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216. díl pořadu V šachu 
chess.cz - 31.7.2019 
strana: 00 
 
Premiéra bude v pátek 2. srpna v 16:00 na ČT sport. Hosty ve studiu budou Jan Mazuch, ředitel 
festivalu Czech Open, a Michal Konopka, manažer reprezentace ČR. Hlavní téma je jasné, v 
Pardubicích proběhl 30. ročník festivalu Czech Open, na který opět dorazily tisícovky lidí z celého 
světa. 
 
V reportážích uvidíte průběh nejprestižnějších turnajů, rozhovory s vítězi a zajímavosti z průběhu 
festivalu. V elektronické tužce Michal Konopka rozebere partie z rapidu i hlavního turnaje. Kromě 
Czech Openu se pořad bude věnovat také kauze okolo I. Rausise a v rubrice Šachy v regionech se 
můžete těšit na reportáž z turnajů v Českých Budějovicích. 
 
Tradiční soutěžní otázka: Kdo vyhrál hlavní turnaj 30. ročníku Czech Open v Pardubicích? 
Odpovídat můžete do konce srpna na adresu soutez@chess.cz a vyhrát magnetické šachy z e-shopu 
www.sachy.cz. 
 
Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/ . 
 
Článek publikován 31. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
 
  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=738cd189-6199-49a3-ba32-0b587b4f1ecb&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Poslední kolo rozhodlo o triumfu Štočka 
Pardubický týden - 31.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 23 - autor: (aj, tr) 
 

 
 
Bojovník Štoček a aljechinka 
Lidové noviny - 30.7.2019 
rubrika: Poslední strana - strana: 18 - autor: PAVEL MATOCHA 
 

 
Do Pardubic jezdím bavit sebe i diváky, tvrdí šachista Štoček 
sport.iDNES.cz +2 - 30.7.2019 
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rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: MF DNES, Luděk Votava 
 
S trochou nadsázky lze říct, že patří k inventáři pardubického festivalu šachu a her Czech Open. 
Vyhrát prestižní velmistrovský turnaj však velmistr Jiří Štoček dokázal až na 26. pokus. Dosud bylo 
jeho nejlepším výsledkem stříbro z roku 2008 za Ukrajincem Gasanovem; jednou, v roce 1998, sice 
nastřádal stejně bodů jako vítěz Milan Žůrek, ale vinou horšího pomocného hodnocení byl až pátý. 
 
„To dělené první místo by mi osobně stačilo, ale pro publikum je letošní výsledek samozřejmě 
vděčnější, takže to udělalo velkou radost i mně,“ srovnával 42letý rodák z Ostrova. 
 
V jeho prospěch se přitom definitivně rozhodlo až v závěrečném 9. kole, do nějž vstupoval z 
průběžné třetí příčky za nejvýše nasazenou dvojkou Sergej Movsesjan-Viktor Láznička. 
 
„V momentě, kdy se ukázalo, že další dvě klíčové partie (Ádám Kozák versus Láznička a 
Movsesjan versus Vlastimil Babula) skončily remízou, byla moje pozice už natolik vyhraná, že 
nebyl důvod k nervozitě,“ uvedl Štoček ke svému duelu s Indem Čakkravarthym Deepanem. 
 
Soupeř se však nehodlal jen tak vzdát. 
 
„Stále kladl odpor, tak mě to samozřejmě iritovalo víc, než kdyby to nebylo v posledním kole,“ 
přiznal Štoček. „Ale rychle jsem se uklidnil, když jsem viděl, že by výhra měla být snadná.“ 
 
Na Czech Open se nijak speciálně nepřipravuje, během let mu však jednoduše přirostl pevně k 
srdci. „Jezdím sem bavit sebe i diváky hrou šachů. V některých z předcházejících ročníků jsem 
možná nebyl dostatečně důsledný i ve sportovním smyslu slova, abych to dotáhl k celkovému 
vítězství,“ přemítal Štoček. „Kdybych měl vybrat deset nejlepších partií za ty všechny roky, asi 
žádná z tohoto ročníku by se mezi ně nedostala. Ale to tak často bývá.“ 
 
Teď má před sebou dva další turnaje kategorie open. „A pokud jde o reprezentační akce, asi už je 
čas na generační výměnu. Čistě podle výkonnosti bych patrně ještě šanci měl,“ věřil Štoček. 
 
Autor: Luděk Votava 
 
Movsesjana mrzely remízy bílými kameny v 7. a 9. kole 
Mladá fronta DNES - 30.7.2019 
rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 - autor: (vot) 
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Chrti v šachu 
chess.cz - 29.7.2019 
strana: 00 
 
Letošní 7. ročník Mohelnického letního šachování, pohodové open air akce, se uskutečnil v 
osvědčeném prostředí Morava Campu v pátečním odpoledni 19. července. Stalo se tak u příležitosti 
Mezinárodního dne šachu, který je od roku 1966 oficiálně ustaven na den 20. července. 
Letos jsme si připomněli 95. výročí vzniku světové šachové federace FIDE, z francouzské zkratky 
Federation Internationale des Echecs, která v roce 1999 byla uznána Mezinárodním olympijským 
výborem jako mezinárodní sportovní federace. Motto organizace je „Gens una sumus“, v překladu 
znamená „Jsme jeden národ“ nebo hezčí překlad „Jsme jedna rodina“. Mezi 15 zakládajícími státy 
bylo i Československo, protokol podepsal Dr. Karel Skalička (1896-1980). FIDE vydává šachové 
dokumenty a předpisy pro mezinárodní soutěže, pořádá zápasy o titul mistra světa, olympiádu 
družstev a další. Rovněž uděluje mezinárodní tituly hráčům, rozhodčím a trenérům. Sdružuje 189 
národních federací a patří k největším sportovním organizacím na světě, pořádá na více než čtyřicet 
oficiálních šampionátů pro všechny věkové kategorie. Šach je členem sdružení a plně uznán 
národními olympijskými výbory v 117 státech a ve 107 zemích světa jsou šachy uznány jako sport. 
Po letech „vládnutí“ kontroverzního dlouholetého šéfa FIDE Kirsana Iljumžinova je od roku 2018 
předsedou bývalý ruský vicepremiér Arkadij Dvorkovič. 
 

 
 
V prostoru před hernou v centru Morava Campu byly k dispozici šachové soupravy včetně 
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zahradních šachů. Mládež na přilehlém prostranství proháněla kopací míč při fotbálku, do kterého 
se zapojili i tatínkové. Ke spokojenosti přispěl zásobený bufet s dobře vychlazeným hanušovickým 
Šerákem, zajišťující účastníkům vše potřebné pro příjemně strávené odpoledne a podvečer. Skalní 
pivaři, nesmiřující se s konzumací piva v zálohovaném plastovém kelímku, ocenili dárek při 
prezentaci v podobě pivní sklenice včetně plechovky piva (v případě mládeže nealko nápoje). 
 
Před turnajem se uskutečnila simultánní produkce loňského vítěze KM Ladislava Vaňka proti 10 
soupeřům, který si zopakoval dopravu z Břidličné do Mohelnice opět po vlastní ose na bicyklu. 
Zpestřením odpoledne byla ukázka tří chrtů z chovu manželů Navrátilových z Loštic. Tito nádherní 
psi, původem ze Španělska, jsou určeni k lovu, ale i jako společníci, a vědomi si svého 
aristokratického původu chovali se proto důstojně a způsobně. 
 
V podvečer následoval hlavní bod programu – sedmikolový rapid. Novinkou bylo přidání jednoho 
kola a hrací tempo s přidávacím časem (2 x 10 minut + 5 sekund za tah), které zajistilo svižný 
průběh turnaje. Nejvzdálenějším účastníkem se stal Ing. Karel Glacner z Brna (ŠK Bystrc Oilers). 
Spojení šachu s pobytem v kempu využil lanškrounský Pavel Hrubeš s chotí. Zábřežský šach 
reprezentovali Jan Pelikán a rodina Nesporých v čele s Taťánou v typickém apartním kloboučku, 
která se dosaženým 14. místem stala nejlépe umístěným hráčem žákovské kategorie. Z Olomouce 
přijelo trio borců seniorské kategorie, pěti hráči byl zastoupen Tatran Litovel a samozřejmě hráči z 
pořádajícího mohelnického klubu. Účastníků mohlo být i více, pokud by nezaměnili páteční termín 
za sobotní. (Viď, Jirko Zapletale :-)) 
 
V turnaji zvítězil Martin Sněhota z Olomouce, toho času neregistrovaný hráč, následovaný druhým 
Pavlem Strašilem (Tatran Litovel) a třetím Ladislavem Vaňkem (Sokol Vrbno pod Pradědem). 
Nejmladšímu hráči Jakubu Navrátilovi bylo 12 let a nejstaršímu, panu Rostislavu Vaškovi, o 64 let 
více. Všichni aktéři byli v závěru turnaje oceněni věcnými cenami, mezi nimiž nechyběla vyhlášená 
regionální pochutina – tvarůžky. 
 
Akce byla pořádána za spolupráce Šachového svazu ČR; firmy A. W. Loštice, a. s.; Morava Camp 
(Eliška Čapáková); ŠK SDH Stavenice (Vojtěch Hanousek); DDM Magnet, Mohelnice; 
Mohelnická televize (Milan Konečný); Zdeněk Zajíček a manželé Navrátilovi z Loštic. Letmým 
průzkumem mezi přítomnými byl, jako zcela vyhovující, potvrzen stávající formát turnaje a za rok 
tedy opět na viděnou v pátek 17. července 2020. 
 
Karel Volek 
 
  



 

 

Seznam oprávněných účastníků MČR mládeže v rapidu 
chess.cz - 29.7.2019 
strana: 00 
 
Komise mládeže zveřejnila seznam oprávněných účastníků MČR mládeže v rapid šachu, viz odkaz 
dole. Bude se hrát 7. – 8. 9. 2019 v Třešti. 
 
Seznam oprávněných účastníků 
 
Článek publikován 29. 7. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
 
Velmistrovský turnaj pro Štočka 
Orlický deník +1 - 29.7.2019 
rubrika: Titulní strana - strana: 01 
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Dočkal se. Jubilejní ročník vyhrál Štoček 
jicinsky.denik.cz +1 - 29.7.2019 
strana: 00 - autor: Luboš Jeníček 
 
Velmistrovský turnaj má českého vítěze. Hlavní klání na mezinárodním festivalu šachu a her Czech 
Open v Pardubicích ovládl Jiří Štoček. Ten v posledním kole využil špatně sehraného zahájení Inda 
Chakkravarthyho Deepana a pohodlně zvítězil. 
 
„Jezdím sem bavit sebe i diváky hrou šachů a možná v některých momentech předcházejících 
ročníků jsem nebyl dostatečně důsledný i v tom sportovním smyslu slova,“ řekl Štoček. 
 
Letos to vyšlo. Pardubický triumf má nyní pro Štočka velmi specifickou příchuť. Na festivalu, který 
letos oslavil třicáté narozeniny, si letos připsal již šestadvacátou účast. A zároveň první velký triumf 
v hlavním turnaji. 
 
„Měl jsem z dřívějších let dělené první místo, což mně osobně stačí, ale pro publikum je tento 
výsledek samozřejmě vděčnější, takže to udělalo velkou radost i mně,“ připomněl Štoček. 
 
K celkovému vítězství mu pomohla výhra v závěrečném kole. „V momentě, kdy se ukázalo, že další 
dvě klíčové partie skončily remízou, byla moje pozice už natolik vyhraná, že k nervozitě nebyl 
důvod,“ dodal vítěz. 
 
Druhé místo obsadil domácí Viktor Láznička, který zakončil turnaj remízou s Adamem Kozakem. 
Cílená hra na remízu v podání soupeře vedla ke splnění velmistrovské normy maďarského hráče. 
 
Se třetí pozicí se musel spokojit obhájce prvenství Sergej Movsesjan, který nedokázal porazit 
českého reprezentanta Vlastimila Babulu. I když se dlouho pohyboval v čele, tak na svůj čtvrtý 
triumf nedosáhl. 
 
30. Czech Open skončil, rozhovor s vítězem Jiřím Štočkem a Sergejem Movsesjanem 
chess.cz - 29.7.2019 
strana: 00 - autor: Adam Joska 
Jubilejní 30. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2019 je u konce, v sobotu 27. 
července se odehrály poslední partie. Výhrou v posledním kole rozhodl o svém vítězství v hlavním 
velmistrovském turnaji Pardubice Open Jiří Štoček, pro něhož je to při šestadvacáté účasti na Czech 
Openu první zlato z hlavního turnaje. Motorgas Open ovládl první nasazený Gennadi Kuzmin z 
Ruska, v Gasco Open se z vítězství radoval díky nejlepšímu pomocnému hodnocení Patrik Tesař. 
Timra Open zcela ovládli hráči z Ukrajiny, na nejvyšší stupínek se postavil Oleksiy Gerashchenko. 
Novinkou festivalu byl turnaj určený pro hráče starší třiceti let, jeho historicky prvním vítězem se 
stal Lotyš Andrejs Strebkovs. 
 
Vítězem jubilejního 30. ročníku Czech Openu se v hlavním turnaji Pardubice Open stal s 
půlbodovým náskokem český reprezentant GM Jiří Štoček. Ten v posledním kole využil špatně 
sehraného zahájení Inda Chakkravarthyho Deepana a pohodlně zvítězil. Těžký los měl velmistr 
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Viktor Láznička, jemuž se příliš nepovedlo zahájení a cílená hra na remízu v podání bílými 
hrajícího Adama Kozaka vedla ke splnění velmistrovské normy maďarského hráče. Domácímu 
Viktoru Lázničkovi stačila remíza ke konečné stříbrné příčce. Po celou dobu vedoucí obhájce 
prvenství Sergej Movsesjan neprorazil v devátém kole obranu dalšího českého reprezentanta a 
dvojnásobného vítěze Czech Openu Vlastimila Babuly. Čtvrté vítězství ve velmistrovském turnaji 
tudíž arménský velmistr nepřidal a musí se spokojit se třetím místem. V devítičlenné skupině hráčů 
se ziskem sedmi bodů najdeme i Mikhaila Demidova z Ruska, který je jistě spokojen i s pomyslnou 
bramborovou medailí, jelikož si v Pardubicích uhrál další velmistrovskou normu. Na Czech Openu 
bylo splněno celkem sedmnáct norem mezinárodních titulů. Dvě velmistrovské, jedenáct norem 
mezinárodních mistrů, tři normy velmistryň a jedna norma mezinárodní mistryně. Po nešťastné 
prohře v prvním kole se mezi špičku probojoval i třetí nasazený Jorden Van Foreest a prokázal tím 
svou kvalitu. Kromě velmi dobře hrajícího Vlastmila Babuly najdeme v první desítce čtvrtého 
Čecha v pořadí, a to GM Vojtěcha Pláta. První desítku uzavřel úřadující mistr světa do osmnácti let 
slovenský Viktor Gažík. Nejlepší ženou turnaje se na 19. místě stala IM Dinara Saduakassova z 
Kazachstánu. 
 
Souboj o vítězství v Motorgas Openu skončil mrtvým během tří hráčů, kteří získali shodný počet 
7,5 bodu a o konečném pořadí rozhodlo až pomocné hodnocení. V devátém kole mezi sebou 
remizovali doposud vedoucí Gennadi Kuzmin a Danylo Shevchenko, první nasazený ruský hráč tak 
obsadil první místo, Ukrajinec Shevchenko skončil třetí a mezi ně se vklínil na stříbrnou příčku 
další ukrajinský hráč Aleksei Oliferenko, jenž v posledním kole porazil českého zástupce Marka 
Lojka. Nejlepší ženou turnaje se stala mladičká Madara Golsta (ročník 2003) z Lotyšska. Nejlepším 
Čechem byl na pátém místě Jonáš Eret z ŠK Sokol Klatovy. 
 
Obrovskou radost českým barvám přinesl Gasco Open, v němž exceloval Patrik Tesař a odváží si z 
Pardubic cenné a zasloužené vítězství, ke kterému mu pomohla zejména úvodní šňůra sedmi výher 
v řadě. Stříbro putuje do Ruska díky Stanislavu Khudovekovovi a bronz si do Polska odváží Maciej 
Kowalec. Skvělý pocit z pardubického turnaje může mít bezpochyby také ukrajinský mladík Andrii 
Ilkiv (ročník 2007), jenž jako 99. nasazený obsadil osmé místo a stal se nejlepším hráčem do 14 let. 
Skvěle hrála i až 136. nasazená Ruska Olesya Korobitsyna, jež jako nejlepší žena turnaje obsadila 
12. příčku. 
 
Remízou skončil souboj dvou ukrajinských hráčů na první šachovnici v Timra Open a pořadí na 
prvních dvou místech tak zůstalo neměnné. Vítězem se stal Oleksiy Gerashchenko před Denysem 
Filinem. Český zástupce Jan Fiala bojoval po celý turnaj o medaili, ale nakonec se musel spokojit s 
bramborovou pozicí, jelikož bronz putuje stejně jako u prvních dvou hráčů na Ukrajinu. Na třetím 
místě skončila díky výhře v posledním kole nejlepší žena turnaje a zároveň i hráčka do dvanácti let 
Yevheniia Toroptseva (ročník 2010). 
 
Novinkou festivalu šachu a her Czech Open byl při příležitosti jubilejního třicátého ročníku 
Chládek a Tintěra Open, tedy turnaj určený pro hráče starší třiceti let. Nejlepší hráči turnaje v 
posledním kole nezaváhali a udrželi se na čelních pozicích. Díky lepšímu pomocnému hodnocení 
IM Andrejse Strebkovse putuje historicky první zlato z této soutěže do Lotyšska, velmi dobře 
hrající FM Marian Sabol z Vysokého Mýta potvrdil svoji vysokou úroveň a jistě ho může těšit 
stříbrná příčka. Díky vítězství nad domácím Petrem Paldusem si bronzovou medaili z Pardubic 



 

 

odváží bulharský Dejan Dimitrov. Nejlepším seniorem byl na sedmé pozici ruský mezinárodní 
mistr Alexander Chudinovskikh. 
 
Na závěr festivalu se odehrál také tématický turnaj Hotel Labe Open, zúčastnilo se ho 22 hráčů ze 7 
zemí. Hráči měli určeny základní tahy Skotského gambitu. Německý mezinárodní mistr Christian 
Richter ztratil v sedmi kolech pouze půl bodu a s jednobodovým náskokem se stal vítězem před IM 
Viktorem Skliarovem z Ukrajiny a FM Josefem Ghengem z Německa. 
 
Rozhovor s velmistrem Jiřím Štočkem 
Jiří Stoček se letos zúčastnil festivalu šachu a her Czech Open po šestadvacáté, v jednom případě 
skončil na děleném první místě, ani jednou se mu však v předchozích letech nepovedlo získat ve 
velmistrovském turnaji zlato. Jeho chvíle přišla při jubilejním třicátém ročníku, kdy se díky 
vítězství v devátém kole a remízách na prvních dvou šachovnicích dostal na konečné první místo. 
 
Czech Openu se účastníte pravidelně, hlavní velmistrovský turnaj jste ale ještě dosud nevyhrál. Jaké 
byly vaše pocity po vítězství a mělo už během partie nějaký vliv, když jste viděl, že stojíte na výhru 
a znal jste výsledky okolních šachovnic? 
 
Měl jsem z dřívějších let dělené první místo, což mně osobně stačí, ale pro publikum je tento 
výsledek samozřejmě vděčnější, takže to udělalo velkou radost i mně. Pokud jde o poslední kolo, 
tak tam v momentě, kdy se ukázalo, že další dvě klíčové partie skončily remízou, byla moje pozice 
už natolik vyhraná, že k nervozitě nebyl důvod. 
 
Nesvazoval vás přesto v závěru pocit, že už jste takřka zvítězil? 
 
Ne, i když v jeden moment jsem si říkal, že soupeř partii co nejrychleji vzdá a on stále kladl odpor, 
tak v jeden moment mě to samozřejmě iritovalo víc, než kdyby nešlo o partii posledního kola. Ale 
rychle jsem se uklidnil, když jsem viděl, že výhra by měla být snadná. 
 
Jak se vám na Czech Openu ve srovnání s jinými turnaji či reprezentačními akcemi hraje? 
 
Speciální přípravu na Czech Open nemám, ale je to velice specifické, jezdím sem pravidelně a rád. 
Jezdím sem bavit sebe i diváky hrou šachů a možná v některých momentech předcházejících 
ročníků jsem nebyl dostatečně důsledný i v tom sportovním smyslu slova. Kdybych měl vybrat 
deset nejlepších partií za ty všechny roky, tak asi žádná z tohoto ročníku by se do výběru nedostala, 
ale to tak často bývá. 
 
Letošní ročník byl jubilejní třicátý, byl pro vás v něčem speciální? 
 
Nakonec se ukazuje, že speciální byl, a to mým výsledkem. (směje se) 
 
Jaké jsou vaše plány do budoucna? 
 
Odehraji ještě jeden nebo dva openy a pokud jde o reprezentační akce, tak samozřejmě možná už je 
čas na nějakou generační výměnu. Brzy se vyjeví názor našeho kapitána, tak uvidíme. Pokud jde 



 

 

čistě o výkonnost, tak bych možná ještě šanci měl. 
 
Rozhovor s velmistrem Sergejem Movsesjanem 
Arménský velmistr Sergej Movsesjan vstupoval do jubilejního třicátého ročníku velmistrovského 
turnaje Pardubice Open festivalu šachu a her Czech Open jako obhájce loňského prvenství, poprvé 
se na festivalu v Pardubicích představil v roce 1992 a blíží se k dvaceti účastem. Přestože se po 
celou dobu pohyboval na čele, tak se mu čtvrtý titul získat nepovedlo, skončil na třetí pozici. 
 
Jak se vám letos hrálo? 
 
Hrálo se mi příjemně, v Pardubicích se cítím dobře. Možná jeden zajímavý moment – řekl bych, že 
letos byla extrémní horka, i když v hrací místnosti se to tolik neprojevilo, ale spíše při cestách na 
stadion a zpět. Když to vezmu čistě z mého turnajového hlediska, tak byly světlejší chvilky a 
některé trochu ne úplně ideální, ale myslím si, že nakonec můžu být s výsledkem i hrou vcelku 
spokojený. 
 
Přestože bydlíte v Praze, s Pardubicemi a Czech Open jste úzce spojený, hrajete tak v domácím 
prostředí? 
 
Znám zimní stadion velice dobře nejen z šachových turnajů, ale i z hokejů, na které sem chodím 
relativně pravidelně. 
 
Hraje ve vrcholových soutěžích roli, že hrajete doma? 
 
Pro mě je v Pardubicích ještě jedna velká výhoda, a to že na Czech Openu znám spoustu lidí. Nejen 
účastníky, ale téměř kompletní pořadatelský tým, mám spoustu známých i mezi pracovníky 
stadionu, což je taková vyjímka, která se vám málokde ve světě stává. Určitě je příjemnější hrát v 
postředí, které znáte, přeci jen šachisté jsou jiní sportovci, i poměrně dost pověrčiví a navíc ten 
komfort, když jdete do známého prostředí, může hrát určitou roli i v nastavení a výsledku. 
 
Zúčastnil jste se řady turnajů po světě, můžete porovnat organizační zajištění s Czech Openem? 
 
Trochu hůře se to porovnává, protože takto velkých festivalů po světě není tolik. Musím říct, že 
prostředí zimního stadionu je z mého hlediska velice blízko ideálu, ne-li ideální. Při takovémto 
počtu lidí se dá jen velice těžko představit lepší prostor a přestože občas panovalo dost velké horko, 
tak tady to nebylo vůbec znát. Už je to 30. ročník, letí to a myslím si, že už je to taková příjemná 
rutina i pro pořadatele, vše je tak zaběhlé, že to běží doslova samo. 
 
Nepovedlo se vám obhájit loňské vítězství, jak tedy hodnotíte své letošní představení? 
 
Možná to na pohled vypadá jednoduše, ale turnaj je každý rok velice vyrovnaný. Vždy, když se 
nepodaří turnaj vyhrát, tak si více vážím těch předchozích titulů. Letos vlastně rozhodly z mého 
hlediska o vývoji turnaje dvě věci. Nepodařilo se mi v sedmém a devátém kole uplatnit bílé figury a 
zejména v sedmém kole mě to mrzí více, protože v devátém to bylo už opravdu výrazně těžší. Na 
druhou stranu si myslím, že Jirka Štoček možná odehrál nejlepší turnaj ze všech hráčů, kteří byli na 



 

 

špici. Jeho vítězství je tak určitě zasloužené a vzhledem k tomu, že on je ještě pravidelnějším 
účastníkem než já, tak si ho určitě i kvůli znalosti prostředí zasloužil. S výsledkem i výkonem jsem 
spokojen, samozřejmě člověk chce vyhrát, ale nedělám z toho nějakou velkou vědu, další příležitost 
bude zase za rok. 
 
Byl pro vás jubilejní 30. ročník nějakým způsobem speciální? 
 
Co vím trochu ze zákulisí, tak pořadatelé zde chtěli mít co nejvíce předchozích vítězů, takže to 
možná mělo trochu větší náboj. Myslím si, že slavnostní nádech byl cítit, ale rozhodně nevadil. Je 
hezké, že se podařilo 30. ročník udělat trochu slavnostnější. 
 
Výsledky všech turnajů a další informace naleznete na festivalových stránkách 
http://www.czechopen.net/. 
 
Adam Joska 
tiskový mluvčí Czech Open 2019 
774 044 960 
czechopenpardubice@gmail.com 
 
Článek publikován 29. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Šachy pod drobnohledem. Po skandálu se rozjely kontroly 
tnbiz.cz +1 - 28.7.2019 
strana: 00 
 
Obří podvod českého šachového velmistra Igorse Rausise přinesl první změny v zabezpečení 
profesionálních šachových turnajů. V Pardubicích se konal mezinárodní festival šachu a každý 
musel projít důkladnou kontrolou, jestli u sebe nemá přístroj, který by mohl šachové partie 
analyzovat. 
 
Jeden podvodník byl prý také odhalen. Podobně jako před dvěma týdny, kdy Rausise přistihli na 
turnaji ve Štrasburku s mobilem v ruce na záchodě. 
 
Každý účastník jednoho z největších českých šachových turnajů musel projít kontrolou. Dovnitř se 
nesměl dostat žádný mobil nebo přístroj, který by dokázal analyzovat partie. 
 
Může za to Igors Rausis. Šachový velmistr, který se před pár lety začal zázračně zlepšovat. Všichni 
tušili, že podvádí, ale přistihnout se ho nepodařilo. Až před dvěma týdny ho organizátoři turnaje 
natočili s mobilem na záchodě. 
 
"Potom se velmistr Rausis přiznal, že skutečně podváděl při té partii a oznámil konec kariéry, 
čemuž se nedivíme," uvedl už dříve předseda Šachového svazu České republiky Viktor Novotný. 
 
Pardubický turnaj byl možná první na světě, který na incident reagoval a zpřísnil kontrolu. S 
podvodníky se prý totiž v posledních letech roztrhl pytel. 
 
A přísnější kontroly se vyplatily. Mezinárodní šachová komise bude muset o jednom podvodníkovi 
rozhodovat. Organizátoři chtějí do budoucna udělat kontroly ještě přísnější. Kamery na záchody prý 
ale instalovat nebudou, porušovali by tím totiž zákony. 
 
Šachisté teď budou pod větším dohledem. Kamera na WC je ale nezákonná, říká 
advokát 
aktualne.cz +1 - 28.7.2019 
strana: 00 - autor: autor: Zuzana Hronová / před 14 minutami 
 
Usvědčení velmistra Igora Rausise z podvádění při partii pomocí mobilního telefonu čeští šachisté 
za mezinárodní ostudu nepovažují a naopak to vítají. Podle svazových činovníků je to pro šachové 
hnutí příležitost, jak si konečně vyjasnit opatření proti tzv. elektronickému dopingu, tedy nápovědě 
tahů pomocí elektroniky. Už nyní musejí hráči na mezinárodním turnaji v Pardubicích podstoupit 
kontrolu pomocí detektoru na elektronické přístroje. Advokát a šachista Jiří Navrátil však varuje 
před kamerami na toaletách, podobně jako ve Štrasburku. To je totiž nezákonné, musela by je tam 
instalovat policie. 
Jak běžný a rozšířený podle vás je tzv. digitální či elektronický doping? 
Osobně si myslím, že jde o zcela výjimečnou věc. Šachisté jsou v drtivé většině čestní lidé a ne 
nadarmo má Mezinárodní šachová federace ve znaku motto "Gens una sumus", tedy "Jsme jedna 
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rodina". Ale i šachisté jsou jenom lidé a také se mezi nimi najdou nepoctiví, tak jako všude. 
Jaké podoby může elektronický doping v šachu mít? 
Dříve třeba nenápadně napovídali spoluhráči nebo někdo z publika, dnes tu máme dokonalé 
programy, které jsou lepší než sebelepší šachista. Tzv. elektronický doping může mít mnoho podob, 
od nápovědy prováděné člověkem, který si partii analyzuje na počítači nebo na mobilu, přes 
analýzu samotným hráčem pomocí mobilu někde mimo zraky lidí, například na toaletách, až po 
sofistikované elektronické nápovědní systémy napojené na nějakého pomocníka u počítače. S 
rozvojem výpočetní a komunikační techniky bude těch rizik samozřejmě přibývat. 
 
