020-08-06/202?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F3


 

 

Kdo vyhrál letošní otevřený turnaj ve Vsetíně? 

Odpovídat můžete do konce srpna na adresu soutez@chess.cz a vyhrát magnetické šachy z e-
shopu šachy.cz. 

Premiéra bude vysílána v pátek 7. 8. od 15:30 na ČT sport.  

Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/…hu/ 

Článek publikován 6. 8. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.  

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 06.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 4 275 Kč | 
GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
Šampion Carlsen naštval fandy Liverpoolu 
Datum vydání: 06.08.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 65 844 Kč | 
GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
 

https://eshop.sachy.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/
https://www.chess.cz/kategorie/reprezentace/aktuality-reprezentace/aktuality-kmk/
https://www.chess.cz/kategorie/aktuality-na-hlavni-strance/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U182N15E/2400890/2020-08-06/206?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L182A16D/2430359/2020-08-06/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2430359%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 
Carlsen naštval fandy Liverpoolu. Šachový velmistr se při vítězství na vlastním 
turnaji opřel do Firmina 
Datum vydání: 06.08.2020  
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  
 
Mistr světa Magnus Carlsen se plavil po Středozemním moři na luxusní jachtě, mnohonásobný 
přeborník Ruska Peter Svidler byl na chalupě a za okny mu běhali koně, světová trojka Ding Liren 
vypadal, že hraje v místnosti bez oken, ale to jen proto, že kvůli časovému posunu byla za jeho 
okny již tma. Tito tři a spolu s nimi dalších sedm velmistrů ze světové špičky hráli spolu uplynulý 
týden na dálku šachový turnaj miliondolarové série Magnus Carlsen Tour. 
 
Každý byl někde jinde, ale ve čtyři hodiny odpoledne evropského času se všichni připojili k 
hernímu serveru Chess24.com, pustili webové kamery a začali hrát. Nejprve každým s každým sérii 
čtyř rapid partií a nejlepší čtyři postoupili do play off. Ve všech fázích dominoval jen jeden muž, a 
to nejen v šachovém turnaji. 
 
Šampion Carlsen, který ve finále Legends of Chess rozdílem třídy porazil ruského velmistra Jana 
Něpomňaščiho, zvládl v průběhu tohoto turnaje zároveň bojovat i v soutěži Premier League Fantasy 
Football a také rozzuřit do běla rudé fanoušky Liverpoolu. 
 
V Premier League Fantasy Football celou sezonu soutěžilo 7,6 milionu hráčů a Carlsen, velký 
fanoušek fotbalu, se umístil na úctyhodné jedenácté příčce. Přitom ještě před posledním kolem měl 
šanci na celkové vítězství, a proto si jedno kolo na šachovém turnaji Legends of Chess předehrával 
o čtyři hodiny dříve, aby měl poté čas sledovat přenosy posledního kola anglické fotbalové ligy. 
 
Zábavné bylo jeho šachově-fotbalové vytrolení fanoušků Liverpoolu. Když se v průběhu šachového 
turnaje ptal reportér na zhodnocení dosavadního průběhu, Carlsen odpověděl: „Do rozhodujících 
šancí se dostávám jako Lewandovski a proměňuju je jako Firmino. Pro ty, kdo nesledují fotbal a 
Firmina, to znamená, že velmi špatně.“ A když se na něj na Twitteru sesypali fanoušci Reds, 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY219074/2400890/2020-08-06/209?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY219074/2400890/2020-08-06/209?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F3


 

 

šachový velmistr následující den ještě přilil olej do ohně: „Mnoho lidí nepochopilo, co jsem říkal. 
Nechtěl jsem se dotknout obecných fotbalových schopností Firmina, ale jeho schopnosti 
proměňovat šance v góly. A to jsou statistická objektivní fakta. Mohu k tomu jen dodat, když jde o 
útočníka Liverpoolu a jeho fanoušci tak nesnášejí, když někdo kritizuje jejich hráče, že Firmino je 
statisticky jeden z nejhorších zakončovatelů mezi hráči v nejlepších evropských klubech. To jsou 
fakta, zde není moc o čem diskutovat.“ 
 
