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Vydařený FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: Písecký deník +6 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: KAMIL JÁŠA | AVE: 4 432 Kč | 
GRP: 0,03 | Čtenost: 2 281 | Tištěný náklad: 1 340  
 

 
 
Navara i Láznička mají problémy se svými vyzyvateli. Už prohráli 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: pardubicky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Zdeněk Zamastil | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,27 | RU / den: 24 103 | RU / měsíc: 169 487  
 
To jsou věci. Na reprezentační akci není o překvapení nouze. Každý den. Letní šachové Pardubice 
se skládají z pěti turnajů. 
 
"V rámci tzv. Pardubické výzvy se zkušení reprezentanti střetávají s mladšími kolegy. A vyzyvatelé 
si zatím vedou výtečně. Peter Michalík po úvodní remíze dokázal českou jedničku Davida Navaru 
ve druhé vážné partii dokonce porazit. Thai Dai Van Nguyen, loňský mistr Evropy do 18 let, v 
úvodním kole zdolal Viktora Lázničku. Česká dvojka nicméně ve druhém dějství (hrají se čtyři) 
korigovala na 1:1. 
Zároveň se zápasy čtyř nejlepších mužů se v Hotelu Labe odehrávají simultánní klání nazvaná 
Pardubická zkouška. Velmistři Sergej Movsesjan, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a Vlastimil Babula 
zkoušejí dvě družstva složená z reprezentantek a dva juniorské výběry. Ve druhém kole ženy A 
prohrály s Hráčkem 1:3, ženy B vzaly Babulovi jeden půl bodu. U juniorů zazářil Adam Frank, jenž 
jako jediný z Modrých nadějí dokázal porazit Štočka. Za to Červené naděje vůbec nestačily na 
Movsesjana. 
Dnes (od 9.00 do 21.00) je připraven šachový program v Atrium Paláci. 
"Celý den bude v Atrium Paláci program pro veřejnost. Budou tam zastoupeny nejen šachy, kdy 
bude možné zahrát si proti české elitě, ale také ostatní stolní hry, protože ty k Czech Open patří," 
podotýká Petr Laušman, ze spolupořádající agentury. 
 
Přímý souboj o třetí místo na světě ve fišerkách již tuto neděli na chess.com 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Utkání léta je před námi a vůbec ne ledajaké – jedná se o přímý souboj o třetí místo na světě – 
konkrétně ve světovém poháru ve fišerkách (LCWL 2020 960Chess Cup). 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JI17714F/2326498/2020-07-31/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9YA20D50019/2326498/2020-07-31/8?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20D5A745/2326498/2020-07-31/9?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
Náš postup až do této fáze byl skvělý – ve skupině jsem sice nejprve prohráli s obhájcem 
pohárového titulu ze Srbska, ale poté jsme porazili silné výběry Francie a Argentiny.  
V semifinále jsme potom minulý týden nestačili na Rusko a tak se o třetí místo (a bronzové 
medaile)  
 
v neděli 2. srpna 2020 od 21:00utkáme s Bosnou a Hercegovinou  
Abychom se jim mohli postavit, je tedy potřeba (jako vždy), aby nás bylo co nejvíce a co 
nejsilnějších – prosím kontaktujte své šachové přátelé a poskytněte jim pomoc, ať si vyzkouší 
fišerky on-line a přidají se k nám.  
Tohle je skvělá příležitost, jak si zahrát opravdu velký šachový zápas … a taky kolik lidí může říct, 
že získalo s „repre“ bronzovou medaili ze světového poháru, že?  
 
Jak to bude v neděli probíhat?  
960 BLITZ – hraje se od 21:00 tempo 5/2 (pět minut na partii s přírůstkem 2 sekundy na tah), rating 
bez omezení hraje se ve fišerkách (Chess 960), minimální počet je 25 šachovnic přihlášení hodinu 
až minutu předem přes https://www.chess.com/live#tm=116449 výsledky potom na 
https://www.chess.com/club/matches/live/116449/games  
960 RAPID – hraje se od 21:45 tempo 10/2 (deset minut na partii s přírůstkem 2 sekundy na tah), 
rating bez omezení hraje se ve fišerkách (Chess 960), minimální počet je 25 šachovnic přihlášení 
hodinu až minutu předem přes https://www.chess.com/live#tm=116450 výsledky potom na 
https://www.chess.com/club/matches/live/116450/games  
Jde se zúčastnit i jen jednoho z nich (ale budeme samozřejmě raději, když si dáte oba).  
Pokud jste se ještě s „Fisherovými šachy“ nepotkali – je to stále populárnější varianta šachu, kde se 
v každé partii objeví jiné základní postavení figur (celkem je 960 možností, proto Chess960).  
To ale znamená, že už od prvního tahu musíte začít hrát (a často hodně nekonvenčně přemýšlet? ), 
protože naučené postupy (zvláště z teorie zahájení) prostě nefungují nebo fungují jinak.  
Více informací najdete v fórech FAQ nebo Velmi dobrý návod na 960 -anglicky a/nebo se ptejte 
zkušenějších členů týmu.  
Připomínám, že další podrobnější informace o dané soutěži včetně aktuálních tabulek najdete v 
průběžně aktualizovaném diskusním fóru Live Chess World League Chess960 Cup 2020, kde 
můžete připojit i své komentáře. 
  



 

 

Ve výsledcích a telegraficky 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Pardubický kraj | Strana: 13 | AVE: 24 778 Kč | GRP: 5,53 | 
Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677  
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020M177I13D/2326498/2020-07-31/10?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: Vyškovské noviny | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 5 645 Kč | GRP: 0,49 | Čtenost: 
44 000 | Tištěný náklad: 6 090  
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG31Y15C/2326498/2020-07-31/20?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Shodli jsme se, že musíme tradici udržet 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: Pardubický deník +8 | Rubrika: Sport / Publicistika | Strana: 14 | Autor: ZDENĚK 
ZAMASTIL | AVE: 38 703 Kč | GRP: 0,13 | Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050  
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP17714A/2326498/2020-07-31/22?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Čínského velmistra ničí čínský internet 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 52 203 Kč | 
GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
 

 
 
Čínského velmistra ničí na vrcholném turnaji čínský internet, soucit projevila i 
jednička Carlsen 
Datum vydání: 31.07.2020  
Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | AVE: 35 000 Kč | GRP: 
2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023  
 
    Praha O potížích s internetem v Číně se ve sportovním světě všeobecně ví minimálně od 
pekingské olympiády v roce 2008. Nyní se ale problémy s internetovým připojením z Číny přímo 
promítají i do výsledků vrcholné soutěže. Tamní šachový velmistr z absolutní světové špičky Ding 
Liren kvůli tomu prohrál již několik partií. 
 

 
 
    Ding Liren je trojkou světového šachového žebříčku a jedním z možných budoucích vyzyvatelů 
mistra světa Magnuse Carlsena. Na špičkově obsazeném internetovém turnaji Legends of Chess, 
který se nyní hraje na serveru Chess24.com, je ale až na osmém místě průběžné tabulky, a předtím 
byl dokonce poslední. Vysvětlení však není v poklesu Číňanovy výkonnosti, ale v potížích s 
internetovým připojením z Číny. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L177A16E/2326698/2020-07-31/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326698%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY213050/2326498/2020-07-31/24?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY213050/2326498/2020-07-31/24?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

    V první partii pondělního kola ve vyrovnané koncovce s nizozemským velmistrem Anishem 
Girim ztratil Ding Liren připojení na hrací server, a než bylo opět nahozeno, vypršel čínskému 
velmistrovi čas, a on tak partii prohrál. 
 
    Tomuto problému bohužel čelí opakovaně nejen na tomto, ale i na minulých turnajích 
miliondolarové série Magnus Carlsen Tour. 
 
    Carlsen měl soucit 
 
    Třeba na minulém podniku tohoto seriálu na konci června v ChessAble Masters prohrál kvůli 
výpadku připojení první partii semifinále s mistrem světa Carlsenem. Tehdy se světová jednička 
ukázala jako velký formát, když v druhém duelu úmyslně odevzdala soupeři dámu a vzdala se ve 
čtvrtém tahu, aby vymazala výhodu získanou špatným internetovým připojením z Číny. 
„Samozřejmě chci vyhrát, ale chci vyhrát na šachovnici,“ řekl k tomu tehdy Magnus Carlsen. 
 
    Giri takový frajer nebyl, a tak Liren duel s ním kvůli čínským potížím s internetem prohrál. A 
stejně tak padl v tomto turnaji v pátém kole s Vladimirem Kramnikem. 
 
    Zvláštní bylo, že Liren neměl slabé internetové připojení, ale padalo mu výhradně propojení se 
serverem Chess24.com. Velmistři jsou při hře monitorováni dvěma online kamerami, jejichž obraz 
je přenášen přes Zoom, a i ve chvíli, kdy čínský hráč ztratil připojení na hrací server, záběry na jeho 
osobu byly stále bez problémů přenášeny. 
 
    Možné vysvětlení nabídl ruský velmistr Alexander Griščuk, podle něhož mohou čínské úřady 
vyhodnocovat webové adresy s číslem v názvu jako rizikové, a proto je pravidelně odpojovat. „V 
Rusku jsme přesně z tohoto důvodu měli jednu dobu problém se připojit k webu 2700chess.com,“ 
uvedl velmistr Griščuk o portálu, jenž měří průběžný Elo rating hráčů světové špičky. 
 
Na šachy do Horního Skrýchova 
Datum vydání: 30.07.2020  
Zdroj: Jindřichohradecký deník | Rubrika: JINDŘICHOHRADECKO / Jižní Čechy | Strana: 2 | 
Autor: (ger) | AVE: 1 333 Kč | GRP: 0,07 | Čtenost: 6 220 | Tištěný náklad: 1 560  
 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JH17602E/2326498/2020-07-30/35?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
Open Bohumín 2020 
Datum vydání: 30.07.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
I přes epidemiologické okolnosti jsme se letos rozhodli uspořádat již třetí ročník mezinárodního 
šachového festivalu, Openu Bohumín. Celá akce proběhla v Domě dětí a mládeže Fontána v 
Bohumíně od 18. do 26. 7. Hlavní turnaj, který byl rozložen na 9 dní (každý den jedno kolo), 
doplnily dva memoriály na vzpomínku bývalých orlovských šachistů. V neděli 19. 7. se po druhém 
kole odehrál 6. Memoriál Lukáše Krůla, který se hrál formátem Bughouse (holandské šachy), a o 
necelý týden později jsme v sobotu 25.7 uspořádali 11. Memoriál Ivana Jankovce, který se hrál jako 
blitz turnaj s velmi bohatou účastí. 
 

 
 
Jelikož vláda těsně před začátkem festivalu opět zpřísnila epidemiologická opatření, byli jsme 
nuceni trochu pozměnit organizaci festivalu. Protože se přihlásilo mnohem více než 100 šachistů, 
vytvořili jsme vedlejší turnaj B pro mladší šachisty, který se svou účastí 20 hráčů umožnil sehrát 
hlavní turnaj A v plné parádě. Vedlejší turnaj B se hrál v šachové klubovně Šachové školy 
Bohumín. Ředitelem celého festivalu byl Jiří Novák a turnaje proběhly za výborné spolupráce klubů 
SK Slávia Orlová a Šachová škola Bohumín.  
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20D41853/2326498/2020-07-30/37?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
(CM Warchol Kamil, mistr EU do 8 let, na jehož partii se přišel podívat Delgerdalai Bayarjavkhlan, 
jedna z velkých nadějí českého šachu)  
 
6. Memoriál Lukáše Krůla  
Bughouse turnaj neboli turnaj v Holandských šachách proběhl v neděli 19. 7. po druhém kole s 
účastí celkem 8 dvojic. Takže se hrálo 7 kol stylem každý s každým tempem 5min dvoukolově. 
Prvenství nakonec vybojovala dvojice Horváth Tomáš + Pekárek Aleš s výsledkem 6 bodů ze 7 
možných. Na druhém místě skončila dvojice Fialka Adam + Kijonka Ondřej s 5 body, ale lepším 
pomocným hodnocením než třetí dvojice FM Šrámek Vojtěch + Nytra Petr. I přes poměrně slabou 
účast jsme si turnaj užili a brali spíše jako příjemné zpestření před tvrdými šachovými boji, které 
přišly ve třetím kole den na to.  
 

 
 



 

 

 
 
11. Memoriál Ivana Jankovce  
V sobotu 25. 7. proběhl druhý vzpomínkový turnaj, tentokrát v bleskovém šachu. Startovní listina 
se pyšnila úctyhodným číslem 73 hráčů, přičemž tento smíšený česko-polský blitz turnaj navštívilo 
9 titulovaných hráčů z blízkého i dalekého okolí. Celkem suverénní vedení v turnaji si zajistil už v 
šestém kolem polský hráč FM Wiewiora Eneasz, který s plným počtem bodů vedl turnaj o celý 
jeden bod. Wiewiora Eneasz nakonec bez větších obtíží vyhrál celý turnaj s 11,5 body z 13 
možných. Až bod za ním se na stříbrné příčce ukázal další zahraniční hráč, IM Piesik Piotr. A na 
bronzovém místě skončil první nasazený, IM Pulpán Jakub s 10 body. Nejlepším hráčem do 18 let 
se stal FM Niedbala Bartlomiej a krajským přeborníkem 15-letý Filip Neumann z TJ Ostrava. 
 

 
 

 
 



 

 

Hlavní turnaj A 
Hlavní devítidenní turnaj se letos pyšnil velmi obsáhlou, ale zároveň velmi šachově silnou účastí. 
Do Bohumína se totiž sjeli hráči z blízkého okolí, ale i dalekých Čech, Polska, Rakouska, Německa 
a dokonce i Nizozemska. Z toho bylo dokonce 20 titulovaných hráčů. Ředitelem turnaje byl Jiří 
Novák, hlavním rozhodčím IA Jiří Kopta a o online přenos partií se staral FA Martin Sieber, který 
byl zároveň pomocný rozhodčí. Hrálo se 9 kol tempem 90min+15min do konce partie s bonifikací 
30s za každý provedený tah. Prvotní boje o průběžné prvenství začaly nabírat obrátky v 5. kole, 
když první nasazený IM Tadeáš Kriebel vedl turnaj s plným počtem bodů a půlbodovým náskokem 
před IM Jakubem Pulpánem, který v pátém kole remízoval s FM Kuczou Karolem z Polska. 
 

 
(Zniszczol Viktoria z polského UKS Pionier Jastrzebie Zdroj) 
 
Ovšem ty nejnapínavější šachové boje přišly až v samotném posledním kole, před kterým se na 
prvních dvou místech usadili IM Tadeáš Kriebel a FM Marcin Molenda, oba dva s 6,5 body. 
V rychlém přechodu do střední hry se rozhodl FM Marcin Molenda nabídnout remízu německému 
hráči, Nathanaelu Poystimu, který neváhal a silnějšímu hráči remízu přijal. Na první šachovnici 
nechtěl IM Tadeáš Kriebel nechat nic náhodě a po velmi dlouhém boji (byla to jedna z úplně 
posledních tří partií celého turnaje) úspěšně zvítězil nad Romanem Pilchem z TŽ Třinec v krásné 
jezdcové koncovce (vizte obrázek níže). 
 

 
 
Prvenství v celkovém turnajovém pořadí si tudíž spravedlivě a poměrně suverénně vybojoval 
akademický mistr světa pro rok 2018, IM Tadeáš Kriebel se 7,5 body. Jako jediný hráč celého 
turnaj zůstal neporažen a tím i potvrdil roli prvního nasazeného. Remízu s tímto silným 



 

 

mezinárodním mistrem vybojovali pouze mladíci IM Jakub Pulpán, FM Vojtěch Šrámek a FM 
Niedbala Bartlomiej. Na druhém místě se 7 body skončil FM Marcin Molenda z polského UKS 
Pionier Jastrzebie Zdroj.  A na třetím místě skončil také s 7 body, ale bod horším pomocným 
hodnocením, IM Jakub Pulpán. 
 