Je těžké šachistu odhalit? 
Záleží na šikovnosti podvádějícího. Je to stejné jako u každé nezákonné činnosti - je těžké chytit 
pachatele trestného činu, když si počíná šikovně, je těžké chytit chytře si počínajícího sportovce, 
který užívá doping. Vzpomeňme si jen, jak dlouho trvalo, než usvědčili z dopingu cyklistu Lance 
Armstronga. 
Aféra velmistra Igora Rausise vypukla v momentě, kdy v Pardubicích začínal jubilejní 30. ročník 
mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. Organizátoři zesílili kontroly a přidali fotku, jak 
šachisty prověřují přístrojem na odhalování elektroniky. Přispěl Rausisův případ ke zvýšené 
obezřetnosti? 
Zvýšená kontrolní opatření na Czech Open jsou podle mě spíše pro uklidnění ostatních hráčů. Vidí, 
že se to kontroluje, a tak jsou klidnější. Jak jsem říkal, drtivá většina hráčů nepodvádí a na ty ostatní 
se většinou přijde i bez podobné techniky. 
Jak? 
Jedná se o různé nepřímé indicie, tak jako v případě velmistra Rausise, jenž se nevysvětlitelně 
zlepšoval, ačkoliv byl již starší a měl by se spíše zhoršovat. Navíc v rychlých partiích, kde 
nápovědu nelze využít, se naopak zhoršoval, tak jak to s přibývajícím věkem bývá. A některé jeho 
tahy byly skutečně v duchu hry počítače. Zkušený hráč často pozná, že se nejedná o tah člověka, ale 
stroje. 
 
Mohl byste vysvětlit, jaká existují pravidla ohledně volného pohybu hráčů během partie? 
S ohledem na to, že v šachu se nikdy moc nepodvádělo, bývala omezení malá. Ale například na 
nedávné šachové olympiádě v Gruzii už šlo o sofistikovaná opatření. Hráči měli své vlastní prostory 
včetně toalet, kam nikdo cizí nesměl. Pohybovali se zde rozhodčí, kteří na ně dohlíželi. Turnaj se 
odehrával na hokejovém stadionu a diváci se nedostali dál než do páté řady hlediště. Už při vstupu 
na stadion se kontrolovalo, zda diváci nemají u sebe nějaký elektronický přístroj, vše museli u 
vchodu odevzdat. 
Na toalety se tedy může volně chodit? 
Partie trvají různou dobu. U bleskové hry, která trvá maximálně deset minut, s tím není problém. 
Ale u standardních partií, třeba i pětihodinových, si mnoho hráčů musí odskočit a někteří i 
opakovaně. Záleží na tom, co u toho pijí, a na jejich zdravotním stavu. Nelze je izolovat a na toaletu 
je nepustit. Nicméně podobných případů je opravdu naprosté minimum. 
Změní případ Igora Rausise svět šachu? 
Šachisté budou určitě podezřívavější, možná zejména ti, kteří mají s čestným chováním problém. 
To už tak bývá, že nejvíce křičí ti, kteří sami mají máslo na hlavě. A určitě se bude víc kontrolovat, 
přinese to zpřísnění. Hráči si budou také více všímat situací, kdy soupeř příliš často odbíhá od 
partie. 



 

 

Vy jste nicméně zpochybnil způsob jeho usvědčení na turnaji ve Štrasburku pomocí špehování 
skrytou kamerou na toaletě. Je toto opatření napadnutelné? 
Umístit kameru na toaletu nebo podobně specifické místo je nepřijatelné. Je-li nějaké důvodné 
podezření, měl by přístroj nainstalovat nějaký státní orgán, třeba policie. Jinak kamery na toaletu 
skutečně nepatří. 
 
Je to protizákonné? 
Dobrým příkladem zde může být například loňský judikát Evropského soudu pro lidská práva, jenž 
řešil případ pokladních ze španělského supermarketu, jež zaměstnavatel důvodně podezříval z 
krádeží. Ty si dávaly pozor na oficiálně instalované kamery, o nichž zaměstnanci dle práva věděli. 
Zaměstnavatel tudíž už z jistého zoufalství porušil zákon a v obchodě dal nezákonně nainstalovat 
další kamery, o nichž pracovníci nevěděli. Podle nich je chytil a usvědčil. Pokladní se soudily, 
všechny soudy prohrály, až se vše dostalo před Evropský soud pro lidská práva a ten konstatoval, že 
zaměstnavatel porušil zákon a musí pokladním vyplatit odškodné. Nicméně šlo o směšnou částku, 
kdy asi pět zaměstnanců dostalo dohromady 3500 eur. Zároveň ale soud uznal, že výpovědi jsou 
platné a pracovní poměr s nimi byl ukončen oprávněně. 
Mimochodem, Evropský soud pro lidská práva sídlí ve Štrasburku, tedy právě ve městě, kde Igora 
Rausise usvědčily skryté kamery. Nemůže se i jeho případ ještě do Štrasburku vrátit v podobě 
soudu o odškodnění? 
Nevěřím tomu, že by pan Rausis chtěl kauzu ještě oživovat. Přiznal se, svého chování dnes lituje a 
stahuje se z profesionálního šachového světa. Ostatně on už byl podezírán delší dobu a dávali si na 
něj pozor, takže se z něj stal tak trochu světoběžník, turnaje si pečlivě vybíral a reprezentoval třeba 
Bangladéš. Navíc do Štrasburku vede dlouhá cesta, případ by musel projít všemi soudními 
instancemi včetně ústavního soudu, pakliže daná země ústavní soud má. Teprve potom to může jít k 
Evropskému soudu pro lidská práva.   
 
Jaký by byl tedy správný postup v případě snahy o usvědčení podezřelého šachisty? 
V profesionálním šachu jde o peníze, existuje tam tedy obecný zájem tak jako v každém 
profesionálním sportu. Pokud by se objevilo důvodné podezření, že některý hráč podvádí, měli by 
se pořadatelé obrátit na policii. Myslím, že by jim vyhověla. 
Říkáte, že na profesionálních turnajích jde také o nemalé peníze. Podvody v šachu mají na svědomí 
nejen zázračné skoky ve světových žebříčcích, ale také nemalé finanční ztráty mnohých neprávem 
poražených soupeřů. Může se stát, že by soupeři nyní vymáhali na panu Rausisovi škody? 
Takováto věc se velmi těžko dokazuje zpětně. Musela by se udělat nějaká analýza, která by 
potvrdila, že jeho šachové partie se až příliš podobají tahům, které doporučují šachové programy. 
Jednalo by se o nepřímý důkaz. Ale nedomnívám se, že by se s ním hráči začali soudit. 
V atletice nebo v klasickém lyžování občas po letech dorazí poraženým soupeřům medaile v obálce. 
To tady nehrozí? 
Dost dobře to nejde. Není důkaz o tom, že by dotyčný podváděl na nějakém konkrétním turnaji. A 
kdyby se anulovaly všechny jeho výsledky, nadělalo by to pravděpodobně větší zmatek, než už to 
nyní nadělalo. S napravováním starých křivd to bývá vždy podobné - vznikají nové křivdy. 
 
Někteří říkají, že tento mezinárodní skandál znamená velkou ostudu pro české šachisty, jiní jsou 
naopak za tento případ vděční, neboť se konečně začne s "antidopingovými" opatřeními něco dělat. 
Jaký je váš názor? 



 

 

Jedná se vždy o exces jednotlivého hráče. Něco jiného by bylo, kdyby podvody organizoval 
konkrétní stát nebo jeho šachová federace. Jenže v tomto případě naopak Šachový svaz České 
republiky zaslouží uznání za to, že pana Rausise z elektronického dopingu důvodně podezříval, a 
když se mu ho nepodařilo usvědčit, neumožňoval mu Českou republiku reprezentovat. Papírově šlo 
u nás o druhého nejlepšího šachistu, přesto se do reprezentace nedostal. Jednoduše mu nevěřili. 
 
O svých obavách pravděpodobně také informovali Mezinárodní šachovou federaci a na turnajích si 
na něj dávali pozor. Dopaden byl tedy díky opatrnosti českého svazu. Renomé českých zástupců v 
mezinárodní federaci je velké, těší se zde značnému respektu. Čili nejde o ostudu pro Českou 
republiku, kde se navíc pan Rausis nenarodil a pobýval zde relativně krátce. 
Mohou zvýšená kontrolní opatření teď naopak poškodit poctivé šachisty? 
Mezi hráči jsou lidé, kteří mají pohotovost, neboť se jedná o zdravotníky, lékaře, hasiče a podobně. 
A ti měli možnost mít při sobě mobil, aby věděli, kdyby se něco dělo. Nahlásili se rozhodčím a byli 
pod určitou kontrolou. Existují také nedoslýchaví šachisté s naslouchátky, kteří si je poslední dobou 
raději vyndávají, aby se vyhnuli podezření z podvodu. 
Diskvalifikováni jsou někdy i lidé, kteří se ničeho nekalého nedopustili, pouze si náležitě neohlídali 
mobil. Je znám případ šachisty, jenž hrál turnaj na Znojemsku a ke konci vítězné partie mu zazvonil 
budík na vypnutém mobilním telefonu. Všechny partie hrál totiž odpoledne a měl nastavený budík, 
aby ho před obědem vzbudil. Jenže poslední partie se konala dopoledne, což si neuvědomil, a 
nechal budík nařízený. Partie mu byla zkontumována a přišel o první místo. 
Dá se doping v šachu zcela vymýtit? 
Doping se nedá v žádném sportovním odvětví zcela vymýtit, může se pouze omezit na minimum. V 
šachu je to ještě složitější, nicméně šachista má hlavně zájem si zahrát, navíc když ho chytí, tak 
přijde o živobytí. Pro mnoho z nich je to navíc jediný zdroj výdělku. A případná ostuda v šachovém 
světě je skutečně veliká. 
Zůstávají tedy šachy královskou hrou gentlemanů? 
Šachy jsou zřejmě jediným sportem, kde se spolu mohou utkat mladí, staří, muži, ženy, dospělí, 
děti, zdraví, postižení, politici, topmanažeři, akademici, podivíni i mentálně handicapovaní. Jenom 
na internetu odehraje denně alespoň jednu šachovou partii přes milion hráčů. Partie svádí 
dohromady lidi z opačných koutů zeměkoule a přitom si povídají a seznamují se. Tím jsou šachy 
zcela unikátní. Pro většinu lidí nemá partie vyhraná podvodem žádný smysl. Gentlemanské chování 
zde stále dominuje. 
 
  



 

 

Vosa ohrozila regulérnost šachového turnaje 
Mladá fronta DNES - 27.7.2019 
rubrika: Kraj Pardubický - strana: 18 - autor: — Radek Latislav 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Vyškovský deník +5 - 27.7.2019 
rubrika: Sport / Aktuálně - strana: 15 
 

 
Movsesjan opět jen remizoval. Boj o prvenství se zauzlil 
krkonossky.denik.cz +1 - 27.7.2019 
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rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 
Favorité se vracejí do hry o trůn. Vedoucí muž velmistrovského turnaje, který je ozdobou 30. 
ročníku mezinárodního festivalu Czech Open v Pardubicích, podruhé v řadě remizoval. Šachista 
Sergej Movsesjan tak nabízí soupeřům šanci svrhnout ho z vladařského křesla. 
 
Sedmnáct kandidátů 
Ve velmistrovském Pardubice Open zbývá odehrát již jen dvě kola. Nasazená jednička Viktor 
Láznička po výborném technickém výkonu porazil v sedmém kole ruského šachistu Pavla Potapova 
a dotáhl se na vedoucího GM Sergeje Movsesjana. Arménský bojovník nevyužil v partii s ruským 
„pouze“ mezinárodním mistrem Michaijlem Děmidovem výhodu bílých figur a rychle remizoval. 
Mezi trojici vedoucích hráčů se po vítězství nad italským velmistrem Pierem Bassou dostal 
mezinárodní mistr Adam Kozak. Právě maďarský mladíček vyzval v pátečním osmém kole na 
prvním stole obhájce titulu Movsesjana. 
 
Do boje o prvenství se vrátili další velmistři s ELO nad 2600: třetí nasazený Jorden Van Foreest z 
Nizozemí a čtvrtý nasazený Martinez Alcantara . Právě peruánský hráč byl v pátek soupeřem 
pardubického Viktora Lázničky. 
 
Vysoký standard si udržují další Češi. Ve čtrnáctičlenné skupince pronásledovatelů vedoucí trojice 
lze nalézt reprezentanty Jiřího Štočka, Vojtěcha Pláta, Jana Krejčího i dvojnásobného vítěze 
Vlastimila Babulu. 
 
Suma sumárum. O vítězi třicátého velmistrovského turnaje (jako jediný v historii se konal každý 
rok) se rozhodne mezi sedmnáctkou uchazečů. 
 
Turnaj vyvrcholí v sobotu, v neděli dopoledne pak budou rozdány vavříny. 
 
Pardubice Open – pořadí po 7. kole: 1. Movsesjan (Arm.), 2. Láznička, 3. Kozak (Maď.) všichni 6 
b., 4. Děmidov (Rus.), 5. Śtoček, 6. Gagare (Ind.), 7. Polčikov (Rus.), 8. Martinez (Peru), 9. 
Karttunen (Fin.), 10. Plát vš. 5,5 bodu. 
 
  



 

 

Movsesjan opět jen remizoval. Boj o prvenství se zauzlil 
Chrudimský deník +8 - 27.7.2019 
rubrika: Sport/Publicistika a servis - strana: 15 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 
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Fotka vyšla hráči šachu draho 
5plus2 - 26.7.2019 
strana: 02 - autor: (mvo) 
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Mladý šachista testoval a stal se mistrem světa 
Mladá fronta DNES - 26.7.2019 
rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: (mvo) 
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Anti-cheatingová opatření podle J. Prokopové 
chess.cz - 26.7.2019 
strana: 00 - autor: Jiřiny Prokopové 
Rozsáhlý text předsedkyně Komise rozhodčích ŠSČR je zaměřen na podvádění v šachu, analyzuje 
jeho historii, ale hlavně přichází s doporučeními pro rozhodčí a organizátory turnaji všech kategorií, 
jak nepoctivé hře čelit. 
 
Rady a doporučení najdete zde. 
 
Po zveřejnění práce, která vznikala od roku 2018 v rámci studia sportovní diplomacie u Českého 
olympijského výboru, bude následovat odborná diskuse. Následně budou doporučení postupně 
implementována v soutěžích řízených Šachového svazu ČR. 
 
J. Prokopová ve své práci rozlišuje doporučení pro soutěže profesionální, poloprofesionální a 
amatérské, u týmových soutěží jde pak o rozdělení na profesionální a amatérské. Základním 
doporučením pro šachové soutěže je oznámení anti-cheatingových opatření předem v propozicích 
nebo rozpisu soutěží. Vyšším úrovním soutěží je krom jiného společná povinnost zaslat partie na 
FIDE ke kontrole softwarovým nástrojem profesora Regana či zpoždění online přenosů o 15 minut. 
 
Autorka také navrhuje podobu kontrol pomocí detektorů kovů, které má k dispozici ŠSČR. Detektor 
přijde ke slovu v případě podezření a vrchní rozhodčí může provést rozumný počet namátkových 
kontrol před nebo po partii. Tyto postupy byly uplatněny např. během letošního Czech Openu v 
Pardubicích. 
 

 
(Průběžně vedoucí hráč A turnaje Czech Openu, Sergej Movsesjan, je pomocí detektoru kovů 
kontrolován hlavním rozhodčím Ladislavem Palovským.) 
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Co se amatérských soutěží týče, jedním z hlavních prostředků v boji proti elektronickému dopingu 
je oznámení o zákazu používání elektronických přístrojů před zahájením kola – mobilních telefonů 
nebo i chytrých hodinek. S tím souvisí i možnost ponechání elektronických zařízení v zavazadle 
nebo oděvu, které hráč během partie nepoužívá. 
 
Jakékoli použití elektronického zařízení, nebo zazvonění mobilního telefonu, vede k prohře partie. 
Předsedkyně Komise rozhodčích ve své ucelené práci klade důraz i na obecná pravidla fair play, 
logiky a zdravého rozumu. Ta by v šachu měla platit vždy, nejen v boji s nečestnou hrou. 
 
„Při prošetřování případů, provádění kontrol a kontaktu s hráči jedná rozhodčí diskrétně, zdvořile a 
s úctou. Rozhodčí se aktivně zajímá o potenciálně podezřelé případy a možnost podvádění nebere 
na lehkou váhu,“ píše Prokopová. 
 
Kompletní text seminární práce Jiřiny Prokopové si můžete stáhnout zde v pdf. 
 
Partie šachových titánů neodtajnila vítěze 
nachodsky.denik.cz +1 - 26.7.2019 
strana: 00 - autor: Čsob Pojišťovna 
 
Už není žádný stoprocentní šachista. O této skutečnosti rozhodlo až šesté pokračování devítidílného 
seriálu s názvem Pardubice Open. Velmistrovský turnaj na 30. ročníku festivalu Czech Open se ve 
své první polovině stal jednoznačnou záležitostí Sergeje Movsesjana. 
 
V té druhé ale už lehkého protivníka nepotká. To jasně dokumentovala partie snů, kterou jako 
turnajová dvojka sehrál s prvním nasazeným Viktorem Lázničkou. Podobné souboje titánů nemají 
vítěze, což se potvrdilo i v jejich případě. I další boje na předních příčkách šestého kola 
velmistrovského turnaje Pardubice Open přinesl duely vyrovnaných hráčů. A většina partií skončila 
remízou. 
 
Movsesjan si tak i nadále drží půlbodový náskok před desetičlennou smečkou pronásledovatelů. 
Šéfuje jí Jiří Štoček. Pravidelný účastník Czech Open, které mu však triumf z velmistrovského 
turnaje ve sbírce úspěchů chybí. Jako každoročně hraje na festivalu spousta vynikajících mladíků, 
kteří se dříve nebo později prosadí ve světě toho největšího šachu. Letos je zastupuje prozatím šestý 
v pořadí Nikolozi Kacharava (roč. 2004), který reprezentuje Gruzii. 
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Partie šachových titánů neodtajnila vítěze 
Svitavský deník +8 - 26.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 15 - autor: (zz) 
 

 
 
Právník ke kauze I. Rausise 
chess.cz - 26.7.2019 
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strana: 00 
Kauza velmistra Igora Rausise, jenž byl 11. července usvědčen z podvádění na turnaji ve 
Štrasburku, je příležitostí, jak si v rámci šachového hnutí vyjasnit opatření proti elektronickému 
dopingu. Svůj pohled na věc přináší renomovaný právník Jiří Navrátil, s nímž Šachový svaz ČR 
spolupracuje. Navrátilův text přinášíme v nezkrácené verzi. 
 
Případ v České republice registrovaného šachového velmistra Igora Rausise, jenž se zde před 
několika lety usadil, vzbudil zaslouženou pozornost nejen v šachovém světě. Usvědčen byl 
kamerovým záznamem, o jehož původu toho však na veřejnost proniklo jen velmi málo. Hlavním 
důkazem tak bylo až jeho přiznání.  
 
Dlužno podotknout, že velmistr Rausis byl svými soupeři i funkcionáři podezírán už velmi dlouho. 
Kdo se podobnou problematikou profesionálně zabývá, moc dobře ví, jak je složité a náročné 
dopadnout třeba pachatele krádeží na pracovišti. Dobrým příkladem zde může být např. loňský 
judikát Evropského soudu pro lidská práva, který řešil případ pokladních ze španělského 
supermarketu, které byly chyceny při krádežích až pomocí nezákonně nainstalované kamery. 
 
Jeho verdikt možná některé odborníky trochu překvapil, ale svoji logiku má: zaměstnavatel musel 
„zlodějkám“ zaplatit za nezákonné kamery nevelké odškodné, nicméně soud jejich propuštění 
shledal jako zákonné. 
 
Velmistr Rausis také dlouho unikal dopadení. Šachový svaz České republiky mu proto neumožnil 
účast v reprezentačním týmu a vynaložil dost úsilí k jeho dopadení. Věc je totiž mnohem vážnější, 
než by se na první pohled zdálo. Nejde totiž jen o šachové výsledky. On i mnoho jeho soupeřů jsou 
profesionálové a šachem se živí. Každý neúspěch je tak připravuje o část jejich obživy. Ať již v 
podobě peněžitých cen za umístění v turnaji, výši startovného, které nejlepší šachisté dostávají, až 
po peníze a další požitky od sponzorů. 
 
Samozřejmě, na všechny tyto příjmy má vliv i mezinárodní šachový rating známý pod názvem 
ELO. Čím jej má šachista vyšší, tím větších výhod požívá. K tomu si můžeme přidat i Rausisovy 
výsledky v soutěžích družstev. Dnes již asi nikdo nedokáže, které výsledky byly takto nedovoleně 
ovlivněny, které týmy kvůli tomu třeba sestoupily do nižší soutěže, které přišly o sponzory nebo 
část sponzorských darů atd. V dnešní době jsou již totiž snadno dostupné počítače i na takové 
úrovni, že porazí kohokoli.  
 
Samostatnou kapitolou pak je samotné použití skryté kamery. S ohledem na výše vzpomenutý 
judikát Evropského soudu by již jen samotný záznam skryté kamery k usvědčení onoho velmistra 
stačil. Jeho přiznání tak je pro něho spíše polehčující okolností. V případě vážného podezření na 
elektronický doping bych však doporučoval, místo podobné svépomoci s kamerou, dohodnutí si 
spolupráce s policií. Vždyť i česká judikatura považuje podvody ve sportu za jednání proti 
obecnému zájmu a policie by měla činit odpovídající kroky k jejich odhalení. 
 
Navíc umístění kamery soukromou osobou do prostoru toalety by mohlo být tolerováno snad jen v 
případě krajní nouze.  Pokud by však do takových míst (po splnění všech formalit) umístila kameru 
policie, byl by to právně přijatelný postup. 



 

 

 
Nemyslím, že od tohoto měsíce se začnou na turnajových toaletách instalovat skryté kamery. Spíše 
se budou častěji objevovat elektronické kontroly na přítomnost nedovolených zařízení u hráčů a 
diváků. Organizátoři i rozhodčí však budou problematiku digitálního dopingu jistě brát zase o něco 
vážněji a nejspíše na to budou doplácet hráči, kteří potřebují být dostupní prostřednictvím 
mobilního telefonu i při partii, anebo nešťastníci, kteří něco opomenou. 
 
Vzpomínám si na jednoho mezinárodního mistra, jemuž při partii v posledním kole zazvonil ve 
vypnutém mobilu budík, a on přišel o téměř jisté vítězství v celém turnaji. Jenže tak, jak se asi 
nikdy nepodaří zcela vymýtit doping v atletice, tak se nikdy zcela nepodaří vymýtit ani elektronický 
doping v šachu. 
 
JUDr. Jiří Navrátil, 
 
odborník na GDPR, advokát a zapsaný mediátor 
 
Článek publikován 26. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
 
V Plané nad Lužnicí odstartuje v neděli 15. Velká cena Tábora v šachu 
taborsky.denik.cz +1 - 25.7.2019 
strana: 00 
 
Planá nad Lužnicí – Mezinárodní Velká cena Tábora šachistů letos zapíše do své bohaté kroniky už 
patnáctou kapitolu. Odstartuje už v neděli 28. července a bude mimořádná – populární turnaj poprvé 
opouští Tábor a najde svůj nový azyl v plánském hotelu Lužnice. 
 
Na aktuální startovní listině týdenních klání figuruje pár dní před zahájením 74 šachistů včetně 
zástupců Ruska, Německa, Nizozemí a Lucemburska. V roli prvního nasazeného půjde do bojů na 
šachovnicích legenda táborského turnaje Olaf Heinzel z Německa. Dvojkou letošního ročníku je 
ředitel turnaje Milan Borkovec z pořádajícího Sokola Tábor. Ten zároveň přijal visačku favorita 
jihočeského přeboru, jehož punc Velká cena Tábora již tradičně nese. 
 
Turnaj v hotelu Lužnice bude slavnostně zahájen v neděli od 15.15 hodin, o půl hodiny později 
rozehrají jeho aktéři zahajovací partie. 
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Láznička Movsesjana nepřelstil. Favorité se rozešli smírně 
Mladá fronta DNES - 25.7.2019 
rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 - autor: (vot) 
 

 
 
Vosa ohrozila regulérnost šachového šampionátu, sedla na časomíru 
regiony.impuls.cz - 25.7.2019 
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strana: 00 - autor: Radek Latislav 
 
S nečekaným soupeřem se museli během festivalu šachu a her Czech Open 2019 v Pardubicích 
potýkat hráči i rozhodčí, obtěžovala je totiž dotěrná vosa 
Když se slovenský mezinárodní mistr Viktor Gažík ocitl během šachové partie v časové tísni, v jeho 
další hře se mu rozhodla bránit vosa.  
 
Tento žihadlem vyzbrojený zástupce blanokřídlého hmyzu čeledi sršňovitých se pohyboval po 
šachovnici tak nebezpečně, že slovenský reprezentant, loňský šachový mistr světa do 18 let, zavolal 
na pomoc rozhodčího. 
 
Podle šachového rozhodčího Petra Buchníčka pravidla při ohrožení regulérnosti hry zní jasně. 
„Nejdříve zastavit hodiny a pak situaci řešit,“ řekl Buchníček. 
 
Ovšem jak na to, když vosa pochodovala přesně na tlačítku, kterým se zastavují hodiny. 
 
„Tak jsem do ní cvrnknul, ale vosa se pro změnu přemístila na kraj šachovnice. Po druhém 
cvrnknutí se zase přesunula do středu,“ popisuje boj s nenadálým vetřelcem Buchníček, který si 
vzpomněl, jak podobný problém řešil jeden z jeho kolegů při šachovém turnaji v Brně. 
 
Ten k zabití dotěrného hmyzu použil jednu z figurek. „Říkal jsem si ale, že to se zrovna na 
evropský šampionát nehodí, tak jsem se rozhodl dát vose poslední šanci. Ona ji vycítila, odletěla 
sama a přistála u mne na klávesnici počítače. Tam jsem ji už nechal odpočívat,“ líčí rozhodčí 
situaci, která ohrožovala nejen dotčenou partii. 
 
Vosa rozptýlila v časové tísni i další nervózní hráče na ostatních šachovnicích. Pravidla šachové 
federace však s podobnou situací nepočítají. 
 
„Rozhodčí se musí v takové situaci sám popasovat s pravidly a doporučeními. Musí rychle posoudit 
oprávněnost reklamace a zvolit adekvátní postup. Tato situace by se dala přirovnat k tomu, když na 
fotbalové hřiště vběhne pes. Také se musí hra přerušit a psa je třeba z herního pole vyhnat,“ dodává 
s úsměvem Petr Buchníček. 
 
  



 

 

Šachový predátor Movsesjan soupeře nešetří 
rychnovsky.denik.cz +1 - 25.7.2019 
strana: 00 - autor: Čsob Pojišťovna 
 
Zdá se, že stále nemá dost. Nejúspěšnější hráč pardubického šachového festivalu Czech Open všech 
dob Sergej Movsesjan řádí i v jubilejním 30. ročníku. Tři prvenství ve velmistrovském turnaji mu 
nestačí. Cílí na čtvrté. 
 
Cestu mu nezatarasil ani nadějný mezinárodní mistr z Maďarska. Hlavní partie pátého kola 
Pardubice Open se totiž stala jasnou záležitostí arménského obhájce titulu, který je turnajovou 
dvojkou. V souboji jediných neporažených hráčů Gabora Nagyho „rozmetal“ po šachovnici. 
 
Ve výborných výkonech pokračuje první nasazený Viktor Láznička. Ten z vyrovnané pozice 
přehrál kazašský megatalent Dinaru Saduakassovou. Nejpoutavější partií kola byl duel mezi Jiřím 
Štočkem a ukrajinským Platonem Galperinem. Český reprezentant obětoval dva pěšce za útok na 
krále, který nekompromisně zakončil a připsal si sladké vítězství. 
 