Ze čtyř turnajů série Magnus Carlsen Tour, jejíž celkový cenový fond je milion dolarů, se do 
srpnového velkého finále, kvalifikoval čtyřlístek Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Daniil Dubov 
a Ding Liren. Vyvrcholení se bude hrát od 9. do 20. srpna na hracím serveru Chess24.com.Tři 
mistři světa 
 
Pro diváky Legends of Chessbyla zvláště atraktivní přítomnost tří posledních mistrů světa. Kromě 
aktuálního šampiona Magnuse Carlsena hráli v tomto turnaji i dva jeho předchůdci - Višvanáthan 
Ánand a Vladimir Kramnik. A právě jejich partie byla jedna z nejpozoruhodnějších z celého 
turnaje. 
 
Anand – Kramnik 
 
Legends of Chess 2020 
 
Exmistři světa rozehráli hodně zablokovanou francouzskou, ale ve 34. tahu ve vyrovnané pozice se 
díky vynalézavosti indického velmistra začaly dít věci... 
 
34.Sg6! Jb3 Střelce samozřejmě nešlo sebrat, protože po 34...fxg6?? by bílý promazal svého pěšce 
35.f7 s dalším 36.f8D. 
 
35.Ve1 Se8 36.Jf5! Další krásný tah a navíc jediný, který drží vyrovnanou pozici! Jinak by černý 
zahrál 36...Jxc3 a snadno vyhrál postupem c pěšce. 
 
36...fxg6? Jezdce f5 samozřejmě vzít nešlo, protože na 36...exf5 by přišlo 37.e6! fxe6 38.Sxe8 a 
černý promění f pěšce v dámu. Chyba je ale i odebrání střelce. Černý se měl přibližovat králem k f 
pěšci, tahy Kc6, Kc7 i Kc8 držely vyrovnanou pozici. Takto bílý získává rozhodující výhodu. 
 
37.Jd6+ Kc7 38.Jxd8+ Kd7 39.Jd6 g6 40.Jf5 Ke8 41.Jxh6 Jxc3 42.Jxg5 Jxd4 43.f7+ Ke7 44.Va1 
Jce2+ 45.Kf2 Jf4+ 
 
46.Kg3? Správné bylo Kf1, aby žádný z jezdců neměl odskok do šachu. Po 46.Kf1 Jc6 47.Jg8+ Kf8 
48.Jf6! Ke7 49.f8D+! Kxf8 50.Va8+ a černý se nemůže uhnout králem, protože by dostal mat, musí 
tedy představit figuru. Jenže po 50...Vb8 51.Jd7+ ztrácí věž a po 50...Jb8 51.Va7 musí také 
odevzdat hodně materiálu, aby zabránil hrozbě 52.Vf7*. 
 
46...Jg6 Teď je pozice zase objektivně rovná, ale velmi divoká a nebezpečná pro obě strany. 
 
47.Va7+ Kd8 48.Va8+ Kc7 49.Vg8 Je2+ 50.Kf2 Jf4+ 51.Ke3 c3 52.Jxe6? Bílý opět chybuje a 



 

 

pozice je nyní vyhraná pro černého. Kdyby obětoval kvalitu 52.Vxg6 Jxg6 a pěšce na e6 až v 
dalším tahu, držel by rovnováhu. 
 
52...Jxe6 53.Vxg6 d4+ 54.Ke4 
 
54...Ve2+? V těžké koncovce s nedostatečným časem na propočet chybuje i černý. K výhře vedlo 
54...c2, ale odhadnout, že proměně obou pěšců do dámy (55.Vxe6 c1D 56.f8D) bude koncovka 
těžkých figur vyhraná pro černého, i když bílý má navíc jezdce, je snadné pro počítač, ale ne pro 
člověka. 
 
55.Kf3 A pozice je opět vyrovnaná. 
 