 
(zleva: ředitel turnaje Jiří Novák, 2. místo FM Marcin Molenda, 1. místo IM Kriebel Tadeáš, 3. 
místo IM Jakub Pulpán) 
 
Na závěr k turnaji A dodávám zajimavý fakt. 20-letý šachista z SK Slavie Orlové, Marek 
Lojek,  zažil na letošním ročníku turnaj o takovém průběhu, který se mu už nemusí nikdy opakovat. 
I když startovní listinu tvořila většinu česká národnost (44 hráčů), tak se mu podařilo utkat s 9 
cizinci. Proti 8 polským a jednomu rakouskému hráči uhrál 5,5 bodu a na tento pro něj doslova 
mezinárodní turnaj bude určitě dlouho vzpomínat. 
 

 
(několikanásobná mistryně ČR ve vážném i bleskovém šachu, WGM Tereza Rodshtein) 
 



 

 

Vedlejší turnaj B 

Vedlejší turnaj pro menší děti, který skýtal počet 20 hráčů, se musel z důvodu vládních opatření 
konat v klubovně Šachové školy Bohumín, aby pořadatelé zamezili pohybu víc než 100 osob na 
jednom místě. Hrálo se také 9 kol stejný tempem jako hlavní turnaj A, i když v podání mladších a 
méně zkušených šachistů trvaly partie značně kratší dobu než vytrvalé boje šachistů z hlavního 
turnaje.  Rozhodčím v menším, ale útulnějším hracím sále (spíše klubovně) byl IA Sikora Jan, který 
má s prací s dětmi na šachových turnajích, táborech a trénincích bohaté zkušenosti. 

 
(klubovna Šachové školy Bohumín v průběhu kola, na které se přišel podívat ředitel turnaje, Jiří 
Novák) 
 

V tomto turnaji byla sice úroveň trochu někde jinde, ovšem i mladí šachisté sváděli velmi napínavé 
boje na šachovnicích. Tady se začal chleba lámat v 6. kole, ve kterém se utkali 4 čtyřbodoví hráči, 
z nichž se do vedení vydali Przybys Bruno z Polska a Jana Sikorová s 5 body. Ti se spolu utkali 
v následujícím 7. kole, ve kterém na první šachovnici s přehledem vyhrála Jana Sikorová z TŽ 
Třinec. Janča si vedení udržela i po zbytek turnaje. Turnaj úspěšně vyhrála se 7,5 body a náskokem 
celého bodu na stříbrného Przybyse Bruna.  Na bronzové příčce skončil Koždoň Marek z TŽ 
Třinec. Ostatní výše posazená umístění skončila také pod nadvládou mladíků z TŽ Třinec. Jde 
vidět, že v Třinci se rodí budoucí šachoví mistři. 



 

 

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, neboť bez nich by se celá akce nemohla 
uskutečnit v takové kvalitě a takovém silném hráčském zastoupení! Děkujeme Městu Bohumín, 
Moravskoslezskému kraji, Městu Petřvald, K2, CONTSYSTEM a DAFO koření! 

 

Zároveň přidávám jednu šachovou perličku z prvního kola, kde se na třetí šachovnici utkal mladý 
FM Niedbala Bartlomiej s Marianem Sadzikowskim. Po 7. tahu bílého (vizte obrázek níže), 7.d5. 
Černý se rozhodl zbrkle ustoupit s koněm na e5 a začaly se dít věci! 

 

Přišlo silné 8.Jxe5 a po 8…Sxd1 bílý navázal 9.Sb5+. Ani pomocí 9…c6 nedokázal černý odvrátit 
všechny kombinace bílého a po pár tazích se vzdal. 1-0 



 

 

Foto: Valdemar Bednarz 

Text: Aleš Pekárek 

Článek publikován 29. 7. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.  

  

https://www.chess.cz/kategorie/reprezentace/aktuality-reprezentace/aktuality-kmk/
https://www.chess.cz/kategorie/aktuality-na-hlavni-strance/


 

 

Kvarteto se asi domluvilo. Nguyen skalpoval Lázničku 
Datum vydání: 30.07.2020  
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Šachová špička v Pardubicích: Van Nguyen si vyšlápl na Lázničku, Navara ztrácí s 
Michalíkem 
Datum vydání: 30.07.2020  
Zdroj: sportovnilisty.cz +1 | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU / měsíc: 74 572  
 
Reprezentační festival Letní šachové Pardubice je v plném proudu, nejlepší čeští hráči, hráčky i 
junioři mají za sebou dva dny a o zajímavé výsledky není nouze. David Navara nestačil na Petera 
Michalíka, úřadující mistr Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguyen si vyšlápl na dlouhodobou 
českou dvojku Viktora Lázničku. 
 
Letní šachové Pardubice konající se v původním termínu na září přesunutého Czech Open, se 
skládají z pěti turnajů.  
V rámci tzv. Pardubické výzvy se zkušení reprezentanti střetávají s mladšími kolegy. A vyzyvatelé 
si zatím nevedou vůbec zle: Peter Michalík po úvodní remíze dokázala českou jedničku Davida 
Navaru v druhé vážné partii porazit, Thai Dai Van Nguyen, loňský mistr Evropy do 18 let, pak 
dosáhl na nejvíce překvapivý výsledek dosavadního průběhu turnaje, když v úvodním kole zdolal 
Viktora Lázničku.  
Česká dvojka Láznička nicméně v druhém středečním kole korigoval na 1:1. Dosavadní vývoj v 
tomto turnaji je tou nejlepší pozvánkou do Pardubic, všechny aktéry čekají ještě rapidové a blitzové 
partie.  
Jak říkám...„Vítězství Vana nad Lázničkou bylo pro mě překvapením, i když jeho kvality 
samozřejmě všichni známe. Za vše hovoří zlato z evropského šampionátu do 18 let i to, že Van je 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP17616F/2326498/2020-07-30/38?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20D40003/2326498/2020-07-30/44?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20D40003/2326498/2020-07-30/44?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2326498%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

nejmladším českým velmistrem v historii. Jsem potěšen, že se česká špička začíná vyrovnávat, což 
úrovni šachu u nás jedině prospěje,“ řekl Martin Petr, předseda Šachového svazu ČR, který turnaj 
spolu s agenturou AVE-KONTAKT pořádá.  
Zároveň se zápasy čtyř nejlepších mužů byla odehrána i simultánní klání nazvaná Pardubická 
zkouška. Velmistři Sergej Movsesjan, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a Vlastimil Babula „zkoušeli“ 
dvě družstva složená z reprezentantek a dva juniorské výběry.  
První den Štoček porazil ženské „áčko“ 3,5:0,5, kdy jedinou remízu uhrála Karolína Olšarová, 
Movsesjan „béčku“ povolil také půlbod. Získala jej Magdaléna Miturová. Červený tým juniorů 
dokázal vzít Zbyňku Hráčkovi půlbod, když remízu uhrál Jakub Kůsa, modří proti Babulovi rovněž 
jednou remizovali díky Richardu Stalmachovi.  
V kole druhém ženy A prohrály se Zbyňkem Hráčkem 1:3, kdy remízy uhrály česká jednička 
Joanna Worek a Kristýna Petrová. Ženy B vzaly Vlastimilu Babulovi jeden půlbod díky remíze 
Olgy Sikorové. U juniorů zazářil Adam Frank, jenž jako jediný z modrých dokázal porazit velmistra 
Jiřího Štočka. Červení nestačili na Sergeje Movsesjana jednoznačně 0:4.  
Ve čtvrtek 30. července 2020 proběhne uzavřený rapidový Turnaj legend. Během něj se mezi sebou 
utkají právě Movsesjan, Hráček, Štoček a Babula. Reprezentantky zároveň prověří naši nejlepší 
junioři, rovněž v rapidovém tempu. Festival zakončí 2. srpna otevřený bleskový turnaj pro všechny 
účastníky Letních šachových Pardubic.  
Diváci mají do pardubického hotelu Labe vstup zdarma, pro ty, kteří nemají šanci vidět kompletní 
českou špičku živě, je z každého hracího dne připraven komentovaný stream na Youtube kanálu 
ŠSČR.  
 
Karolína Olšarová. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
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Letní šachové Pardubice s výzvou a také zkouškou 
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Šachisté senioři hrají i o prázdninách 
Datum vydání: 29.07.2020 
Zdroj: Hradecký deník | Rubrika: Hradecko | Strana: 3 | AVE: 6 659 Kč | GRP: 0,15 | Čtenost: 13 
559 | Tištěný náklad: 3 190  
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Tréninkový šachový kemp – Zruč 2020 
Datum vydání: 29.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Letošní prázdniny jsem šachově zahájil na tréninkovém šachovém kempu ve Zruči nad Sázavou 
pod taktovkou GM Petra Neumana. 13.7.2020 jsme se všichni pozvaní sjeli do Hotelu Zruč užít si 
šachový týden. Každé ráno jsme v 7:30 měli rozcvičku pod vedením Lindy Day. Každý den si pro 
nás připravila něco jiného. Po protáhnutí těla jsme si dopřáli chutnou snídani a ihned poté jsme se 
věnovali nabitému šachovému programu. Přednášky, Rapid turnaj s lákavým cenovým fondem, 
rozbory partií z turnaje. Odpoledne jsme se věnovali sportovním aktivitám. Večer jsme opět usedli 
k šachovnicím a nasávali šachové vědomosti. A protože jsme nemohli jít spát hned po večerních 
přednáškách, užívali jsme si večerní zábavu fotbalem, bowlingem a deskovými hrami. 
 
Je třeba zmínit trenéry, kteří se nám celý týden naplno věnovali. Sergej Movsesjan, Marek Vokáč, 
Lukáš Vlasák, Jakub Rabatin a již výše zmiňovaný Petr Neuman. Jim patří velké díky za jejich čas 
a elán. Skvělým zážitkem pro nás všechny byla jejich aktivní účast na rapid turnaji, kdy jsme si 
společně změřili síly. 
 

 
 
S Lukášem jsme měli přednášky o Ulfu Anderssonovi, přehrávali jsme si jeho partie se 
strategickými prvky jako jezdec proti střelci. S Markem jsme se věnovali iniciativě. Kubovo 
přednášky obsahovali partie se zaměřením na repertoár zahájení. Se Sergejem jsme besedovali o 
jeho šachovém životě včetně ukázek z jeho šachových partií. 
Celý týden jsem si naplno užil. Líbila se mi každá přednáška, témata byla opravdu zajímavá a 
šachově mi hodně dala. I doprovodný program byl zábavný a celý týden utekl jako voda. 
Velké poděkování patří Šachovému svazu České republiky a Českému Lvu Kolešovice za jejich 
pozvání. 
Výsledky turnaje RAPID: http://chess-results.com/tnr530564.aspx?lan=5&art=1 
Jakub Kůsa 
Podpořte Vortex 
Datum vydání: 28.07.2020 
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Zdroj: vortex.cz | Autor: Honza Konfršt | AVE: 500 Kč | GRP: 0,01 | RU / den: 1 002 | RU / měsíc: 
14 028 
 
šachy jsou jedním z mála sportů, u kterého se hráči běžně příliš nezapotí, tedy alespoň ne tak, aby 
museli po vyhrané partii ždímat košili. Naplno ovšem dostávají zabrat mozkové závity, které 
promýšlejí spoustu tahů dopředu, a to nejen ty vlastní, ale i soupeřovy. Z důvodu vysoké obtížnosti 
proto nejsou šachy běžně vyhledávanou stolní hru, na všechno se ale dá nahlížet i z úplně opačného 
konce. Najdou se totiž hráči, kterým základní pravidla přijdou směšně jednoduchá a připravují pro 
sebe i stejně zapálené přátele náročnější výzvy. Fanoušci seriálu Teorie velkého třesku si mohou 
vzpomenout na šachy určené pro tři hráče nebo ďábelskou trojrozměrnou variantu, v porovnání s 
novinkou jménem 5D Chess With Multiverse Time Travel jde ale pouze o slabý odvar, jaký 
potenciál v základních pravidlech hry leží. 
 

 
 
Nosnou myšlenkou minulý týden vydaného titulu je přidání několika nových dimenzí. Šachové 
partie se totiž v 5D Chess odehrávají v proměnném prostoru i čase, takže pokud se vám už základní 
verze zdá být z hlediska kombinatoriky až příliš složitá, dovolujeme vám zavřít okno prohlížeče a 
dělat, jako by nic. Základní princip partie je nicméně stejný, jen možnost cestovat časem zásadně 
proměňuje vše, co o této hře víte. Hráči mohou například poslat jednu svoji figurku do minulosti, 
čímž lze nejen zabránit šachmatu v minulosti a potažmo i v přítomnosti, ale vytváří se tím dokonce 
paralelní časová rovina a s tím i další dimenze šachové zábavy. Potenciál pro nové větve 
probíhajícího boje navíc vzniká s úplně každým tahem, kdykoli se totiž lze vrátit k libovolnému z 
předchozích kroků, čímž se časová osa přetne a hlavně rozdělí. Množství nabízených kombinací 
tahů tím dramatický vzrůstá, ale ruku v ruce přichází i možná nebezpečí. Na hranici šachmatu se 
totiž mohli hráči ocitnout například několik kol nazpět, kvůli principu cestování v čase se ale jednou 
zažehnané nebezpečí může kdykoli vrátit. Pokud jste trochu zmatení, raději se podívejte na video, 
které tentokrát plní svoji funkci dokonale a vydá za další řádky textu. 
 
Vizuálně i takticky obtížným situacím má napomáhat maximálně intuitivní uživatelské rozhraní, 
které hráčům ulehčí první kroky v neznámém prostředí. Nedílnou součástí hry je také příručka 
dopodrobna sepsaných pravidel, a pokud do nich máte zájem nahlédnout, základní popis najdete na 
Redditu a názornou ukázku doprovázenou obrázky na platformě Imgur. Po osvojení pravidel 
přichází na řadu hra a některý z nabízených herních režimů – na začátku je k dispozici zejména sada 
výzev, jež mají potenciál prohloubit znalosti herních mechanismů. Vedle toho lze hrát proti umělé 



 

 

inteligenci a samozřejmě i proti živým protivníkům, a to v rámci on-line režimu i lokální šachové 
partie. 
 
O vývoj hry se postaral Conor Petersen spolu se svým týmem Thunkspace. Pro Petersena jde o 
první komerční projekt, ambice mu ale zjevně nechybí. A pokud vy na druhé straně nepostrádáte 
odvahu potrápit svůj mozek a zkusit něco nového, titul 5D Chess With Multiverse Time Travel je k 
mání na za 8 eur Steamu i v Humble Bundle. 
 
Hráč 
Datum vydání: 28.07.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
61 417 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
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Těšíme se na hru tváří v tvář, říká šéf šachistů 
Datum vydání: 27.07.2020 
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 15 | Autor: (mvo, ČTK) | AVE: 113 
360 Kč | GRP: 5,53 | Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677 
 

 
 
Šachový Czech Open bude v Pardubicích také letos 
Datum vydání: 27.07.2020 
Zdroj: pardubicky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Redakce | AVE: 5 990 Kč | GRP: 
0,27 | RU / den: 24 103 | RU / měsíc: 169 487 
 
Kvůli cestovním omezením letos nedorazí hráči z exotických zemí. 
 
"Letošní ročník šachového festivalu Czech Open se odehraje netradičně ve dvou částech. První 
formát s názvem Letní šachové Pardubice začne v hotelu Labe již dnes a potrvá do neděle 2. srpna, 
a to za účasti špičkových českých velmistrů, předních reprezentantek a juniorů. „Hlavní část jsme 
přesunuli na konec září. Nebude se hrát na stadionu, ale v čerstvě opraveném Ideonu, protože 
nepředpokládáme tak velkou účast jako vždy,“ informoval náměstek primátora Jan Mazuch. 
Situace ohledně epidemie koronaviru dovedla pořadatele k zavedení několika novinek. „Česká 
reprezentace měla být v srpnu na Šachové olympiádě, která byla zrušena, a tak jsme využili situace 
a pozvali jsme reprezentanty na Letní šachové Pardubice,“ konstatoval předseda Šachového svazu 
České republiky Martin Petr. 
Organizátoři vytvořili nový systém turnaje, aby se zapojili muži reprezentanti i ženy a junioři. 
Česká šachová jednička David Navara a dvojka Viktor Láznička si zahrají zápasy s mladšími 
kolegy z reprezentace, Peterem Michalíkem a Thai Dai Van Nguyenem. Další zkušení 
reprezentanti, včetně Sergeje Movsesjana, budou hrát „simultánky“ proti čtyřčlenným týmům žen a 
juniorů. 
„Pro ženy i juniory to bude výjimečná příležitost zahrát si s těmi nejlepšími šachisty a získat nové 
zkušenosti. V historii nepamatuji, že by se takto sešla celá česká reprezentace na jednom místě,“ 
dodal Petr. 
Kromě hlavního programu se odehraje také turnaj v rapid šachu nebo závěrečný bleskový turnaj 
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všech účastníků. 
 