Jiří Štoček (osmý nasazený) je tak s Viktorem Lázničkou, Maďarem Adamem Kozakem a ruským 
Michaijlem Děmidovem ve skupince pronásledovatelů vedoucího Movsesjana. Hráč pardubického 
Gasco má půlbodový náskok. 
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Czech Open přeplnilo pardubické hotely 
Chrudimský deník +3 - 25.7.2019 
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Detektory šachové lži v akci 
Jičínský týden +5 - 24.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 24 - autor: (zz) 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=327f8895-07ec-4250-a8df-adf75b1aa978&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 
  



 

 

Česká šestice ztratila zatím pouze půl bodu 
rychnovsky.denik.cz +1 - 24.7.2019 
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 
Poslední dějství první nepravidelné poloviny… Ano, velmistrovský turnaj šachového Czech Open v 
Pardubicích se hraje na devět kol a šachisté mají za sebou čtyři. Na čele celkového pořadí se 
osamostatnili dva hráči, kteří nasbírali plný počet bodů. Tedy čtyři. 
 
Na obhájce prvenství Sergeje Movsesjana čekal zkušený Genadij Gutman z Ukrajiny. Po klidném 
začátku získala partie na zajímavosti díky riskantní hře Movsesjana. Jeho soupeř měl obrovské 
šance na vítězství. Jenže jich nevyužil a tím dal možnost arménskému velmistrovi boj ukončit. Ten 
je po čtvrtém kole se stoprocentním bodovým ziskem na čele. Společnost mu dělá maďarský 
mezinárodní mistr Gabor Nagy, který zatím využívá příhodného losu. 
 
Ve čtvrtém pokračování Pardubice Open se dařilo favoritům. Zvítězili první nasazený Viktor 
Láznička, turnajová trojka Jorden Van Foreest z Nizozemí i čtvrtý nasazený Martinez Alcantara z 
Peru. V českém táboře může vládnout spokojenost i zásluhou dalších. Kromě Lázničky se počtem 
3,5 bodu mohou pochlubit Jiří Štoček, Tomáš Kraus, Jan Vykouk, Martin Hollan i dvojnásobný 
vítěz hlavního turnaje Czech Open Vlastimil Babula. Nejlepší ženou je Dinara Saduakassova z 
Kazachstánu, která v minulosti jako třináctiletá ovládla mistrovství světa osmnáctiletých… 
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Ve výsledcích a telegraficky 
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Šachisté zpřísní kontroly kvůli dopingu 
pardubicky.denik.cz +1 - 23.7.2019 
strana: 00 - autor: Lukáš Prokeš 
 
Čeští šachisté hodlají zpřísnit kontroly kvůli elektronickému dopingu. Ve světě se totiž vyskytly 
případy, kdy hráči používali mobilní telefony k analýzám právě hraných partií nebo k poradám s 
trenéry. 
 
Hráči, kteří se v Pardubicích účastní mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open, jsou 
kontrolováni detekčním přístrojem. Pozornost k problému elektronického dopingu přitáhlo nedávné 
usvědčení 58letého velmistra s lotyšsko – českými kořeny Igora Rausise. Ten byl přistižen na 
toaletě během turnaje ve Štrasburku, jak analyzuje svoji partii pomocí chytrého telefonu. 
 
„Stejně jako jiné sporty bojují s dopingem, spíše toho chemického charakteru, my musíme bojovat s 
dopingem elektronickým,“ uvedl pro czechopen.net účastník Czech Open a místopředseda 
Šachového svazu ČR Martin Petr. 
 
Zřejmě na neznalost pravidel doplatil jeden z českých šachistů při turnaji čtyřčlenných družstev 
během pardubického festivalu. Rozhodl se vyfotit svého soupeře i s aktuální pozicí, údajně na 
památku. Podle pravidel je však používání mobilních telefonů při partii zakázáno. Přivolaný 
rozhodčí partii ihned v neprospěch provinilce zkontumoval. „Bylo mi ho líto, on opravdu asi 
nevěděl, že se to nesmí, ale pravidla hovoří v tomto případě jasně,“ komentoval případ rozhodčí 
Josef Sýkora. Partie neměla na výsledky turnaje vliv, hrálo se o 84. až 85. místo. 
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Movsesjan hraje na plné pecky, první ztráta Lázničky 
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Obhájce jede. Sergej Movsesjan ve třetím kole velmistrovského šachového turnaje v Pardubicích 
smetl Christopha Menezese z Rakouska. Také první nasazený Viktor Láznička převyšoval 
zkušeného Bogdana Laliče. Nenašel ale rozhodující úder a Chorvat uhrál remízu. 
 
Výtečný start do turnaje zaznamenala česká čtveřice, osmý nasazený Jiří Štoček a mladíci Jan 
Vykouk, Tomáš Kraus a Martin Hollan. 
 
Trávníček ovládl rapid v Poštorné 
Slovácko - regionální týdeník - 23.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 22 - autor: (kal) 
 

 
Movsesjan na plné pecky, první ztráta Lázničky 
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Detektor kovů i zákaz mobilů a chytrých hodinek. Šachisté reagují na Rausisovo 
podvádění 
irozhlas.cz +1 - 23.7.2019 
strana: 00 - autor: Autor David Prouza Napsat e-mail 
 
Šachista Igors Rausis způsobil před týdnem velký skandál, když ho pořadatelé turnaje ve Štrasburku 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5203ce5b-d6fa-4a38-9f6a-204f3c8d50f3&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4a5d6d1f-b56b-4402-85f2-5de1a0552d2e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4a5d6d1f-b56b-4402-85f2-5de1a0552d2e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

přistihli, že si na toaletě analyzuje průběh své partie na mobilním telefonu. Šachista se k podvádění 
přiznal a zároveň oznámil ukončení kariéry. Na jeho prohřešek zareagoval Český šachový svaz, 
který chce zpřísnit kontroly na turnajích. 
 

 
 
Na prohřešek Igorse Rausise reagovala i Beskydská šachová škola, kterou Rausis reprezentoval. „V 
podstatě v ten den jsme ho vyloučili z klubu, ale dle stanov je tam pojistka, že toto vyloučení musí 
potvrdit členská schůze. Tu jsme samozřejmě svolali a definitivní potvrzení bude 12. srpna,“ řekl 
Radiožurnálu její ředitel Petr Záruba. 
 
Rausise ale podezřívali šachisté už déle. Třeba proto, že hrál velmi strojově a i přes vyšší věk se 
stále zlepšoval. 
 
Jiní šachisté teoreticky můžou podniknout proti Rausisovi právní kroky, nicméně podvádění mu 
prokázali pořadatelé jen na turnaji ve Štrasburku a tam se jeho výsledky anulují. 
 
Třeba šachový velmistr a místopředseda Českého šachového svazu Martin Petr, který se s Rausisem 
několikrát utkal v české extralize, proti němu žádné další kroky podnikat nehodlá: „Právně není 
obhajitelné trestat pana Rausise za turnaj, kde je sice možní, že v dřívější době podváděl, ale nikdo 
mu to neprokázal. To samozřejmě nelze s tím, že budou anulovány výsledky toho turnaje ve 
Štrasburku. Já osobně žádné právní kroky neplánuji.“ 
 
Skandál Igorse Rausise ale bude mít vliv na budoucí turnaje. Podle Martina Petra se na nich zpřísní 
podmínky. „S elektronickým dopingem musíme bojovat. Budeme zpřísňovat kontroly. Jde hlavně o 
to, aby hráči u sebe neměli mobilní telefony, neměli chytré hodinky a budou probíhat náhodné 
kontroly pomocí detektorů kovů, abychom zamezili možnému podvádění,“ dodal Martin Petr. 



 

 

 
Český šachový svaz Rausise teď pravděpodobně vyřadí z české šachové listiny. Případný zákaz 
činnosti je v kompetenci světové federace FIDE. 
 
David Prouza 
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Velmistrovský turnaj: Ostře sledované šachy 
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Mezinárodní den šachu v Bílém Potoce 
chess.cz - 22.7.2019 
strana: 00 - autor: Fotogalerie Rajče Šk Frýdlant 
 
Šachový klub Frýdlant, z.s. za podpory Šachového svazu České republiky a obce Bílý Potok 
uspořádal 20. července akci „Mezinárodní den šachu 2019“. Akce se uskutečnila v rámci programu 
Bílopotockých slavností. 
 
Účastníci si mohli zahrát volné partie mezi s sebou, s trenéry či se závodními hráči. Ti nejmenší 
nejvíce využívali velké zahradní šachy (laskavě zapůjčil ŠSČR). Pro účastníky a pro diváky byla 
připravena soutěž v řešení taktických diagramů o ceny. Přednášky zajišťoval mladý šachista Jakub 
Spyrka trenér z TJ Slovan Varnsdorf, z.s. 
 
Od 15 hodin se uskutečnila simultánka, kdy se v tazích střídali Vojtěch Šic předseda komise 
rozhodčích ŠSLK a Tomáš Trejbal předseda Šk Frýdlant, z.s. Výsledek simultánky 6,5:1,5. Tomáš 
Petrement vyhrál a Jakub Spyrka remizoval. Tomáš Petrement je začínající šachový trenér v Bílém 
Potoce. 
 
Po simultánce následoval bleskový turnaj odehraný tempem 2 x 5 minut. O první místo se dělili 
Adam Bradáč (Šk Frýdlant, z.s.) a Martin Klika (Šachklub Jilemnice) na 3. místě se umístil Václav 
Halba (TJ Slovan Varnsdorf, z.s.). Všichni účastníci bleskového turnaje byli odměněni věcnými 
cenami. 
 
Akce byla zakončena v 20:00 a hodnotíme ji jako velmi zdařilou. 
 
Na závěr bychom rádi poděkovali Šachovému svazu ČR za finanční podporu a zapůjčení 
zahradních šachů. Obci Bílý Potok, jmenovitě místostarostce Janě Mikudíkové, za zajištění 
technického zázemí a zařazení akce do oficiálního programu Bílopotockých slavností. 
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Za Šk Frýdlant, z.s. Tomáš Trejbal 
 
Fotogalerie – Rajče ŠK Frýdlant 
 
Článek publikován 22. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Mládí vyhlásilo šachový útok Polovinu startovního pole velmistrovského turnaje 
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Polovinu startovního pole velmistrovského turnaje tvoří šachisté mladší dvaceti let. 
 
Invaze. Hlavní magnet Czech Open zahájil. A jubilejní třicátý ročník velmistrovského turnaje letos 
přitáhl mladé hráče. Podle celkové síly se také stává jedním z nejlépe obsazeným v celé historii 
tohoto pardubického mezinárodního festivalu. 
 
Budoucnost bez obav 
Že jsou šachy sportem starších usedlých lidí? Na to urychleně zapomeňte. Z míry vás vyvedou 
slova pořadatele. 
 
„Celkový trend v posledních letech, a letos je to extrémně vidět, je ten, že velmistrovský turnaj se 
omlazuje. Mladých hráčů ze světové špičky i výkonnostně slabších narůstá. Díval jsem se na 
ročníky narození a zjistil jsem, že více než polovina startovní pole je mladší dvaceti let,“ postřehl 
zástupce ředitele Petr Laušman. 
 
Pro šachové matadory je jistě pozitivní zjištění, že na celém světě je o šachy mezi mladými lidmi 
zájem. 
 
„Suverénní prim hraje Indie. Na posledním mistrovství světa mládeže získala ze třiceti šesti medailí 
z různých kategorií hned čtrnáct. Indie bude za několik let takovým světovým hegemonem, jak 
dříve býval Sovětský svaz či později Rusko. A silná skupina mladých hráčů z této země se představí 
v Pardubicích. Stejně jako v minulém roce,“ podotýká Laušman. 
 
V akci mistři světa 
Největším favoritem Pardubice Open je podle ratingu pardubický odchovanec Viktor Láznička, 
který vyhrál turnaj dvakrát. Dvojka svítí u Sergeje Movsesjana. Arména hrajícího extraligu za 
Pardubice. Jako jediný zvítězil hned třikrát. Trojka patří Jorden Van Foreestovi z Nizozemska. 
Hráči ze světové top five do dvaceti let. Na čtvrtém nasazeném místě se nachází Martinez 
Alcantara. Reprezentuje Peru, což je pro Czech Open exotická země. 
 
„Předloni se stal mistrem světa do osmnácti let. A startuje u nás také úřadující šampion této 
kategorie Viktor Gažík ze Slovenska. Ještě jedno jméno je zajímavé: Dina Saduvakasová z 
Kazachstánu. Už ve třinácti se stala mistryní světa právě do osmnácti let,“ představuje budoucí 
hvězdy Laušman. 
 
Novinkou velmistrovského turnaje je putovní pohár se štítky dosavadních devětadvaceti vítězů. 
 
Evropa mladé české šachisty poučila. Velká zkušenost, říká šéftrenér 
idnes.cz - 21.7.2019 
strana: 00 - autor: Autor:, Luděk Votava 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2e05459f-ab93-4fb9-9bbb-b6d834edb9e4&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c94fb15c-ade4-401b-914d-0a05acbcb37e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
Nečekala se od nich díra do světa - a taky ji neudělaly. Pro české reprezentační výběry šachistů do 
18, resp. do 12 let je ovšem účast na mistrovství Evropy mládežnických družstev zkušeností k 
nezaplacení - tak to aspoň vidí jejich šéftrenér Pavel Šimáček. „Doufám, že se promítnou v růstu 
hráčů,“ přeje si. 
 
Pořadatelská země nasadila do klání, jež se v Pardubicích při festivalu Czech Open mimochodem 
konalo poprvé v historii, čtyři chlapecké týmy v otevřené kategorii a vedle toho pět dívčích. 
Největší posun proti nasazení do turnaje, z 8. na 5. příčku, na jeho konci zaznamenalo družstvo 
chlapců ČR 1 do 12 let ve složení Václav Finěk, Jáchym Němec, Karel Brožka, Marek Janouš a 
Hong Quan Dan Werner. Ze 14 možných získalo 8 bodů. 
 
„Vypíchnul bych výkon Jáchyma, který uhrál vynikajících 5,5 bodu ze 7 možných. I někteří další 
ukázali velkou kvalitu a to, že se zlepšují,“ poznamenává Šimáček. 
 
Junioři do 18 let obsadili jedenáctou pozici. „Snažili se, ale konkurence na takovémto turnaji je 
velká - na mistrovství Evropy nejezdí slabé týmy. Byli jsme nasazení ve spodní polovině tabulky a 
velice dobrým závěrem jsme se dostali lehce nad svoji úroveň, takže si myslím, že jsme uspěli,“ 
míní Šimáček s tím, že od stejně starých dívek (9., 11. a 13. místo) možná čekal o něco víc. Ty do 
12 let pak mohly leda překvapit a skončily na chvostu tabulky. 
 
„Ale bojovaly v každém zápase a žádnou partii nedaly zadarmo. I ony vědí, na čem pracovat a kde 
je tlačí bota,“ říká Šimáček. 
 
Autor: Luděk Votava 
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Czech Open: Movsesjan je znovu králem rapidu 
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Hlavní slovo pro rapid šach. Třicátý ročník mezinárodního festivalu Czech Open v Pardubicích 
nabídl tradičně hned tři turnaje jednotlivců. 
 

 
 
Hlavní klání s názvem Pardubický kraj Open vyvrcholil odehráním šesti kol. Roli největšího 
favorita potvrdil Sergej Movsesjan, jenž vyhrál způsobem start cíl. Arménský šachista získal sedm 
bodů z devíti partií. Stejně jako pětice dalších hráčů. Prvenství mu zajistilo nejlepší pomocné 
hodnocení. Druhým skončil Rus Kiril Bryzgalin a třetí Mate Bagi z Maďarska. 
 
Turnaj se hrál zároveň jako otevřené MČR v rapid šachu. Mistrem se pro letošní rok stal Martin 
Červený, jenž obsadil v celkovém pořadí pátou příčku. Stříbrnou medaili si odváží Jiří Jirka a bronz 
Jan Vykouk. 
 
Turnaj G2 nesoucí název Služby města Pardubic Open byl určený pro hráče do ratingu 2100F. 
Ovládl ho Kilian Boehning z Německa před Naruna Chanovou z Ruska, která byla zároveň nejlepší 
ženou v turnaji. Bronzová medaile zůstává v Pardubicích díky Dominiku Řezníčkovi z 2222 ŠK 
Polabiny. 
 
Turnaj G3 pod název Kontax Open byl určený pro hráče s ratingem 1700F a méně. Zvítězil v něm 
Vasilij Chimičev z Ruska před domácí nadějí Martinem Stočkem z 2222 ŠK Polabiny.Třetí místo 
putuje do Lanškrouna díky Matěji Kupsovi. 
Mládí vyhlásilo šachový útok 
pardubicky.denik.cz +1 - 20.7.2019 
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Polovinu startovního pole velmistrovského turnaje tvoří hráči mladší dvaceti. 
 
Invaze. Hlavní magnet Czech Open zahájil. A jubilejní třicátý ročník velmistrovského turnaje letos 
přitáhl mladé hráče. Podle celkové síly se také stává jedním z nejlépe obsazeným v celé historii 
tohoto pardubického mezinárodního festivalu. 
 
Budoucnost bez obav 
Že jsou šachy sportem starších usedlých lidí? Na to urychleně zapomeňte. Z míry vás vyvedou 
slova pořadatele. 
 
„Celkový trend v posledních letech, a letos je to extrémně vidět, je ten, že velmistrovský turnaj se 
omlazuje. Mladých hráčů ze světové špičky i výkonnostně slabších narůstá. Díval jsem se na 
ročníky narození a zjistil jsem, že více než polovina startovní pole je mladší dvaceti let,“ postřehl 
zástupce ředitele Petr Laušman. 
 
Pro šachové matadory je jistě pozitivní zjištění, že na celém světě je o šachy mezi mladými lidmi 
zájem. 
 
„Suverénní prim hraje Indie. Na posledním mistrovství světa mládeže získala ze třiceti šesti medailí 
z různých kategorií hned čtrnáct. Indie bude za několik let takovým světovým hegemonem, jak 
dříve býval Sovětský svaz či později Rusko. A silná skupina mladých hráčů z této země se představí 
v Pardubicích. Stejně jako v minulém roce,“ podotýká Laušman. 
 
V akci mistři světa 
Největším favoritem Pardubice Open je podle ratingu pardubický odchovanec Viktor Láznička, 
který vyhrál turnaj dvakrát. Dvojka svítí u Sergeje Movsesjana. Arména hrajícího extraligu za 
Pardubice. Jako jediný zvítězil hned třikrát. Trojka patří Jorden Van Foreestovi z Nizozemska. 
Hráči ze světové top five do dvaceti let. Na čtvrtém nasazeném místě se nachází Martinez 
Alcantara. Reprezentuje Peru, což je pro Czech Open exotická země. 
 
„Předloni se stal mistrem světa do osmnácti let. A startuje u nás také úřadující šampion této 
kategorie Viktor Gažík ze Slovenska. Ještě jedno jméno je zajímavé: Dina Saduvakasová z 
Kazachstánu. Už ve třinácti se stala mistryní světa právě do osmnácti let,“ představuje budoucí 
hvězdy Laušman. 
 
Novinkou velmistrovského turnaje je putovní pohár se štítky dosavadních devětadvaceti vítězů. 
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Evropa mladé Čechy poučila, kde je tlačí bota 
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ROZHOVOR: Na Czech Open jsem už strávil téměř rok života 
pardubicky.denik.cz +1 - 20.7.2019 
strana: 00 - autor: Jitka Šteflová 
 
Ve středu skončilo v Pardubicích Mistrovství Evropy mládežnických družstev, které se konalo v 
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rámci festivalu šachu a her Czech Open, zúčastnilo se ho hned několik českých národních výběrů. 
 
Hodnocení šampionátu se ujal šéftrenér české mládežnické reprezentace velmistr Pavel Šimáček. 
 
Jak hodnotíte vystoupení české reprezentace na Mistrovství Evropy mládežnických družstev? 
Mistrovství Evropy mládežnických družstev probíhalo v České republice, takže jsme toho využili a 
ve většině kategorií jsme zapojili více týmů. Doufám, že zkušenosti, které zde hráči získali, se 
promítnou v jejich šachovém růstu. 
 
V kategorii U18 Open jsme měli jedno družstvo, které stejně jako všechna naše ostatní družstva 
velice bojovalo. Snažili se, ale samozřejmě konkurence je na takovémto turnaji velice vysoká, 
protože na Mistrovství Evropy nejezdí slabé týmy. Byli jsme nasazení ve spodní polovině tabulky a 
velice dobrý závěrem jsme se dostali lehce nad svoji úroveň, takže si myslím, že jsme uspěli. 
 
Co se týká dívek v kategorii do osmnácti let, tam jsme měli dvě družstva reprezentující přímo 
Českou republiku a jeden tým reprezentující Moravskoslezský kraj. Tato družstva byla dvoučlenná, 
jedno mělo náhradnici, a když to shrnu, tak si myslím, že některé hráčky podaly velice pěkný 
výkon, ale od některých jsme čekali více. Protože se výsledky každé hráčky projeví, tak jsme 
doufali v možná o něco lepší umístění, ale myslím si, že naše hráčky ukázaly, co umí a v čem se 
ještě musí zlepšovat. 
 
V kategorii chlapců do dvanácti let jsme postavili celkem tři družstva, a to všechna čtyřčlenná s 
jedním náhradníkem. Vypíchnul bych výkon Jáchyma Němce, který uhrál vynikajících 5,5/7, a i 
někteří další ukázali velikou kvalitu a to, že se zlepšují. Někteří jiní právě získávají své první 
mezinárodní ostruhy a výsledek třeba bodově nebyl kvalitní, ale věřím, že to bylo právě proto, že se 
poprvé setkali s nějakým odporem a kvalitou soupeřů. 
 
Co se týká dívek do dvanácti let, u nich jsme měli dvě dvoučlenná družstva. Dívky byly nasazené 
jako poslední a jako poslední také skončily, ale snažily se, bojovaly v každém zápase a žádnou 
partii nedaly zadarmo. Také ví, na čem musí pracovat a kde je tlačí bota. 
 
Jste spokojený s právě skončeným šampionátem? 
Co se týká výsledků, tak jsem na jednu stranu spokojený, že do toho všechna družstva šla naplno. 
Na druhou stranu člověk nemůže být nikdy úplně spokojený, když nevyhraje turnaj, tak chce vždy 
víc. Všichni jsme hráči a všichni chceme být nejlepší, z tohoto pohledu nemůžeme být úplně 
spokojení. Ukazuje to, že naši mladí hráči, hlavně ti dvanáctiletí jsou na dobré cestě a schopni se 
utkávat s evropskou špičkou. U starších nám trochu ujíždí vlak, ale doufám, že se to také podaří 
časem napravit. 
 
Festival Czech Open slaví jubilejních třicet let, co to pro vás osobně znamená? 
Znamená to pro mě hodně, bez přehánění skoro rok života, protože jsem tady už po více než 
dvacáté, myslím, že po dvaadvacáté. Dost často nehraji jen hlavní turnaj, ale účastním se i 
doprovodných turnajů, tak prostým výpočtem, když vezmeme, že jsem tu každý rok dva týdny, tak 
jsem zatím v Pardubicích na Czech Openu strávil nějakých 44 týdnů. Zažil jsem tu toho spoustu, je 
to prostě fenomén a rád se sem vracím. 



 

 

 
Letos jste festival zahájil jako trenér, budete sám i hrát nějaké turnaje? 
Chci hrát hlavní velmistrovský turnaj. Nezahrál jsem si prozatím doprovodné turnaje, protože jsem 
tu plnil roli šéftrenéra, tak jsem se rozhodl, že si po dlouhé době letos zahraji rapid a doufám, že se 
v něm alespoň trochu rozehraji. 
Autor: Zdeněk Zamastil 
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PARDUBICE – Pro velmistra Sergeje Movsesjana jsou Pardubice nejméně druhým domovem. Na 
letošní Czech Openu zvítězil v rapid šachu, vyhraje počtvrté nejsilnější turnaj ve vážných partiích? 
Arménský šachový velmistr Sergej Movsesjan, jehož profesionální kariéra odstartovala právě v 
Pardubicích, potvrdil v otevřeném Mistrovství ČR v rapid šachu roli favorita a ziskem sedmi bodů z 
devíti v turnaji zvítězil. 
 
Sergeji, přestěhoval jste se jako nadějný šachový talent přestěhoval s rodiči do Pardubic ve 14 
letech, kdy jste hrál rovněž poprvé na festivalu Czech Open v roce 1992. Čekal jste, že nabude 
takovýchto rozměrů? 
To, co z toho je teď, si tehdy kdokoli z nás hráčů, stejně jako pořadatelů, jen stěží dokázal 
představit.  Fakt, že takový šachový festival existuje právě v Pardubicích, je pro mě o to víc 
příjemné. Ze světového hlediska se jen málokde najde šachem žijící země, kde by o Czech Openu 
nevěděli. Festival má ve světě obrovské jméno a má tu velkou výhodu, že si na něm každý najde to 
své. To znamená, že pokud někdo nechce hrát hlavní turnaj, má velkou nabídku dalších turnajů. 
 
 Na Czech Openu je mnoho typů šachových turnajů, jak co se týká úrovní, tak i tempa, ale jsou tu i 
turnaje v odnožích šachu, jako jsou třeba Fischerovy šachy. Vy jste jejich příznivcem, ale letos na 
soupisce hráčů nejste, proč? 
Já Fischerovy šachy hraju moc rád, ale my jsme letos dali s manželkou přednost turnaji v 
bleskovém šachu dvojic, který se bohužel hraje ve stejném termínu. Ono ostatně rozšíření o další 
šachové turnaje, ale i jiné hry festivalu rozhodně prospělo, protože bavit se tu mohou celé rodiny, 
každý si vždy najde to, co chce hrát. Já si musím vždycky pečlivě prostudovat rozpis a opatrně si 
vybírat to, co s něčím dalším nekoliduje. 
 
V hlavním velmistrovském turnaji, který začíná v pátek 19. července, jste nasazený jako dvojka. 
Jako jediný jste ho vyhrál již třikrát, jak vidíte své šance letos? 
Turnaj je to velice ošidný, opět se tady sejde velmi silná konkurence, bude to hodně vyrovnané. Já 
tady hraju velmi rád, protože Pardubice jsou pro mě domovským městem, takže se na to moc těším 
bez ohledu na to, jak to dopadne. Snad budu hrát dobře a dobře tak dopadne turnaj i pro mě. 
 
Dostáváme se k tomu, že jste v Pardubicích šachově vyrůstal, ostatně stále hrajete extraligu za 
Gasco Pardubice. Považujete se alespoň částečně za Pardubáka? 
Strávil jsem tady poměrně značnou část svého života, i díky festivalu se ze mě stal silnější hráč, za 
což mu vděčím. Pardubice jsou pro mě minimálně druhým domovem. Mám je rád, mají obrovskou 
výhodu v dopravní dostupnosti, odsud se dá během chvíle odcestovat kamkoli, třeba za hodinu do 
Prahy. 
 
Čeho si na Pardubicích nejvíce ceníš? 
Nejvíce si cením hokeje, kterému každoročně obsadíme arénu. Jsem velký fanda už od té doby, co 
tu jsem. Mám rád malé uličky kolem Pernštýnského náměstí, rád chodím cestičkami kolem zámku. 
Jsou to krásná místa na procházky, které teď absolvujeme s malým synem. Město jde dopředu, 
vyvíjí se a myslím, že i Czech Open tomu přispívá. 
 
Čtvrteční program nabídl v Pardubicích na Czech Openu tři turnaje v rapid šachu, hlavní turnaj se 



 

 

hrál zároveň jako Otevřené mistrovství České republiky v rapid šachu, mistrem ČR se stal IM 
Martin Červený. Probíhaly také turnaje v mankale a volné hraní hypergridu. 
 
Hlavní turnaj v rapid šachu Pardubický kraj Open vyvrcholil ve čtvrtek odehráním šesti kol. Roli 
největšího favorita v něm potvrdil velmistr Sergej Movsesjan, jenž vyhrál způsobem start cíl. 
Arménský šachista získal sedm bodů z devíti partií stejně jako pětice dalších hráčů, ale nejlepší 
pomocné hodnocení mu zajistilo prvenství před druhým Rusem GM Kirillem Bryzgalinem a třetím 
IM Mate Bagim z Maďarska. Turnaj se hrál zároveň jako Otevřené mistrovství České republiky v 
rapid šachu, mistrem se pro letošní rok stal IM Martin Červený, jenž skončil celkově pátý. Stříbrnou 
medaili si odváží IM Jiří Jirka a bronz IM Jan Vykouk. Největším překvapením turnaje byl Gustav 
Brejník z ŠK Slavoj Litoměřice, jenž ač byl až 117. nasazený skončil v silné konkurenci na 24. 
místě. 
 