56...Ve3 56.Kg4 Jf8 57.Vg8 Jd7 58.Jf5 c2 59.Jxe3 c1D 60.Jd5+ Kb7 61.e6 Dd1+ 62.Kg5 Dd2+? 
63.Kg6? Kdyby bílý zahrál 63.Jf4, tak by černý s hrůzou zjistil, že mu došly šachy a že je v 
prohrané pozici, a že tedy býval měl se v 62. tahu smířit s remízou věčným šachem po první řadě 
62...Dg1 Kf5 63.Db1 Kg5. 
 
63...Dg2+ Teď je však černý vyhraný, protože s šachy dobere všechny bílé pěšce. Bílý se proto 
vzdal. Velkolepá partie!0-1 Zničený Číňan 
 
Mimořádně komplikovaný byl nejen tento turnaj, ale celá série Magnus Carlsen Tour pro světovou 
trojku Dinga Lirena. Čínský velmistr trpěl nejen časovým posunem – zatímco většina ostatních 
účastníků začínala partie ve čtyři hodiny odpoledne svého času a končila nejpozději v devět večer, 
Ding Liren začínal v deset večer čínského času a končil vždy pozdě v noci či brzy nad ránem –, ale 
také problémy s připojením k hracímu serveru. 
 
Několik partií čínský velmistr prohrál kvůli tomu, že jeho propojení k hernímu serveru 
Chess24.com bylo přerušeno, a to přestože videopřenos přes Zoom stále fungoval. Jeho internetové 
připojení tedy bylo dostatečně silné, ale zřejmě kvůli nějakým bezpečnostním nastavením čínkého 
netu byl od opakovaně odpojován od serveru Chess24.com. 
 
Ding Liren tak skončil na turnaji Legends of Chess na posledním místě. Podívejte se na hezkou 
partii, ve kterého v ostré variatě antimoskevského gambitu sestřelila světová jednička. 
 
Carlsen – Ding Liren 
 
Legends of Chess 2020 
 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.Jc3 c6 5.Sg5 h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 b5 9.Se2 Sb7 10.0-0 Jbd7 
11.Jd2 Db6 12.a4 a6 13.e5 Jd5 14.Jde4 c5 15.Jxd5 Sxd5 16.Jc3 cxd4 17.Jxd5 exd5 
 
Černý má pěšce navíc a výraznou majoritu na dámském křídle a na první pohled se zdá, že postup 
jeho volných c a d pěšců bude bílému velmi nepříjemný. Pozice je ale objektivně vyrovnaná, 
protože bílý má již dokončený vývin a uklizeného krále, zatímco černý monarcha zůstal v centru a 
není snadné ho zabezpečit. 



 

 

 
18.Sh5! Carlsen volí přímý útok na bílého krále, nezdržuje se tahy jako 18.Sf3 či 18.axb5. Nyní 
smrtelně hrozí 19.e6 s dalším 20.Ve1. 
 
18...Jc5? A čínský velmistr ihned kolabuje, když nenachází jedinou obranu 18...Se7, po které by 
mohl pěšce po 19.e6 sebrat 19...De6, neboť na další 20.Ve1 se dámou může uhnout 20...Df6, 
protože střelec na e7 překrývá šach. 
 
19.Dxd4 De6 20.Sg4 Jb3 21.Dd1 Dc6 22.axb5 Dxb5 
 
23.e6! Bílý otevírá centrální sloupec, na kterém černý král stojí jak nahý v trní. O partii je 
rozhodnuto. 
 
23...fxe6 24.Sxe7 Va7 25.Sxd5 Jxa1 26.Df3 A černý se vzdal. Nejenže hrozí jednoduché 27.Sc6+ s 
odebráním dámy, ale především takto odhalený král nemá šanci proti dámě, věži a dvěma střelcům 
přežít.1-0 Superfinále miliondolarové série 
 
Ze čtyř turnajů série Magnus Carlsen Tour, jejíž celkpový cenový fond je milion dolarů, se do 
srpnového Grand Finále, kvalifikoval čtyřlístek Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Daniil Dubov 
aDing Liren. Grand Finále se bude hrát od 9. do 20. srpna na hracím serveru Chess24.com, kde 
probíhá i komentovaný online přenos v devíti jazykových mutacích. 
 