 
 
PARTIE NASLEPO 
Během šachového týdne se v pátek 31. července v obchodním centru Atrium Palác Pardubice 
uskuteční ještě jedna událost pro veřejnost. „Celý den bude předváděčka festivalu, kde budou 
zastoupeny dominantně šachy. Příchozí si budou moci zahrát proti špičkovým hráčům, mohou se 
těšit na zábavnou formu hry typu partie naslepo a nebude chybět ani přehlídka společenských 
stolních her,“ popsal zástupce ředitele Czech Open Petr Laušman. 
Druhá a hlavní část Czech Open, která se už více bude podobat klasické formě festivalu, proběhne 
od 17. do 28. září. „Snažili jsme se, aby ty nejdůležitější turnaje jako hlavní mistrovský turnaj nebo 
mistrovství České republiky v rapid šachu zůstaly zachovány a aby byla zastoupena většina her, 
které známe z minulosti festivalu,“ řekl Laušman. 
Po dvou letech se vrací turnaj ve skládání Rubikovy kostky, na programu jsou i varianty skládání 
kostky naslepo, pouze rukou nebo nohou. Naopak Scrabble se letos hrát nebude. 
Kvůli cestovním omezením nedorazí hráči z exotických nebo vzdálených zemí, jako je Indie, Rusko 
a USA. Účast již potvrdili hráči z Německa a Dánska. „K účasti ještě konkrétní čísla nemáme, hráči 
se stále hlásí a uzávěrka přihlášek je na konci srpna,“ dodal Laušman. 
 
TVÁŘÍ V TVÁŘ 
Šachy nezastavila ani koronakrize, během karantény se hrály i vrcholové turnaje online. „Všichni se 
už těšíme na kvalitní šachy tváří v tvář. Přece jen setkávání se před šachovnicí je něco jiného než 
online turnaj,“ uvedl Petr. 
Pořadatelé se možných komplikací nebojí, zkušenost s turnajem při pandemii již mají z března, kdy 
organizovali Mistrovství světa seniorských družstev. „V průběhu soutěže přicházela nová a nová 
opatření, museli jsme rozdělit hrací sály do více sektorů, aby se lidé navzájem nepotkávali. Nyní 
jsme připraveni na všechno, ale jednoduché to není. Obdivuji všechny, co teď nějaké akce 
organizují,“ konstatoval Mazuch. 
 
Kristina Křivková 
 
Přehlídka toho nejlepšího v Labi 
Datum vydání: 27.07.2020 
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Zdroj: Pardubický deník +3 | Rubrika: Sport | Strana: 10 | Autor: (zz) | AVE: 2 823 Kč | GRP: 0,13 | 
Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050 
 

 
 
Mohelnické letní šachování 
Datum vydání: 27.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
V roce 2020 je vyhlášeno celkem 228 mezinárodních dnů. Mezinárodní dny vyhlašují významné 
politické, kulturní, společenské nebo sportovní organizace, jako například OSN, WHO, UNESCO, 
Visegrádská skupina, Rada Evropy, případně osobnosti jako papež či prezident. Některé, jako např. 
2. srpna Mezinárodní den suchého zipu, působí spíše recesisticky, ovšem to není případ 
Mezinárodního dne šachu (20. července). Na jeho počest se každoročně koná 
 
Mohelnické letní šachování, poklidná open air akce, jejíž 8. ročník se premiérově uskutečnil v 
zázemí Golf Club Restaurantu. To se ukázalo být dobrou volbou, pěkné prostředí s možností 
občerstvení, atrakce v podobě minigolfu a blízkost dopravního hřiště, umožnila volnočasové 
aktivity i pro mladší sourozence dětí, které se zúčastnily turnaje. 
 
Šachový festival? Výjimečná akce na jihu Čech 
Datum vydání: 27.07.2020 
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz +13 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Kamil Jáša | URL | AVE: 5 
990 Kč | GRP: 0,31 | RU / den: 27 694 | RU / měsíc: 194 743 
 
Jihočeský kraj byl dějištěm jednoho z nejvýznamnějších šachových turnajů v ČR. „Sledoval nás 
celý svět,“ připojuje další informace ředitel už 8. ročníku šachového festivalu. 
 
" „Rozhodnutí pořádat festival bylo hodně odvážné, ale vycházeli jsme z dlouhodobě příznivé 
situace v Budějovicích. Odvaha se nakonec vyplatila, protože festival byl jedinou rozsáhlejší akcí 
na světě v praktickém šachu od zavedení omezení kvůli koronaviru,“ hodnotí vedoucí trenér 
Šachové univerzity QCC České Budějovice Jiří Havlíček. Také proto byla pozornost stovek a tisíců 
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očí z celé planety upřena na šachovnice v Clarion Congress Hotelu v Č. Budějovicích. 
„V turnajích se objevili opravdu skvělí hráči, nakonec se konkurence sešla až nad očekávání,“ myslí 
si Jiří Havlíček. „My v té chvíli opravdu byli jediní na světě, kteří takový turnaj pořádali,“ dodal 
vedoucí trenér Šachové univerzity Queen Chess Clubu České Budějovice. „Velmistrovskou část 
turnaje vyhrála jeho největší hvězda. 
Dvaadvacetiletý Němec Alexandr Dončenko. „Budil velikou pozornost zahraničních médií,“ 
přikyvuje Havlíček. „Je to mladá německá hvězda, mezinárodní velmistra s ratingem 2646.“ 
Německá trojka si v turnaji počínala suverénně a velmistrovský turnaj bezpečně vyhrála. Na 
druhém místě skončil také podle očekávání český reprezentant, mezinárodní velmistr Peter 
Michalík (rating 2583). Česká čtyřka kráčela turnajem také s jistotou. „Oba předváděli skvělé 
výkony,“ přidává Jiří Havlíček i svůj odborný pohled. „Dončenko je jednoznačně světová špička, 
Peter Michalík je také velké eso, býval slovenskou jedničkou. Oba hráči potvrzovali pověst, která je 
provází.“ 
 

 
 
Právě okolo prvního a druhého muže turnaje se často pohybovali také zástupci nejrůznějších 
světových médií. „Za hranicemi se psalo nejen o Českých Budějovicích, ale o celém kraji, šachisté, 
když měli volno, tak se vypravovali na výlety do jihočeských měst, byli v Českém Krumlově, v 
Třeboni, někteří si na kole odskočili na koupaliště na Borek,“ přidává ředitel Šachového festivalu i 
úsměvnou historku. 
Pozadu nezůstali ani domácí hráči. „Vedli si skvěle,“ chválil Havlíček. Ve FIDE Open ČB vyzdvihl 
talentovaného Václava Fiňka (Desko Liberec). „Vašík je ročník narození 2010. Ve své věkové 
kategorii je světová jednička. Nedokázal ho porazit ani jeden z velmistrů, ani turnajová jednička. Ze 
sto šachistů skončil na pátém místě, to je skvělý výkon.“ Havlíček předpovídá právě tomuto hráči 
skvělou budoucnost. „Je potenciální český šachista, který by mohl, když o něj bude dobře 
postaráno, bojovat o titul mistra světa.“ 
Velmi dobře si vedli mladí domácí šachisté (Stinka, Nagy, Placer, Nagyová, Havelková, Švejda). 
„Jakub Stinka, Láďa Nagy a Sebík Placer zahráli výborně, umístili se velice slušně.“ 
Jiří Havlíček nezapomněl ani na výkony šikovné dámy. „Danuška Nagyová podala výborný výkon 
na úrovni takřka 1900 Elo a stala se tak nejlepší ženou v turnaji.“ 
Šachový festival patří v průběhu roku k nejprestižnějším a největším sportovním akcím na jihu 
Čech. 
„Šachisté si chválili prostředí Clarion Congress Hotelu, které je pro velký světový turnaj důstojné, 
už máme smlouvu i na příští rok.“ 
Jediné, co pořadatele mrzelo, bylo, že vzhledem k nepřehledné „koronavirové“ situaci museli 



 

 

odříkávat účast hráčů z USA, Izraele, Asie a některých států Evropy. „To byla snad jediná slabina 
našeho turnaje,“ souhlasí Havlíček. Přesto se mu podařilo přilákat pozornost šachistů z osmi zemí. 
„A potřebovali bychom víc peněz, aby náš šachový festival byl ve světě ještě významnější.“ 
 
Bleskovým přeborníkem okresu je Hejný. Velmistryně vedení neuhájila 
Datum vydání: 27.07.2020 
Zdroj: vyskovsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Zdeněk Vlach | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,19 | RU / den: 17 316 | RU / měsíc: 121 763 
 
Koronavirová odmlka narušila i soutěže vyznavačů hry na 64 černobílých polích. Zatímco v 
předchozích letech se o titul přeborníka okresu v bleskovém šachu hrávalo v květnu, letos se turnaj 
posunul do žhavého léta. Titul vybojoval reprezentant pořádajícího MSK Vyškov Jaroslav Hejný 
ml. 
 

 
 
Soutěž se již řadu let hraje jako tzv. „Nečasovky“ na počest předčasně zesnulého dlouholetého 
funkcionáře šachového oddílu MKS Vyškov a okresního svazu Ludvíka Nečase. Potřetí si to rychlí 
šachisté rozdali v letní restauraci Bombastik Burger v městském parku ve Vyškově. Záměr hrát na 
zahrádce ale pro celodenní vydatný déšť tentokrát nevyšel. 
 
V základním turnaji nastoupilo dvacet hráčů, v doprovodném čtyři děti. Tempo hry bylo opravdu 
svižné, tři minuty plus dvě vteřiny na tah. Po sedmikolové kvalifikaci postoupilo osm nejlepších do 
finále, druhá osmička do finále B. 
 
Základní část turnaje vyhrála ženská exmistryně republiky, držitelka titulu WGM, tedy mezinárodní 
velmistryně, a česká šachová olympionička Eva Kulovaná z Gordicu Jihlava před Tomášem 
Mourycem z Gambitu Jihlava. Ve finále ale bylo všechno jinak. Nejlépe hráli Jaroslav Hejný a 
rovněž domácí Jiří Jireš, kteří získali pět bodů. Na lepší pomocné hodnocení se přeborníkem okresu 
stal Hejný. Kulovaná klesla na třetí místo. O první místo ve finále B se nakonec dělili vyškovští 
hráči Robert Kudlička starší a Milan Tomek. Získali shodně 5,5 bodu a jejich vzájemný zápas 
skončil remízou. Třetí místo obsadil Lubomír Janíček z DDM Slavkov u Brna. Doprovodný turnaj 
šachových nadějí vyhrál Rudolf Martin před Soňou Mourycovou, Karlem Hruškou a Šárkou 
Majetičovou. 
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„Za šachovnicemi jsme se kvůli karanténě dlouho neviděli, takže si všichni nejen dobře zahráli, ale 
taky si měli o čem povídat. Z obláčku na nás shlížející Ludva musel být opět spokojený a jistě se již 
těší na další ročník Nečasovek,“ komentoval zdařilý průběh turnaje pořadatel a rozhodčí Stanislav 
Vémola. 
 
Okresní přebor v bleskovém šachu – finále: 

1. Jaroslav Hejný (MKS Vyškov) 5,0 (1,0), 2. Jiří Jireš 5,0 (0,0), 3. Eva Kulovaná (Gordic 
Jihlava) 4,0 (1,0), 4. Tomáš Mouryc (Gambit Jihlava) 4,0 (0,0), 5. Vladislav Sládek (DDM 
Slavkov u Brna) 3,5, 6. Jan Čermák (MKS Vyškov) 3,0, 7. Michal Sysel (DDM Slavkov u 
Brna 3,0, 8. Radek Zabloudil (MKS Vyškov 0,5. 

  



 

 

Šachová nádhera. V jejím čele stál Jiří Havlíček 
Datum vydání: 27.07.2020 
Zdroj: Písecký deník +6 | Rubrika: Sport/Jihočeský král | Strana: 10 | Autor: KAMIL JÁŠA | AVE: 
17 383 Kč | GRP: 0,03 | Čtenost: 2 281 | Tištěný náklad: 1 340 
 

 
 
Herní Czech Open: Šachy si prý přijede zahrát i Prymula 
Datum vydání: 26.07.2020 
Zdroj: tydenikpernstejn.cz +1 | AVE: 2 000 Kč | GRP: 0,05 | RU / den: 4 269 | RU / měsíc: 56 676 
 
26.07. 2020 17:20PARDUBICE – Dnes zahajuje festival s názvem Letní šachové Pardubice, který 
je první částí tradičního Czech Open, jenž se letos kvůli pandemii neuskuteční v obvyklém termínu. 
 
„Festival je letos ve dvou formátech. Nejprve se od 27. 7. do 2. 8. odehrají v hotelu Labe Letní 
šachové Pardubice, aby pak festival pokračoval v září, kdy se od 17. do 28. 9. uskuteční Czech 
Open 2020. Tentokrát to nebude v hokejové aréně, ale v Ideonu,“ nechal se slyšet ředitel festivalu 
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Jan Mazuch. V tomto týdnu se v hotelu Labe sejde kompletní česká špička. Návštěvníci se mohou 
těšit mimo jiné na Navaru, Michalíka, Lázničku, Thai Dai Van Nguyena, Movsesjana, Hráčka, 
Štočka či Babulu. Chybět však nebudou ani ženy šachistky či nadějní junioři. Ve čtvrtek v podvečer 
by měl na turnaj dorazit i český epidemiolog Roman Prymula, který je rovněž vynikajícím 
šachistou. „Slíbil mi, že přijede,“ řekl generální manažer festivalu Jiří Petružálek. Součástí tohoto 
šachového týdne bude v pátek 31. července v Atrium Paláci po celý den šachový program pro 
veřejnost. „Od devíti do 21 hodin se lidé budou moci ve foyeru bývalého AFI Paláce zábavnou 
formou seznámit s šachovou hrou či si šachy zahrát,“ dodal Jan Mazuch. (saf) 
 
Festival Letní šachové Pardubice přivítá kompletní českou reprezentaci i tuzemské 
legendy 
Datum vydání: 26.07.2020 
Zdroj: sportovnilisty.cz +1 | Autor: Petr Skála | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU / 
měsíc: 74 572 
 
Česká šachová jednička David Navara, mistr Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguyen, nejlepší ženy, 
nadějní junioři i legendy, ti všichni míří do Pardubic. Od 27. července 2020 do 2. srpna 2020 se zde 
koná reprezentační turnaj Letní šachové Pardubice, který se koná v původním termínu největšího 
festivalu šachu a her na světě Czech Open. Ten by se měl uskutečnit v září 2020. 
 

 
 
Reprezentanti dostávají díky Letním šachovým Pardubicím alespoň částečnou náhradu za 
odloženou šachovou olympiádu, která se v srpnu měla uskutečnit v ruském Chanty-Mansijsku. Na 
své si přijdou i diváci uvyklí na velkolepý festival Czech Open, který se v Pardubicích koná od roku 
1990. 
 