Turnaj G2 nesoucí název Služby města Pardubic Open byl určený pro hráče do ratingu 2100F, 
ovládl ho německý hráč Kilian Boehning. Druhá skončila až 27. nasazená Naruna Chan z Ruska, 
která tak byla zároveň nejlepší ženou v turnaji. Bronzová medaile zůstává v Pardubicích díky 
Dominiku Řezníčkovi z 2222 ŠK Polabiny. 
 
Turnaj G3 pod název Kontax Open byl určený pro hráče s ratingem 1700F a méně, zvítězil v něm 
Vasilij Khimichev z Ruska před domácím nadějným mladým Martinem Stočkem z 2222 ŠK 
Polabiny, třetí místo putuje do Lanškrouna díky Matěji Kupsovi. 
 
Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových stránkách 
http://www.czechopen.net/. 
 
Adam Joska 
tiskový mluvčí Czech Open 2019 
774 044 960 
czechopenpardubice@gmail.com 
 
Článek publikován 19. 7. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
 
  



 

 

Skvělý turnaj odehrál Sebastian Placer, dařilo se i Daniele Nagyové 
Táborský deník +6 - 19.7.2019 
rubrika: Sport/jižní Čechy - strana: 16 - autor: KAMIL JÁŠA 
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Velmistra už nikdo nebude brát vážně 
Deník N - 19.7.2019 
rubrika: Zpravodajství - strana: 04 - autor: DAVID JANECZEK 
 

 
 
Evropský výkvět mládeže střídají šachoví velmistři 
krkonossky.denik.cz +1 - 19.7.2019 
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rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 
 
Dobojováno. Součástí 30. ročníku Czech Open v Pardubicích bylo po sedmi letech ME družstev 
mládeže. V kategorii U18 Open se stalo šampionem Německo před Nizozemskem a Rakouskem. 
 
Stejně staré dívky měly dominanci v týmech bulharského Plevenu a Německa. Lepší pomocné 
hodnocení přiklonilo zlaté medaile na balkánskou stranu. Bronz patří Slovenkám. Kategorii U12 
Open ovládlo Polsko. Druhou příčku obsadila Francie a třetí Maďarsko. Páté skončily české naděje, 
což byl nejlepší výsledek ve všech kategoriích. Ve stejně starých dívkách si Polsko remízou s 
Tureckem zajistilo primát. Třetí místo bral Pleven. 
 
Páteční program - šachy: Znovín Znojmo Open – turnaj v baskickém šachu (9.30), Chessbase Open 
– turnaj čtyřčlenných družstev mládeže (10.00), Pardubice Open – velmistrovský turnaj (15.00), 
Motorgas Open – ratingový turna pro hráče s ELO do 2300 b., 30+) Chládek a Tintěra Open – 
turnaj pro hráče nar 1989 a dříve (15.00). 
 
Evropský výkvět mládeže střídají šachoví velmistři 
Rychnovský deník +8 - 19.7.2019 
rubrika: Sport/Publicistika a servis - strana: 15 - autor: (zz) 
 

 
Česká sudí o šachovém skandálu: Kontrol je málo a hráči to vědí. Musíme znát i 
právo a techniku 
lidovky.cz +1 - 19.7.2019 
strana: 00 
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Český velmistr Igors Rausis ukázal, v čem tkví největší problém šachu. „Nejde o podvádění u stolu, 
doping, ale o šizení soupeře trikem či nesportovním chováním. Je jím podvádění s využitím 
počítačů. Tato problematika se do značné míry překrývá s raděním se s další osobou, což není 
novinkou, avšak přerůstá do závažnějších rozměrů,“ vysvětluje předsedkyně české komise 
rozhodčích Jiřina Prokopová pojem anticheating, s nímž se nyní tento sport potýká, v rozhovoru pro 
Lidovky.cz 
 
Lidovky.cz: Igors Rausis byl chycen na toaletách, když konzultoval šachovou partii s počítačovým 
softwarem (více o případu zde). Jedná se o první prohřešek, kdy byl šachista podobné úrovně 
přistižen? 
 
Hráči vysoké úrovně byli již při podvádění v minulosti přistiženi. Jako první se nabízí skandál s 
francouzskou reprezentací na Šachové olympiádě 2010, který do značné míry odstartoval tzv. 
anticheating jako takový. S iPodem na toaletách byl přistižen také například velmistr Gaioz 
Nigalidze na turnaji v Dubaji. 
 
Lidovky.cz: O co konkrétně v těchto případech šlo? 
 
Ohledně olympiády v roce 2010 šlo o to, že kapitán francouzského družstva Arnaud Hauchard 
přijímal od Cyrila Marzoly SMS zprávy, které obsahovaly kódované tahy. Ty potom smluveným 
způsobem předal jednomu z hráčů – Sebastienu Fellerovi. Zprávy byly psány ve formě telefonního 
čísla. Začínaly vždy 06, druhé dvě cifry udávaly číslo tahu, 5. a 6. pole, ze kterého má figura 
táhnout, 7. a 8. cílové pole, kam má daná figura táhnout, a poslední dvě byly náhodné a neměly 
význam. Pole byla kódována po vzoru korespondenčního šachu. Fellerovi následně tah předal na 
stejném principu podle toho, za které hráče zápasu se postupně postavil. 
 
Lidovky.cz: Jak to bylo možné? 
 
Hráč první šachovnice soupeřova týmu měl číslo 1, čtvrté šachovnice 4, číslo 5 měl hráč páté 
šachovnice a číslo 8 osmička francouzského týmu. Feller vyhrál zlatou medaili za nejlepší výsledek 
na čtvrté šachovnici ziskem šesti bodů z devíti kol. Podvod odhalila samotná Francouzská šachová 
federace. Disciplinární komise rozhodla, že všichni tři aktéři se dopustili porušení etického kodexu. 
Hauchard dostal doživotní zákaz jako kapitán a trenér ve Francii, Marzolo dostal pětiletý zákaz a 
Feller s ohledem na jeho nízký věk tříletý zákaz činnosti, následovaný dvěma roky prospěšných 
prací pro Francouzskou federaci. 
 
Lidovky.cz: A u toho šachového velmistra? 
 
U Nigalidzeho šlo o časté odcházení na toaletu, na které upozornil jeho protihráč. Rozhodčí chování 
Nigalidzeho sledoval a poté se rozhodl jej prohledat, žádné zařízení však nenašel. Po delší době si 
povšiml, že hráč na záchodech používá vždy stejnou kabinku. Při jejím prohledání našel iPod a 
sluchátka. Hráč však popřel, že by mu zařízení patřilo. Při prohledání telefonu našli rozhodčí 
zapnutý monitor se stejnou pozicí, jaká byla na šachovnici, a zároveň byl účet telefonu přihlášen na 
sociální síť. Trestem bylo vyloučení z turnaje a později celosvětový zákaz činnosti na tři roky a 



 

 

odebrání titulu velmistra. 
 
Lidovky.cz: Na větších turnajích jsou před zahájením partie používané skenery a detektory kovu.  
Jak je tedy možné, že se Rausisovi podařilo pronést telefon? 
 
Využití anti-cheatingových prostředků na turnajích je prozatím stále v plenkách. Je to kontroverzní 
a komplikované téma, mnoho organizátorů je stále odmítá – ať už z důvodů finančních, 
technických, čistě filosofických nebo je opomíjí jednoduše z nedostatku informovanosti. Není 
možné vyhledávat pouze takové turnaje, kde se dá očekávat, že zde budou podobné prostředky 
chybět. Případně s podváděním přestat v případě, že se na něm objeví. 
 
Vítězem otevřeného mistrovství republiky v rapid šachu se stal Armén Sergej 
Movsesjan 
ČT 1 - 18.7.2019 
pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 08 
 
Vítězem otevřeného mistrovství republiky v rapid šachu se stal Armén Sergej Movsesjan 
Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Vítězem otevřeného mistrovství republiky v rapid šachu se stal Armén Sergej Movsesjan. 
Nejlepším českým hráčem byl na turnaji, který se konal v rámci festivalu Czech Open v 
Pardubicích, celkově pátý Martin Červený. 
 
redaktor 
-------------------- 
Také Sergej Movsesjan má české kořeny. Sice vyrůstal v Gruzii, ale poté, co se ve 14 odstěhoval do 
Česka, žil řadu let i v Pardubicích. Ve známém prostředí se mu dařilo. V konkurenci 158 šachistů 
zaznamenal 5 výher a 4 remízy. Stejnou bilanci mělo dalších 5 soupeřů, včetně nejlepšího Čecha 
Martina Červeného. O Movsesjanovou triumfu nakonec rozhodlo pomocné kritérium. 
 
Sergej MOVSESJAN, vítěz otevřeného MČR v rapid šachu 
-------------------- 
Pro mě je to vlastně to, jak říkám velice příjemné vždycky tady, tady být úspěšný a pokud se to 
podaří jako i v tom hlavním turnaji, tak se určitě nebudu zlobit. 
 
Proč chodil velmistr s mobilem na WC? Už ho nikdo nebude brát vážně, říká šéf 
šachové reprezentace 
denikn.cz +1 - 18.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 00 - autor: David Janeczek 
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Šachista Igors Rausis si minulý týden vystřihl mezinárodní ostudu, když jej na turnaji ve 
francouzském Štrasburku nachytali kontroloři na toaletě s telefonem. Proč ale hráč, který od roku 
2007 působí v České republice, podváděl? 
Šachový velmistr Igors Rausis, který se narodil na Ukrajině a vyrůstal v Lotyšsku, působil více než 
deset let v Beskydské šachové škole. Na konci minulého týdne jej ale klub z Frýdku-Místku 
vyloučil, to už ale jméno osmapadesátiletého šachisty plnilo po celém světě titulky médií. 
 
Druhého nejvýše postaveného hráče mezinárodního žebříčku, který soutěží pod záštitou České 
šachové federace, totiž ve Štrasburku nachytali na záchodě s mobilem v ruce 
Vítězem celodenního maratonu Ukrajinec s asijským příjmením 
Rychnovský deník +8 - 18.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 15 - autor: (zz) 
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CZECH IT mate! – Česko-italská šachová událost/ CZECH IT mate! – un evento 
scacchistico ceco-italiano 
ceskenovinky1.eu - 18.7.2019 
strana: 00 - autor: Svetozár Plesník 
Dovolujeme si oznámit výjimečnou šachovou událost CZECH IT mate! věnovanou světu šachu a 
italsko-českému přátelství. 
 
Český velmistr David Navara, jeden ze 30 nejlepších světových hráčů (2734 ELO) a jednička v 
České republice, vyzve k šachové partii italského velmistra a jedničku v národní klasifikaci Daniela 
Vocatura,  (2612 ELO), mnohonásobného šampiona, který je silnou oporou italské šachové scény. 
 
Oba velmistři se utkají ve dvou přátelských partiích (15 min x 2 + 5s) a následně si zahrají 
simultánku každý proti deseti hráčům. 
 
Pro účast na simultánce v pozici hráče piště na: mauro.ruggiero@esteri.it 
 
Bude přijato prvních deset zájemců a dva náhradníci. 
 
Pořádá Italský kulturní institut ve spolupráci se Studio Lovecchio a Šachovým svazem České 
republiky. 
 
Vstup zdarma 
 
Pátek 9. srpna v 17.00 
 
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1) 
 
Siamo lieti di annunciare l’evento CZECH IT mate! dedicato al mondo degli scacchi e all’amicizia 
italo-ceca. 
 
Il Gran Maestro ceco David Navara, tra i primi 30 giocatori più forti del mondo (2734 ELO), 
numero 1 in Repubblica Ceca, e con un palmarès da grande campione, sfiderà il Gran Maestro 
italiano e numero 1 nella classifica nazionale, Daniele Vocaturo, (2612 ELO), pluripremiato 
campione e punta di diamante del panorama scacchistico italiano. 
 
I due Grandi Maestri si sfideranno in due partite amichevoli (15 min x 2 + 5s), per poi giocare una 
simultanea contro 10 giocatori ciascuno. 
 
Per partecipare alla simultanea come giocatore scrivere a: mauro.ruggiero@esteri.it 
 
Saranno accettati i primi 10 prenotati con due riserve. 
 
Organizza l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con lo Studio Lovecchio e la Federazione 
scacchistica della Repubblica Ceca. 
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Ingresso gratuito 
 
Venerdì 9 agosto, ore 17.00 
 
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1) 
 
www.iicpraga.esteri.it 
 
 
Alessio Di Giulio 
 
  



 

 

Obhájce Movsesjana chce sesadit i velmistr z Peru 
Mladá fronta DNES - 18.7.2019 
rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 - autor: (vot) 
 

 
 
Šachista si chtěl na památku vyfotit soupeře, partii okamžitě prohrál 
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idnes.cz - 18.7.2019 
strana: 00 - autor: Autor:, mvo, Marek Votke 
Kuriózní situaci řešil rozhodčí během šachového turnaje na festivalu Czech Open, který se v těchto 
dnech hraje v Pardubicích. Šachista si při partii chtěl vyfotit soupeře a duel byl okamžitě ukončen. 
 
Český šachista se zřejmě neseznámil s pravidly, která zakazují během partií používat mobilní 
telefony. 
„Bylo mi ho líto, on opravdu asi nevěděl, že se to nesmí, ale pravidla hovoří v tomto případě jasně,“ 
komentoval situaci rozhodčí Josef Sýkora. 
Hráč si chtěl svého soupeře i s pozicí vyfotit údajně na památku, přivolaný rozhodčí však partii 
okamžitě ukončil a provinilec prohrál. 
Případ se stal během turnaje čtyřčlenných družstev, ale na konečné výsledky turnaje neměl žádný 
vliv, podle rozhodčího se hrálo o 84. až 85. místo. 
„Byla to opravdu kuriózní situace, ale těch bývá i u šachů dost. Vzpomínám si, že za mnou v 
jednom z předešlých ročníků přišel hráč s tím, že byl o všechno okraden, ať okamžitě voláme 
policii, zablokujeme vchody a tak dále. Při čekání na policii ovšem někoho napadlo se ho zeptat, 
kde se mu to vlastně stalo. Pak se přišlo na to, že si onen údajně okradený jen spletl řadu, kde 
původně seděl,“ dodal Sýkora. 
Zákaz používání elektronických zařízení v hracím prostoru byl nedávno přijat šachovou federací 
FIDE, protože se vyskytly případy, kdy mobilní telefony používali hráči k analýzám hraných partií 
nebo poradám se silnějšími hráči či trenéry. 
Posledním případem je usvědčení 58letého velmistra s lotyšsko-českými kořeny Igora Rausise, 
který byl přistižen na toaletě na turnaji ve Štrasburku, jak analyzuje svoji partii pomocí chytrého 
telefonu. Rausis pod tíhou důkazů své pochybení přiznal a oznámil ukončení kariéry. 
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Movsesjanovi už dorazili do Pardubic 
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Mistrovství Evropy mládežnických družstev se blíží do finiše. Ani v jedné kategorii ještě nejsou 
karty rozdané a bude o co bojovat. 
 
Zajímavý finiš se očekává také v RMS CZ Open, své vítěze v úterý poznaly turnaje v maratonu, 
Fischerových šachách a bleskovém turnaji dvojic, kterého se zúčastnil mimo jiné trojnásobný vítěz 
Czech Open Sergej Movsesjan. 
 
V Mistrovství Evropy mládežnických družstev v kategorii U18 Open zůstává pořadí na předních 
místech po 6. kole nadále stejné, soutěž ovládají týmy z Německa a Nizozemska. Doposud třetí 
Bělorusko vystřídali na bronzovém stupínku Rakušané, protože běloruský celek podlehl prvnímu 
nasazenému Nizozemsku 3:1. Prvního vítězství na šampionátu se dočkal český výběr, který díky 
vítězství Matyáše Zemana, Ondřeje Švandy a Marka Míči porazil tureckou reprezentaci. 
 
V kategorii do osmnácti let dívek je již rozhodnuto o prvních dvou týmech, budou jimi bulharský 
tým z Plevenu a Německo, otázkou však zůstává, který z nich se stane šampionem. Obě družstva se 
prezentují skvěle, mají čtyřbodový náskok nad svými pronásledovateli a mezi sebou je dělí jen 
pomocné hodnocení. Velmi zajímavá situace se vyvinula v boji o bronzovou medaili, o kterou ještě 
bojuje početná skupina týmů. V úterním kole bodovaly oba české výběry, 
 
Česká republika 1 po vítězství Sofie Přibylové remizovala s Tureckem a druhý český tým díky 
výhře Kristýny Laurincové remizoval se silným výběrem Běloruska. 
 
Pořadí na prvních šachovnicích kategorie U12 Open je neměnné jako v předchozím kole, týmy 
Maďarska a Polska své duely zvládly v poměru 2,5:1,5. Jediným českým družstvem, kterému se 
podařilo v 6. kole bodovat, bylo Česko 1, které remizovalo po výhrách Jáchyma Šmolíka a Marka 
Fizera s velmi silným Slovinskem. 
 
Po šestém kole kategorie do dvanácti let dívek je ve vedení Polsko o bod před Tureckem, a právě 
tyto dvě družstva se v závěrečném středečním kole utkají v boji o zlato. Velmi zajímavý finiš se 
očekává v posledním sedmém kole RMS CZ Open, ve vedení je po šestém kole pětice hráčů z 
Ukrajiny, Lotyšska a Kazachstánu, kteří získali pět bodů ze šesti partií. Nejlepším českým hráčem 
je prozatím se čtyřmi body na 12. místě Blanka Brunová. 
 
Řešitelskou soutěž nesoucí název Aquacentrum Pardubice Open ovládl Danila Pavlov, také na 
druhém místě skončil ruský šachista, a to Aleksej Popov, bronzovou příčku obsadil Martynas 
Limontas z Litvy. Mistrem České republiky se stal Miloslav Vanka před velmistrem Martinem 
Petrem a Zdeňkem Libišem. 
 
V úterý v podvečer vyvrcholil čtyřiadvacetihodinový maraton v bleskovém šachu Bulinský, Vávra 
& Partners Open, jeho základní části se zúčastnilo 74 hráčů, do finálové části se druhý den turnaje 
kvalifikovalo 33 účastníků. Vítězem se stal ukrajinský mezinárodní mistr Li Min Peng před 
obrovským překvapením stříbrným Karlem Kratochvílem a bronzovou WGM Klaudií Kulon z 
Polska. Mistrem České republiky se tak stal Karel Kratochvíl z ŠK Lokomotiva Brno, druhé místo 



 

 

obsadil FM Kilián Slovák z TJ Kobylisy a bronz bere Martin Hollan ze Slavoje Český Těšín. 
 
Mistrovství České republiky se konalo taktéž v turnaji ve Fischerových šachách, první pozici 
obsadil GM Vojtěch Plát, jenž se tak zároveň stal mistrem ČR, na druhém místě skončil polský 
šachista IM Piotr Piesik a na třetí pozici se umístil GM Pavel Blatný, jenž byl v rámci Mistrovství 
České republiky na stříbrné příčce a bronzový skončil Jan Soural. 
 
Trojnásobný vítěz hlavního velmistrovského turnaje Czech Openu GM Sergej Movsesjan je již v 
Pardubicích a se svou manželkou Julií se zúčastnil NSS.cz Open – bleskového turnaje dvojic. 
 
Ve velmi vyrovnaném turnaji byla nad síly tohoto páru dvojice Gasperin – Mirzoev, na třetím místě 
byli opět skvěle hrající Kolumbijci Valderrama a Panesso. 
 
Kolumbijci se naladili vítězstvím 
nachodsky.denik.cz +1 - 17.7.2019 
strana: 00 - autor: Luboš Jeníček 
 
Ve znamení rapid šachu. Tato v poslední době stále více populárnější šachová disciplína si již našla 
cestu na mnoho ročníků Czech open v Pardubicích. Nemůže chybět ani na tom jubilejním, třicátém. 
Vrcholem je dvoudenní turnaj s názvem Pardubický kraj Open. 
 
Startuje již dnes a tuzemské federaci slouží jako mistrovství České republiky. To nemůže vyhrát 
první nasazený Sergej Movsesjan. Dlouhá léta sice hraje extraligu za Pardubice, ovšem má 
arménské občanství. 
 
Silnou ekipu vyslala na východ Čech Kolumbie. Zástupci šachově exotické země ladili formu v 
turnaji rapidových dvojic. A zdá se, že si přivezli výtečnou. Velký úspěch kolumbijskému šachu 
přiválo duo Escobar - Blandon. Už toto klání bylo velice dobře obsazeno. Zúčastnili se ho tři 
velmistři a osm mezinárodních mistrů z osmi zemí světa. 
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Z malé akce světový mamut 
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Anti-cheatingová opatření 
chess.cz - 17.7.2019 
strana: 00 - autor: Martin Petr 
 
Aktuální hojně medializovaná kauza velmistra Igorse Rausise, jenž byl na turnaji ve Francii 
přistižen při porušení pravidel, ukázala na problém, kterému se Šachový svaz ČR snaží čelit 
dlouhodobě. Jak bojovat s elektronickou nápovědou? 
 
Ke zkvalitnění diskuse okolo „kauzy Rausis“, která dostala šachy do hledáčku i mainstreamových 
médií, není na škodu shrnout, jaká opatření už platí. Jako příklad může posloužit právě probíhající 
festival Czech Open v Pardubicích, v rámci kterého probíhá mistrovství Evropy mládežnických 
družstev. 
 
„Online přenosy partií jsou zpožděny o 15 minut, aby se předcházelo případné podvodné 
komunikaci mezi hráčem a jeho komplicem, kontrolují se také volné toalety a všechny partie 
necháváme analyzovat speciálním softwarem profesora Regana, který používá FIDE,“ říká Ladislav 
Palovský, hlavní rozhodčí turnaje. V Pardubicích probíhají také namátkové kontroly pomocí 
detektorů kovů, kterými disponuje ŠSČR. 
 
Právě na toaletě s mobilním telefonem v ruce byl ve Štrasburku během své partie přistižen Igors 
Rausis. Vedle zákazu používání elektronických zařízení včetně tzv. chytrých hodinek nesmí hráči 
komunikovat mezi sebou nebo s doprovodem. 
 
Podobně budou rozhodčí postupovat i během velmistrovského Pardubice Open, tedy hlavního 
turnaje dospělých na pardubickém šachovém festivalu. O dlouhodobém zájmu ŠSČR o 
problematiku anti-cheatingu svědčí také rozsáhlá práce, kterou u příležitosti studia sportovní 
diplomacie u Českého olympijského výboru napsala předsedkyně komise rozhodčích Jiřina 
Prokopová. Práce je zaměřena právě na podvádění v šachu, analyzuje jeho historii, ale přichází 
zejména s doporučeními pro rozhodčí všech kategorií, jak nepoctivé hře čelit. 
 
Smyslem doporučení je identifikovat podvodníky, avšak poctivé šachisty, kterých je drtivá většina, 
co nejméně omezovat a „šikanovat“, aby neztratili tolik potřebnou chuť do hry. Práce Jiřiny 
Prokopové, od níž se očekává další posun v boji proti podvádění, je již mezi šachovou veřejností 
předmětem odborné diskuse. Publikována by měla být včetně všech doporučení během léta. 
 
Martin Petr 
 
Článek publikován 17. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Vydařený šachový festival na českém jihu 
Táborský deník +6 - 17.7.2019 
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Šachový festival nabídl tři turnaje, ve všech se hrály zajímavé partie 
ceskobudejovicky.denik.cz +1 - 16.7.2019 
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Kamil Jáša 
 
České Budějovice - Tři turnaje nabídl atraktivní Šachový festival v Č. Budějovicích. O uzavřeném 
velmistrovském turnaji, kde startovalo 10 šachistů, Deník podrobně informoval. 
 

 
 
Zajímavé boje probíhaly i v dalších dvou turnajích, kde docházelo k soubojům mezi talentovanou 
mládeží a zkušenými šachisty. Silně byl obsazen FIDE Open České Budějovice (12 titulovaných 
šachistů). "Také tady jsme měli několik želízek v ohni," přikyvuje Jiří havlíček z pořadtelské QCC 
ČB. Všechny partie obou těchto silných turnajů byly sledovány světovou veřejností v přímém 
přenosu. "Ten zprostředkovávají díky elektronickým šachovnicím mezinárodní servery." 
 
Skvělý turnaj odehrál svěřenec Šachové univerzity QCC České Budějovice Sebastian Placer (15 
let). Dokázal remízovat s velmistrem Leonidem Vološinem (rating 2376), mezinárodním mistrem 
Sebastianem Plischkim (rating 2420, Německo) a až po 4,5 hodinách podlehl dalšímu velmistrovi 
Vladimirovi Sergejevovi (rating 2411, Ukrajina). Po remízách s dalšími dvěma šachisty s ratingem 
nad 2170 dokázal ještě porazit Torbjörna Glimbranta (rating 2195, Švédsko). "Velice dobře se také 
prezentoval další svěřenec Šachové univerzity QCC České Budějovice Láďa Nagy," upozornil 
Havlíček na šestnáctiletého hráče. "Také on předvedl výkon nad hranici 2100 a přiblížil se 
mistrovské výkonnostní třídě, stejně jako Sebík." 
 
Také FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice je turnajem s mezinárodní účastí. V 
něm se nejvíce dařilo Danielce Nagyové (13 let), která předvedla výkon na hranici 1700 Elo bodů a 
připíše si tak ke svému ratingu cca 130 Elo bodů. Pěkné výkony také předvedli bratři Honza a 
David Smolovi (12 let). Festivalu se zúčastnilo 103 šachistů z 3 kontinentů a 13 států. 
Autor: Kamil Jáša 
Dobře, že ho na té toaletě nachytali 
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Kislinsky vyhrál Karviná Open 
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Domácí titul slaví Turnov. Za ním dva brněnské týmy 
Krkonošský deník +8 - 16.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 16 - autor: (zz) 
 

 
 
  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=595a902d-a7f9-40c1-98a5-d9a019561371&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A0ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=58ce601f-555a-4708-9ad9-24aa75107e01&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A0ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Glosa Vojtěcha Žižky: Zázrak skončil na záchodě 
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rubrika: Komentáře - strana: 00 - autor: Vojtěch Žižka 
 
Smutným údělem malých sportů je to, že zprávy o nich se do médií dostanou, jen když se stane 
něco zcela výjimečného. Ať už v pozitivním, nebo a to častěji negativním smyslu. Teď se o tom ke 
své škodě přesvědčují české šachy. Ruku na srdce, kdo kromě aktivních šachistů znal jméno Igor 
Rausis? 
 

 
 
Původem lotyšský velmistr hrál léta za Česko, v žebříčku FIDE je po Davidu Navarovi druhým 
nejvýše postaveným tuzemským hráčem. Po padesátce předváděl zcela nebývalé výkonnostní 
zlepšení, unikátní i ve světovém měřítku. Přibývalo hlasů, že je to jaksi podezřelé. Přísně logický 
svět šachu na podobné zázraky moc nevěří. 
 
Až to prasklo. Rausise na turnaji ve Štrasburku načapali na záchodě s mobilem v ruce, jak (zřejmě) 
analyzuje svou právě probíhající partii. Podvod desetiletí a mezinárodní trapas? To přinejmenším. 
Královská hra inkasovala tvrdý políček: podvádí se v ní stejně jako v jiných, „profláknutějších“ 
sportech. 
 
Jeden rozdíl ale přece jen najdeme. Rausis nezapíral, vinu přiznal a okamžitě ukončil kariéru. 
Alespoň tohle by mohlo být inspirací pro zástupy dopujících sportovních gladiátorů. 
 
Zázrak skončil na záchodě 
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Odstartoval Czech Open 2019 
V1 TV - 15.7.2019 
pořad: Východočeské zprávy - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 01 
 
Darina TEUCHMANOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
30. ročník Czech Open už zaplnil Pardubice. Mezinárodní turnaj v šachu a dalších hrách opět 
navštíví i ti nejlepší. Začalo se ve čtvrtek 11. července a hráči tu poměří své síly až do 28. července. 
 
Gabriela MLYNKA, redaktorka 
-------------------- 
Czech Open bylo v Pardubicích zahájeno ve čtvrtek mistrovstvím Evropy mládeže do 12 a 18 let a 
také otevřeným mistrovstvím České republiky v šachu 4členných družstev. Czech Open je 
mezinárodní akce, která by letos měla přitáhnout na 5 tisíc účastníků ze 57 zemí světa. 
 
Jan MAZUCH, pořadatel Czech Open 
-------------------- 
Budou to hráči od velmistrů až po malé děti 6leté, takže naprostá škála, celá škála účastníků věkově 
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i výkonnostně. 
 