Srpnový Newsletter pro členy ŠSČR 
Datum vydání: 05.08.2020  
Zdroj: chess.cz | Autor: Šsčr Ve | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Letní šachové Pardubice 
 
Vlivem koronavirové pandemie byly v letošním roce zrušeny skoro všechny mezinárodní šachové 
soutěže včetně šachové olympiády. Místo ní byla uspořádána reprezentační akce v Pardubicích od 
27. 7. do 2. 8. 2020, s nápadem uspořádat tuto akci přišel IM Konopka. Tento festival se skládal z 
pěti akcí, do kterých se zapojili nejlepší čeští hráči, hráčky a taktéž talentovaná mládež. První část 
měla název „Výzva“ a jednalo se o dva zápasy našich reprezentantů (4 vážné partie + 2 rapid a 4 
bleskové partie). Síly změřil David Navara s Peterem Michalíkem a v druhém zápase Viktor 
Láznička s Thai Dai Van Nguyenem. Druhá část akce „Zkouška“ spočívala v simultánních zápasech 
předních velmistrů Sergeje Movsesjana, Jiřího Štočka, Vlastimila Babuly a Zbyňka Hráčka (který 
byl ve druhé části akce ze zdravotních důvodů nahrazen Petrem Hábou) s 2 družstvy ženské 
reprezentace a 2 družstvy juniorů. Ve čtvrtek 30. 7. 2020 si „zkoušející“ velmistři zahráli mezi 
sebou uzavřený Turnaj legend v rapidu a ženy sehrály s juniory 8 kol taktéž rapid tempem. Poslední 
akcí festivalu byl závěrečný bleskový turnaj. 
A jak celá reprezentační akce dopadla? Peter Michalík porazil Davida Navaru ve vážných partiích 
2,5:1,5, v rapidu a bleskovkách byl lepší Navara (2:0, resp. 3:1). Zápase ve vážných partiích 
Lázničky s Nguyenem skončil nerozhodně, v rapidech byl lepší Láznička (1,5:0,5), ale v 
bleskovkách vyhrál Nguyen (3:1). V simultánních zápasech byl nejlepším „zkoušejícím“ Sergej 
Movsesjan, ze „zkoušených“ týmů nejlépe obstál juniorský červený tým (Marek Miča, Jakub Vojta, 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20DAA7RW/2400890/2020-08-05/220?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2400890%2Fpage%2F3


 

 

Jakub Kůsa a Karel Brožka). Turnaj legend v rapidu ovládl Sergej Movsesjan a rapid zápas ženy vs. 
junioři vyhrály ženy poměrem 33,5:30,5. Závěrečný bleskový turnaj vyhrál Sergej Movsesjan, 
nejlepší ženou byla Joanna Worek a nejlepším juniorem Jáchym Šmolík. 
Shrnutí celé akce najdete na webu ŠSČR, každý den probíhaly živé komentované přenosy na 
YouTube i pro diváky v sále a celá akce měla zajímavý mediální dosah. 
 

 
David Navara – Peter Michalík, Letní šachové Pardubice 2020, ČNT 
 
Ukázka je ze závěru jediné rezultativní vážné partie zápasu. Po divokém průběhu došla partie k 
pozici na diagramu, kde Peter Michalík zahrál 30… Sxf2+!, dále přišlo 31.Kh2 Sb6 32. Vd3 Ve3 
33. Sd4 Sc7+ a David Navara se před matem musel vzdát. 
 