Jak říkám... 
„Šachy byly téměř jediným sportem, ve kterém se u nás v roce 2020 podařilo v pořádku dohrát 
většinu týmových soutěží. V jistém smyslu jsme ale nakonec i my pocítili dopad současné nelehké 
situace,“ řekl o přesunu Czech Open na termín 17. – 28. září 2020 Martin Petr, předseda Šachového 
svazu ČR s myšlenkou na zcela nový festival za účasti domácí špičky přišel reprezentační úsek 
svazu a naši nejlepší šachisté se chtějí v Pardubicích prezentovat v nejlepší formě. 
„Je vynikající, že se můžeme potkat na takovém turnaji, jako jsou Letní šachové Pardubice. Máme 
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za sebou dlouhé období online turnajů včetně mistrovství Evropy v bleskové hře, šachy naživo ale 
nic nahradit nemůže. Na turnaje se těším a doufám, že budu hrát dobře,“ řekl David Navara, jenž na 
zmíněném online ME získal stříbro. 
Letní šachové Pardubice, které se konají v pardubickém hotelu Labe, sestávají z pěti samostatných 
turnajů. Navara bude v akci od prvního hracího dne, v úterý 28. července 2020 od 14:30 hodin 
vypukne tzv. Pardubická výzva. Dlouhodobou domácí jedničku totiž vyzve mladší reprezentační 
kolega a bronzový medailista z ME v bleskovém šachu 2017 Peter Michalík, českou dvojku Viktora 
Lázničku zase mistr Evropy do 18 let z loňského roku Thai Dai Van Nguyen. Hraje se na 4 vážné 
partie, 2 rapidy a 4 bleskové partie. 
Současně se diváci budou moci kochat simultánkami, které v rámci turnaje Pardubická zkouška 
sehrají 4 velmistři a „legendy“ Sergej Movsesjan, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a Vlastimil Babula 
proti čtyřem družstvům složeným z českých reprezentantek a nejlepších juniorů. Od 30. července si 
to zmíněná čtveřice velmistrů rozdá mezi sebou při Turnaji legend v rapidu, ženská reprezentace v 
čele s jedničkou Joannou Worek se zase bude chtít blýsknout v osmikolovém rapidovém klání proti 
juniorům. Festival zakončí 2. srpna otevřený bleskový turnaj pro všechny účastníky Letních 
šachových Pardubic. 
 
Jak říkám... 
„Čeká nás týden plný výzev, zkoušek, prestižních bojů, ale především skvělých šachů. Gladiátory 
jsou ti absolutně nejlepší z českých luhů a hájů. Na jejich kombinace, ale i chyby a další zajímavosti 
nás budou upozorňovat špičkoví šachoví komentátoři při každodenním živém rozboru probíhajících 
partií. Je vskutku na co se těšit,“ láká do Pardubic Petr Laušman z pořadatelské společnosti AVE-
KONTAKT.  
 
Pardubice? Naprosto přirozená volba 
Datum vydání: 26.07.2020 
Zdroj: hradecky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Zdeněk Zamastil | AVE: 5 990 Kč | 
GRP: 0,58 | RU / den: 52 277 | RU / měsíc: 367 603 
 
/ROZHOVOR/ Předseda šachového svazu Martin Petr sezval kompletní reprezentace do dějiště 
Czech Open. 
 
"Rovnice zůstává zachována. Červenec = šachy = Pardubice… Vyznavače královské hry nezastavil 
ani koronavirus. V pondělí vypukne první část festivalu Czech Open. Pojata jako Letní šachové 
Pardubice. O narychlo vzniklém projektu více prozradí Martin Petr, předseda Českého šachového 
svazu. Pochází z Hradce Králové a mimo jiné má extraligový titul s Pardubicemi. 
Kdo přišel s nápadem na Letní šachové Pardubice? 
Ten nápad vznikl poté, co byla zrušená šachová olympiáda. Tak jsme vymýšleli, jak je zapojit. 
Uspořádat pro ně nějaký turnaj, aby neztratili svojí výkonnost. Napadlo nás spojení s Czech Open. 
Byla to taková přirozená myšlenka. S organizátory festivalu jsme se velmi rychle domluvili, jelikož 
se i jim hodila možnost uspořádat v červenci nějaký menší šachový svátek. 
 
První signál tedy vyšel ze šachového svazu? 
Od nás. Reprezentanti vlastně neměli co hrát. 
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Byly Pardubice jednoznačnou volbou? 
Ano, byla to naprosto přirozená volba. Tím, že jsme soustředění reprezentace chtěli zorganizovat v 
červenci, protože během dubna, května se objevily signály, že koronavirová situace bude v létě 
lepší, už to bylo jasně na Pardubicích. 
 
Možná se také jednalo o vstřícné gesto vůči pardubickým organizátorům, protože se mohou po 
výpadku mamutí akce alespoň částečně zahojit… 
Přesně tak. Musím zmínit, že jsou pro nás váženým partnerem. Dokázali v celé České republice 
zorganizovat spoustu špičkových mezinárodních turnajů. Czech Open je největším festivalem šachu 
a her na světě. Šachový svaz je rád, že má takového partnera v Ave kontaktu. K tomu bych zmínil 
ještě jeden zajímavý fakt. 
 
Povídejte. 
Česká republika je podle počtu partií, které jsou oficiálně započteny na šachový rating sedmá na 
světě. Což neuvěřitelné zjištění. Před námi jsou pouze giganti typu Ruska, Indie. Nicméně 
figurujeme před několika velkými šachovými zeměmi. A to je zásluha lidí z Ave kontaktu a turnajů, 
které pořádají. 
 
Obsazení akce připomíná startovní listinu na velmistrovském turnaji Czech Open, nemyslíte? 
Nad formátem reprezentačního šachového festivalu jsme dlouho dumali. Chtěli jsme zapojit do hry, 
muže, ženy i juniory. V šachách to ale funguje tak, že muži jsou výkonnostně lepší než ženy. Takže 
jsme přemýšleli, jak to skloubit. Pro nás jsou jejich vzájemné vztahy velice důležité. Nakonec se 
nám to podařilo formou simultánek. 
 
Jak to bude vypadat v praxi? 
Budou postavené čtyři šachovnice a velmistr bude hrát na všech na jednou. Zatímco dámy i junioři 
nastoupí ve společném týmu. Je to pro ně výjimečná příležitost zahrát si s tak silnými šachisty. Na 
normálních turnajích by se nepotkali. Pro velmistry to bude naopak zajímavá zkušenost a možnost 
rozehrát se po delší pauze. Jenže… 
 
Co máte na mysli? 
Ne všichni naši velmistři měli chuť hrát simultánky. Chtěli si zahrát oficiální zápas. Vyšli jsme jim 



 

 

vstříc. Historicky nejmladší český velmistr Thai Dai Van Nguyen se střetne s českou dvojkou 
Viktorem Lázničkou a Peter Michalík pak s nejlepším českým hráčem Davidem Navarou. Těmto 
duelům říkáme pracovně výzva. Nechme se překvapit, zda-li mladší hráči už dospěli na úroveň 
svých reprezentačních kolegů. Pro úplnost, již zmíněné simultánky zase nazýváme zkouška, protože 
ostřílené velmistry vyzkouší ženy a junioři. 
 
Českou republikou se znovu valí koronavir. Do Pardubic se chystají reprezentanti z různých koutů. 
Nebojíte se nových omezení? 
Tím se nezabýváme. Tato červencová akce je malá. Bude čítat pětadvacet účastníků. I kdyby došlo 
k zavedení nějakých opatření, tak budou platit pro akce nad sto lidí, což ta naše není. 
 
A co když bude někdo z reprezentantů z kraje, který je výrazně ohrožen touto nemocí? Nezrušíte 
jeho účast? 
Abychom přemýšleli nad tím, kdo je odkud a zakazovali mu účast, tak to vůbec ne. V této 
souvislosti bych zmínil jednu věc. Jako jeden z mála sportů jsme byli schopni a ochotni dohrát 
všechny tuzemské soutěže družstev. Samozřejmě jsem zaslechl spoustu ohlasů, že se lidé nakazí a 
já je budu mít na svědomí až umřou. Nemám žádné zprávy a nějakém šachistovi, že by se nakazil v 
průběhu mistrovských soutěží. 
 
Budou zpřísněna hygienická opatření? 
Budeme dodržovat všechna nařízená opatření. Za současné situace není nutné nic zpřísňovat. Na 
místě bude dostatek dezinfekce, budeme mít postup, kdyby se někomu udělalo špatně. Diváci mají 
vstup volný. Hráčský prostor bude oddělen od diváků, což už bývá na běžných šachových turnajích. 
Dřív to bylo tak, že se u šachů mohlo kouřit a diváci stáli nad šachovnicemi a pomalu strkali do 
hráčů. To se postupně všechno změnilo. Ale i tak je to pro diváky zážitek, protože na místě partie 
komentuje. Nebo vysíláme živě prostřednictvím internetu. 
 
Ve vzduchu visí i zavedení roušek. Dá se hrát se zakrytými ústy? 
Světová šachová federace FIDE začala roušky doporučovat roušky. Po světě už se takto hraje. 
Momentálně například v Řecku. Hráči mají mezi sebou rozestupy. My sledujeme vývoj v České 
Republice. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. 
 
Můžete to být do budoucna konkurence pro samostatný Czech Open, nebo se jedná o jednorázovou 
záležitost? 
Letos je akce koncipovaná jako soustředění národního týmu. Tedy mluvíme o jednorázové 
záležitosti. Má svým způsobem nahradit šachovou olympiádu, která se měla konat v srpnu. Její 
nový termín je určen pro příští rok, stejně jako pro klasickou olympiádu v Tokiu. Prioritou FIDE ale 
je, aby se vrcholu mohly zúčastnit všechny státy. Nikdo však neví, jestli to bude proveditelné. A ta 
se může stát, že se Letní šachové Pardubice stanou do budoucna tradicí… 
 
Na co se těšit? 
Úterý 28. července – sobota 1. srpna: Výzva (zápasy českých velmistrů), Zkouška (simultánky 
velmistrů proti týmům žen i juniorů) – obě hry od 14.30, čtvrtek 30. července: uzavřený turnaj 
legend v rapid šachu, střetnutí ženy vs. junioři – obě hry od 14.30, neděle 2. srpna: bleskový turnaj 
pro všechny reprezentanty – 10.00. Vše v pardubickém hotelu Labe. Pátek 31. července: šachový 



 

 

program pro veřejnost – 9.00 až 21.00, Atrium Palace Pardubice. 
 
Hráči – kompletní česká špička: David Navara, Viktor Láznička, Peter Michalík, Thai Dai Van 
Nguyen, host Sergej Movsesjan, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček, Vlastimil Babula. 
 
Nejslavnější šachista všech dob podporuje Bitcoin 
Datum vydání: 26.07.2020 
Zdroj: kryptomagazin.cz | Autor: By Radek Petráš | AVE: 15 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 200 
 
Zprávy a souhrny Garry Kasparov, ruský šachista a zřejmě nejznámější a nejslavnější šachista všech 
dob, hovoří o Bitcoinu (BTC), kryptoměnách 
 
a blockchainové technologii jako prostředku pro řešení poptávky po soukromí na finančních trzích. 
Bitcoin pak podporuje jako prostředek boje proti porušování lidských práv. 
Kdo je Garry Kasparov 
Narodil se 13. dubna 1963 v Baku (Ázerbájdžán) a jeho plné jméno zní Garry Kimovič Kasparov. 
Je to ruský šachový velmistr, mistr světa v šachu z let 1985-2000, spisovatel a politický aktivista, 
který je mnohými považován za vůbec největšího šachistu všech dob. Kromě ruského vlastní ještě 
chorvatské občanství, je předsedou Nadace pro lidská práva a trvale žije v USA, v New Yorku. 
Šachům se začal věnovat již ve svých sedmi letech v Domě pionýrů v Baku. Od deseti let patřil 
mezi žáky Michaila Botvinnika . Stal se vůbec nejmladším držitelem titulu mistra světa v šachu, a 
to po dlouhé sérii těžkých zápasů se svým rivalem Anatolijem Karpovem v letech 1984-1985. Tento 
titul držel dle organizace FIDE až do roku 1993. 
Po neshodách s FIDE založil v roce 1993 vlastní organizaci Professional Chess Association (PCA), 
kde držel titul mistra světa až do roku 2000, kdy byl poražen Vladimirem Kramnikem . Od roku 
1985 až do svého odchodu do důchodu, 10. března 2005, měl nejvyšší Elo rating ze všech šachistů 
na světě. V roce 1997 byl Kasparov poražen v mediálně velmi sledovaném zápase proti počítači 
Deep Blue od společnosti IBM. K tomuto zápasu Kasparov ve své knize Hluboké myšlení uvedl: 
Po ukončení profesionální kariéry se Kasparov věnuje psaní a rovněž politice. Kriticky se staví 
zejména vůči politice ruského prezidenta Vladimíra Putina . Je zakladatelem hnutí Sjednocená 
občanská fronta, jednoho z členů opoziční aliance Jiné Rusko, za kterou byl nominován do 
prezidentských voleb na jaře roku 2008. Kandidaturu ovšem nestihl podat, a to údajně kvůli 
vládním obstrukcím. 
V roce 2010 se stal jedním z prvních signatářů opoziční kampaně s názvem Putin musí odejít. 
Později se odstěhoval do New Yorku a v roce 2013 prohlásil, že se do Ruska již nikdy nevrátí. V 
listopadu 2014 pak přirovnal „diktaturu jednoho muže“ Vladimíra Putina k vládě Adolfa Hitlera 
Postoj ke kryptoměnám 
V rozhovoru s přispěvatelem Forbesu Rogerem Huangem Garry Kasparov uvedl, že podle něj 
kryptoměny dávají jednotlivcům větší kontrolu nad jejich penězi, které bývají obvykle regulovány 
buď státem, různými korporacemi nebo vnějšími stranami. 
Kasparov pak rovněž srovnával Bitcoin a fiat měny. Jako dobrou věc na Bitcoinu uvedl to, že 
známe přesné číslo mincí, které budou kdy vytěženy – 21 milionů. To ovšem o fiat měnách říci 
nemůžete. Nikdy totiž dopředu nevíte, kolik bilionů dolarů se objeví na trhu zítra, což vede k 
poškození vašich úspor. 
Nadace pro lidská práva 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20D0A19X/2315247/2020-07-26/35?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Garri Kasparov je předsedou Nadace pro lidská práva. Tato nadace využívá technologie a digitální 
inovace k ochraně těch, jejichž svobody jsou ohroženy. Podle Kasparova jsou právě technologie 
blockchain a kryptoměny v čele s Bitcoinem přirozenou volbou pro ochranu před porušováním 
soukromí a lidských práv. K tomuto tématu Kasparov uvedl: 
Závěr 
Již v červnu letošního roku přinesl Cointelegraph zprávu o tom, že šachový zápas mezi velmistrem 
Sergejem Karjakinem a zakladatelem Algorandu Silivio Micalim byl zaznamenán na blockchainu. 
Karjakin, stejně jako Garry Kasparov, projevil zájem o kryptoměny a základní technologie. Silivio 
Micali je rovněž přesvědčen o tom, že Algorand, proof of stake blockchain platforma, může být 
úspěšně použita k dalšímu většímu přijetí šachu. 
  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 25.07.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 5 175 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 
288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
Czech Open zahajuje akcí Letní šachové Pardubice 
Datum vydání: 24.07.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U172N15B/2315247/2020-07-25/41?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP17116C/2315247/2020-07-24/49?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Zdroj: Pardubický deník +8 | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: (zz) | AVE: 3 427 Kč | GRP: 0,13 | 
Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050 
 

 
 
Mezinárodní den šachu v areálu Rozhledny Frýdlant 
Datum vydání: 24.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
achový klub Frýdlant, z.s. uspořádal v sobotu 18.7.2020 akci na oslavu Mezinárodního dne šachu. 
Akce se uskutečnila v areálu Rozhledny Frýdlant, s laskavým svolením Klubu českých turistů 
Frýdlant a za finanční podpory Šachového svazu České republiky. 
 
Pro děti, mládež a dospělé byly připraveny tématické přednášky, soutěž v řešení taktických úloh, 
simultánka a bleskový turnaj. 
 
Festival šachu a her bude menší a rozdělený na dvě části 
Datum vydání: 23.07.2020 
Zdroj: sport.cz | Rubrika: Ostatní | AVE: 35 000 Kč | GRP: 10,06 | RU / den: 905 830 | RU / měsíc: 
3 151 257 
 
Pandemie koronaviru poznamená i letošní 31. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech 
Open. Do Pardubic přijede méně hráčů, sníží se i počet turnajů. Pořadatelé také museli termín 
konání posunout a akci rozdělili na dvě části. 
 