Pavel ŠIMÁČEK, šachový velmistr 
-------------------- 
Pro mě osobně to znamená velký kus mého života, protože já se sem velice rád vracím, hraju tu už 
po víc jak dvacáté. Zúčastňuju se různých turnajů v rámci tohoto festivalu, různých mistrovství 
republiky, takže pro mě je to opravdu kus života. 
 
Martin PETR, šachový velmistr 
-------------------- 
Czech Open je krásná akce, která je hlavně o setkávání lidí. Na to se těším nejvíc, na všechny 
přátele, které už jsem dlouho neviděl. Pro mě vždycky je super pocit, když vidím celou hokejovou 
arénu, která je zaplněná šachisty, tak to mě vždycky hřeje u srdce. 
 
Gabriela MLYNKA, redaktorka 
-------------------- 
Jak na některé šachové turnaje, tak i na ostatní hry se můžete dostavit bez předchozího přihlášení. 
Víc informací naleznete na stránkách Czech Open a jak už bylo zmíněno, jenom šachy se tu 
rozhodně hrát nebudou. 
 
Jan MAZUCH, pořadatel Czech Open 
-------------------- 
Kromě šachu asi nejsilněji bude obsazený turnaj v go, kde bude hrát pátý hráč Evropy Lisý ze 
Slovenska, který má druhý profesionální dan. Budou tady u nás známé piškvorky, které se hrají pod 
názvem gomoku, protože to je vlastně také japonská národní hra a celá řada dalších her. 
 
Gabriela MLYNKA, redaktorka 
-------------------- 
Pro hráče je i připravený bohatý doprovodný program tak, aby souběžné objevili krásy Pardubic. 
Celý mezinárodní festival patří také mezi pardubické tahouny. 
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Orlický deník +3 - 15.7.2019 
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (red) 
 

 
 
  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a8339248-d3d8-4658-bc9d-ff2575585a84&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A0ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pod lupou. Šachový festival se vydařil 
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Dvojka českého šachového žebříčku podváděla na turnaji ve Francii. Igors Rausis se 
radil s mobilem 
irozhlas.cz +2 - 15.7.2019 
strana: 00 - autor: Autor Jakub Kanta Napsat e-mail 
 
Druhý šachista českého žebříčku Igors Rausis podváděl na turnaji ve Štrasburku. Rodáka z 
Ukrajiny, který v minulosti reprezentoval i Lotyšsko nebo Bangladéš, usvědčila kamera umístěná na 
toaletě. Dopingoví komisaři ho díky ní přistihli, jak analyzoval svou probíhající partii na mobilním 
telefonu. 
 

 
 
„Nebylo to pro mě překvapení. Také jsem ho podezíral, ale jedna věc je podezření a druhá věc jsou 
důkazy,“ přiznal Radiožurnálu velmistr David Navara, jediný český reprezentant, který je v pořadí 
světového žebříčku postavený výše než teď už usvědčený podvodník Igors Rausis, jenž v 
posledních letech hraje pod hlavičkou české federace. 
 
„Je to naprosto výjimečné, na akcích tak vysoké úrovně se něco takového neděje. Tohle je jeden ze 
dvou případů, kdy se něco takového podařilo prokázat,“ řekl Navara. 
 
Při podvádění s mobilem byl v roce 2015 přistižen gruzínský šachista Gaioz Nigalidze, který 
nápadně často odcházel během turnaje v Dubaji na toaletu. Osmapadesátiletý Rausis vzbuzoval 
podezření už delší dobu výkonnostním růstem a svým herním stylem. V klíčových okamžicích 
partií takřka nedělal chyby. 
 
„Kontrola na turnaji ve Štrasburku nebyla namátková. Dopingoví komisaři měli podezření, a tak se 
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sjeli na konkrétní místo se speciálními přístroji,“ řekla česká jednička. 
 
Navarova slova potvrzuje také předseda Šachového svazu České republiky Viktor Novotný, 
kterému v poslední době chodily kvůli Rausisovi stížnosti i ze zahraničí. 
 
„Na fair play dohlíží rozhodčí, ten je první, kdo může konat. Pochopitelně ale nemá šanci například 
vlézt do kabinky, to by nebylo v pořádku. Z toho pohledu mě i překvapilo, že si dovolili na toalety 
umístit kameru a získat tím důkaz,“ řekl Novotný. 
 
Etická komise Mezinárodní šachové federace FIDE zveřejnila na sociálních sítích po Rausisově 
provinění příspěvek, ve kterém stálo, že šachistu s lotyšskými kořeny bedlivě sledovala několik 
posledních měsíců. 
 
„FIDE má díky profesoru Kennethu Reganovi počítačový systém, který zpětně analyzuje partie a 
dává nápovědu, jak moc je podezřelý výkon daného jednotlivce,“ vysvětlil předseda českého 
šachového svazu. „Pan Regan nám napsal, že je rád, že se jeho podezření potvrdilo. O hloubkovou 
analýzu jsme ho požádali na začátku roku a díky tomu se případ dostal do povědomí etické komise 
FIDE. Když se jim pak ozval rozhodčí z turnaje ve Štrasburku, tak udělali jakousi past, která 
zafungovala,“ dodal. 
 
Boj s elektronickým dopingem 
Během šachové partie je zakázáno jakkoliv používat mobilní telefony už více než deset let. S 
technologickým pokrokem se zákaz postupně rozšiřuje i na další elektronická zařízení, která by 
mohla buď přímo pracovat s šachovým programem, nebo výstupy z nich přenášet k hráči. 
 
Dobrý šachový program je ve hře výrazně silnější i než současný suverén světového žebříčku a 
mistr světa Magnus Carlsen. Tzv. elektronický doping se proto hlídá v tomto sportovním odvětví 
především a je v současnosti velkým tématem. 
 
Na vrcholných akcích Šachového svazu České republiky se pro případné odhalení skrytých 
elektronických zařízení používají příruční skenery a detektory podobné těm, které známe z letišť. 
„Během finále české extraligy jsme s negativním výsledkem kontrolovali i Igorse Rausise,“ podotkl 
Novotný. 
 
Kontroly dobře fungují na nejvýznamnějších turnajích světové špičky, kde by byl podobný podvod 
takřka nemyslitelný. Igors Rausis ale objížděl především významem menší turnaje, kde kontroly 
nejsou a ani nemohou být tak důkladné. Už proto, že podobné případy elektronického dopingu jsou 
naprosto ojedinělé. 
 
„Jedna varianta je, že měl mobil schovaný někde na záchodě. Druhá možnost je, že ho mohl mít 
ukrytý někde v bandáži, kterou měl na noze,“ řekl Novotný. 
 
Rodák z Komunarsku zaznamenal v šachu velký výkonnostní vzestup až po 40. narozeninách. V 
osmapadesáti letech se vyšvihl ve světovém žebříčku FIDE na 53. místo a zároveň byl nejstarším 
hráčem v první stovce. Po přistižení Rausis své pochybení přiznal, podepsal doznání a ohlásil konec 



 

 

kariéry. 
 
Jakub Kanta, mov 
 
Open Klatovy pohledem Anny Lhotské 
chess.cz - 15.7.2019 
strana: 00 
Na turnaj v Klatovech jsem opět po roce jela s dvěma cíli – hrát na turnaji dobré šachy proti 
silnějším soupeřům a zvýšit si fyzickou kondici pravidelným sportem, abych dobře zvládala těžké 
turnaje, které mě čekají v druhé polovině roku. Zároveň jsem měla dohodnutou pravidelnou 
šachovou přípravu na dálku s mým trenérem Sergejem Berezjukem a rozbory s kolegy z oddílu 
OAZA Praha. Fyzická příprava proběhla podle plánu, pravidelně ráno 4 km běhu, dva dlouhé 
turistické pochody na Šumavě, dvě beach volejbalová dopoledne, a navíc fotbalový turnaj, který dal 
po fyzické stránce hodně zabrat. Šachová příprava probíhala vždy před partii, podívala jsem se, jak 
hrál soupeř v předchozích partiiích, prostudovala jsem pravděpodobná zahájení soupeře a přehrála 
různé varianty dle doporučení trenéra a vybrala si variantu zahájení, kterou budu hrát já. V partiích 
mě ze zahájení vycházely většinou buď vyrovnané anebo mírně lepší pozice. Bohužel jsem tyto 
pozice proti silnějším soupeřům nedokázala dotáhnout k většímu počtu vítězství, i když jsem skoro 
vždy dohrávala mezi posledními a soupeři to se mnou neměli lehké. Konečné umístění bylo o 
kousek lepší než mé nasazení. Věřím, že turnajový přínos jsou zkušenosti z partii se silnými 
soupeři, které zúročím v budoucnu. Už se těším na příští ročník. 
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Holanďany ovládla Litva. Další dvě medaile pro Čechy 
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Šachový festival v Budějovicích vygeneroval další mistrovskou normu 
ceskobudejovicky.denik.cz +1 - 15.7.2019 
strana: 00 - autor: Qcc Čb 
 
České Budějovice - Aby se mohl šachista stát mezinárodním mistrem nebo dokonce velmistrem, 
musí splnit buď mistrovskou nebo velmistrovskou normu, a to třikrát. 
 

 
 
 
"To může ale jen v turnajích, které splňují náročná kritéria mezinárodní šachové federace FIDE," 
vysvtěluje Jiří Havlíček, který právě takový turnaj úspěšně uspořádal na šachovnicích v 
českobudějovickém KD Vltava. 
 
Takový turnaj se koná v Jižních Čechách jen jednou za rok v rámci Šachového festivalu České 
Budějovice. "Jedná se o uzavřený velmistrovský turnaj, kde startuje deset šachistů. Ti hrají 
systémem každý s každým. Turnaj je hodně náročný, trvá celkem devět dní, každý den se hraje 
jedno kolo, při kterém každý účastník odehraje jednu partii, která může trvat i pět až šest hodin." 
Aby bylo možné usilovat o mistrovskou normu, musí turnaj splňovat náročná kritéria. "Musí v něm 
startovat minimálně tři velmistři, minimálně pět titulovaných šachistů (GM – velmistři, IM – 
mezinárodní mistři, FM – FIDE mistři), musí v něm startovat šachisté z minimálně tří federací a 
řídit ho musí rozhodčí s mezinárodní licencí. Posledním kritériem je průměrný rating turnaje." Ten 
musí být vyšší než 2384 Elo bodů. 
 
Uzavřený velmistrovský turnaj v Českých Budějovicích měl průměrný rating 2450 Elo bodů, čímž 
se stal nejsilnějším uzavřeným velmistrovským turnajem v ČR, kde je možné získat mistrovské 
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normy. V letošním roce startovala ve velmistrovském turnaji řada výrazných českých talentů: IM 
Tomáš Kraus, IM Jakub Szotkowski, IM Jan Vykouk, IM Jakub Půlpán a domácí FM Jan 
Miesbauer. "Díky mládí byl turnaj hodně bojovný," všiml si Havlíček. Z celkem 45 partií jich 
skončilo 28 resultativním výsledkem. I remízy byly v drtivé většině výsledkem nesmlouvavého 
boje. 
 
"Takřka snový start do turnaje měl IM Jakub Szotkowski (3½ ze 4), ale nasazené tempo mu bohužel 
nevydrželo. Naopak překvapivě špatný start (0 ze 2) měl největší favorit GM Hannes Stefansson, 
avšak následující šňůrou 5/5 se dostal do čela turnaje," popisuje Jiří Havlíček z pořadatelského 
QCC České Budějovice. V čele zůstal Stefansson až do konce turnaje. "Dobře hrál i IM Jan 
Vykouk, který až do předposledního kola pošilhával po velmistrovské normě. Bohužel v osmém 
kole přepjal v partii se soupeřem z Indie strunu a bylo po šanci." K radosti nejen pořadatele přece 
jedna norma padla, a to norma mezinárodního mistra. Ziskem potřebných 4½ bodu na ni dosáhl 16ti 
letý FM Filip Boe Olsen z Dánska. "Vzhledem k tomu, že se jednalo už o jeho třetí normu, bude po 
dalším kongresu FIDE v Dánsku další mezinárodní mistr." 
 
K zajímavým bojům na šachovnicích v dalších souběžně hraných turnajích se v Deníku vrátíme. 
Autor: Kamil Jáša 
 
Ve výsledcích a telegraficky 
Mladá fronta DNES - 15.7.2019 
rubrika: Sport - strana: 18 
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Devět dnů a stovky tahů na šachovnici. Podruhé se ve městě konal Bohumín Open, mezinárodně 
obsazený turnaj pro hráče všech výkonnostních kategorií, včetně začátečníků z městské šachové 
školy pro děti. Zastoupení mělo Česko, Polsko a Ukrajina, včetně uznávaných šachových velmistrů. 
 
Czech Open není jen pro mistry, zahraje si každý 
kutnohorsky.denik.cz - 14.7.2019 
strana: 00 - autor: Pavlína Roztočilová 
 
Celou neděli až do půl šesté odpoledne se koná v pardubické ČSOB Pojišťovna areně turnaj v české 
dámě. Je součástí mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2019, který v Pardubicích začal 
ve čtvrtek. 
 

 
 
Nezáleží na věku ani na znalostech. Každý, kdo rád hraje stolní hry, v programu festivalu najde 
řadu akcí určených pro širokou veřejnost. Konají se turnaje například v hospodském kvízu, v 
piškvorkách či v křížovkách. 
 
Současně s Czech Open v areně probíhá i devátý Festival abstraktních her a hlavolamů. „Festival se 
skládá z volného hraní, malých turnajů a dalších aktivit,“ vysvětlují organizátoři. K dispozici je 
několik desítek abstraktních her, ať už takových, které jsou či byly v prodeji, nebo doma 
vyrobených. Festival se snaží ukázat různorodost, strategii a taktiku v hrách, které existují vedle 
těch velmi známých, jako jsou šachy nebo dáma. Za účast na volném hraní se neplatí žádné 
startovné. 
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Skandál českého šachisty. Velmistr podváděl při partii, tajně ji analyzoval mobilem 
echo24.cz - 14.7.2019 
strana: 00 
 
Šachový svět řeší skandál. Na mezinárodním turnaji ve francouzském Štrasburku byl při podvádění 
přistižen český šachový velmistr s lotyšsko-ukrajinskými kořeny Igor Rausis. Během jedné z partií 
si totiž odběhl na toalety, kde přes mobil analyzoval právě rozehranou partii. Přitom byl však 
vyfocen a zároveň usvědčen. S informací přišel server chess24.com. 
 
Na fotografii pořízené z vedlejší záchodové kabinky sedí oblečený Rausis na toaletě a se zaujetím 
se dívá do svého telefonu. Na fotografii je také vidět, že má vyhrnutou levou nohavici a 
obandážované lýtko, přičemž zde pravděpodobně svůj mobil ukrýval. Sám Rausis se k podvádění 
přiznal a připouští, že dostane doživotní distanc. „Alespoň je to, co jsem spáchal, dobrou lekcí. Ne 
však pro mě – já svoji poslední partii šachu již odehrál,“ sdělil Rausis ve svém vyjádření pro server 
chess.com, přičemž očekává, že si oficiální partii již nezahraje. 
 
Jeho cesta vzhůru byla v očích jeho soupeřů přinejmenším podezřelá. Velkého zlepšení totiž dosáhl 
až ve vyšším věku, přičemž ve svých nynějších 58 letech platil dosud za nejstaršího hráče v elitní 
stovce nejlepších šachistů. Nejvýše se český velmistr s lotyšsko-ukrajinskými kořeny dostal na 40. 
místo a po Davidu Navarovi byl považován za druhého nejlepšího českého šachistu. 
 
Právě jeho vzestup, který přišel až po oslavení čtyřicítky, byl ostatním hráčům divný. Rausis se 
dostal do podezření, že během partií podvádí, ale dosud proti němu nikdo neměl jakýkoliv důkaz. 
„Byl někdo z vás v nedávné době překvapen úspěchy Igora Rausise? Hrál jsem s ním dvakrát v 
letech 2013 a 2008, když měl rating 2518, respektive 2486 a nyní vyskočil na 2651. Nikdy jsem 
jeho třídu nezpochybnil, ale získat kolem 200 bodů, když je vám přes 50, je nereálné,“ napsal již v 
minulém roce na Twitter jiný šachista Lawrence Trent. 
 
Igor Rausis se narodil v ukrajinském Komunarsku, ale v minulosti reprezentoval Lotyšsko a 
dokonce Bangladéš. Později získal české občanství. Za českou reprezentaci ovšem nehrál, neboť jej 
svaz vzhledem k mnoha podezřením z podvádění odmítl na reprezentační akce nominovat. 
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výsledky, fakta 
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Rozběhl se velký festival šachu a her 
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Šachista Navara skončil v Grand prix v Rize už v prvním kole 
sport.cz - 13.7.2019 
strana: 00 - autor: ČTK, ¦ 
 
David Navara skončil ve druhém dílu šachové Grand prix v Rize hned v prvním kole. Na turnaji, v 
němž se vyřazovacím způsobem utkává šestnáct špičkových světových šachistů, prohrál s 
Francouzem Maximem Vachierem-Lagravem 0,5:1,5. 
 
Ve čtvrtfinále je také Šachrjar Mamedjarov z Ázerbájdžánu po výhře nad ruským mistrem světa v 
rapid šachu Daniilem Dubovem. Stav dalších šesti zápasů je po klasických partiích nerozhodný a 
bude rozhodovat až rapid šach se zkráceným časem. 
 
Navara, začínající černými figurami, zvolil proti pátému hráči světového žebříčku Caro-Kannovu 
obranu, ale v devátém tahu se nechal zaskočit netradičním pokračováním francouzského velmistra a 
už po 19 tazích kapituloval. Odveta, v níž měl výhodu bílých figur, už přinesla mnohem napínavější 
boj, ale po 46 tazích skončila remízou a do čtvrtfinále postoupil Francouz. 
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Světová šachová elita včetně Davida Navary je v Rize na prestižním seriálu turnajů 
Grand Prix 
sportovnilisty.cz +1 - 13.7.2019 
strana: 00 - autor: Petr Skála 
 
Nejlepší český šachista David Navara vstoupil do prestižního seriálu turnajů Grand Prix, který svádí 
dohromady nejlepší šachisty světa. Dva nejlepší ze seriálu postoupí do Turnaje kandidátů, jehož 
vítěz získá právo vyzvat Magnuse Carlsena. 
 
V lotyšské Rize se ve dnech 11. - 25. července 2019  koná druhý ze čtyř podniků šachové FIDE 
Grand Prix. První turnaj proběhl v květnu 2019 v Moskvě a ovládl jej domácí Jan Něpomňaščij 
před svým krajanem Alexandrem Griščukem. Navara v Rusku nestartoval, podle pravidel GP se 
hráč může zúčastnit tří ze čtyř podniků. Po Rize je na programu ještě turnaj v Hamburku (4. - 18. 
listopadu 2019) a v Tel Avivu (10. - 24. prosince 2019), kde už český velmistr chybět nebude. 
 
Dlouhodobě nejlepší tuzemský šachista si je vědom kvality startovního pole a do Lotyšska odjel se 
skromnými cíli.  
 
"Turnaj je velmi silný. Chci hrát hlavně dobré šachy,"  řekl  Navara, jenž v květnu v Ostravě získal 
svůj devátý titul mistra ČR. 
 
Čtyřdílný seriál Grand Prix je jednou z možností, jak se kvalifikovat do osmičlenného Turnaje 
kandidátů, postoupí tam dva nejlepší šachisté z GP. Právě vítěz tohoto turnaje, který by se měl 
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konat na jaře 2020, se na podzim téhož roku posadí na opačnou stranu šachovnice proti Magnusi 
Carlsenovi a pokusí se mu vzít titul mistra světa. 
 
Na Davida Navaru čeká v Lotyšsku těžká konkurence. Nechybí finalista moskevského turnaje 
Griščuk či čtyřka světového žebříčku Aniš Giri z Nizozemska, poprvé se, stejně jako Navara, v 
seriálu představí i Francouz Maxime Vachier-Lagrave, který je v červencovém vydání žebříčku na 
pátém místě. 
 
Jak říkám... 
 
 
"Rozdíl mezi nejsilnějšími a nejslabšími je dost malý, takže je těžké říci, kdo je favorit. Možná 
Maxime Vachier-Lagrave nebo Alexandr Griščuk, jelikož oba mají pevné nervy a hrají výborně při 
zrychlených tempech. Ale zvítězit může téměř kdokoliv," upozornil na soupeře David  Navara.  
 
V ročníku Grand Prix je celkem 21 šachistů, každého turnaje se jich účastní 16. Podle nových 
pravidel seriálu se hraje vyřazovacím způsobem na dvě partie klasického šachu, v případě 
nerozhodného výsledku přijde na řadu tie-break ve zrychleném tempu hry. 
 
Kromě neodmyslitelné prestiže, která je s postem vyzyvatele spojena, hrají šachisté i o štědré prize 
money. Každý ze čtyř podniků GP je dotován částkou 130 000 EUR (asi 3,3 miliónu Kč), přičemž 
vítěz si přijde na 24 000 EUR (přes 600 000 Kč). 
 
Norský velmistr Magnus Carlsen drží titul mistra světa od roku 2013, naposledy vloni byl jeho 
vyzyvatelem Fabiano Caruana z USA. Na konci dvouletého cyklu mistrovství světa, jehož součástí 
je i Grand Prix, se dočká nového soupeře. Mohl by jím být i David Navara? 
 
(rb, Šachový svaz ČR, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála) 
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K první výhře bulharských dívek přispěla i česká fair play 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Vyškovský deník +5 - 13.7.2019 
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Skandál, český šachista podváděl. Na záchodě si na mobilu analyzoval partii 
idnes.cz - 13.7.2019 
strana: 00 - autor: Autoři:, ČTK,,, iDNES.cz 
„Bohužel, nemám žádnou zbraň na svou obranu. Ve čtvrtek večer jsem byl záběrem kamery 
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přistižen, jak držím v ruce telefon během rozehrané hry. Nyní zaplatím nejvyšší cenu za porušení 
šachových pravidel,“ řekl serveru Rausis, který je v současnosti v českém žebříčku druhý za 
dlouholetou domácí jedničkou Davidem Navarou. 
„Omluvil jsem se pořadatelům, že jsem svým chováním zničil regulérnost jejich turnaje. Podepsal 
jsem prohlášení, že jsem vinen v plném rozsahu. Samozřejmě také můžu slíbit, že ukončuji 
kariéru,“ uvedl Rausis, který má lotyšské kořeny. 
Podle generálního ředitele mezinárodní federace Emila Sutovského se bude případem zabývat nejen 
etická komise FIDE, ale také francouzská policie. 
„Lituji toho, co jsem udělal. Dostanu nejspíš doživotní trest zákazu činnosti, naprosto jsem si 
poničil své jméno a zničil jsem také důvěru všech svých kolegů a přátel,“ řekl šachista. 
Rausis zaznamenal velký výkonnostní vzestup až po 40. narozeninách a odborníci i soupeři ho 
dlouho podezřívali z podvádění. „Spousta hráčů i expertů o něm říkala, že hraje jako robot. Takové 
zlepšení v tomto věku bez podvádění je nemyslitelné. Proto jsme podali podnět nejen k FIDE, ale se 
situací jsme navíc obeznámili i jeho klub - Beskydskou šachovou školu,“ řekl serveru Lidovky.cz 
předseda českého svazu Viktor Novotný. Z podvodu se však podařilo Rausise usvědčit až nyní. 
Kvůli podezřelým výkonům ho svaz odmítal nominovat na reprezentační akce. „Pana Rausise jsme 
donutili k tomu, aby podal žádost k FIDE, že chce změnit občanství a reprezentovat jinou zemi,“ 
uvedl Novotný. V minulosti hrál Rausis za Lotyšsko a Bangladéš. 
V současnosti je na 53. místě žebříčku FIDE a je nejstarším hráčem v první stovce. Hodnocení má 
2686 poté, co si ho v posledních šesti letech neustále navyšoval. 
Podobný případ řešila FIDE v roce 2015, kdy byl při podvádění s mobilním telefonem přistižen 
gruzínský šachista Gaioz Nigalidze, který podezřele často odcházel během turnaje v Dubaji na 
toaletu. Nyní třicetiletý hráč přišel o titul velmistra a dostal zákaz startů na tři roky. 
 
  



 

 

"Hrál jako robot." Zázračný český šachista Rausis podváděl, na záchodě měl mobil 
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České šachy zažívají ostudu mezinárodních rozměrů. Druhý nejlepší tuzemský šachista a nejstarší 
hráč světové stovky Igors Rausis na turnaji ve Štrasburku podváděl. Rozhodčí ho přistihli, když na 
záchodě za pomocí mobilu analyzoval právě probíhající partii. Rausis se ke svému činu přiznal. 
"Nemám žádnou zbraň na svou obranu," řekl serveru Lidovky.cz a oznámil konec kariéry. 
Českého velmistra ukrajinsko-lotyšského původu odhalil kamerový záznam, který zachytil, jak 
během rozehrané partie na záchodě sedí oblečený na míse s mobilem v ruce. Rausis se následně k 
podvodu doznal. 
"Už ve čtvrtek jsem se omluvil pořadatelům, že jsem svým chováním zničil regulérnost jejich 
turnaje. Podepsal jsem prohlášení, že jsem vinen v plném rozsahu. Samozřejmě také můžu slíbit, že 
ukončuji kariéru," řekl serveru Lidovky.cz Igors Rausis, který na turnaji startoval jako nejvýše 
nasazený šachista. 
Dodal, že počítá s doživotním zákazem činnosti. "Naprosto jsem si poničil své jméno a zničil jsem 
také důvěru všech svých kolegů a přátel," řekl. 
"Takové zlepšení je bez podvádění nesmyslné" 
Nebylo to přitom poprvé, co se na Rausise rozhodčí zaměřili. Jeho příběh se totiž mohl zdát až 
příliš pohádkový. Český šachista po svých čtyřicátých narozeninách zaznamenal razantní zlepšení a 
díky bezkonkurenčním výkonům se ve svých osmapadesáti letech letos vyšplhal až na 40. místo v 
žebříčku FIDE, jehož první stovku jinak zpravidla okupují o třicet let mladší hráči. 
 
Rausis se tedy stal inspirací pro mnoho starších šachistů, zároveň se ale proti němu začala šířit 
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rozsáhlá podezření, a to zejména mezi českými hráči. Na žádost Šachového svazu České republiky 
tak Rausise už v roce 2017 prošetřovali čeští i světoví rozhodčí. 
"Spousta hráčů i expertů o něm říkala, že hraje jako robot. Takové zlepšení v tomto věku bez 
podvádění je nemyslitelné," řekl serveru Lidovky.cz předseda svazu Viktor Novotný. 
 
Nebyly důkazy 
 
I přes několik inspekcí ale důkazy stále chyběly. "Víte, špičkoví šachisté jsou naprosto alergičtí na 
podvody, Rausis jim bral ocenění, peníze, slávu. Dlouho proti němu brojili, ale nemohli jsme nic 
dělat," sdělil Novotný LN s tím, že nyní cítí zadostiučinění. 
Český svaz šachistů jej dokonce řadu let odmítal zařadit do reprezentace a Rausisovi doporučil, aby 
změnil občanství a hrál za jinou zemi. Velmistr už předtím reprezentoval Lotyšsko a Bangladéš, 
české občanství získal díky bydlišti ve Varnsdorfu. 
Rausis byl také okamžitě vyloučen ze svého klubu Beskydská šachová škola. Jeho zástupce Petr 
Záruba přitom dosud patřil mezi Rausisovy obhájce. "Ctili jsme presumpci neviny," řekl Záruba. 
"Hází to na náš klub velice špatné světlo v Česku i zahraničí," dodal. 
 
Světová šachová elita včetně Davida Navary se sjede do Rigy 
chess.cz - 12.7.2019 
strana: 00 
 
Nejlepší český šachista David Navara vstoupí tento týden do prestižního seriálu turnajů Grand Prix, 
který svádí dohromady nejlepší šachisty světa. Dva nejlepší ze seriálu postoupí do Turnaje 
kandidátů, jehož vítěz získá právo vyzvat Magnuse Carlsena. 
 
V lotyšské Rize se ve dnech 11. – 25. 7.  bude konat druhý ze čtyř podniků šachové FIDE Grand 
Prix. První turnaj proběhl v květnu v Moskvě a ovládl jej domácí Jan Něpomňaščij před svým 
krajanem Alexandrem Griščukem. Navara v Rusku nestartoval, podle pravidel GP se hráč může 
zúčastnit tří ze čtyř podniků. Po Rize je na programu ještě turnaj v Hamburku (4. – 18. 11. 2019) a 
Tel Avivu (10. – 24. 12. 2019), kde český velmistr chybět nebude. 
 