 
Pořadatelé a účastníci Letních šachových Pardubic (zdroj: článek na webu ŠSČR) 
 
Letní turnaje v plném proudu 
 
O letních prázdninách probíhá klasicky řada šachových turnajů a i přes jistá omezení proběhlo v 
červenci několik zajímavých turnajů hraných vážným tempem. První velkou letní akcí byl šachový 
festival konaný 1. – 9. července v Českých Budějovicích. V uzavřeném velmistrovském turnaji 
jasně zvítězil první nasazený GM Donchenko se ziskem 7,5 bodu z 9 partií, druhý skončil GM 



 

 

Michalík (6,5 bodu) a třetí IM Malinovský (5,5 bodu). V hlavním A turnaji získalo 9 hráčů 6,5 
bodu, nejlepší pomocné hodnocení měl mladý FM Miesbauer. Open B pohledem Lady Zelbové a A 
turnaj pohledem Marka Janouše a Martina Buločkina naleznete na webu ŠSČR. Turnaj v Českých 
Budějovicích byl pro 19 pozvaných hráčů součástí české části projektu „Scouting“. 45. Přebor 
města Vsetína (hraný 4. – 10. července) jasně ovládl GM Plát (7,5 bodu), druhý skončil FM 
Stalmach (7 bodů) a třetí byl FM Czerw (6,5 bodu). Hodnocení turnaje od Alexandra Skalského a 
Richarda Stalmacha a dalších 3 hráčů naleznete na webu ŠSČR. Open Desko Liberec 2020 hraný od 
18. července do 25. července vyhrál IM Jaroslav Bureš ziskem 7 bodů z 9 kol, jen o pár bodů 
pomocného hodnocení byl druhý FM Václav Finěk. Výsledky turnaje naleznete zde. Open Bohumín 
se odehrál 18. – 27. července. Samostatným vítězem hlavního turnaje se stal IM Tadeáš Kriebel se 
ziskem 7,5 bodu. Průběh turnaje pohledem Viktorie Buchtové najdete na webu ŠSČR. 
 
Chystá se další ročník šachových soutěží 
Aktuálně probíhají přípravy na další ročník soutěží družstev, jednotlivé termíny příprav naleznete 
na webu ŠSČR. Dále byly zvěřejněny rozpisy soutěží družstev dospělých i mládeže. STK ŠSČR 
zveřejnila sportovní kalendář sezóny 2020/2021. 
 
 
Informace a zajímavosti ŠSČR: 
 
    VV ŠSČR se sešel ke své 145. schůzi 28. července v Pardubicích, komuniké včetně řady příloh 
naleznete na webu ŠSČR 
    Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice letošního MČR juniorů a juniorek v rapid šachu, 
hrát se bude 19. – 20. 9. 2020 v České Třebové 
    Pro znalce šachové historie je připraven již třetí historický šachový kvíz, své odpovědi zasílejte 
do 15. srpna 2020 
    Cyklus přednášek „Trénujte s mistry“ pokračuje i v srpnu 
    Chcete vyhrát šachový čaj a brožuru s podpisy české reprezentace ? Odpovědi v srpnové soutěži 
zasílejte do 31. 8. 2020 
    Mezinárodní den šachu (oficiálně 20. července) byl oslaven např. na Rozhledně Frýdlant či 
soustředěním mládeže na Vysočině 
 
A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí: 
 



 

 

 
 
Letní šachové Pardubice skončily, byla to skvělá akce 
Datum vydání: 04.08.2020  
Zdroj: Pardubický deník +8 | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: (re) | AVE: 4 094 Kč | GRP: 0,13 | 
Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050  
 

 
 
Ve výsledcích a telegraficky 
Datum vydání: 04.08.2020  
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Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 13 | AVE: 20 813 Kč | GRP: 5,53 | 
Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677  
 

 
  



 

 

Nový Bor pod Alpami 
Datum vydání: 04.08.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
62 679 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
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SLAVNÍ HUDEBNÍCI ZA ŠACHOVNICÍ IV 
Datum vydání: 03.08.2020  
Zdroj: Hudební rozhledy | Rubrika: Studie, komentáře | Strana: 50 | Autor: Miroslav Vilímec | AVE: 
19 149 Kč | Tištěný náklad: 3 000  
 

 
Pardubický „rapid den“ byl plný krásných partií 
Datum vydání: 01.08.2020  
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Zdroj: Pardubický deník +8 | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: (rh) | AVE: 3 442 Kč | GRP: 0,13 | 
Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050  
 

 
  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 01.08.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 5 573 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 
5 288 | Tištěný náklad: 560  
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