"Účast v hlavní části bude pravděpodobně nižší, zvláště z exotických a vzdálenějších zemí. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20CY9396/2315247/2020-07-24/50?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/D4MA20CX0026/2315247/2020-07-23/72?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Zejména se jedná o Rusko, Indii nebo Spojené státy," řekl dnes novinářům zástupce ředitele 
festivalu Petr Laušman. 
 
Od 27. července do 2. srpna se uskuteční reprezentační šachový festival Letní šachové Pardubice. 
Hrát se bude v hotelu Labe, kam přijdou čeští velmistři, kompletní česká reprezentační špička 
mužů, žen a juniorů. 
 
"Česká šachová reprezentace měla mít v srpnu šachovou olympiádu. Ta byla letos zrušena a my 
jsme příležitost využili a pozvali jsme reprezentanty do Pardubic. Takovou akci v historii dlouho 
nepamatuji," uvedl předseda Českého šachového svazu Martin Petr. 
 
Vedle Davida Navary, Petera Michalíka, Viktora Lázničky a Sergeje Movsesjana se zúčastní také 
například Thai Dai Van Nguyen, Zbyněk Hráček nebo Vlastimil Babula. Hrát se bude specifickým 
systémem. Domácí jednička a dvojka Navara a Láznička si zahrají zápasy s mladšími kolegy z 
reprezentace. Další zkušení reprezentanti budou hrát simultánky proti týmům žen a juniorů. 
Uskuteční se také turnaje legend v rapid šachu a bleskový turnaj pro všechny hráče. 
 
Hlavní část festivalu se bude konat od 17. do 28. září v kongresovém centru Ideon, které je menší 
než dosud využívaná hokejová aréna, kde se již bude hrát hokej. Obsahuje deset turnajů v šachu a 
jeho modifikacích včetně otevřeného ratingového turnaje, otevřeného mistrovství ČR v rapid šachu 
či mistrovství ČR čtyřčlenných družstev s účastí Lázničky a Movsesjana. Program doplňují hry, 
například turnaj ve skládání Rubikovy kostky, v dámě, go, piškvorkách, hospodském kvízu nebo 
českých šachách. 
 
Pořadatelé věří, že se jim podaří zvládnout i případná nová hygienická opatření proti šíření 
koronaviru. Zkušenosti s nimi mají z první poloviny března, kdy se konalo mistrovství světa 
seniorských družstev. "Bylo to asi to nejsložitější, co jsme kdy dělali. V průběhu soutěže přicházela 
nová a nová opatření. Museli jsme rozdělit hrací sál na několik sektorů a ve finále se turnaj dohrál 
jen díky tomu, že vláda zasedala hodně dlouho," řekl ředitel festivalu Jan Mazuch. Turnaj se musel 
zkrátit, účastníkům se nosily balíčky s jídlem na pokoje a na letiště je vozili na poslední chvíli 
nasmlouvaní dopravci. Již nyní má festival zajištěn dostatek dezinfekčních prostředků a počítá s 
operativními úpravami podmínek. 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
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Historický šachový kvíz 3 
Datum vydání: 23.07.2020 
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Zdroj: chess.cz | Autor: Lebenskünstler Friedrich Sämisch, Helmuta Wietecka | AVE: 4 000 Kč | 
GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Vítejte u třetího dílu historického šachového kvízu. Připraveny jsou opět tři otázky o knižní ceny. 
 
1) Občas se uvádí, že šachová pravidla, jak je známe dnes, jsou stará přibližně 500 let. To však není 
pravda. Přes 500 let je stejný pouze chod jednotlivých figur, další pravidla se pak ještě postupně 
vyvíjela a upravovala a v různých částech Evropy i světa se hrálo s rozdílnými pravidly. Do dnešní 
podoby se pravidla ustálila až mnohem později. Mnohé z vás možná překvapí, že jedno poměrně 
důležité pravidlo nebylo vyjasněno ještě dlouho po prvním mezinárodním turnaji v Londýně 1851. 
První mistr světa Wilhelm Steinitz dokonce ve své knize Modern Chess Instructor z roku 1889 
doporučoval, aby toto pravidlo platilo jinak, než jak ho známe dnes.  O které pravidlo se jedná? 
 
2) Pro kteréhokoliv hráče bylo velkým osobním úspěchem, pokud se mu podařilo porazit jednoho z 
proslulé trojice mistrů světa Lasker, Capablanca a Aljechin. Jen minimu hráčů se podařilo porazit 
kompletní trojici. Zajímavostí je, že jednomu hráči se podařilo porazit všechny tři hned v jejich 
první vzájemné partii. Jaké je jméno dotyčného hráče? 
 
3) Na následující fotografii se velké množství šachistů chystá vyplout na jednu velkou mezinárodní 
šachovou akci. V horní části možná rozeznáte i několik českých reprezentantů. Na jakou akci se 
plavili? 
 

 
 
Odpovědi zasílejte na email frantisek.stross@chess.cz nejpozději do 15. srpna 2020. Vylosovaný 
výherce obdrží novou či antikvární šachovou knihu dle vlastního výběru. 
 
Vyhodnocení kvízu č. 2 
 
1) V turnaji hrál pražský rodák Eduard Löwe. 



 

 

 
Jan Kalendovský ve svém článku Historie šachu v Čechách uvádí, že Löwe byl prvním šachovým 
profesionálem z Čech, a že dokonce na turnaji v Londýně v roce 1851 i jako Čech startoval! Tuto 
informaci se však nepodařilo ověřit z více zdrojů. Stauntonova turnajová kniha z roku 1852 ho 
prezentuje pouze jako cizince. 
 
2) Německý velmistr Friedrich (Fritz) Sämisch 
 
Je překvapivé, že o tomto originálním šachistovi, kterému FIDE v roce 1950 oficiálně udělila titul 
velmistra jako jedinému zástupci německé šachové federace, nebyla dosud napsána žádná větší 
autobiografie. Šachová literatura zná zatím pouze tenkou 63stránkovou brožuru Schach-und 
Lebenskünstler Friedrich Sämisch z roku 1987 od Helmuta Wietecka. 
 

 
 
Fritz Sämisch na Velikonočním turnaji v Praze v roce 1943. 
 
3) Albert Einstein a Emanuel Lasker 
 
Poprvé se dle všeho seznámili v říjnu 1918 v Berlíně u Einsteinova přítele a životopisce Alexandra 
Moszkowského. Einstein pak napsal svojí matce: „Nedávno jsem se seznámil s šachovým mistrem 
Laskerem, malým jemným gentlemanem s ostře řezaným profilem, polským Židem, přesto s 
vybranými způsoby. Je již 25 let šachovým mistrem světa, matematikem a filozofem. Až do 12 
hodin zůstal spokojeně usazen, přestože ho další den čekal velký turnaj.“ Lasker tento turnaj v 
Berlíně vyhrál před Rubinsteinem, Schlechterem a Tarraschem. 
 
Vylosovaným výhercem minulého kvízu se stal Oskar Hájek. Gratulujeme! 
 
František Štross 
 
Článek publikován 23. 7. 2020 v rubrice Aktuality sekretariát, TOP Aktuality na hlavní stránce.  
 



 

 

Viktorie Buchtová, Delgerdalai Bayarjavkhlan a Marek Miča o Openu Vsetín 
Datum vydání: 22.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Tento rok jsem nejela na šachový tábor, ale rozhodla jsem se hrát Přebor Vsetína. Z Beskydské 
šachové školy nás tam jelo 14, půlka hrála soutěž A a půlka soutěž B. Všichni jsme přijeli společně 
vlakem a šli se před 1. kolem ubytovat. Ubytování se mi moc líbilo. 
 
Ve startovní listině jsem byla za půlkou, ale říkala jsem si, že alespoň mezi holkami bych mohla 
skončit na bedně (byla jsem 6. nasazená). Hned v prvním kole jsem hrála s první nasazenou holkou 
Nelou Otáhalovou a v docela povedené partii jsem udělala malou chybu a po ní hned velkou – 
přesně jak nás to učí v psychologii šachu :-(.  
2. kolo Křenek Jakub – partie byla dlouho vyrovnaná, ale tentokrát udělal chybu soupeř, když si 
nechal chytit střelce a pak znovu chyboval.  
3. kolo Žáček Petr – podařilo se mi pěkně dotáhnout plán s výměnou koní v centru a následnému 
zisku kvality s hrozbou prosazení volného pěšce. To byla radost.  
4. kolo Mrmus Pavol – v lepší pozici jsem neviděla taktický motiv na zisk figury, ale za chvíli jsem 
našla jiný, takže se mi podařilo vyhrát.  
5. kolo Hromada Jakub – ve vyrovnané partii jsem nedokázala dostat věže a dámu na 2 volné 
sloupce proti soupeřově králi ve velké rošádě. Dlouho to vypadalo na remízu, ale soupeř dokázal 
vyměnit svého koně za mého silného střelce a bylo po partii.  
6. kolo Boháček Jan – vyrovnaná partie, při které jsem stála se dvěma věžemi a koněm lépe než 
soupeř, ale soupeř zvládl závěr lépe. Tahle prohra mě hodně mrzela.  
7. kolo Mrmusová Magdaléna – troufám si říct, že jsem měla ve střední hře velkou převahu, kterou 
se mi podařilo prosadit do zisku kvality za pěšce. Už jsem se viděla po plánované výměně věže a 
dámy ve vyhrané koncovce, ale soupeřka pěkným taktickým manévrem získala kvalitu zpět. A 
protože získala navíc i dalšího pěšce, tak bylo rozhodnuto. Tuto partii jsem i okomentovala.  

 
8. kolo Starý Šimon – soupeř se nechal nachytat na likvidaci obrany a po ztrátě střelce se po pár 
tazích vzdal.  
9. kolo Diviš Jan – v partii jsem po nevynucené chybě ztratila centrálního pěšce a stála jsem bez 
rošády hodně špatně. Soupeř však udělal při chystání matového útoku hrubku (nastavil zdarma 
střelce) a pak už jsem to neměla příliš těžké.  
Celkově bych hodnotila svojí hru jako docela dobrou, ale přece jenom se tam občas objevila nějaká 
chyba. Nebýt prohry v 7. kole, tak bych si možná připsala větší ELO než 36, ale na druhou stranu to 
není špatný začátek po tak dlouhé přestávce. Navíc mi udělal radost brácha Bertík, který skončil v 
turnaji B na druhém místě! Je super, že s námi byli trenéři Standa Jasný a Zdeněk Holeksa, takže 
jsme měli rozbory i přípravu na každou partii.  
Také bych chtěla poděkovat Šachovému svazu ČR za podporu, kterou mi poskytl na tento turnaj.  
Viktorie Buchtová  
Partie Viktorie Buchtové v PGN  
 
Delgerdalai Bayarjavkhlan  
Ve dnech 04. – 10. 7. 2020 se uskutečnil Mezinárodní šachový festival 45. ročník Přebor města 
Vsetína v Kulturním domě, ředitelem turnaje byl pan Zádrapa Radek, hlavním rozhodčím byl pan 
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Kovařík Josef. V tomto festivalu se účastnilo 145 hráčů z České Republiky, Slovenska, Polska, 
Rakouska, Německa a Švýcarska. Hrály se dva turnaje: FIDE Open A, FIDE Open B. Ve FIDE 
Openu A startovalo 70 hráčů a já jsem byl 69 nasazený. Většinou jsme hráli jedno kolo, 6.7 a 8. 7. 
2020 jsme hráli dvojkolo. První den jsem jel s tátou autobusem do Vsetína. Po cestě jsme se dívali 
na krásnou sluneční letní vsetínskou přírodu. Mě se moc líbily lesy a hory. Z autobusového nádraží 
do hracího sálu trvalo 10 minut pěšky. Hrací místnost byla velká a hlavně byla klimatizovaná. Kvůli 
pandemii COVID-19 tam organizátoři turnaje nachystali dezinfekce na ruce.  
1. kolo bylo plánovano v 16:30 hodin, kvůli zpoždění vlaku někteří hráči přijeli později, začalo v 
17:00 hodin. Můj první soupeř byl pan  
Beneš Miroslav, elem 2036. V zahájení se mi hrálo příjemně, ve střední hře jsem mohl ztratit pěšce, 
ale soupeř to neviděl. Pak jsme vyměnili věže a stál jsem lépe. Skoro v koncovce soupeř měl lepší 
pozici, ale dostal se do časové tísně a ztratil dva pěšce. Nakonec to dobře dopadlo, vyhrál jsem.  
2. den, 2.kolo-Kapusta Petr (2120). Zahájení se mi hrálo nepříjemně. Ve střední hře měl 
aktivnějšího střelce a já měl neaktivního jezdce. Pak jsme vyměnili dámy, což mi ulehčilo pozici. 
Vznikla věžová koncovka, kterou jsem udržel. Partie skončila remízou.  
3. den, 3.kolo-Nytra Ondřej (2150). V zahájení mě soupeř překvapil, stál jsem trochu hůř. Ve 
střední hře jsme vyměnili dámy, zahrál jsem důležitý španělský tah a4! a stál jsem lépe. Získal jsem 
pěšce, dotáhl jsem partii do vítězného konce. Vyhrál jsem. Ten den jsme hráli dvojkolo, po třetím 
kole jsem obědval ve vsetínském parku. Potom jsme seděli u splavu řeky Bečvy, slyšel jsem 
přírodní zvuk splavu. Tak jsem si odpočinul a připravil se na další kolo.  
4. kolo-FM Kratochvíl Josef (2275). V zahájení mě soupeř překvapil, ale vyrovnal jsem hru. Ve 
střední hře vznikla pozice s různobarevnými střelci kde soupeř stál lépe. Měl jsem volného pěšce, 
kterého jsem dostal na 2. řadu – soupeř ho sebral a nabídl remízu. Remízu jsem přijmul.  
4. den, 5.kolo-FM Slovák Kilián (2250). V prvním tahu soupeř zahrál 1…Jc6, což mě hodně 
překvapilo. Postupně jsem vyrovnával pozici. Koncovka byla jasně remízová, ale soupeř nechtěl 
remízovat. Za pár tahů soupeř souhlasil s remízou.  
5. den, 6. kolo-Krejča Jakub (2166). Zahájení se mi moc nepovedlo, stál jsem hůř. Ve střední hře 
naštěstí soupeř neviděl malou taktiku. Získal jsem kvalitu, postupně vyhrál. Po ranním kole jsme 
obědvali, povídali jsme si s trenérem. Potom jsme se prošli po parku, krmili holuby v parku.  
7. kolo-FM Stalmach Richard (2267). V zahájení mě překvapil a stál jsem hodně hůř. Soupeř 
zesiloval pozici, postupně získal pěšce. A pak i druhého pěšce. Nakonec jsem pozici neudržel a 
prohrál.  
6. den, 8.kolo-WFM Kucharska Honorata-POL, (2113). V zahájení mě překvapila, ale stál jsem 
dobře. Ve střední hře jsem udělal chybu a ztratil sloupec A. Postupně mě přehrála. Nakonec jsem 
prohrál.  
7.den, 9.kolo-Vojta Jakub (2136). Zahájení se mi podařilo, stál jsem mírně lépe. Ve střední hře jsem 
neviděl, že můžu jednoduše ztratit jezdce, soupeř to viděl a zahrál to. Našel pak čtyřtahový mat. 
Prohrál jsem.  
Po 9 kolech jsem získal 4,5 bodů, celkově jsem skončil na 30. místě, připsal jsem 150,8 elo bodů. V 
tomto turnaji jsem se poučil něco od soupeřů.  
Chtěl bych poděkovat mockrát svému trenérovi – IM Davidovi Kaňovskému, za podporu ŠSČR, a 
všem doprovodům, kteří mě doprovázeli každý den ze Zlína do Vsetína a zpátky! Přeju všem hodně 
zdraví, pohodové léto!  
Delgerdalai Bayarjavkhlan  
 



 

 