Dlouhodobě nejlepší tuzemský šachista si je vědom kvality startovního pole a do Lotyšska jede se 
skromnými cíli. „Turnaj je velmi silný. Chci hrát hlavně dobré šachy a rád bych vyhrál první zápas. 
Ale to se podaří jen polovině účastníků,“ říká Navara, jenž v květnu v Ostravě získal svůj devátý 
titul mistra ČR. 
 
Čtyřdílný seriál Grand Prix je jednou z možností, jak se kvalifikovat do osmičlenného Turnaje 
kandidátů, postoupí tam dva nejlepší šachisté z GP. Právě vítěz tohoto turnaje, který by se měl 
konat na jaře 2020, se na podzim téhož roku posadí na opačnou stranu šachovnice proti Magnusi 
Carlsenovi a pokusí se mu vzít titul mistra světa. 
 
Na Davida Navaru čeká v Lotyšsku těžká konkurence. Nechybí finalista moskevského turnaje 
Griščuk či čtyřka světového žebříčku Aniš Giri z Nizozemska, poprvé se, stejně jako Navara, v 
seriálu představí i Francouz Maxime Vachier-Lagrave, který je v červencovém vydání žebříčku na 
pátém místě. 
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„Rozdíl mezi nejsilnějšími a nejslabšími je dost malý, takže je těžké říci, kdo je favorit. Možná 
Maxime Vachier-Lagrave nebo Alexandr Griščuk, jelikož oba mají pevné nervy a hrají výborně při 
zrychlených tempech. Ale zvítězit může téměř kdokoliv,“ upozorňuje Navara, jenž se svého 
soupeře do prvního kola dozví až po losování, které proběhne 11. července. 
 
 V ročníku Grand Prix je celkem 21 šachistů, každého turnaje se jich účastní 16. Podle nových 
pravidel seriálu se hraje vyřazovacím způsobem na dvě partie klasického šachu, v případě 
nerozhodného výsledku přijde na řadu tie-break ve zrychleném tempu hry. 
 
Kromě neodmyslitelné prestiže, která je s postem vyzyvatele spojena, hrají šachisté i o štědré prize 
money. Každý ze čtyř podniků GP je dotován částkou 130 000 EUR (asi 3,3 miliónu Kč), přičemž 
vítěz si přijde na 24 000 EUR (přes 600 000 Kč). 
 
Norský velmistr Magnus Carlsen drží titul mistra světa od roku 2013, naposledy vloni byl jeho 
vyzyvatelem Fabiano Caruana z USA. Na konci dvouletého cyklu mistrovství světa, jehož součástí 
je i Grand Prix, se dočká nového soupeře. Mohl by jím být i David Navara? 
 
Článek publikován 12. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
 
  



 

 

Festival „odpálí“ evropský šampionát v královské hře 
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Czech Open slaví třicetileté jubileum 
kutnohorsky.denik.cz - 11.7.2019 
strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 
 
Dvě magická slůvka… A znovu pro zástupce všech kontinentů. Czech Open, pardubický festival 
šachu a her letos slaví třicetileté jubileum. 
 
Úvodní tah je na pořadu ve čtvrtek. 
 
Velmistrovská síla 
Od roku 2002 už sice nejsou šachy sólistou, ale pořád jim patří hlavní slovo. Ať už kvantitou či 
kvalitou. Program v královské hře nabídne hned sedmadvacet turnajů. V různých šachových 
disciplínách. 
 
Největší pozornost tradičně poutá velmistrovský. Jako jediný se může pochlubit číslem třicet. Ano, 
nechyběl na žádném z ročníků. Ten letošní se může považovat za jeden z nejsilnějších v historii. 
Ne-li nejsilnější. Chcete důkaz? V první dvacítce nasazených je „ukryto“ deset celkových vítězství. 
 
„Jedničkou je pardubický odchovanec Viktor Láznička, který vyhrál turnaj dvakrát. A turnajovou 
dvojkou Sergej Movsesjan. Arménský šachista, žijící v Praze s vřelým vztahem k Pardubicím. 
Nastupuje za ně i v extralize družstev. Ten jako jediný zvítězil ve třech ročnících. Naposledy v 
loňském roce,“ představuje největší favority zástupce ředitele festivalu Petr Laušman. 
 
Mládež i pokročilí 
Návrat po sedmi letech. Paralelně s festivalem se uskuteční mistrovství Evropy mládeže. 
 
„Od posledního ročníku v Pardubicích zaznamenala soutěž účastnický nárůst. Zatímco tehdy se 
konala jen ve dvou kategoriích, tak letos budou turnaje rozděleny i pro dvě věkové skupiny. Jejich 
počet se tedy zdvojnásobí,“ vysvětluje ředitel festivalu Jan Mazuch. 
 
Movsesjan je hlavní hvězdou také atraktivního rapid šachu. To už ale je stará záležitost. Naopak 
novinkou v šachovém programu Czech Open je „turnaj pokročilých“. 
 
„Připravili jsme ho speciálně pro tento jubilejní ročník. Jedná se o klání hráčů starších třiceti let. 
Tedy byly na světě ještě před tím, než vznikl náš festival,“ přibližuje Petr Laušman. 
 
Nejen královskou hrou jest člověk v Pardubicích živ… Šachy doprovodí na festivalu patnáct 
odvětví ze světa deskových i karetních her. 
 
Hlavní taháky festivalu šachu a her 
ŠACHY: Pardubice Open – velmistrovský turnaj (19. – 28.7), Pardubice kraj Open – mistrovství 
České republiky v rapidu (17. – 18.7), Český lev Kolešovice Open – MČR čtyřčlenných družstev 
(11. – 14.7.), Chládek a Tintěra Open: turnaj pro hráče starších třiceti let (19. – 28.7), Bulínský, 
Vávra and Partners Open: MČR v bleskovém maratonu (15. – 16.7.), Staropramen Open: MČR v 
holanďanech (13.7), Tlapnet Open: MČR ve Fischerových šachách (16.7.), MISTROVSTVÍ 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=fafeb131-68b2-4542-b28e-aaa065d282e2&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

EVROPY – družstev mládeže (11. – 14.7). BRIDŽ: Stapro Open: halvní turnaj dvojic (13.7), Ave – 
kontakt Open: turnaj družstev (12. a 14.7). SHOGI: mistrovství České republiky (13. – 14.7). GO: 
Moyo Open – turnaj (12. – 14.7). DÁMA: turnaj v mezinárodní dámě (12. – 13.7), turnaj v České 
dámě (14.7.). SCRABBLE: Evropa Restaurant Open – kvalifikace na MČR. PIŠKVORKY: Hotel 
Labe Open – MČR (13. – 14.7.). Vše ČSOB Pojišťovna ARENA. HOSPODSKÝ KVÍZ: MČR (12. 
– 14.7, Palace Pardubice). 
Autor: Zdeněk Zamastil 
 
Startuje Czech Open. Do Pardubic se sjíždí tisíce šachistů a hráčů 
vzpravy.cz - 11.7.2019 
strana: 00 - autor: David Záruba 
PARDUBICE – Ve čtvrtek 11. července startuje v Pardubicích jubilejní 30. ročník mezinárodního 
festivalu šachu a her Czech Open. Do východočeské metropole by se podle organizátorů mělo 
během července sjet včetně doprovodných osob na pět tisíc lidí. 
 

 
 
Celý festival začne Mistrovstvím Evropy mládežnických družstev, kde se očekává účast zhruba 120 
čtyřčlenných týmů. Festival čítá kromě hlavních turnajů také velké množství dalších turnajů a her.  
 
„Oproti loňskému roku bude jen mírný nárůst v počtu hráčů, ale co se týká ubytování, tak jsou 
Pardubice po celou dobu opravdu narvané,“ říká zástupce ředitele turnaje Petr Laušman. 
 
Letošní jubilejní ročník se svojí strukturou příliš nijak neliší od předcházejících ročníků, ale je 
specifický tím, že se po sedmileté pauze v rámci festivalu na jeho začátku koná Mistrovství Evropy 
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družstev mládeže.  
 
Tato soutěž od té doby, co se v Pardubicích konala naposledy, zaznamenala poměrně velký vzestup, 
jelikož se tehdy hrálo jen v otevřené kategorii a kategorii dívek, letos je to rozděleno i na věkové 
kategorie a také přihlášených družstev je více než bylo v minulosti.  
 
„Nejprestižnější se samozřejmě kategorie chlapců do osmnácti let, která je i velice silná, řada hráčů 
poté zůstane na Czech Openu také na hlavní turnaje. V kategorii Open do osmnácti let se 
mistrovství zúčastní patnáct družstvem mezi nimiž je i jedno české, které se podle ratingu na 
jedenácté místě. Není favoritem a jakékoliv vylepšení nasazení z jedenáctého místa bude určitě 
úspěchem. Nejpočetněji obsazená je kategorie dívek do osmnácti let, kde bude včetně dvou českých 
startovat celkem osmnáct družstev, zúčastní se také družstvo Moravskoslezského kraje. Dvě 
nejvýše nasazená družstva v kategorii dívek U18 jsou z Bulharska, to je však aktuálně vyřazeno 
Evropské šachové federace, družstva ale mohou ale startovat pod její hlavičkou,“ vysvětluje 
zajímavost zástupce ředitele Petr Laušman a dodává: „Pro týmy chystáme řadu speciálních akcí, 
například prohlídku nočních Pardubic, budou mít možnost sportování zdarma na Univerzitě 
Pardubice. Věříme, že si to zde všichni užijí.“ 
 
Velkou pozornost na sebe poutá samozřejmě také otevřený velmistrovský turnaj Pardubice Open, 
který v ČSOB Pojišťovna areně proběhne od 19. do 28. července.  
 
„Největšími favority podle ratingu jsou pardubický Viktor Láznička a druhý je také dá se říci 
Pardubák – Arménec Sergei Movsesian, u něhož je zajímavostí, že jako jediný hráč v historii 
zvítězil v hlavní kategorii na Czech Openu třikrát, naposledy minulý rok, bude tedy obhajovat 
vítězství,“ podotýká Laušman. 
 
Třetím nasazeným je Jorden van Foreest z Nizozemska, velmi mladý a talentovaný hráč z TOP5 
hráčů do dvaceti let, kterému se loni v Pardubicích příliš nedařilo, takže si jistě bude chtít spravit 
chuť a dokázat, že šachy opravdu umí.  
 
Na čtvrtém místě se dle ratingu nachází hráč z exotické země, Peruánec Martinez Alcantara, jenž se 
v roce 2018 stal mistrem světa do osmnácti let a zatím nikdy v Pardubicích nebyl, bude to tak velké 
oživení turnaje. Letošní ročník bude zajímavý také tím, že v něm bude startovat i loňský mistr světa 
do osmnácti let Viktor Gažík a mistr světa nad pětašedesát let Vlastimil Jansa. Třicátá pátá nasazená 
bude ženská zástupkyně Dinara Saduakassová, jež se stala před pěti leti mistryní světa, když jí bylo 
třináct let.  
 
Co se týká českých ambicí, tak jako pátý nasazený je Jan Krejčí, který minulý rok na Czech Openu 
nehrál, ale předloni zvítězil. Na deváté pozici se nachází dvojnásobný vítěz Vlastmil Babula a hned 
za ním talentovaný Vojtěch Plát.  
 
„Letošní novinkou bude velký putovní pohár, kde budou štítky všech devětadvaceti vítězů a od 
letošního roku bude vždy přidáván štítek dalšího vítěze,“ prozradil Laušman. 
 
Novinkou festivalu připravovanou právě k jubilejnímu třicátému ročníku je turnaj pro hráče starší 



 

 

třiceti let, což znamená, že byli na světě ještě před tím, než vznikl festival. Tento turnaj nabízí 
starším hráčům zahrát si mezi sebou a v uvozovkách vyhnout se mladým talentovaným hráčům, 
kteří mají s sebou trenéry a připravují se na své soupeře.  
 
„Celkový trend v posledních letech, který je letos opravdu extrémně vidět, je ten, že se turnaje 
omlazují, takže množtsví mladých hráčů narůstá. Když jsem se díval na ročníky narození, tak více 
než polovina startovního pole je ročník 2000 a mladší, což je samozřejmě dobře, protože je vidět, že 
je o šachy mezi mladými lidmi po celém světě zájem. Mezi mladými hráči hraje prim Indie, letos 
bude na Czech Openu řada silných hráčů právě z této země,“ vysvětluje Laušman. 
 
V otevřeném Mistrovství ČR v rapid šachu nastoupí s nejvyšším ratingem Sergei Movsesian 
následovaný dvěma ruskými šachisty.  
 
„Evgeny Vorobiov je čerstvě z května vítěz turnaje v Teplicích, což je jeden z TOP5 turnajů v 
České republice. Ve startovní listině bych také upozornil na dvanáctém místě na Valderrama 
Quicena z Kolumbie, letos přijede širší reprezentační výběr Kolumbie, který bude hrát turnaje na 
začátku Czech Openu,“ přidal na tiskové konferenci při výčtu účastníků Laušman. 
 
Druhým největším turnajem co do počtu účastníků bude po šachách druhý ročník Mistrovství České 
republiky v hospodském kvízu, v loňském roce hrálo 35 družstev a letos se jejich počet zvýšil o 
dalších dvacet, což znamená téměř čtyři sta účastníků. Celorepublikově hraje Hospodskou ligu ve 
120 restauracích řádově 1500 týmů a ty nejlepší z nich se utkají ve finále, které proběhne od 12. do 
14. července právě zde v Pardubicích. 
 
„Po delší pauze bude v Pardubicích Mistrovství České republiky v shogi, což má souvislost s tím, 
že v Pardubicích vznikl klub shogi, k čemuž určitě Czech Open také přispěl,“ prozradil další 
zajímavou novinku festivalu jeho ředitel Jan Mazuch. 
 
Letošní ročník festivalu Czech Open je jubilejní třicátý, za třicet let na festivalu hrálo dohromady 
necelých 100 tisíc lidí z více než sto zemí světa ve všech turnajích, někteří účastníci přijedou už po 
devětadvacáté, ale není tu nikdo, kdo by i s letošním odehrál všech třicet ročníků.  
 
Nejprve byl Czech Open pouze festival šachu, hdy se poprvé přidaly v roce 2000. „Těsně po 
revoluci jsme s Petrem Laušmanem a dalšími dvěma kolegy, kteří již nežijí, debatovali týden co 
týden o tom, jak by měl festival vypadat. Až jsme se rozhodli, že nebudeme dělat žádné víkendové 
turnaje, ale že uděláme pořádný turnaj, který bude trvat týden a bude se počítat do žebříčku, což byl 
nápad jednoho ze zakládajícíh členů Vladimíra Nováka, jehož memoriál se uskutečňuje již řadu let 
v rámci festivalu. Dalším zakládajícím členem byl Svatoslav Záhorovský, který když viděl, jak s 
Petrem Laušmanem hrajeme šachy, tak řekl, že se na to nemůže dívat a doporučuje nám šachy spíše 
organizovat než hrát,“ prozradil ředitel Jan Mazuch. Vstup na festival je po celou dobu turnaje 
zdarma. 
 
Czech Open 2019 CZECH OPEN 2019 
chess.cz - 11.7.2019 
strana: 00 - autor: Čsob Pojišťovna 
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XXX. ročník mezinárodního festivalu šachu a her 
 
11.7. – 28.7. 2019, Pardubice, ČSOB Pojišťovna arena 
 
www.czechopen.net 
 
PARDUBICE – Ve východočeské metropoli začíná ve čtvrtek 11. července jubilejní 30. ročník 
mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open, první ročník se uskutečnil těsně po revoluci v 
roce 1990. Do Pardubic by se podle organizátorů mělo během července sjet včetně doprovodných 
osob na pět tisíc lidí. Celý festival začne Mistrovstvím Evropy mládežnických družstev, kde se 
očekává účast zhruba 120 čtyřčlenných týmů. Festival čítá kromě hlavních turnajů také velké 
množství dalších turnajů a her. „Oproti loňskému roku bude jen mírný nárůst v počtu hráčů, ale co 
se týká ubytování, tak jsou Pardubice po celou dobu opravdu narvané,“ říká Petr Laušman. 
 
Letošní jubilejní ročník se svojí strukturou příliš nijak neliší od předcházejících ročníků, ale je 
specifický tím, že se po sedmileté pauze v rámci festivalu na jeho začátku koná Mistrovství Evropy 
družstev mládeže. Tato soutěž od té doby, co se v Pardubicích konala naposledy, zaznamenala 
poměrně velký vzestup, jelikož se tehdy hrálo jen v otevřené kategorii a kategorii dívek, letos je to 
rozděleno i na věkové kategorie a také přihlášených družstev je více než bylo v minulosti. 
„Nejprestižnější se samozřejmě kategorie chlapců do osmnácti let, která je i velice silná, řada hráčů 
poté zůstane na Czech Openu také na hlavní turnaje. V kategorii Open do osmnácti let se 
mistrovství zúčastní patnáct družstvem mezi nimiž je i jedno české, které se podle ratingu na 
jedenácté místě. Není favoritem a jakékoliv vylepšení nasazení z jedenáctého místa bude určitě 
úspěchem. Nejpočetněji obsazená je kategorie dívek do osmnácti let, kde bude včetně dvou českých 
startovat celkem osmnáct družstev, zúčastní se také družstvo Moravskoslezského kraje. Dvě 
nejvýše nasazená družstva v kategorii dívek U18 jsou z Bulharska, to je však aktuálně vyřazeno 
Evropské šachové federace, družstva ale mohou ale startovat pod její hlavičkou,“ vysvětluje 
zajímavost zástupce ředitele Petr Laušman a dodává: „Pro týmy chystáme řadu speciálních akcí, 
například prohlídku nočních Pardubic, budou mít možnost sportování zdarma na Univerzitě 
Pardubice. Věříme, že si to zde všichni užijí.“ 
 
Velkou pozornost na sebe poutá samozřejmě také otevřený velmistrovský turnaj Pardubice Open, 
který v ČSOB Pojišťovna areně proběhne od 19. do 28. července. „Největšími favority podle 
ratingu jsou pardubický Viktor Láznička a druhý je také dá se říci Pardubák – Arménec Sergei 
Movsesian, u něhož je zajímavostí, že jako jediný hráč v historii zvítězil v hlavní kategorii na Czech 
Openu třikrát, naposledy minulý rok, bude tedy obhajovat vítězství,“ podotýká Laušman. 
 
Třetím nasazeným je Jorden van Foreest z Nizozemska, velmi mladý a talentovaný hráč z TOP5 
hráčů do dvaceti let, kterému se loni v Pardubicích příliš nedařilo, takže si jistě bude chtít spravit 
chuť a dokázat, že šachy opravdu umí. Na čtvrtém místě se dle ratingu nachází hráč z exotické 
země, Peruánec Martinez Alcantara, jenž se v roce 2018 stal mistrem světa do osmnácti let a zatím 
nikdy v Pardubicích nebyl, bude to tak velké oživení turnaje. Letošní ročník bude zajímavý také 
tím, že v něm bude startovat i loňský mistr světa do osmnácti let Viktor Gažík a mistr světa nad 
pětašedesát let Vlastimil Jansa. Třicátá pátá nasazená bude ženská zástupkyně Dinara 



 

 

Saduakassová, jež se stala před pěti leti mistryní světa, když jí bylo třináct let. Co se týká českých 
ambicí, tak jako pátý nasazaný je Jan Krejčí, který minulý rok na Czech Openu nehrál, ale předloni 
zvítězil. Na deváté pozici se nachází dvojnásobný vítěz Vlastmil Babula a hned za ním talentovaný 
Vojtěch Plát. „Letošní novinkou bude velký putovní pohár, kde budou štítky všech devětadvaceti 
vítězů a od letošního roku bude vždy přidáván štítek dalšího vítěze,“ prozradil Laušman. 
 
Novinkou festivalu připravovanou právě k jubilejnímu třicátému ročníku je turnaj pro hráče starší 
třiceti let, což znamená, že byli na světě ještě před tím, než vznikl festival. Tento turnaj nabízí 
starším hráčům zahrát si mezi sebou a v uvozovkách vyhnout se mladým talentovaným hráčům, 
kteří mají s sebou trenéry a připravují se na své soupeře. „Celkový trend v posledních letech, který 
je letos opravdu extrémně vidět, je ten, že se turnaje omlazují, takže množtsví mladých hráčů 
narůstá. Když jsem se díval na ročníky narození, tak více než polovina startovního pole je ročník 
2000 a mladší, což je samozřejmě dobře, protože je vidět, že je o šachy mezi mladými lidmi po 
celém světě zájem. Mezi mladými hráči hraje prim Indie, letos bude na Czech Openu řada silných 
hráčů právě z této země,“ vysvětluje Laušman. 
 
V otevřeném Mistrovství ČR v rapid šachu nastoupí s nejvyšším ratingem Sergei Movsesian 
následovaný dvěma ruskými šachisty. „Evgeny Vorobiov je čerstvě z května vítěz turnaje v 
Teplicích, což je jeden z TOP5 turnajů v České republice. Ve startovní listině bych také upozornil 
na dvanáctém místě na Valderrama Quicena z Kolumbie, letos přijede širší reprezentační výběr 
Kolumbie, který bude hrát turnaje na začátku Czech Openu,“ přidal na tiskové konferenci při výčtu 
účastníků Laušman. 
 
Druhým největším turnajem co do počtu účastníků bude po šachách druhý ročník Mistrovství České 
republiky v hospodském kvízu, v loňském roce hrálo 35 družstev a letos se jejich počet zvýšil o 
dalších dvacet, což znamená téměř čtyři sta účastníků. Celorepublikově hraje Hospodskou ligu ve 
120 restauracích řádově 1500 týmů a ty nejlepší z nich se utkají ve finále, které proběhne od 12. do 
14. července právě zde v Pardubicích. 
 
„Po delší pauze bude v Pardubicích Mistrovství České republiky v shogi, což má souvislost s tím, 
že v Pardubicích vznikl klub shogi, k čemuž určitě Czech Open také přispěl,“ prozradil další 
zajímavou novinku festivalu jeho ředitel Jan Mazuch. 
 
Letošní ročník festivalu Czech Open je jubilejní třicátý, za třicet let na festivalu hrálo dohromady 
necelých 100 tisíc lidí z více než sto zemí světa ve všech turnajích, někteří účastníci přijedou už po 
devětadvacáté, ale není tu nikdo, kdo by i s letošním odehrál všech třicet ročníků. Nejprve byl 
Czech Open pouze festival šachu, hdy se poprvé přidaly v roce 2000. „Těsně po revoluci jsme s 
Petrem Laušmanem a dalšími dvěma kolegy, kteří již nežijí, debatovali týden co týden o tom, jak by 
měl festival vypadat. Až jsme se rozhodli, že nebudeme dělat žádné víkendové turnaje, ale že 
uděláme pořádný turnaj, který bude trvat týden a bude se počítat do žebříčku, což byl nápad 
jednoho ze zakládajícíh členů Vladimíra Nováka, jehož memoriál se uskutečňuje již řadu let v 
rámci festivalu. Dalším zakládajícím členem byl Svatoslav Záhorovský, který když viděl, jak s 
Petrem Laušmanem hrajeme šachy, tak řekl, že se na to nemůže dívat a doporučuje nám šachy spíše 
organizovat než hrát,“ prozradil ředitel Jan Mazuch. Vstup na festival je po celou dobu turnaje 
zdarma. 



 

 

 
Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových stránkách 
http://www.czechopen.net/. 
 
Adam Joska 
tiskový mluvčí Czech Open 2019 
774 044 960 
czechopenpardubice@gmail.com 
 
Článek publikován 11. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
 
  



 

 

Na zteč jdou šachisté nebo hráči bridže 
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Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí 
Pardubický deník +3 - 11.7.2019 
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Festival začíná, do akce jdou šachisté, ale i hráči bridže 
Mladá fronta DNES - 11.7.2019 
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Do Pardubic přijedou šachisté z 50 zemí. Organizátoři řeší elektronický doping, 
nápověda se vejde i do tužky 
rozhlas.cz - 11.7.2019 
strana: 00 - autor: Miroslav Hruban 
 
Od čtvrtka ožijí Pardubice jubilejním 30. ročníkem festivalu šachu a her Czech Open. Na začátku, 
těsně po revoluci byly plány udělat víkendový šachový miniturnaj. Už první ročník ale předčil 
očekávání. 
 
„Jeden starší kolega nám řekl, že bychom neměli být troškaři a udělat turnaj aspoň týdenní, který se 
bude počítat do světového a českého žebříčku. Využil svých kontaktů, takže už na první ročník 
přijeli i hráči ze zahraničí,“ vzpomíná na první Czech Open pořadatel Jan Mazuch. 
 
Ani tentokrát nebude chybět řada zahraničních hráčů. Jan Mazuch věří, že se povede překonat 
rekord: „Letos dorazí hráči z 57 zemí, může se stát, že někteří nepřijedou, ale měl by padnout 
rekord přes padesát zemí. Počet hráčů se složitě určuje. Někdo si zahraje bleskový turnaj, někdo 
tady stráví tři týdny. S doprovodnými osobami se tady bude pohybovat kolem pěti tisíc lidí.“ 
 
Oblíbené Pardubice 
 
V posledních letech se počet hráčů výrazně nenavyšuje a drží se na stálých číslech. Přibývá ale lidí, 
kteří hráče doprovází. „Výrazným způsobem se omladila účast v hlavních šachových turnajích. 
Počet hráčů do dvaceti let procentuálně výrazně stoupá. Přijíždějí s nimi rodinní příslušníci. A pak 
tady mají doprovodný program a v Pardubicích se v létě i něco děje po té kulturní stránce, takže tu 
mají co dělat,“ vysvětluje Jan Mazuch. 
 
Doprovodný program letos zahrnuje tradiční výlet do zoo, tentokrát padla volba na tu Jihlavskou. 
Nebude chybět ani oblíbená noční prohlídka Pardubic s komentářem. Nejoblíbenější akcí mezi 
účastníky je doprovodný turnaj v malé kopané, tradiční jsou stolní tenis, bowling, sudoku, křížovky 
a celá řada dalších akcí. 
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Elektronický doping 
 
Kromě toho na pořadatele čeká i několik nelehkých úkolů: „Jsou určité arabské země, jejichž hráči 
pravidelně nenastupují proti hráčům z Izraele, takže tomu se snažíme předejít tím, že do programu 
zabudujeme možnost, že nebudou proti sobě nasazování.“ 
 
 Ředitel festivalu Czech Open Jan Mazuch Ředitel festivalu Czech Open Jan Mazuch|foto: Honza 
Ptáček 
A dalším problémem je tzv. elektronický doping. „V dnešní době je snadno přístupný software, 
který je schopný porazit mistra světa a zároveň se neustále zmenšuje a zlevňuje hardware. Takže 
dnes můžete mít nápovědu v tužce v hodinkách, v čemkoliv a je tomu potřeba nějakým způsobem 
předcházet,“ říká Jan Mazuch a doplňuje: „Největší opatření přinese mistrovství Evropy mládeže 
družstev. Hráči budou odděleni paravány, přístup nebudou mít ani rodiče. Používat budeme také 
detektory. Existuje i software, který dokáže hodnotit partii v tom smyslu, jestli to je hra lidská, nebo 
počítačová.“ 
 
Hrát si můžou i návštěvníci 
 
Pro diváky je po celou dobu festivalu vstup do haly zdarma. Je pro ně připravena také celá řada 
akcí: „Budou tam prezentovány různé hry ať už tradiční, nebo nové. Potom tam taky budou soutěže, 
kde se můžete přihlásit tak, že prostě přijdete a zahrajete si. Je to celá řada vedlejších šachových 
turnajů, nebo soutěž v luštění křížovek a sudoku.“ 
 
Na turnaji se předvede celá řada hráčů zvučných jmen. „V hlavním velmistrovském turnaji je 
prvním nasazeným hráčem Pardubák Viktor Láznička, který už dvakrát v turnaji zvítězil. Jako 
dvojka je Sergej Movsesjan, který sice hraje pod vlajkou Arménie, nicméně reprezentuje Pardubice 
v extralize už asi 20 let. Dále to bude Honza Krejčík, který předloni vyhrál Czech Open. Potom tam 
uvidíme dvojnásobného vítěze Vlastu Babulu a extrémně silnými hráči jsou Jirka Štoček a Vojta 
Plát,“ vyjmenovává naše želízka v ohni Jan Mazuch. 
 