Marek Miča  
V sobotu 4.7 se zahájil již tradiční přebor města Vsetína. Já jsem byl ve Vsetíně již po čtvrté, takže 
jsem se celkem dobře orientoval v okolí. Bydleli jsme v Internátě Kostka. Turnaj se mi moc líbil a 
byl zorganizován velmi dobře, každoročně je možnost si uschovat mobil v krabici k tomu určenou, 
což pro někoho může být dobré. Dále skvěle vyřešili opatření kvůli aktuální situaci ve světě a mezi 
stoly byl asi metr místa. Mezi nám BŠŠáky panovala skvělá nálada a každý den jsme hráli Fotbal a 
spoustu dalších her. Teď už se ale přesunu k samotné hře. Myslím, že turnaj se mi celkem vydařil a 
6. místo není špatný výsledek. Hrál jsem pořád na prvních čtyřech šachovnicích, což beru taktéž 
jako úspěch. Teď už k partiím:  
1.kolo – Hrál jsem s Patrikem Pýchou. Po zahájení jsem stál lépe, ale střední hru jsem nezvládl 
úplně nejlépe a Patrik se dostal do příjemné pozice, kde jsem byl celkem stísněný. Postupem času 
jsme se dostali oba do časovky, zde jsem využil příležitosti, kterou mi soupeř dal a obětoval jsem 
pěšce za iniciativu, a nakonec po oboustranném hraní na 30ti sekundách jsem ho přehrál a vyhrál.  
2.kolo – Hrál jsem s Jakubem Stančíkem. V zahájení jsem ho překvapil, ale on ho i tak zahrál v 
celku dobře. Ve střední hře se výhoda na mojí straně zvyšovala a já se dostal do příjemné pozice s 
prostorovou převahou. Nakonec se ale u mě začala projevovat časová tíseň, a všechnu převahu jsem 
ztratil, avšak soupeř, taktéž o pár tahů později přešel do časové tísně a já jsem ho přepočítal.  
3.kolo – Tentokrát usedla proti mně mladá polská šachistka Honorata Kucharska. V partii mě 
překvapila podvariantou v zahájení, kterou jsem úplně neznal a dostal jsem se trochu pod tlak, ale 
soupeřka pravděpodobně také nerozuměla pozici a po jejích chybách jsem se dostal do strategicky 
vyhrané koncovky, kterou jsem s přehledem vyhrál.  
4.kolo – Jsem dostal polského Fide mistra Dawida Czerwa. Partie se mi úplně nepovedla, bylo to 
hlavně zapříčiněno špatnou volbou plánu. Soupeř mě poté zkušeně přehrál a tím jsem v turnaji 
poprvé prohrál.  
5.kolo – Hrál jsem s Jiřím Boláckým, překvapil mě gambitem, který jsem si moc nepamatoval, a 
nakonec jsme přešli do koncovky, kde jsem měl trochu poničenou pěšcovou strukturu, ale díky 
aktivitě mých figur slabin nevyužil a partie skončila remízou.  
6.kolo – Jsem hrál s Vladimírem Bělunkem, Toho jsem překvapil v zahájení a dostal se do lepší 
pozice ve které se soupeř moc dobře nezorientoval a já jsem potom takticky získal pěšce a bez 
obtíží pak partii vyhrál.  
 
Mezinárodní den šachu na Vysočině 
Datum vydání: 21.07.2020 
Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Drahomíra Kaňková | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 
752 | RU / měsíc: 36 536 
Chyba! 
 
O víkendu 17.-19. července k Mezinárodnímu dni šachu uspořádalo Šachové centrum talentované 
mládeže v Kraji Vysočina víkendové soustředění. 
 
Víkendové soustředění se konalo v prostorách Sportparku Kocanda v Želivě (areál letního tábora) 
vedle hotelu Kocanda a zúčastnilo se ho 29 mladých šachistů a šachistek.  
Soustředění bylo rozděleno na dvě skupiny A a B, přednášejícími byli trenéři 2. třídy GM Petr 
Velička a Petr Mičulka a probírala se témata, která byla plánovaná na 3.a 4.soustředění. Začátek byl 
v pátek odpoledne – po zaregistrování a ubytování v bungalovech, probíhala s malými přestávkami 
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tříhodinová výuka a po večeři si mohli pod dohledem trenéra účastníci skupiny A probraná téma 
prozkoušet při partiích. Skupina B si se svým přednášejícím sehrála simultánku – některé zajímavé 
partie se hodnotily během výuky následující den. V sobotu nám počasí moc nepřálo a ze zatažené 
oblohy občas zapršelo, přesto se účastníci poctivě věnovali získávání zkušeností trenérů. V 
podvečer měly skupiny individuální program – někteří se šli podívat na komentovanou prohlídku do 
kláštera v Želivě, ale většina účastníků se opět věnovala šachům a sehrála turnaj podle skupin. 
Sobotní večer pro skupinu A byl opět pro procvičování probraných témat. Skupina B byla po 
celodenní výuce unavená a měla naplánovaný volný program, ale místo odpočinku trávila čas nad 
šachovnicemi.  



 

 

Malí zabijáci 
Datum vydání: 21.07.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
76 643 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 
 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L168A18C/2315247/2020-07-21/104?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F2


 

 

Soutěže šachistů skončily 
Datum vydání: 21.07.2020 
Zdroj: REGION OPAVSKO | Rubrika: Sport | Strana: 20 | Autor: (avi) | AVE: 22 000 Kč | Tištěný 
náklad: 14 000 
 

 
 
Na Lesné začalo Sochařské sympozium 
Datum vydání: 20.07.2020 
Zdroj: homerlive.cz +1 | AVE: 850 Kč | GRP: 0,00 | RU / den: 112 | RU / měsíc: 1 487 
Chyba! 
V horském areálu Lesná včera začal další ročník Krušnohorského sympozia. 
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Nejdříve musela jako každý ročník pomoci těžká technika, aby pomohla na místo s těžkým 
dubovým kmenem. Poté nastoupili řezbáři a jejich motorové pily, aby základně upravili kmen.  
Letošní téma je Krušnohorské šachy, které budou dokončeny v roce 2024. Každý rok se vyrobí osm 
figurek. Návštěvníci se mohou přijet na vlastní oči přesvědčit jak šachy vznikají. Sympozium končí 
v sobotu 25.7. 
 
Mezinárodní den šachu na Vysočině 
Datum vydání: 19.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
K oslavám Mezinárodního dne šachu se připojili také v kraji Vysočina, report víkendového 
soustředění přináší předsedkyně KM KŠSV paní Drahomíra Kaňková. Děkujeme za iniciativu a 
organizaci akce i přes nelehké současné podmínky! 🙂🙂 #Internationalchessday 
 
O víkendu 17.-19.7.2020 k Mezinárodnímu dni šachu uspořádalo Šachové centrum talentované 
mládeže v Kraji Vysočina víkendové soustředění. Víkendové soustředění se konalo v prostorách  
Sportparku Kocanda v Želivě (areál letního tábora) vedle Holetu Kocanda a zúčastnilo se ho 29 
mladých šachistů a šachistek. 
 

 
Soustředění bylo rozděleno na dvě skupiny A a B, přednášejícími byli trenéři 2. třídy GM Petr 
Velička a Petr Mičulka a probírala se  témata, která byla plánovaná na 3.a 4.soustředění. Začátek 
byl v pátek odpoledne – po zaregistrování  a ubytování v bungalovech,  probíhala s malými 
přestávkami tříhodinová výuka a po večeři si mohli pod dohledem trenéra účastníci skupiny A 
probraná téma prozkoušet při partiích. 
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Skupina B si se svým přednášejícím sehrála simultánku – některé zajímavé partie se hodnotily 
během výuky následující den. V sobotu nám  počasí moc nepřálo a ze zatažené oblohy občas 
zapršelo, přesto se účastníci poctivě věnovali získávání zkušeností  trenérů. 
 

 
 
V podvečer  měly skupiny  individuální program – někteří se šli podívat na komentovanou 
prohlídku do kláštera v Želivě,  ale většina účastníků se opět věnovala šachům a sehrála  turnaj 
podle skupin. Sobotní večer  pro skupinu A byl opět pro procvičování probraných témat. Skupina B 
byla po celodenní výuce unavená a měla naplánovaný volný program,  ale k našemu překvapení 
místo odpočinku trávila čas nad šachovnicemi. 



 

 

 
 
 
 
V neděli dopoledne proběhl tříhodinový výukový blok a po obědě jsme se všichni rozloučili a 
odejeli domů. 
 
Kaňková Drahomíra 
předsedkyně KM KŠSV 
 
Článek publikován 21. 7. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
 
Vydařený FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice 
Datum vydání: 18.07.2020 
Zdroj: Písecký deník +6 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: KAMIL JÁŠA | AVE: 4 426 Kč | 
GRP: 0,03 | Čtenost: 2 281 | Tištěný náklad: 1 340 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 18.07.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: SPORT Na jižní Moravě | Strana: 15 | AVE: 5 777 Kč | GRP: 
0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
Královská hra 
Datum vydání: 17.07.2020 
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Zdroj: Téma | Rubrika: Test | Strana: 74 | AVE: 107 949 Kč | GRP: 2,07 | Čtenost: 186 332 | Tištěný 
náklad: 70 621 | Prodaný náklad: 55 235 
 

 
 
  



 

 

Adéla Třasáková o MSR amatérů 
Datum vydání: 17.07.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Adély Třasákové | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Ve dnech 10.-13. července se ve slovenských Topolčanech konalo otevřené Mistrovství Slovenska 
amatérů (s max. ratingem 2199). Turnaj se hrál na 7 kol tempem 60 minut + 30 sekund/tah. 
Účastnilo se ho 161 hráčů z 11 států. 
 
1. kolo: Šimon Rybka (SVK, ELO 2087). Hrála jsem černými figurami a po vyrovnaném průběhu 
hra skončila remízou ve věžové koncovce. Tuto partii jsem si vybrala k rozboru.  
2. kolo: Petr Kapusta (CZE, 2120). Měla jsem bílé, soupeř mi v koncovce chytil střelce, ale 
aktivitou krále jsem získala protihru a figuru zpátky. Po dlouhém souboji jsem už ale byla unavená, 
a tak jsem nedokázala ubránit věžovou koncovku.  
3. kolo: Marian Kukan (SVK, 1000). Černými se mi podařilo soupeře přehrát a on ze zoufalství 
obětoval jezdce. Myslel si, že dá mat, ale já jsem se ubránila a s figurou navíc vyhrála.  
4. kolo: Adam Cedzo (SVK, 1974). Soupeř hrál černými pasivně a nevytvořil žádnou protihru. Já 
jsem zaútočila a soupeř pod tlakem ztratil věž a po pár tazích se vzdal. Byl to pro mě cenný skalp.  
5. kolo: Mário Garban (SVK, 2031). Bílými figurami jsem se snažila o útok, ale soupeř se ubránil 
výměnami figur. Po mých nepřesnostech přešel do výhodné věžovky, kde jsem se musela jenom 
bránit. Po vynucené výměně věží byla pěšcovka prohraná.  
6. kolo: Miloš Blažek (SVK, 1970). Zahájení černými figurami se mi bohužel vůbec nepovedlo, a 
tak partie skončila rychlou prohrou. Věřím, že se mi už taková katastrofa nikdy nestane…  
7. kolo: Andrej Hollý (SVK, 2009). Ve složité střední hře jsem bílými ztratila přemýšlením hodně 
času a ten mi pak chyběl v koncovce, kterou jsem nakonec po boji prohrála.  
Celkem jsem v turnaji uhrála 2,5 bodu. Díky tomu, že většina mých soupeřů byla o dost silnější než 
já, jsem si připsala 34 bodů do ELO ratingu a získala spoustu zkušeností.  
Také jsem si zahrála doprovodné Mistrovství Slovenska v rapid šachu, ve kterém jsem získala 4 
body z 9 kol.  
Celkově jsem s turnajem spokojená, hrálo se v pěkném hracím sále a v příjemné atmosféře. Děkuji 
svému trenérovi za přípravy a Šachovému svazu za podporu.  
Adéla Třasáková 
 
V pondělí 20.7. oslavíme Mezinárodní den šachu 
Datum vydání: 16.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Den D pro šachový svět se neúprosně blíží. V pondělí 20. července oslavíme Mezinárodní den 
šachu. V tento den navíc oslaví své 96. narozeniny mezinárodní šachová federace FIDE. 
 
Spojme tedy v tento den všichni síly a zpříjemněme si volnou chvíli šachovou partičkou nebo 
předejme své šachové zkušenosti mladším či starším zájemcům, kteří chtějí poznat taje královské 
hry.  
Celé akci je zasvěcen i víkend před svátečním pondělím, takže od pátku 17.7. do pondělí 20.7. 
rozdávejte šachové znalosti ve svém okolí a nezapomeňte se přitom vyfotit či nahrát.?  
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V pondělí 20.7. poté přidejte příspěvek na sociální sítě a nezapomeňte na hashtag: 
#Internationalchessday  
Těšíme se na Vaše příspěvky! 
 

 
 
Šachy jsou odporná rasistická hra, která měla být již dávno zakázaná 
Datum vydání: 16.07.2020 
Zdroj: blog.idnes.cz +1 | Autor: Josef Nožička | AVE: 35 000 Kč | GRP: 0,41 | RU / den: 36 457 | 
RU / měsíc: 318 019 
 
Šachy jsou hra, která podporuje logické i kombinační myšlení, a bývá někdy označována 
přívlastkem královská. To všechno je sice hezké, ale... 
 
Hráváte, nebo jste někdy dříve hrávali šachy? Já se vám dnes k něčemu, ač nerad, přiznám. Ano, 
téhle hře jsem za mlada holdoval poměrně často – v dětství jsem ji hrával s kamarády o prázdninách 
(zejména když bylo deštivé počasí), na gymplu jsme si se spolužáky pořídili kapesní šachy a sváděli 
„velmistrovské“ mače o přestávkách (občas i ve vyučování pod lavicí), jistou dobu jsem šachy 
dokonce hrával u nás v obci i závodně. Za všechny tyto prohřešky se dnes hluboce stydím...  
Že snad nechápete proč, když o šachách je známo, že rozvíjejí logické a kombinační myšlení, a 
bývají dokonce označovány přívlastkem královská hra? To všechno je sice hezké, ovšem v dnešním 
21. století je naprosto nepřijatelné takovou hru popularizovat, a dokonce v ní pořádat celosvětové 
turnaje včetně mistrovství světa. Důvodů k tomu, proč by šachy měly být v civilizovaném světě co 
nejdříve zakázané, je totiž řada. Přičemž ten hlavní má hluboké spojení se současným celosvětovým 
hnutím, bojujícím proti rasismu a diskriminaci obyvatel černé pleti.  
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Ano, šachy jsou vskutku hra, podporující rasismus. Jak totiž asi i ti, kdo je nehrají, vědí, šachová 
partie je vždy soubojem dvou hráčů, z nichž jeden hraje bílými figurami a druhý černými. A výhodu 
má hráč s bílými figurami, neboť vždy partii začíná! Pravda, někteří experti jsou schopni tenhle fakt 
bagatelizovat tvrzením, že když bude s černými hrát například šachový velmistr proti hráči z 
krajského přeboru, tak nejspíš snadno vyhraje i tak. To je sice pravda, ale faktem je, že při duelu 
dvou vyrovnaných hráčů bílé figury mírnou výhodou jsou, což dokazují i dlouhodobé statistiky. Ty 
přisuzují šachistům s bílými zhruba 55% úspěšnost, což je v dnešní pokrokové době, kdy se takřka 
všude požaduje absolutní rasová rovnost, přece nepřijatelné.  
Kromě tohoto skrytého rasismu by se na šachách našly i některé další prohřešky, které jsou v 
rozporu s dnešní moderní dobou. Třeba už jen to, že nejdůležitější figurou je v šachu král, za něhož 
všechny ostatní figury včetně dámy neboli královny bojují, a mohou být v rámci boje za krále 
dokonce záměrně obětované. Není snad tohle určitá genderová nerovnost nebo dokonce sexismus? 
Genderová nerovnost se ostatně projevuje i tím, že kromě krále a královny jsou (nepočítáme-li věž 
jakožto neživou bytost) dalšími figurami na šachovnici ještě střelec, jezdec a pěšák, ovšem v rámci 
rovnosti pohlaví tam chybí střelkyně, jezdkyně či pěšákyně.  
O tom, že šachy jsou vskutku divnou hrou, ostatně svědčí i to, že jim holdují takoví lidé jako jsou 
například předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší nebo nedávno zvolený člen Rady České 
televize Pavel Matocha. Evropská komise nebo ještě lépe příslušný výbor OSN by proto tuto 
odpornou hru, nepatřící do dnešního moderního světa, měly co nejdříve zakázat. Čím dříve, tím 
lépe. 
 
Byly zveřejněny propozice MČR juniorů a juniorek v rapidu 
Datum vydání: 16.07.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Propozice Mčr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Komise mládeže ŠSČR zveřejnila propozice letošního MČR juniorů a juniorek v rapid šachu, viz 
odkazy dole. Bude se hrát 19. – 20. 9. 2020 v České Třebové. 
 
Czech Open načíná čtvrtou desítku existence. Kvůli viru bude jindy, jinde a jinak 
Datum vydání: 16.07.2020 
Zdroj: ČRo - pardubice.cz +1 | Rubrika: Sport | AVE: 10 000 Kč | GRP: 0,44 | RU / den: 39 562 | 
RU / měsíc: 525 228 
 
radiční akce, která do Pardubic rok co rok láká nejen fanoušky šachu, ale i dalších her, festival 
Czech Open, letos bude. Jeho program ale bude do značné míry ovlivněn koronavirem. Netradiční 
je například to, že se bude konat ve dvou termínech. 
 
„První část festivalu proběhne od 27. července do 2. srpna. Bude taková specifická. Je to akce pro 
osm nejlepších českých reprezentantů mužů, osm nejlepších žen a osm juniorů. A v září to bude 
akce, která bude podobná festivalu Czech Open tak, jak ho známe. Nebo aspoň doufáme, že to tak 
bude. Stovky hráčů se budou účastnit nejrůznějších her, hlavně tedy šachu,“ popisuje zástupce 
ředitele festivalu Petr Laušman. 
 
Nižší účast, víc práce 
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Vloni navštívilo festival asi 5000 lidí z mnoha zemí světa. Pořadatelé ovšem čekají, že epidemie 
bude mít vliv i na účast: „Z Ruska, z Indie, z Číny, odkud jezdí pravidelně velké výpravy, tak ty 
letos pravděpodobně nebudou. Předpokládáme, že dorazí dva až tři tisíce účastníků. Přihlášek zatím 
tolik není, lidé i týmy čekají, jak se situace vyvine,“ říká Petr Laušman. S tím jsou ale spojené 
komplikace například s ubytováním účastníků, kteří se v podstatě rozhodují ze dne na den. 
 
Staronové místo 
 
Zatímco dřív se festival konal v multifunkční aréně, letos to bude podle pořadatelů jinak: „V září by 
aréna už ani nemohla být k dispozici. Využili jsme, že proběhla rekonstrukce výstavního centra 
Ideon, kde jsme dlouhá léta Czech Open hrávali. Takže to bude takový návrat ke kořenům. 
Červencová část se bude odehrávat v hotelu Labe, protože tam se jedná o akci pro 24 hráčů.“ 
 
Program festivalu naštěstí nedozná větších zásahů a nabídne to, co v předchozích ročnících. 
„Většina her jako bridž, dáma, Rubikova kostka zůstane zachována. Co se týká šachového 
programu, tak tam zůstanou všechny hlavní turnaje, vypadnou jen některé doprovodné akce. A celý 
festival se tak zkrátil ze 17 dnů na 12,“ přibližuje program 31. ročníku Petr Laušman. 
 
Zahrají si i amatéři 
 
Pořadatelé myslí i na amatérské šachisty a fanoušky dalších her: „Chtěl bych nešachisty pozvat na 
akci, kterou děláme v rámci červencové části festivalu. Bude to 31. července v Atriu paláce 
Pardubice. A bude tam volné hraní se zahradními šachy, možnost zahrát si s velmistry v simultánce, 
ukázky šachů naslepo i některých jiných deskových her. Bude to určitě zajímavá věc pro amatéry a 
fanoušky šachu.“ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 16.07.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport aktuálně | Strana: 15 | AVE: 5 041 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560  
 

 
 
Mamedjarov: záblesk i blackout 
Datum vydání: 14.07.2020  
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Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 
71 540 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  
 

 
 
Šachový velmistr 
Datum vydání: 14.07.2020 
Zdroj: benesov-city.cz +1 | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,08 | RU / den: 7 303 | RU / měsíc: 96 955 
 
Benešov si v jubilejním roce připomíná i osobnosti, jež se zde narodily, žily nebo působily, zejména 
mají-li letos také vlastní osobní výročí. Jednou takovou trochu pozapomenutou postavou s životní 
vazbou na naše město, byl slavný a světově významný šachista, který byl vyhlášen šachovým 
velmistrem právě před 70 lety. 
 
Okolnosti jeho života, zejména pak dětství a raného mládí, byly velice složité a jejich popisy i data 
se dost různí – snad i z toho důvodu, že byly dramatické, spíše však drastické a dosvědčující 
antisemitské násilí, které dodnes mnozí nechtějí přiznat. Navíc se naše postava nejen mnohokrát 
stěhovala, ale i nuceně migrovala.  
Salomon Flohr se narodil v roce 1908 v Horoděnce v rakouské Haliči (dnes část Ukrajiny) do 
početné rodiny židovského obchodníka. Ze všech 8 sourozenců však tuto strastiplnou dobu válečné 
vřavy i pogromů přežil pouze osiřelý Salomon spolu se svým o 5 let starším bratrem Mojžíšem, oba 
rodiče i všichni sourozenci byli zřejmě povražděni při ruském pogromu. Bratři spolu utekli zhruba v 
roce 1918 (nebo už 1916) až na Moravu, kde byli přijati do sirotčince v Lipníku nad Bečvou (bývá 
uváděn i Mikulov), přičemž oběma bylo zapsáno totéž datum narození, tedy 21. listopadu.  
Podle jedné verze se v r. 1919 měl Salo Flohr dostat na výchovu do litoměřické (rabínovy?) rodiny, 
která mu umožnila studovat gymnázium a dvouletou obchodní školu, kdy ale byl ještě stále 
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nositelem polského osobního dokladu.  
Na stránkách města Benešov lze ovšem nalézt informaci od p. Jiřího Jandače, že do Benešova Salo 
„přišel na základě pozvání místního šachisty O. Eyberta, v roce 1923 zde získal domovské právo a 
na jeho základě se pak stal československým občanem“. V ruských zdrojích se dokonce můžeme 
dočíst, že malý Salo byl vychováván v (rabínově?) rodině v Benešově. Německojazyčné prameny o 
něm píšou, že „po založení Československa v roce 1918 se Flohr stal československým občanem a 
vyrostl v pěstounské rodině v Benešově“, přičemž verzi o výchově v Benešově potvrzuje i 
maďarská Wikipedie.  
Zdroje se shodují v tom, že jako kdejakého jiného kluka malého Salomona zajímal a bavil hlavně 
fotbal, takže pro uklidnění mu první šachovou soupravu koupili jeho pěstouni v české rodině a hru 
samotnou ho naučil starší bratr v roce 1920 – a tak to všecko začalo.  
Dále se uvádí, že se odstěhoval v roce 1924 do Prahy, kde nastoupil do papírenské továrny Oskar 
Stein. Do Prahy ale nejdříve odešel starší Mojžíš, Salo za ním přijel později. Uvádí se, že nejprve 
nakládali těžké sudy se zelím, což pro silnějšího Mojžíše nebylo nic neúnosného, ale pro Salomona 
to bylo příliš vysilující, takže si jako obživu sehnal nejprve prodej zeleniny a později roznášku 
novin do kaváren kolem roku 1923, kde občas hrával za sázku šachy, což se mu náramně zalíbilo.  
Oba bratři se v roce 1924 chystali odjet do USA, kde už se usadil jejich strýc, nicméně nakonec k 
tomu nedošlo kvůli omezení migračních kvót. Později, kdy už pracoval u Steina, se Salo obvykle 
večer po práci věnoval cele šachům a brzy zaznamenal první úspěchy. Začal docházet do Prokešova 
smíchovského šachového klubu, hrál partie v Národním domě a královská hra se už zvolna stávala 
jeho osudem. V simultánních utkáních se poznal s legendami, jakými byli Rudolf Spielmann, 
Richard Réti a Alexandr Aljechin. Prvně jmenovaného dokázal už dokonce porazit. Nežil příliš 
klubovým ani kavárenským šachovým životem, zato v ročnících 1928 a 1929 dvakrát vyhrál 
Kautského memoriál. Přitom ale už pracoval i jako šachový reportér, čímž si na turnaje vydělával. 
Například v roce 1928 takto působil na berlínském mistrovství, kde souběžně sehrával bleskovky ve 
vedlejší místnosti a získal tím značnou známost a pozornost, neboť v nich porazil i velmi silné 
soupeře.  
O rok později už na základě doporučení dánského šachisty Aarona Nimcoviče hrál na 
mezinárodním turnaji ve slovinské Rogašce Slatině. Skončil rovnou jako druhý, za Akibou 
Rubinsteinem, což už by se určitě dalo považovat za start vrcholné kariéry. V roce 1933 vyrazil do 
Moskvy a do Leningradu, kde sehrál ne zcela úspěšný turnaj se sovětským mistrem, o tři roky 
mladším Michailem Botvinnikem. Tehdy ho hodně pozitivně zaujaly podmínky a prostředí, které 
pro něj při této příležitosti Sovětský svaz vystrojil.  
Zde je namístě připomenout údaj, který celkem jednoznačně potvrzuje, že se Benešov opravdu stal 
Flohrovi osudovým, neboť údajně teprve po udělení domovského práva městem Benešov mu mohlo 
být v roce 1930 přislíbeno československé státní občanství až poté, kdy bude propuštěn z polského 
státního svazku, což se stalo až 7. října 1933, kdy se stal naším občanem – proto prý do té doby 
soutěžil na cizí pas, jak bylo výše zmíněno.  
Stal se mistrem Ústřední jednoty šachistů a v letech 1933 a 1935 mistrem Československa, zatímco 
již od roku 1930 byl naším reprezentantem postupně na pěti šachových olympiádách (1930, 1931, 
1933, 1935, 1937). Tím už bezpochyby dosáhl hvězdné sféry a na základě těchto úspěchů ho 
Světová šachová federace (FIDE) v r. 1937 nominovala jako oficiálního kandidáta do zápasu s 
legendárním Aljechinem o titul mistra světa. Právě oni dva byli totiž v těch letech považováni za 
nejlepší světové šachisty. Dodejme, že se stal také nesmírně populárním, jeho jméno využívali při 
reklamě na boty, na parfémy, existovaly dokonce cigarety Salo Flohr. Měl nejen slávu a respekt, ale 



 

 

i jako člověk byl velice oblíben, a to i mezi šachisty včetně svých rivalů.  
Jednání s Aljechinem vyvrcholila podpisem smlouvy o zápasu, který se měl odehrát koncem roku 
1939 v Čechách. Do toho ovšem vstoupila těžkou botou okupace Československa hitlerovským 
Německem. Dá se předpokládat, že Salo byl přirozeně pod značným psychickým tlakem z projevů 
německého nacismu. V roce 1938 pak ještě proběhl elitní turnaj 8 nejlepších šachistů AVRO 1938 v 
Holandsku, jenž byl označován za nejsilnější turnaj v dějinách šachu. Na tomto kolbišti bohužel 
Salo Flohr prohrál na celé čáře a poprvé v životě skončil jako poslední.  
Po letech největších světových úspěchů za dramatických okolností začala Salovi nezáviděníhodná, 
opět uprchlická etapa. Sám se později vyjádřil, že „Hitler mu byl neustále v patách“ – když odešel 
do Anglie, přišlo bombardování Londýna, pak se vrátil do Nizozemí, které během dvou dní 
kapitulovalo, údajně pobýval i ve Francii a v Estonsku, pak načas zakotvil v neutrálním Švédsku.  
K paradoxnímu vyvrcholení došlo v následující době, kdy Flohr údajně na základě nabídky z roku 
předcházejícího přijal v roce 1940 azyl v Sovětském svazu. Svoji roli v tom měl sehrát jeho přítel 
Botvinnik, budoucí dlouholetá šachová jednička, i další souputník a maďarský šachový velikán 
Andor Lilienthal, který jakožto moskevský rodák už v oné době v sovětském Rusku dlel.  
Až poté, co se SSSR rozkmotřil s Německem, které jej napadlo, se Salo Flohr v r. 1942 stal 
občanem sovětského impéria. V šachu tam sice nadále pokračoval, ale ani později v poválečných 
letech už se mu nedařilo tak jako před válkou, i když jisté turnajové úspěchy zaznamenal. V 
Sovětském svazu i ve světě panoval Botvinnik a v zemi vyrostla početná kvalitní konkurence 
mladších šachistů.  
Nicméně FIDE se v r. 1950 rozhodla udělovat titul šachový velmistr, který byl do té doby používán 
v Rusku a v Sovětském svazu, jinak se jednalo o neoficiální označení. Toho roku tak byly uděleny 
tyto nejvyšší světové tituly rovnou 26 osobnostem, mezi jinými sovětskému Botvinnikovi a 
českému šachistovi Oldřichu Durasovi. Do této sestavy byl zařazen i náš nejslavnější šachmistr Salo 
Flohr, který byl pochopitelně v době ocenění zástupcem Sovětského svazu.  
V dalších dobách pak Salo žádné významnější sportovní úspěchy nezaznamenal, byl nadále 
vtipným komentátorem, novinářem a exhibičním šachistou, především však mezinárodním 
rozhodčím. Stále hrával své oblíbené simultánky, kterých údajně za svůj život odehrál 30 tisíc!  
Ještě dlouhou dobu se mohl občas vypravit do Československa, což velice rád činil a po celé naší 
zemi hrával obvykle všude simultánky, setkával se se šachisty a popularizoval tuto královskou hru. 
V roce 1973 tak dorazil i do Benešova.  
Ženy měly prý problém zapadnout do jeho šachového světa, poslední manželkou mu byla o mnoho 
let mladší Taťána Jeseninová – nejde o shodu jmen, ale o vlastní neteř slavného básníka. Existují i 
rozhovory s ním z doby, kdy žil jako privilegovaný člen komunistické věrchušky v nadstandardních 
podmínkách jako ve zlaté kleci, kdy bylo cítit, že politickým otázkám se spolu s manželkou 
vyhýbají striktním mlčením. Při návratech ze západu (tedy i od nás) vozil vždy domů vlakem dárky, 
zboží a předměty běžné potřeby, které byly v Sovětském svazu nedostupné. Uvažujeme-li o tom, 
tak vlastně ani nevíme, jestli se Salo Flohr po válce do milovaného Československa vrátit nechtěl, 
nebo nesměl.  
Pro svou nevelkou postavu byl nazýván šachovým Napoleonem, což je velmi výstižné – skutečně 
býval kolem poloviny 30. let minulého století považován za nejlepšího šachového bojovníka světa, 
což mimochodem potvrzují i dnešní počítačová hodnocení oné doby. Neměl možnost takovou 
neoficiální pozici obhájit v již domluveném nejdůležitějším zápase svého života, ale přesto byl, byť 
už po zenitu, před 70 lety vyhlášen šachovým velmistrem.  
Pravda, Salo Flohr se rozhodně nenarodil v Čechách ani na Moravě, ale na svět přišel přeci v naší 



 

 

velké zemi, v Rakousko-Uhersku, v Předlitavsku, na Haliči. Byl jedním z nejúspěšnějších 
haličských Židů (velké písmeno proto, že byl údajně ateista). Nakonec ani nezemřel v Česku, ale v 
Moskvě dne 18. srpna 1983, kde je pohřben i se svojí ženou na Vagaňkovském hřbitově.  
Symbolem jeho osobního života byly útěky před represemi, které nelze nazývat emigrací, jelikož 
při obou komplikovaných životních přesunech šlo o krutými okolnostmi vynucený exil, součást 
židovského exodu. Při tom druhém dospěl nakonec tak daleko, že se usadil v bolševickém Rusku, 
což měl vlastně už na doživotí a mohl tak jistě poznat všechny projevy komunistického diktaturního 
systému. Šachovým velmistrem se stal jako sovětský občan, ale v dobách své největší slávy a 
největších úspěchů byl jednoznačně reprezentantem Československé republiky, pročež právě tato 
československá kariéra byla důvodem k jeho mezinárodnímu ocenění před 70 lety.  
Zdroj foto: Wikipedie  
Autor: Neznámý – https://chessbookchats.blogspot.com/2016/11/salo-flohr-chess-games-
collections.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87581919  
Z dostupných údajů je zřetelné, že na počátku životní dráhy tomuto postavou drobnému gigantovi 
světového šachu patrně významně pomohli v Benešově poskytnutím útočiště a udělením kýženého 
domovského práva. Bylo by proto nanejvýš vhodné, aby se jeho vztahu k našemu městu a vyjasnění 
rozporuplných údajů podrobněji věnoval nějaký profesionální odborník nebo amatérský badatel, 
abychom věděli, jak to bylo doopravdy.  
Igor Chromý  
Poznámka autora: Uvedený popis Flohrova života si neklade nároky na bezchybnost použitých dat, 
natož na úplnost či systematičnost popisu šachové kariéry. V textu potřebná slůvka „prý“ a 
„údajně“ jsou většinou vynechána v zájmu lepší čitelnosti a významně odlišné verze či pochybnosti 
jsou vloženy do závorek. Kromě čtyř knih a dobového tisku bylo čerpáno pouze z četných mnohdy 
neformálních webových zdrojů v několika jazycích, článek proto má být pouze připomínkou této 
osobnosti při jejím výročí a třeba i impulzem pro zodpovědné bádání.  
 