  



 

 

Miroslav Marek: České šachové rekordy a jiné černo-bílé zajímavosti 
pozitivni-noviny.cz - 10.7.2019 
strana: 00 - autor: Publicistika Víte 
 
Šachové rekordy – výpis z České knihy rekordů: 
 
Nejvíc šachových partií odehraných nonstop jedním hráčem 
Rekord v simultánce vytvořil v roce 1984 mezinárodní šachový velmistr ing. Vlastimil Hort v 
Kolíně nad Rýnem, když za 32 hodin a 30 minut sehrál 663 partií, vždy na 120 šachovnicích 
najednou. Nachodil přitom na 50 km, nikoliv však normální chůzí, ale úkroky. Po každém kole měl 
nárok na 5 minut odpočinku. 
 
Největší kovové šachy 
Pavel Tasovský, Dalibor Rybníček, Luboš Jan a Jiří Ondráček vykovali sadu obřích šachových 
figur o celkové hmotnosti 640 kg. Jejich výška se pohybuje v rozmezí od 83,7 cm do 124 cm a 
hmotnost od 17 kg do 27 kg. Šachy jsou vyrobeny pro šachovnici o rozměru pole 70 x 70 cm. 
Kuriózní šachy byly oficiálně zaevidovány do České databanky rekordů Agentury Dobrý den 
Pelhřimov dne 6. září 2008. 
 
Nejpočetnější šachová simultánka muž vers. ženy 
Šachový oddíl TJ Tourist Říčany uspořádal u příležitosti oslav 80 let oddílu simultánku, při které 
mezinárodní velmistr David Navara nastoupil proti 28 šachistkám, z nichž v průběhu 57:34,29 min. 
dvacet čtyři porazil, třikrát remizoval a jednou prohrál. Během simultánky učinil rekordman více 
než 800 tahů, což znamená, že v průběhu každé minuty musel udělat v průměru 14 tahů. 
Rekordu bylo dosaženo 16. září 2005 na Masarykově náměstí v Říčanech. 
 
Město s největší kamennou šachovnicí 
Město Bílovec má na ploše Slezského náměstí největší vydlážděnou kamennou šachovnici o 
rozměrech 8 x 8 m, která je osazena bronzovými tabulkami s uvedením čísel a písmen. Nedílnou 
součástí šachovnice jsou plastové figury o výšce 80 cm využívané ke hře při akcích pořádaných na 
náměstí. 
Šachovnice byla vytvořena při komplexní rekonstrukci náměstí v roce 2000, jejíž projektovou 
dokumentaci včetně námětu obří šachovnice zpracovala firma S-Projekt Zlín. 
 
Největší šachový pěšec v České republice  
Největší šachový pěšec v České republice vysoký 2,5 m a vážící 1 200 kg bude v Pelhřimově 
vévodit náměstíčku poblíž kostela svatého Víta. Půjde o další exponát Muzea rekordů a kuriozit, 
který bude natrvalo umístěn v exteriéru města (na Masarykově náměstí se již od loňska tyčí největší 
turistický rozcestník a na budově radnice pak nejmenší jezdecká socha na světě). 
Koncem června bude bílá figurka se znakem města přestěhována pomocí jeřábu do miniparčíku na 
Svatovítském náměstí. Zde bude z výšky spuštěna a umístěna na 120 cm vysoký podstavec a z 
tohoto místa bude vítat návštěvníky města rekordů. Časem zde vznikne dláždění podobající se 
šachovnici, budou zde umístěny informace o dalších šachových rekordech a to vše jako odloučená 
součást nápadu Ing. Vladimíra Glasera, který před časem inicioval výrobu soupravy 32 šachových 
figurek – ovšem pozor: o celkové hmotnosti 48 000 kg! Figury vznikaly v období od 1. června do 
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27. října 2010 a denně na nich pracovalo až 8 lidí - vždy zhruba 8 hodin. Zhotoveny jsou ze 
stavebních prefabrikátů, železobetonu, omítky. Nejvyšší z nich, černý král, měří 291,5 cm. Jde 
zkrátka o největší šachy v České republice. Ostatně průměrná váha jedné figury je jeden a půl tuny! 
Jednotlivé figury byly rozvezeny do různých turisticky zajímavých míst Karlštejnska a jedna z nich 
bude nyní stát i v Pelhřimově, neboť byla věnována jako exponát do Muzea rekordů a kuriozit. Celé 
šachy vybízejí k putování od figury k figuře a z Karlštejnska určitě nejeden turista kvůli ní zavítá i 
do Pelhřimova. 
 
Czech Open slaví třicetileté jubileum 
rychnovsky.denik.cz +1 - 10.7.2019 
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 
Dvě magická slůvka… A znovu pro zástupce všech kontinentů. Czech Open, pardubický festival 
šachu a her letos slaví třicetileté jubileum. Úvodní tah je na pořadu ve čtvrtek. 
 

 
 
Velmistrovská síla 
Od roku 2002 už sice nejsou šachy sólistou, ale pořád jim patří hlavní slovo. Ať už kvantitou či 
kvalitou. Program v královské hře nabídne hned sedmadvacet turnajů. V různých šachových 
disciplínách. 
 
Největší pozornost tradičně poutá velmistrovský. Jako jediný se může pochlubit číslem třicet. Ano, 
nechyběl na žádném z ročníků. Ten letošní se může považovat za jeden z nejsilnějších v historii. 
Ne-li nejsilnější. Chcete důkaz? V první dvacítce nasazených je „ukryto“ deset celkových vítězství. 
 
„Jedničkou je pardubický odchovanec Viktor Láznička, který vyhrál turnaj dvakrát. A turnajovou 
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dvojkou Sergej Movsesjan. Arménský šachista, žijící v Praze s vřelým vztahem k Pardubicím. 
Nastupuje za ně i v extralize družstev. Ten jako jediný zvítězil ve třech ročnících. Naposledy v 
loňském roce,“ představuje největší favority zástupce ředitele festivalu Petr Laušman. 
 
Mládež i pokročilí 
Návrat po sedmi letech. Paralelně s festivalem se uskuteční mistrovství Evropy mládeže. 
 
„Od posledního ročníku v Pardubicích zaznamenala soutěž účastnický nárůst. Zatímco tehdy se 
konala jen ve dvou kategoriích, tak letos budou turnaje rozděleny i pro dvě věkové skupiny. Jejich 
počet se tedy zdvojnásobí,“ vysvětluje ředitel festivalu Jan Mazuch. 
 
Movsesjan je hlavní hvězdou také atraktivního rapid šachu. To už ale je stará záležitost. Naopak 
novinkou v šachovém programu Czech Open je „turnaj pokročilých“. 
 
„Připravili jsme ho speciálně pro tento jubilejní ročník. Jedná se o klání hráčů starších třiceti let. 
Tedy byly na světě ještě před tím, než vznikl náš festival,“ přibližuje Petr Laušman. 
 
Nejen královskou hrou jest člověk v Pardubicích živ… Šachy doprovodí na festivalu patnáct 
odvětví ze světa deskových i karetních her. 
 
  



 

 

Milovníci všech her, spojte se! 
Týdeník Nové Svitavsko +2 - 10.7.2019 
rubrika: Sport Svitavska - strana: 24 - autor: (zz) 
 

 
 
Hráči zaplní Pardubice, festival her Czech open se koná potřicáté 
pardubice.iDNES.cz - 10.7.2019 
rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy - strana: 00 - autor: MF DNES, Milan Zlinský 
 
Sehnat momentálně volný pokoj v hotelu nebo v penzionu je v Pardubicích nemyslitelná věc. 
Krajské město rychle začnou zaplňovat hráči všech možných her z 57 zemí světa. Už ve čtvrtek 
vypukne jubilejní 30. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech open. 
 
„První ročník jsme pořádali hned po sametové revoluci v létě 1990. Od začátku jsme věděli, že 
nechceme nějaký malý víkendový turnaj, ale pořádnou akci na celý týden. Od té doby se Czech 
open pořádně zvětšil. Klíčové bylo, když jsme v roce 2000 přidali do programu k šachu i další hry, 
ty neustále přibývají,“ uvedl zakladatel a dnešní náměstek primátora Jan Mazuch. 
 
Pravda je, že turnaj se s tím z roku 1990 nedá vůbec srovnávat. Dnes se totiž jedná skutečně o 
velkou mezinárodní akci, na kterou míří i mistři světa svých kategorií nebo budoucí hvězdy šachu a 
dalších her. 
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„Letos přivítáme zhruba pět tisíc lidí z 57 zemí světa. Hráčů ani tak nepřibývá, ale jezdí stále 
početnější doprovody. To hodně souvisí s tím, že více než polovina hráčů je narozena po roce 2000. 
Jsme rádi, že hry táhnou nejmladší generaci,“ uvedl další pořadatel a druhý činovník, který je u 
Czech open celých třicet let, Petr Laušman. 
 
Borci přijedou z Austrálie, Singapuru, Mexika, USA, Kanady, Peru, Kolumbie, Brazílie, Egypta, 
Namibie, JAR, Íránu, Iráku, Jižní Koreje nebo bývalých republik Sovětského svazu. 
 
Takový nával turistů má samozřejmě pozitivní vliv na obraty pardubických podnikatelů. Masa lidí 
musí někde jíst, pít a hlavně bydlet. Ovšem s tím je v Pardubicích dlouhodobý problém. 
Ubytovacích kapacit je až tristně málo a zdaleka nestačí pobrat všechny zájemce. 
 
„Například máme plné i celé vysokoškolské koleje, ale i tak musí někteří bydlet třeba v Chrudimi 
nebo Hradci Králové. V Pardubicích jsou všechny hotely i penziony beznadějné plné. To se týká i 
bytů na krátkodobý pronájem,“ doplnil Petr Laušman. 
 
Hráči se mohou těšit na bohatý doprovodný program 
Ačkoliv do Pardubic dorazí lidé i z výrazně kulturně odlišných krajin, až na úplné výjimky s nimi 
nejsou ve městě nikdy žádné větší problémy. Do určité míry to může být i tím, že hráčům 
organizátoři pořádají poměrně bohatý doprovodný program. 
 
„Letos například po dlouhých letech nepořádáme výlet do zoo ve Dvoře Králové, ale jedeme do té 
jihlavské. Říkali jsme si, že přece jen ti častější návštěvníci turnaje už musí mít Dvůr prochozený 
více než dobře,“ řekl Laušman. 
 
V nabídce toho je však mnohem více. Koná se například večerní prohlídka historického centra 
Pardubic a Pardubického zámku, turnaj v malé kopané, soutěž v luštění křížovek, turnaj v bowlingu 
nebo ve stolním tenisu v kategorii dospělých a mládeže do 16 let. V plánu je pak také výlet na 
zámek v Častolovicích nebo tři velké společenské večery na koupališti Cihelna. 
 
„Ten závěrečný se bude konat 26. července a vedle obvyklé živé a reprodukované hudby, nočního 
koupání a grilování máme v plánu velký ohňostroj, kterým oslavíme právě letošní kulatou třicítku,“ 
uvedl Jan Mazuch. 
 
Pořadatelé investují také do odhalování podvodníků 
Organizace velkého turnaje však s sebou nese věci, které by možná laik neočekával. Jednou z nich 
je investice do detektorů, které dokážou odhalit techniku požívanou při podvádění ze strany hráčů a 
jejich trenérů. 
 
„My jsme zatím na Czech open nikoho nechytili, ale takové případy už v Česku byly. V zahraničí 
jsem pak slyšel o případu, kdy hráč měl na krku křížek, ve kterém byla kamera a přenášela signál 
trenérovi na hotel. Ten zpětně radil šachistovi, jak hrát dál. Tím, jak jde technika dopředu, tak 
takových triků přibývá. Proto se k tomu musíme nějak postavit,“ uvedl Laušman. 
 
Další problém pak může znamenat národnost některých hráčů. Pořadatelé si musí dát pozor, aby k 



 

 

jednomu stolku neusedli třeba hráči z Izraele a Sýrie. 
 
„Proti zástupci židovského státu mají zákaz hrát také soutěžící z Kataru, Spojených arabských 
emirátů nebo Saudské Arábie. Podle toho vždy upravíme losovací program, aby na sebe tito dva 
hráči nemohli narazit,“ dodal organizátor festivalu šachu a her s tím, že za celou jeho existenci se 
ho aktivně zúčastnilo už téměř sto tisíc lidí z více než stovky států. 
 
Vstup na všechny turnaje je pro diváky zdarma, kteří tak mohou kdykoliv navštívit ČSOB 
Pojišťovna Arenu, kde se koná hlavní část akce. Hry však budou k vidění i jinde, například o 
víkendu se bude v Paláci Pardubice konat soutěž v hospodském kvízu. 
 
Autor: Milan Zlinský 
 
Začíná festival šachu a her. Czech Open přiláká tisíce hráčů 
tyden.cz +1 - 9.7.2019 
rubrika: Ostatní - strana: 00 - autor: ČTK 
 
Na 30. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open v Pardubicích by mohlo přijet okolo 
5000 hráčů. Jsou z 57 zemí světa, co je rekordní počet. Pořadatelé letos zpřísní kontroly, aby hráči 
nemohli zneužívat elektroniku a zlepšovat kvůli tomu své výsledky, řekl ředitel ČTK festivalu Jan 
Mazuch. Festival se koná od 11. do 28. července. 
 
"Klesá průměrný věk účastníků, jezdí k nám talentovaná děcka z celého světa. S sebou pak mají víc 
doprovodných osob. Účast na počet hráčů je podobná jako minulé ročníky, ale počet lidí, kteří v 
Pardubicích potřebují ubytování, je víc," řekl Mazuch. 
 
 
Bezpečnostní opatření se budou nejvíc týkat mistrovství Evropy mládeže v šachu, aréna bude nově 
rozdělená paravanem na dvě části. Hráči nepřijdou s nikým do kontaktu, aby jim trenéři či kdokoliv 
jiný nemohl přes elektroniku napovídat. Partie přenášené online budou mít zpoždění 15 minut, aby 
se opět zabránilo nápovědě zvenčí. 
 
"Třetí opatření jsou detektory, které budou vyhledávat elektronická zařízení. U účastníků 
mistrovství Evropy mládeže budou u vstupu do uzavřené části. U hráčů jiných turnajů budou 
kontroly namátkové," řekl Mazuch. Elektronika se zmenšuje a zlevňuje, takže je pro každého 
dostupná, dodal Mazuch. 
 
Nejvýše nasazeným je hráčem šachové části festivalu bude Viktor Láznička, která turnaj dvakrát 
vyhrál. Dvojkou je Sergej Movsesjan, který má tři vítězství z Pardubic. Trojkou je Jorden van 
Foreest z Nizozemska. 
 
Podruhé bude chybět skládání Rubikovy kostky, protože se konají jiné soutěže v zahraničí, kde 
budou i akreditovaní rozhodčí. Česká republika rozhodčího s akreditací nemá. Kromě šachu se ale 
bude hrát řada dalších her - bridž, dáma, scrabble, sudoku, piškvorky, luštění křížovek a podruhé 
také mistrovství republiky v hospodském kvízu. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3f3e703f-2210-4a3d-abc6-1d08c120ba4e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
"Je to nový fenomén, v ČR se hraje čtyři roky. Hraje se ve 100 restauracích jednou týdně. U nás už 
je 1700 družstev, mají deset témat po pěti otázkách. Ti nejlepší se přijedou do Pardubic," řekl 
zástupce ředitele festivalu Petr Laušman. 
 
Figurka za 20 milionů 
Lidové noviny - 9.7.2019 
rubrika: Poslední strana - strana: 18 - autor: PAVEL MATOCHA 
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Šachisté bojovali na Slovensku 
REGION OPAVSKO - 9.7.2019 
rubrika: Sport - Fotbal - strana: 21 - autor: (avi) 
 

 
 
MČR mužů v rapidu proběhne 17. – 18. 7. v Pardubicích 
chess.cz - 9.7.2019 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f993154c-ebbc-45d4-bfea-237b3bac3c88&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=45e43c7c-692a-4433-9356-b7dd0b83c4be&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

strana: 00 
Součástí letošního jubilejního 30-tého festivalu CZECH OPEN bude již tradičně 5 Mistrovství  
České republiky. Kromě méně tradičních disciplín jako jsou Fischerovy šachy (16.7.), bleskový 
maratón (15.7.-16.7.) či bughouse (13.7.) se jedná o MČR 4-členných družstev (11.7.-14.7.) a 
zejména MČR v rapid šachu (17.7.-18.7.) Turnaje v rapidu budou probíhat ve 3 skupinách 
rozdělených podle ratingu – G3 pro hráče s ELO do 1700, G2 pro hráče s Elo do 2100 a  G1 bez 
omezení. Celkem je k 30.6. přihlášeno do těchto turnajů celkem 356 hráčů, přičemž 135 z tohoto 
čísla do turnaje G1. Očekáváme, že konečný počet bude nakonec atakovat číslo 400. Mezi hlavní 
favority bude určitě patřit trojice nejvýše nasazených – Movsesian (ARM), Potapov a Vorobiov 
(oba RUS). Zajímavostí určitě je účast širší kolumbijské reprezentace, jejíž člen Valderrama uzavírá 
TOP 10 v turnaji. O mistrovský titul se poperou čeští velmistři Plát, Petr, Štoček, Rašík, Šimáček a 
Kalod, kterým bude chtít zcela jistě zkomplikovat cestu za vítězstvím mladý IM Vykouk. Všechny 
partie MČR budou přenášeny on-line. 
 
Na předběžné startovní listiny všech turnajů se můžete podívat na : 
http://www.czechopen.net/cz/novinky/stav-prihlasek/ 
 
Petr Laušman 
zástupce ředitele 
CZECH OPEN 2019 
 
Článek publikován 9. 7. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
 
Školení trenérů šachu II. třídy 
chess.cz - 8.7.2019 
strana: 00 - autor: Antonín Ambrož 
Trenérská komise Šachového svazu České republiky připravuje školení trenérů II. třídy. 
 
Podmínky pro zájemce: 
 
Aktivní člen ŠSČR. 
Trenér III. třídy. 
Minimální výkonnost: II. VT. 
Uhrazení poplatku za školení ve výši 1 500,- Kč. 
Základní informace: 
 
Školení bude zahájeno v případě účasti min. 15 zájemců. 
Školení trenérů II. třídy bude v rozsahu 150-200 hodin. 
Zahájení tohoto cyklu školení bude pravděpodobně na konci října 2019 v Koutech nad Desnou při 
konání Mistrovství Moravy a Slezska mládeže, případně v Příchovicích u Kořenova při konání 
Mistrovství Čech mládeže. 
Některé přednášky proběhnou po internetu formou webinářů. 
Účastníci s titulem (IM a výše) mohou být osvobozeni z některých odborných přednášek. 
Účastníci s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru mohou být osvobození od některých 
přednášek s pedagogickou tematikou. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f0160c2d-69e0-4d70-8ad9-4a82c95d3b6c&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Podmínkou získání trenérského osvědčení II. třídy je úspěšné zakončení zkouškou, která se skládá z 
písemného testu, ústní zkoušky a vypracování seminární práce na zadané téma. 
Získání trenérského osvědčení II. třídy opravňuje k získání živnostenského oprávnění pro Trénink 
šachu. 
Účastnicí musí počítat s délkou školení cca 12 měsíců 
 
Článek publikován 8. 7. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality TMK. 
 
Propozice MČR mládeže v rapidu 2019 zveřejněny 
chess.cz - 8.7.2019 
strana: 00 
Komise mládeže ŠSČR zveřenila propozice MČR mládeže v rapid šachu, viz odkaz dole. Bude se 
hrát 7. – 8. 9. 2019 v Třešti. 
 
Šachový festival v kulturním domě Vltava v Českých Budějovicích 
Strakonický deník +6 - 8.7.2019 
rubrika: Sport/Jižní Čechy - strana: 16 - autor: KAMIL JÁŠA 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Hodonínský deník +5 - 8.7.2019 
rubrika: Sport / Na Hodonínsku - strana: 10 
 

 
 
Šachový festival přináší zajímavé partie, dramatické zápasy 
ceskobudejovicky.denik.cz +1 - 7.7.2019 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c5421116-b6cb-4e9e-8e94-216bbbf86904&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8348fb27-cbb3-4681-9fe7-e3d740367255&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

strana: 00 
 
České Budějovice - V kulturním domě Vltava probíhá mezinárodní šachový festival České 
Budějovice. "Festival se skládá ze tří samostatných mezinárodních turnajů," popisuje ředitel turnaje 
Jiří Havlíček. Celkem startuje 103 šachistů ze 13 zemí tří kontinentů. 
 

 
 
V turnaji FIDE Open České Budějovice startují velmistři, mezinárodní mistři, ale i talentovaná 
mládež z pořádající Šachové univerzity QCC České Budějovice. "Největší radost nám dělá náš 
svěřenec Sebík Placer," jmenuje ředitel turnaje Jiří Havlíček patnáctiletou naději. Placer dokázal 
remízovat s velmistrem Leonidem Voloshinem a v zajímavé partii prohrál s velmistrem Vladimirem 
Sergeevem z Ukrajiny až po 4,5 hodinách vyrovnaného boje. Všechny partie z uzavřeného 
velmistrovského turnaje a z FIDE Open České Budějovice jsou přenášeny prostřednictvím 
mezinárodních serverů Chess.com, ChessBomb, Chess24.com a Follow Chess do celého světa. 
"Tyto servery mají dohromady sto miliónů registrovaných uživatelů." 
 
Dobře si vedli i další domácí šachisté ve FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice, 
který má také mezinárodní obsazení. Platí to především o Daniele Nagyové (13 let) a Davidovi a 
Janu Smolových (12 let). "Samozřejmě všichni fandíme šestiletému Pavlíkovi Břešťákovi," dodal 
Havlíček. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou zahájili letní šachovou sezonu turnajem Open Vysočina 2019 
vysocina-news.cz - 7.7.2019 
strana: 00 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5f8a0168-fc92-4360-b12c-33d0ea45effb&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Od 4. do 7. července proběhl ve Žďáře nad Sázavou šachový turnaj Open Vysočina 2019. 
Uspořádal ho místní šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou.  
 
„Turnaj byl zároveň otevřeným přeborem Kraje Vysočina. O postup na Mistrovství ČR ve svých 
kategoriích v Kongresovém centru hotelu Jehla od 4. do 7. 7. sváděli boje muži, ženy, dorostenky, 
juniorky, dorostenci, junioři a senioři,“ dodává ředitel turnaje a předseda pořádajícího oddílu 
Vladislav Obůrka. 
Ten také turnaj slavnostně zahájil. Na dodržování pravidel dohlížel hlavní rozhodčí Jiří 
Siebenbürger. Celkem se zúčastnilo 45 hráčů z celé republiky. Nejmladšímu účastníku bylo osm let, 
nejstaršímu 79. Hrálo se švýcarským systémem na sedm kol. Denně se hrála dvě kola, a tak byl 
turnaj náročný i na fyzickou kondici.  
Nejlépe si s nástrahami na šachovnici poradil celkový vítěz open turnaje Petr Walek z ŠK Caissa 
Třebíč, který vedl doslova systémem start – cíl a povolil svým soupeřům pouze dvě remízy. Pozici 
nejlepšího hráče pořádajícího oddílu TJ Žďár nad Sázavou potvrdil Pavel Večeřa, který se ziskem 
5,5 bodu skončil na druhém místě. Stejně bodů, ale horší pomocné hodnocení měl třetí Jan Tesař z 
ŠK Caissa Třebíč a čtvrtý Filip Malý z Klubu šachistů Říčany 1925. Na pátém místě skončil 
největší skokan a překvapení turnaje, dvanáctiletý Šimon Lang z Šachového klubu Světlá nad 
Sázavou (získal 5 bodů). Ten byl zároveň vyhlášen nejlepším juniorem turnaje. Nejlepším seniorem 
a ženou byli opět domácí hráči – Vladislav Obůrka a Eva Kořínková. V kategorii juniorek se jako 
první umístila Julie Richterová z TJ Náměšť nad Oslavou. 
Přeborníkem Kraje Vysočina pro rok 2019 se tak stal v kategorii mužů Petr Walek (TJ Náměšť nad 
Oslavou), žen Eva Kořínková (TJ Žďár nad Sázavou), seniorů Vladislav Obůrka (TJ Žďár nad 
Sázavou), dorostenek a juniorek: Julie Richterová (TJ Náměšť nad Oslavou) a dorostenců a juniorů 
Šimon Lang (Šachový klub Světlá nad Sázavou).  
V průběhu turnaje probíhala tipovací soutěž O tipovacího krále turnaje Open Vysočina 2019, jejímž 
vítězem se stal Jan Páček z TJ Jiskra Humpolec, který správně odhadl 29 výsledků. 
Ředitel turnaje Vladislav Obůrka turnaj hodnotil: „Turnaj se odehrál v přátelské atmosféře, 
organizačně byl zvládnut na výbornou. Díky podpoře města Žďár nad Sázavou, akciové společnosti 
Žďas, Krajského šachového svazu Vysočina a dalších sponzorů nebyly uděleny pouze finanční 
odměny dle propozic, ale i poháry a řada věcných cen a upomínkových předmětů.“  
Volných chvil účastníkům mnoho nezbývalo, ale mezi partiemi trávili čas poznáváním města a 
okolí, relaxací v přilehlém okolí hracího sálu hotelu Jehla nebo v areálu u Pilské nádrže. 



 

 

 
 
 
  



 

 

Šachový svátek v Českých Budějovicích 
ceskobudejovicky.denik.cz +1 - 5.7.2019 
rubrika: Moje Českobudějovicko - strana: 00 - autor: Kamil Jáša 
 
České Budějovice - V kulturním domě Vltava probíhá mezinárodní šachový festival České 
Budějovice. 
 

 
 
"Festival se skládá ze tří samostatných mezinárodních turnajů," popisuje ředitel turnaje Jiří 
Havlíček. Celkem startuje 103 šachistů ze 13 zemí tří kontinentů. "Šachy jsou specifické tím, že 
nejtalentovanější mladí šachisté si brzy měří své síly s dospělými a zároveň jsou partnerem na celý 
život, mají svým příznivcům stále co dát." Zasvěcené nepřekvapí, že věkový rozdíl mezi 
nejmladším a nejstarším účastníkem je 83 let. 
 
Nejprestižnějším turnajem je uzavřený velmistrovský, kde hraje 10 šachistů systémem každý s 
každým. "Jde o velice silný turnaj, kde je možné získat velmistrovskou normu." Ta se získává při 
6½ bodu z 9 partií. "Nebo mohou účastníci získat normu mezinárodního mistra." Tu obdrží při 
zisku 4½ bodu z 9 partií. V letošním velmistrovském turnaji startují vedle zkušených velmistrů 
mladí čeští šachisté, kteří nedávno na mistrovství Evropy týmů dospělých obsadili druhé místo. "To 
je vynikající umístění, skončili jen kvůli horšímu skóre za Maďarskem," dodal Havlíček. "Pro nás je 
velice potěšující, že FIDE mistr Jan Miesbauer je členem QCC České Budějovice," informoval 
ředitel turnaje o pořadateli, kterým je šachová univerzita právě tohoto klubu. 
 
Šachisté hrají o výhru. Kdo se stane vítězem Karviná Open? 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2e7096dc-95ca-44e4-8906-c018c39fee26&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=93a0532a-8467-4ef1-a966-ddf8b9dd5ab3&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A0ach%22+OR+%22%C5%A1achy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

karvinsky.denik.cz +1 - 4.7.2019 
strana: 00 - autor: Oldřich Horák 
 
Karviná – Po celý tento týden probíhá v Karviné mezinárodní turnaj v šachu Karviná Open.  
 

 
 
Jedná se o 20. ročník turnaje a jako obvykle se koná pod patronací primátora města. Zúčastní se jej 
37 šachistů ze čtyř zemí. Vyhlášení výsledů bude na programu v neděli 7. července. 
 
Oldřich Horák 
 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Vyškovský deník +5 - 4.7.2019 
rubrika: Sport / Aktuálně - strana: 15 - autor: (kal) 
 

 
 
 
VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
Vyškovské noviny - 4.7.2019 
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215. díl pořadu V šachu 
chess.cz - 3.7.2019 
strana: 00 
 
Premiéra bude v pátek 5. července ve 14:30 na ČT sport. Hostem ve studiu bude čerstvá mistryně 
republiky žen Karolína Olšarová, se kterou se moderátorka Karolína Sochorová vrátí k červnovému 
MČR. Uvidíte analýzu partie vítězky i jednu ukázku z partií Evy Kulované. 
 
Dalším tématem pořadu budou zápasy pražského šachového festivalu, který se konal v Obecním 
době. David Navara a Thai Dai Van Nguyen přivítali světovou trojku Ding Lirena a bývalou 
světovou trojku Jana Timanna. Podíváme se také na partiovou ukázku ze silného teplického Openu. 
Na závěr pořadu představíme zajímavou kauzu mezi mistrem světa a jeho domácí federací. 
 
Tradiční soutěžní otázka: Kolikátý svůj titul mistryně republiky ve vážném šachu letos v Praze 
vybojovala Karolína Olšarová? Odpovídat můžete do konce července na adresu soutez@chess.cz a 
vyhrát knihy mezinárodního mistra Davida Kaňovského. 
 
Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/ . 
 
Článek publikován 3. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
 
Byly zveřejněny propozice MČR juniorů a juniorek v rapidu 
chess.cz - 3.7.2019 
strana: 00 
 
Komise mládeže zveřejňuje propozice a přihlášku Mistrovství ČR juniorů a juniorek v rapid šachu, 
viz odkazy dole. Bude se hrát 21. – 22. 9. 2019 ve Vyškově. 
Propozice 
Přihláška 
Článek publikován 3. 7. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
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Šachová figurka pěšce se prodala za téměř 21 milionů 
novinky.cz +1 - 3.7.2019 
rubrika: Koktejl - strana: 00 - autor: tcs 
 
Rodina obchodníka se starožitnostmi si může mnout ruce. Šachovou figurku, kterou obchodník v 
šedesátých letech koupil za pár drobných teď aukční síň Sotheby´s vydražila za 735 tisíc liber 
(zhruba 20,8 milionů korun). Figurka pěšce pochází z 12. století a patří mezi pět ztracených 
legendárních figurek z ostrova Lewis. 
 

 
 
Figurka bojovníka, který ve středověké šachové soupravě zastával roli pěšce, byla v úterý 
vydražena aukční síní Sotheby´s v Londýně. Nejvyšší částku nakonec nabídl anonymní zájemce. 
Jde o první figurku z ostrova Lewis, která kdy byla nabídnuta v aukci. 
 
Šachové figurky z ostrova Lewis je název pro skupinu figurek z mrožoviny ze čtyř šachových 
souprav a několika dalších her, které pocházejí z 12. století a byly objeveny v roce 1831. Pět 
figurek, jeden kůň a čtyři pěšci, však v soupravách chybělo. Vydražen byl právě jeden z chybějících 
pěšců. 
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V roce 1964 ho koupil obchodník se starožitnostmi na trhu za pět liber (v dnešních cenách to 
odpovídá zhruba 100 liber, to je 2900 korun). Rodina dlouho nevěděla, co se jim doma skrývá za 



 

 

poklad, dozvěděli se to až když figurku přinesli odborníkům k ocenění. 
 
„Když ho přinesli, netušil jsem, co mám čekat. Lidé často přinášejí něco, co žádnou hodnotu nemá,“ 
uvedl Alexander Kader ze Sotheby´s. Když však figurku uviděl, nechtěl zprvu věřit vlastním očím. 
„Řekl jsem si: Můj bože, to je jedna z figurek z ostrova Lewis,“ popsal své první pocity Kader. 
 
Většinu z 93 figurek vlastní Britské muzeum, jedenáct se nachází v Národním skotském muzeu. V 
pořadí 94. figurka stanovila nový rekord v ceně, kterou byl kdy kdo ochoten za šachovou figurku 
zaplatit. Doposud to byl šachový král vyrobený mezi lety 1300 a 1320 v Německu, který se prodal 
za 653 tisíc liber (18,5 milionu korun). 
 
VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
Týden u nás, okresní noviny - 3.7.2019 
strana: 22 
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Belaya Ladya, druhá část 
chess.cz - 2.7.2019 
strana: 00 
 
Od poslední zmínky o turnaji družstev v Ruské Soči uběhly tři týdny. Turnaj skončil 10. 6., ale byla 
by jistě škoda omezit se jen na toto konstatování. Pojďme na něj zavzpomínat z pohledu šachového, 
a tak trochu i návštěvnického. 
 
Z obou dvou pohledů se jedná o odměnu pro účastníky. Všechny ruské týmy si svou účast musely 
vybojovat v náročné kvalifikaci. Ve finále mají hrazené ubytování a stravu. Závěrečný turnaj s 
mezinárodní účastí se již několik let koná v letovisku Dagomys na pobřeží Černého moře. Název 
pochází ze slova čerkeského původu a znamená chladné místo. Pojmenování je odvozené od 
zvláštního klimatu, které má na svědomí chladný vzduch proudící údolím od pohoří Kavkaz. Díky 
němu je klima na pobřeží, kde se stejnojmenná říčka vlévá do Černého moře, mnohem příjemnější, 
ne tak horké jako v okolí. Na konci 19. století zde skoupil pozemky car Mikuláš II. Vybudoval na 
nich statek, jehož budovy daly základ dnešnímu městu Dagomys, které je součástí Velkého Soči. 
Účastníci jsou ubytovaní ve stejnojmenném čtyřhvězdičkovém hotelu. 
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Šachový našinec nemá příliš mnoho příležitostí utkat se s tolika ruskými hráči širokého 
kvalitativního rozptylu na turnajích na západ od hranice mezi EU a postsovětskými státy. Kvalita je 
pochopitelně různá. Často se jedná o krok do neznáma, protože Elo ruských dětí bývá 
podhodnocené. Specialitou je čtvrtá šachovnice. Tradičně ji musí hrát povinná dívka v družstvu. 
Náhradníci zde nehrají, tým je čtyřčlenný. Nejsilnější hráčkou na čtvrté šachovnici ve startovní 
listině byla WFM Nasyrova Ekaterina (zahrála si s ní i naše Johanka Hrbková) s  FIDE Elem 2148. 
Jedná se o aktuální mistryni Ruska do 15 let … V družstvu vítěze ze Sankt Petěrburgu hrála dívka s 
Elem 1297. V turnaji si ale uhrála výkon mnohem vyšší (1451), i když vhledem k umístění svého 
celku asi lehké soupeře neměla. Troufnu si tedy říct, že jakékoli děvče od nás si na tomto turnaji 
zahraje s opravdu dobrými soupeřkami. 
 
Bílá věž je turnajem, který přivádí na jedno místo, dějiště finále, vítěze jednotlivých 
administrativních oblastí v rámci celé Ruské federace. Finále v Soči předchází třístupňová 
kvalifikace. Soutěž tedy začíná na úrovni škol, přes okresy až po místní finále. V posledním kole 
kvalifikace hrálo pořád ještě 1151 družstev (to obnáší 4604 hráčů), která si svou účast musela 
vybojovat v předchozích úrovních. V Rusku je 78 regionů … Sečtením všech postupových soutěží 
lze dojít snadno k číslu 50 000 hráčů a hráček. Do Dagomysu jsou pak přizvány i zahraniční týmy. 
Podle ideálních představ organizátorů vítězové národních soutěží. Je pro ně tedy velkým zklamáním 
zjištění, že takovýto souboj o turnaj probíhá jen v zemích sovětského vlivu, respektive spíše v těch 
postsovětských. Obrovskou prestiž má třeba v Arménii, Mongolsku, ale i v Estonsku či Bělorusku. 
Dále od hranic Ruského impéria je tato tendence klesající. O to větší touha je na straně organizátorů 



 

 

přivést právě z těchto zemí kvalitní účastníky. Výsledková listina bývá ovšem poměrně výmluvná. 
Většina z těchto zemí dělá kompars ruským družstvům. V průběhu turnaje se konala také 
konference Šachy do škol a mezinárodní utkání Rusko-Indie. I toto utkání bylo pro mnoho 
účastníků velkým zážitkem, vzhledem k hvězdnému obsazení v každém z týmů. 
 
V loňském roce se náš školní tým pohyboval povětšinu času v druhé třetině průběžného pořadí a 
také tomu odpovídali naši soupeři. Všichni přijeli zpoza Uralu. Ten z posledního kola to do Soči 
měl několikanásobně dál než my. Let z Kamčatské oblasti trvá více než 11 hodin. Díky letošnímu 
vydařenému začátku, kdy jsme se pohybovali dlouho v první desítce, naši soupeři byli s jedinou 
výjimkou z evropské části Ruska. Až dvě po sobě jdoucí prohry v sedmém a osmém kole nás 
poslaly o mnoho pater níže. Celá soutěž se hraje olympijským systémem a rozhoduje každý uhraný 
půlbod. Pokud bychom v posledním kole uhráli o půl bodu více, posunuli bychom se v celkovém 
pořadí o deset míst. Alespoň remíza v kole posledním nám tedy přisoudila konečné 46. místo. I 
když po první polovině turnaje byla naše očekávání mnohem vyšší, jedná se o zlepšení oproti 
minulému ročníku, kdy nám patřilo konečné 62. místo. 
 
Letošní ročník byl jubilejní 50. Ten první se hrál v létě 1969 a finále se tehdy účastnili žáci 3.–7. 
ročníků základních nespecializovaných (tedy nesportovních) škol. Vítězové (stali se jimi žáci 56. 
základní školy v Kišiněvě, Moldavsko) se tehdy měli možnost za odměnu podívat na boj o světový 
trůn hraný v Moskvě mezi Petrosianem a Spasskym. Dnes je soutěž vymezena věkem, nejstarší 
hráči nesměli dovršit 14 let před 1. 1. 2019. Vítězný tým by si měl, stejně jako loni, za odměnu 
zahrát velký mezinárodní turnaj v Moskvě. 



 

 

 
 
Závěrem zbývá již jen dodat, že náklady na ubytování a stravu zaplatil pořadatel. S úhradou za 
letenky pro naše děti pomohl ŠSČR spolu s Městskou částí Praha 2. Díky mezivládní dohodě jsme 
víza do Ruska obdrželi bez poplatku. Náklady na účast tedy nebyly díky těmto skutečnostem 
nikterak přehnaně vysoké.  Za toto platí vše jmenovaným velké díky od dětí, kterým se na turnaji 
líbilo a podle jejich vyjádření se jednalo o jeden z jejich největších šachových zážitků. 
 
Stránky v ruštině s podrobnými reportážemi i z jednotlivých krajských kvalifikací naleznete na 
následujících stránkách http://ruchess.ru/championship/detail/2019/belaya_ladya_2019/ 
 
Podrobné výsledky pak zde: http://chess-results.com/tnr445831.aspx?lan=5&art=0&rd=9 
 
Přemysl Hrbek 
ZŠ u svatého Štěpána 
 
Článek publikován 2. 7. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
 
Hráči všech zemí, spojte se... 
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Hradecký deník +8 - 1.7.2019 
rubrika: Letní tipy deníku - strana: 12 - autor: zz) 
 

 
 
 
Rozlučkový turnaj šachového kroužku Optika Medek TJ Hodonice 
Znojemsko - 1.7.2019 
 

 
Do Klatov přijel i velmistr Neuman 
Mladá fronta DNES - 1.7.2019 
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Klatovský kulturní dům od soboty na týden patří šachistům 
klatovsky.denik.cz +1 - 1.7.2019 
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Martin Mangl 
 
Klatovy - V Klatovech byl o víkendu po úvodním proslovu starosty města Rudolfa Salvetra 
rozehrán mezinárodní šachový turnaj O pohár města Klatov - UNILEASING OPEN.   
 

 
 
Dvě hrací kola mají již za sebou oba FIDE turnaje a na řadu přišla i plejáda tří doprovodných 
turnajů v rapid šachu. V turnaji A - (VOZP cup) v úvodu vládli za šachovnicemi až na pár výjimek 
favorizovaní hráči, kteří buď vyhráli obě své partie, případně po remíze v jednom ze dvou 
dosavadních hracích dnů aktuálně nabrali drobné manko na sedmičlennou vedoucí skupinku. Velmi 
dobře si rovněž vede i benjamínek turnaje, devítiletý Václav Finěk (dosud 1,5 b), který na sebe v 
Klatovech upozornil již loni v B turnaji, kdy až do závěrečného dne byl ve hře o celkové prvenství. 
 
Turnaj B – (Bazar Běšiny cup) hlásí světu zatím podstatně více překvapivých výsledků, z první 
desítky nasazených hráčů zatím neklopýtla pouze turnajová trojka Jan Mašek, naopak hojně se 
prosazovaly „mladší ročníky“, kterým jakoby vlily krev do žil začínající letní prázdniny. Teprve 
následující dny však ukáží, kdo z nich udrží krok s těmi na špici. 
 
V neděli v dopoledních hodinách se sešli v hracím sále ti, kdo měli chuť zahrát si partie v 
rychlejším tempu v tzv. rapid šachu, v daném případě na 2x15 minut na každé ze sedmi kol. V rapid 
turnaji OPEN Teplárna Klatovy splnil úlohu hlavního favorita Petr Špreňar (zisk 6 b), v rapidu pro 
mládež – OPEN Kola Klatovy podal nejlepší výkon Benedikt Chmelík (6.5 b) a dostaveníčko si dali 
i senioři v rapid turnaji OPEN Auto Nejdl, přičemž těsně zvítězil Richard Jerman (6 b). Více 
podrobností k turnaji sledujte na turnajových stránkách www.openklatovy.cz. 
 
Milan Fürbacher, Martin Mangl 
Gymnazisté bez medaile 
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Šachisté Gymnázia Uherské Hradiště na medaili z republikového finále Přeboru škol v šachu ve 
Zlíně nedosáhli. Jeden z favoritů na „bednu“ obsadil v kategorii středních škol páté místo. Školáci z 
Mařatic a Boršic skončili v kategorii 1.-5. ročník ZŠ ve druhé desítce startovního pole. 
 
Gymnazisté vstoupili do turnaje třemi výhrami a po prvním dnu nakonec figurovali na třetí příčce, 
když z pěti zápasů ztratili pouze dva body za plichtu 2:2 v krajském derby s SPŠS Vsetín. Druhý 
den odstartovali remízou s druhým nasazeným Gymnáziem Frýdek-Místek, aby vzápětí nestačili na 
turnajovou jedničku Gymnázium Plzeň (1:3) a klesli na pátou příčku. I tak ale byli ve hře o medaili. 
Jejich sen se rozplynul až po prohře s Gymnáziem Jičín (1:3). Závěrečný skalp Gymnázia 
Lanškroun už znamenal jen konečné páté místo. Hradišťští hráli v sestavě Martin Húsek (8 bodů), 
František Mrkus (4), Mikuláš Trávníček (4,5), David Kovařík (4,5). 
 
V kategorii 1.-5. ročník reprezentovaly Zlínský kraj ZŠ Mařatice a ZŠ Boršice. Mařatičtí vstupovali 
do turnaje jako osmnáctí nasazení a nakonec v konkurenci 30 škol obsadili třinácté místo. 
 
Nejlepšího výsledku dosáhli synové velmistra Vlastimila Babuly - Matěj 5,5 bodu a Tomáš 5 bodů. 
Martin Medek přidal 4 a Ondřej Kohoutek 4,5. Boršice obsadily 18. příčku (Jan Kostka 4,5; Matěj 
Krajíček 3, Ondřej Kec 3,5; Petr Burša 2, Oliver Jurčík 2, Kryštof Jurčík 1). 
 
Open Bohumín 2019 
chess.cz - 1.7.2019 
strana: 00 
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Ve dnech 22. až 30. května uspořádaly kluby SK Slavia Orlová a Šachová škola Bohumín druhý 
ročník mezinárodního šachového festivalu Openu Bohumín. Oproti loňskému premiérovému 
ročníku, kdy se turnaj konal v hotelu Pod Zeleným dubem, se letos uskutečnil v Domě dětí a 
mládeže města Bohumín. Turnaj byl zároveň Krajským přeborem MKŠS s Okresním přeborem 
OŠS Karviná v klasickém šachu. Jako doprovodný turnaj proběhl v sobotu 29. května bleskový 
turnaj jakožto 10. ročník vzpomínkového Memoriálu Ivana Jankovce. 
 

 
 
Hrálo se 9 kol švýcarským systémem a tempo bylo stanoveno na 90min/40tahů+15min+30s/tah do 
konce partie. Hlavním rozhodčím byl FA Martin Sieber. Celkem se zúčastnilo 64 hráčů složených z 
tří národností a šesti titulovaných. V turnaji jsme mohli zahlédnout i mistra České republiky do 18 
let, FM Vojtěcha Šrámka. Cenový fond turnaje dosáhl téměř 37 000Kč. Poháry a finanční ceny byly 
připraveny pro 10 nejlepších z celého turnaje a věkové kategorie. 
 
Celkovým vítězem se stal ukrajinský hráč GM Eduard Andreev s 8 body, ale lepším pomocným 
hodnocením. Eduard pouze dvakrát remízoval, poprvé ve čtvrtém kole černými figurami s IM 
Ladislavem Dobrovolským a podruhé v šestém kole se svým dlouholetým kamarádem a nasazenou 
jedničkou, GM Alexeyem Kislinskym. Drama o vítěze panovalo do poslední chvíle posledního 
kola, kdy musel pro vítězství v turnaji porazit FM Vojtěcha Šrámka. 
 
O druhé místo se bojovalo ještě dlouho po dohrání partie Andreev – Šrámek, ale nakonec z první 
šachovnice vzešel jako vítěz GM Alexey Kislinsky, který po zběsilé partii s FM Rafalem 



 

 

Tymrakiewiczem, kde byl donucen hrát s třemi lehkými figurami proti dámě, ale s výrazným 
časovým náskokem, zvítězil a tím si pojistil 2. místo s 8 body, ale horším pomocným hodnocením. 
 
Boje o třetí místo byly ovšem velmi těsné a napínavé, trvaly skoro 5 hodin, ale nakonec zápas 
Dobrovolský – Lojek na třetí šachovnici skončil remízou, což IM Ladislavovi Dobrovolskému 
stačilo na bronzovou příčku. 
 
Odkaz na výsledky 
Na závěr tentokrát neuvádím diagram s taktickým výpadem, ale názornou ukázku toho,  jak moc 
brutálně se dá prohrát v zahájení. V pátém kole v partii Cvik – Lojek se bílému nepodařilo zrovna 
dvakrát šťastně zahájit partii a černý ho za to krutě potrestal v 16 tazích. Po tazích 1.d4 Jf6 2.c4 d5 
3.d5 b5 4.Sg5 Je4 5.Sf4 Da5+ 6.Jd2 g5 7.Se5 f6 8. Sg3 Sg7 9.b4 cxb4 10.Jxe4 f5 11.Jd2 f4 12.Vb1 
Dxa2 13.e4 Sc3 vznikne pozice na obrázku. 
 

 
 
I nešachista snad pozná, že má černý jasně navrch. Po posledních bojích bílého o svůj holý život 
(14.Jf3 fxg3 15. h3 Vf8 16. Vc1 gxf2+) bílý rezignuje. 
 
Memoriál Ivana Jankovce 
 
10. ročník bleskového turnaje, a především vzpomínky na Ivana Jankovce, proběhl v sobotu 29. 
května taktéž v DDM města Bohumín. Hlavním rozhodčím byl Petr Nytra. Turnaj byl zároveň 
Krajským přeborem MKŠS v bleskovém šachu. 
 
Bylo odehráno 13 kol tempem 3min+2s/tah za účasti 42 hráčů, z toho čtyři národnosti a čtyři 

http://chess-results.com/tnr438328.aspx?lan=5


 

 

titulovaní. Vítanou a čestnou účastnicí byla WGM Karolína Olšarová, která nedávno vyhrála MČR 
žen. Turnaje se zúčastnila spousta mladých šachistů a šachistek do 10 let, ale nechyběli ani šachoví 
veteráni jako například pan Vacek Antonín (ročník 1949) apod. 
 
Prvenství po 13 kolech získal polský hráč FM Rafal Tymrakiewicz s 10,5 body. Rafal jednou 
remízoval a dvakrát prohrál, jednou s orlovským mladíkem Alešem Pekárkem a podruhé taktéž s 
orlovský mladíkem Markem Lojkem. I přes tyto porážky v brzkých kolech turnaj vyhrál s 
náskokem celého bodu. 
 
Na druhém místě skončil běloruský šachista Korolchuk Nikolav s 9,5 body a na místě třetím opět 
polský hráč Slabek Grzegorz s 9 body. 
 
Protože všechny medailové příčky obsadili cizinci, 4. místo a titul krajského přeborníka MKŠS v 
bleskovém šachu si odnesl Roman Pilch s 8,5 body. 
 
Celý festival proběhl bez jakýchkoli komplikací, oba turnaje si všichni účastníci užili a určitě se 
taky těší na další ročník Openu Bohumín. 
 
Aleš Pekárek 
 
Článek publikován 1. 7. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
 


	216. díl pořadu V šachu
	Poslední kolo rozhodlo o triumfu Štočka
	Bojovník Štoček a aljechinka
	Do Pardubic jezdím bavit sebe i diváky, tvrdí šachista Štoček
	Movsesjana mrzely remízy bílými kameny v 7. a 9. kole
	Chrti v šachu
	Seznam oprávněných účastníků MČR mládeže v rapidu
	Velmistrovský turnaj pro Štočka
	Dočkal se. Jubilejní ročník vyhrál Štoček
	30. Czech Open skončil, rozhovor s vítězem Jiřím Štočkem a Sergejem Movsesjanem
	Ve výsledcích a telegraficky
	Šachy pod drobnohledem. Po skandálu se rozjely kontroly
	Šachisté teď budou pod větším dohledem. Kamera na WC je ale nezákonná, říká advokát
	Vosa ohrozila regulérnost šachového turnaje
	CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
	Movsesjan opět jen remizoval. Boj o prvenství se zauzlil
	Movsesjan opět jen remizoval. Boj o prvenství se zauzlil
	Fotka vyšla hráči šachu draho
	Mladý šachista testoval a stal se mistrem světa
	Anti-cheatingová opatření podle J. Prokopové
	Partie šachových titánů neodtajnila vítěze
	Partie šachových titánů neodtajnila vítěze
	Právník ke kauze I. Rausise
	V Plané nad Lužnicí odstartuje v neděli 15. Velká cena Tábora v šachu
	Láznička Movsesjana nepřelstil. Favorité se rozešli smírně
	Vosa ohrozila regulérnost šachového šampionátu, sedla na časomíru
	Šachový predátor Movsesjan soupeře nešetří
	NA 64 POLÍCH
	Czech Open přeplnilo pardubické hotely
	výsledky, fakta
	Detektory šachové lži v akci
	Česká šestice ztratila zatím pouze půl bodu
	Česká šestice ztratila zatím pouze půl bodu
	Ve výsledcích a telegraficky
	Krajský přebor juniorů v šachu
	Šachisté zpřísní kontroly kvůli dopingu
	Movsesjan hraje na plné pecky, první ztráta Lázničky
	Trávníček ovládl rapid v Poštorné
	Movsesjan na plné pecky, první ztráta Lázničky
	Pardubický šachový Woodstock
	Detektor kovů i zákaz mobilů a chytrých hodinek. Šachisté reagují na Rausisovo podvádění
	Šachisté zpřísní kontroly dopingu. Mobily zakázány
	Velmistrovský turnaj: Ostře sledované šachy
	Mezinárodní den šachu v Bílém Potoce
	Kam za sportem ve východních Čechách
	Mládí vyhlásilo šachový útok Polovinu startovního pole velmistrovského turnaje tvoří hráči mladší dvaceti.
	Evropa mladé české šachisty poučila. Velká zkušenost, říká šéftrenér
	Zapeklité šachy
	Šachové mládí vyhlásilo útok
	Czech Open: Movsesjan je znovu králem rapidu
	Mládí vyhlásilo šachový útok
	Czech Open: Movsesjan je znovu králem rapidu
	CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
	Evropa mladé Čechy poučila, kde je tlačí bota
	ROZHOVOR: Na Czech Open jsem už strávil téměř rok života
	Ve výsledcích a telegraficky
	Rozhovor s velmistrem Sergejem Movsesjanem
	Skvělý turnaj odehrál Sebastian Placer, dařilo se i Daniele Nagyové
	Velmistra už nikdo nebude brát vážně
	Evropský výkvět mládeže střídají šachoví velmistři
	Evropský výkvět mládeže střídají šachoví velmistři
	Česká sudí o šachovém skandálu: Kontrol je málo a hráči to vědí. Musíme znát i právo a techniku
	Vítězem otevřeného mistrovství republiky v rapid šachu se stal Armén Sergej Movsesjan
	Proč chodil velmistr s mobilem na WC? Už ho nikdo nebude brát vážně, říká šéf šachové reprezentace
	Vítězem celodenního maratonu Ukrajinec s asijským příjmením
	CZECH IT mate! – Česko-italská šachová událost/ CZECH IT mate! – un evento scacchistico ceco-italiano
	Obhájce Movsesjana chce sesadit i velmistr z Peru
	Šachista si chtěl na památku vyfotit soupeře, partii okamžitě prohrál
	NA 64 POLÍCH
	Movsesjanovi už dorazili do Pardubic
	Kolumbijci se naladili vítězstvím
	Kolumbijci se naladili vítězstvím
	Z malé akce světový mamut
	Anti-cheatingová opatření
	Vítěze turnaje družstev překvapila vlastní forma
	Ve výsledcích a telegraficky
	Vydařený šachový festival na českém jihu
	Jak svět přichází o zázraky
	Šachový festival nabídl tři turnaje, ve všech se hrály zajímavé partie
	Dobře, že ho na té toaletě nachytali
	Pardubická šachová Czech Open nemá v Evropě obdobu
	Kislinsky vyhrál Karviná Open
	Domácí titul slaví Turnov. Za ním dva brněnské týmy
	Glosa Vojtěcha Žižky: Zázrak skončil na záchodě
	Zázrak skončil na záchodě
	Odstartoval Czech Open 2019
	Velmistrovský turnaj bude silný
	Pod lupou. Šachový festival se vydařil
	Dvojka českého šachového žebříčku podváděla na turnaji ve Francii. Igors Rausis se radil s mobilem
	Open Klatovy pohledem Anny Lhotské
	Holanďany ovládla Litva. Další dvě medaile pro Čechy
	Šachový festival v Budějovicích vygeneroval další mistrovskou normu
	Ve výsledcích a telegraficky
	Mezinárodní šachový turnaj Bohumín Open 2019
	Czech Open není jen pro mistry, zahraje si každý
	Skandál českého šachisty. Velmistr podváděl při partii, tajně ji analyzoval mobilem
	výsledky, fakta
	Rozběhl se velký festival šachu a her
	Šachista Navara skončil v Grand prix v Rize už v prvním kole
	Ve výsledcích a telegraficky
	Světová šachová elita včetně Davida Navary je v Rize na prestižním seriálu turnajů Grand Prix
	České dívky si řekly o cenu fair play
	K první výhře bulharských dívek přispěla i česká fair play
	CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
	Skandál, český šachista podváděl. Na záchodě si na mobilu analyzoval partii
	"Hrál jako robot." Zázračný český šachista Rausis podváděl, na záchodě měl mobil
	Světová šachová elita včetně Davida Navary se sjede do Rigy
	Festival „odpálí“ evropský šampionát v královské hře
	Czech Open slaví třicetileté jubileum
	Startuje Czech Open. Do Pardubic se sjíždí tisíce šachistů a hráčů
	Czech Open 2019 CZECH OPEN 2019
	Na zteč jdou šachisté nebo hráči bridže
	Tipy Deníku z blízkého i vzdálenějšího okolí
	Festival začíná, do akce jdou šachisté, ale i hráči bridže
	Do Pardubic přijedou šachisté z 50 zemí. Organizátoři řeší elektronický doping, nápověda se vejde i do tužky
	Miroslav Marek: České šachové rekordy a jiné černo-bílé zajímavosti
	Czech Open slaví třicetileté jubileum
	Milovníci všech her, spojte se!
	Hráči zaplní Pardubice, festival her Czech open se koná potřicáté
	Začíná festival šachu a her. Czech Open přiláká tisíce hráčů
	Figurka za 20 milionů
	Šachisté bojovali na Slovensku
	MČR mužů v rapidu proběhne 17. – 18. 7. v Pardubicích
	Školení trenérů šachu II. třídy
	Propozice MČR mládeže v rapidu 2019 zveřejněny
	Šachový festival v kulturním domě Vltava v Českých Budějovicích
	CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
	Šachový festival přináší zajímavé partie, dramatické zápasy
	Ve Žďáře nad Sázavou zahájili letní šachovou sezonu turnajem Open Vysočina 2019
	Šachový svátek v Českých Budějovicích
	Šachisté hrají o výhru. Kdo se stane vítězem Karviná Open?
	NA 64 POLÍCH
	VÝSLEDKOVÝ SERVIS
	215. díl pořadu V šachu
	Byly zveřejněny propozice MČR juniorů a juniorek v rapidu
	Šachová figurka pěšce se prodala za téměř 21 milionů
	VÝSLEDKOVÝ SERVIS
	Kam se hrabou na Záhřeb
	Belaya Ladya, druhá část
	Hráči všech zemí, spojte se...
	Rozlučkový turnaj šachového kroužku Optika Medek TJ Hodonice
	Do Klatov přijel i velmistr Neuman
	Klatovský kulturní dům od soboty na týden patří šachistům
	Gymnazisté bez medaile
	Open Bohumín 2019