Pelhřimovský šachista nominován na Mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let 
Datum vydání: 13.07.2020 
Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Drahomíra Kaňková | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 
752 | RU / měsíc: 36 536 
 
Osmiletý mladý šachista Martin Policar z Batelova na Jihlavsku a žák ZŠ Batelov, který je 
registrovaný v Šachovém oddílu TJ Spartak Pelhřimov a pravidelně do Pelhřimova dojíždí, je 
nominován na Mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let. 
 
Kvůli koronaviru bylo Mistrovství ČR do osmi let přeloženo na termín 19.-20. září 2020 do 
Vyškova. V srpnu se koná Mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let tentokrát v České republice 
v hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou.  
Za výkony, které Martin pravidelně předvádí jak v klasickém, tak v rapid šachu, byl nominován 
Šachovým svazem ČR, aby reprezentoval ČR na Mistrovství Evropské unie, kde bude mít možnost 
změřit si své síly na mezinárodní úrovni.  
batelov, jihlavsko, pelhřimov, pelhřimovsko, šachy 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 11.07.2020 
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Krnovští šachisté měli dobrou sezonu, slavili i historický úspěch 
Datum vydání: 10.07.2020 
Zdroj: bruntalsky.denik.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Jan Šimek | AVE: 5 990 Kč | GRP: 
0,20 | RU / den: 18 370 | RU / měsíc: 129 173 
 
Šachová sezona skončila. Jak si vedly šachové oddíly našeho okresu? V první lize mládeže slavili 
Krnovští historický úspěch, a to druhé místo a postup B mužstva do této soutěže. Krnovské 
družstvo přehrálo takové krajské giganty, jakými jsou oddíly z Orlové, Frýdku - Místku, Havířova, 
Ostravy, Třince, Dolního Benešova a Opavy. 
 
"„Tímto postupem se nám zvedá a roste špičková základna KTCM. V kategorii dospělých se 
nejlepší šachy hrají ve Vrbně. 2. liga je velmi náročná soutěž a bez pomocí polských a nejlepších 
okresních hráčů by to asi nebylo možné. Významnou roli zde sehrává i sponzorská činnost pana 
Svatopluka Máje a jeho firmy,“ řekl za krnovské šachisty Karel Handlíř. 
 
V krajské soutěži má okres čtyřčlenné zastoupení, hráči Lokomotivy A (muži), Jiskry Rýmařov, ŠO 
Bruntál odehráli svůj standard. „Snad jen Bruntál má takový hráčský kádr, který by mohl v další 
sezoně pomýšlet na postup do kraje, z kterého v loni nešťastně vypadl. Obrovským překvapením v 
této soutěži je mládežnické družstvo Lokomotivy B, o kterém se myslelo, že je jen do počtu,“ 
pokračoval Handlíř. 
Dva skvělé poslední zápasy s Orlem Opava B a Kravařemi (venku) je udrželo v soutěži a 
zajímavostí je, že z okresního přeboru do této soutěže postoupila mládežnická Lokomotiva D, takže 
čtrnáct mladých prvoligových hráčů má obrovskou motivaci. 
 
Australské veřejnoprávní vysílání řeší důležitou otázku: „Jsou šachy rasistické?“ 
Datum vydání: 09.07.2020 
Zdroj: euportal.cz +1 | Rubrika: ShortNews | Autor: Paul Joseph Watson | AVE: 1 500 Kč | GRP: 
0,25 | RU / den: 22 469 | RU / měsíc: 298 300 
 
Australskými daňovými poplatníky financovaný vysílač ABC je teď zpátečníky zesměšňován, když 
vedl debatu řešící, jestli jsou šachy rasistické, neboť bílá strana má podle pravidel této hry tradičně 
první tah. 
 
Paul Joseph Watson 
 
PrisonPlanet.com 
 
June 24, 2020 
 
Australskými daňovými poplatníky financovaný vysílač ABC je teď zpátečníky zesměšňován, když 
vedl debatu řešící, jestli jsou šachy rasistické, neboť bílá strana má podle pravidel této hry tradičně 
první tah. 
 
Bývalý člen Australské šachové federace zjistil, že tato debata má proběhnout, když ho radiový 
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producent požádal o účast. 
 
„ABC dospěla k názoru, že šachy jsou RASISTICKÉ, protože bílí mají vždy první tah!“ tweetnul 
John Adams s dodatkem: „Věřte tomu, že se národní vysílač zapojí v rámci ideologického 
Marxismu do čehokoliv a všeho v Austrálii!“ 
 
Rozzuření Australané se uchýlili na Twitter, aby vyjádřili vůči ABC pobouření, že vyhazuje peníze 
na takové zbytečné otázky. 
 
„Lidé od národního vysílače chtějí, aby se zaměřoval na důležitější problémy,“ řekl jeden. „Lidé 
mají ekonomické problémy, zdravotní problémy, potíže s karanténou. Nechtějí, aby se jejich prachy 
vyhazovaly za blbosti.“ 
 
Australský šachový expert Kevin Bonhan však řekl, že se té debaty, co má dnes proběhnout, 
zúčastní. 
 
Vyšlo z toho, že první tah bílého týmu nemá nic společného s „rasismem“ a 5minutový okamžitý 
průzkum tuto skutečnost potvrdil. 
 
Ty strany byly tak zabarveny jako bílé či černé, protože to byly tou dobou nejlevnější barvy na trhu 
v době vynalezení této hry v severozápadní Indii. 
 
Pravidlo, že bílý má první tah, bylo součástí tandardizace šachů pro mezinárodní soutěže v 19. 
století a nemá nic společného s rasou. 
 
My ale žijeme v roce 2020 a vše je potenciálně rasistické, pokud se do toho vloží mocenská skupina 
nebo dav na sociálních médiích. 
 
Méně hráčů, menší tržby. Hosté festivalu her letos hotely nezaplní 
Datum vydání: 09.07.2020 
Zdroj: pardubice.iDNES.cz +2 | Rubrika: Pardubice - zprávy | Autor: Milan Zlinský, ČTK | AVE: 
19 000 Kč | GRP: 0,16 | RU / den: 13 988 | RU / měsíc: 122 020 
Šachový festival Czech Open se letos v Pardubicích uskuteční ve dvou termínech, v červenci a září. 
Kvůli koronavirové pandemii bude mít však podstatně méně zahraničních i domácích hostů. To 
pocítí hlavně hoteliéři a hospodští. 
 
Pardubičtí podnikatelé, kteří vlastní hotely, penziony, restaurace či hospody, zatím mohli sledovat 
trápení kolegů a snižování cen třeba v Praze či Českém Krumlově spíše jen ze zájmu. 
 
Pardubice a ostatně celý kraj nepatří mezi turistické taháky, a tak propady v tržbách kvůli viru 
čínské chřipky nejsou tak dramatické jako v jiných regionech. 
 
Ovšem nyní přichází zpráva, která ztráty znamenat bude. Letošní ročník oblíbeného a hojně 
navštěvovaného festivalu šachu a her Czech Open bude kvůli koronaviru mnohem střídmější než v 
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minulých letech. 
 
„S politováním vám musíme oznámit, že z důvodu epidemie koronaviru se termín konání festivalu 
Czech Open Pardubice přesouvá z července na 17. – 28. září,“ stojí na webu akce. 
 
Odsun termínu začátku festivalu a hlavně jeho zkrácení bude mít jistě neblahý vliv na obvyklou 
účast hráčů i lidí z jejich doprovodu. 
 
„Účast bude menší, z některých zemí, jako je Rusko a Indie, bude problém se sem dostat. Po 
Německu a Česku to byly nejpočetnější výpravy. Také možná bude přetrvávat obava lidí cestovat. 
A za třetí, festival normálně pořádáme v létě, v září už děti nebudou mít prázdniny,“ řekl dlouholetý 
pořadatel akce a současný náměstek primátora Pardubic Jan Mazuch z ODS. 
 
Festival se letos koná pojednatřicáté, svoje zázemí měl v multifunkční aréně. Letos se turnaj 
českých hráčů v kategorii muži, ženy, junioři uskuteční v hotelu Labe na konci července. Od 17. do 
28. září bude hostit festival centrum Ideon. 
 
„Festival chceme zachovat, kromě šachu tam bude tradiční bridž, dáma a go. Po dvouleté přestávce 
bude soutěž ve skládání Rubikovy kostky. U turnajů družstev očekáváme účast okolo 50 procent 
předchozího roku, u hlavní části to bude ještě nižší,“ řekl Mazuch. 
 
A to vše nejsou pro pardubické podnikatele dobrá čísla. Je sice pravda, že běžný občan Pardubic 
masový festival v ulicích sotva postřehne, snad kromě zvýšené koncentrace cizinců, ale pro 
hoteliéry má červencový turnaj obvykle zásadní význam. 
 
„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 beznadějně plné. To se týká i 
bytů na krátkodobý pronájem,“ uvedl před loňským 30. jubilejním ročníkem další z pořadatelů Petr 
Laušman. 
 
Ostatně redakce MF DNES před jedním z nedávných ročníků obvolávala hotely a penziony v 
Pardubicích s otázkou, zda na dobu festivalu je možné sehnat volný pokoj, a odpověď v drtivé 
většině případů zněla ne. Server booking.com hlásil vesměs vyprodané kapacity.Hráčů víc není, 
bobtná jejich doprovod 
 
A není divu, vždyť jen loni do Pardubic na šachy a další hry dorazilo okolo pěti tisíc lidí z 57 zemí. 
 
„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 
Laušman, který je u Czech Open celých třicet let. 
 
Dodal, že loni přijeli borci z Austrálie, Singapuru, Mexika, USA, Kanady, Peru, Kolumbie, 
Brazílie, Egypta, Namibie, JAR, Íránu, Iráku, Jižní Koreje nebo bývalých republik Sovětského 
svazu. 
 



 

 

Na úbytek hostů se musí připravit i provozovatelé restaurací. I ti těžili z příjezdu davů cizinců. Akce 
má pro ně zásadnější význam než divácky populárnější závody Velká pardubická či plochodrážní 
Zlatá přilba. 
 
„Všechny tyto akce trvají jen krátce, maximálně jeden víkend. Náš festival trvá více než dva týdny 
a hráči tady po většinu té doby musí někde bydlet a také něco jíst,“ řekl Petr Laušman. 
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Konkurz na turnaje Grand Prix ČR v rapidu 
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Datum vydání: 07.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na turnaje 14. ročníku seriálu Grand Prix ČR v rapid šachu. Plné 
znění konkurzu si přečtěte dole. 
 
Zpátky na trůn. Olga Sikorová je zase šachovou královnou 
Datum vydání: 07.07.2020  
Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko | Rubrika: Zajímavost | Strana: 15 | Autor: PETR SOBOL | 
AVE: 3 394 Kč | Tištěný náklad: 3 470  
 

 
Trénujte s mistry v červenci! 
Datum vydání: 07.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Na měsíc červenec jsou pro zájemce připraveny dvě přednášky z cyklu Trénujte s mistry. Obě 
přednášky budou vysílány na YouTube kanálu ŠSČR, vždy ve čtvrtek od 17:30! 
 
Program jednotlivých přednášek na měsíc červenec:  
9.7.2020 GM Pavel Šimáček – Dáma a střelec proti dámě a střelci (různobarevní střelci) (odkaz 
ZDE)  
23.7.2020 GM Sergej Movsesjan – Medailonek Topalov (odkaz ZDE)  
______  
Na měsíc červen jsou pro Vás připraveny rovnou čtyři přednášky z cyklu Trénujte s mistry. 
Všechny přednášky budou vysílány na  
YouTube kanálu ŠSČR, vždy ve čtvrtek, ale POZOR od 17:30!  
Program jednotlivých přednášek na měsíc červen:  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG28F15B/2315247/2020-07-07/431?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20CHA34I/2315247/2020-07-07/442?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5


 

 

4.6.2020 IM Richard Biolek st. – Výměna (odkaz ZDE )  
11.6.2020 IM Richard Biolek ml. – Dáma a jezdec proti dámě a jezdci (odkaz ZDE )  
18.6.2020 FM Michal Novotný – Koncovky věž + pěšci “f“ a “h“ proti věži (odkaz ZDE )  
25.6.2020 GM Marek Vokáč – Význam složitých pěšcových koncovek v tréninku pokročilých 
hráčů (odkaz ZDE )  
______  
I v květnu budou probíhat přednášky z cyklu Trénujte s mistry. Připraveny jsou pro Vás tři online 
přednášky, které budou probíhat v již standardním termínu, tedy ve čtvrtky od 15:30.  
7. 5. GM Sergej Movsesjan – Medailonek Ivanchuk (odkaz ZDE )  
21. 5. IM David Kaňovský – Dáma vs. věž + lehká figura (odkaz ZDE )  
28.5. IM Michal Konopka – Pár slov o praktických koncovkách (odkaz ZDE )  
Všechny přednášky jsou vysílány na YouTube kanálu ŠSČR.  
______  
Aktualizováno o dubnový program přednášek, které budou probíhat každý čtvrtek od 15:30:  
9. 4. IA Jan Sikora – Věž a střelec proti věži (odkaz zde )  
16. 4. GM Zbyněk Hráček – Příprava na partii (odkaz zde )  
23. 4. GM Petr Neuman – Technika propočtu (odkaz zde )  
30. 4. GM Pavel Šimáček – Dáma a střelec proti dámě a střelci (odkaz zde )  
Přednášky můžete sledovat na YouTube kanálu ŠSČR (odkaz zde ).  
______  
Původní článek:  
Cyklus online přednášek vybraných českých trenérů se přesouvá na YouTube kanál ŠSČR (odkaz 
zde ).  
Již v pátek 3. dubna od 16 hodin bude přednášet GM Martin Petr na téma „Krásy šachu“. Věříme, 
že si najdete čas na královskou hru? Odkaz na tuto nejbližší přednášku: 
https://youtu.be/UrY8wrVOTO0  
  

https://youtu.be/UrY8wrVOTO0
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Úspěšné dokončení soutěží družstev 
 
Přerušené soutěže družstev byly dohrávány ve třech červnových víkendech. Obě skupiny 1. ligy 
byly zakončeny o víkendu 13. – 14. června. Západní skupinu vyhrálo družstvo ŠK Líně, východní 
část ovládl tým BŠŠ Frýdek-Místek „B“. Víkend 19. – 21. června patřil soutěžím mládeže družstev. 
Mistrem ČR družstev mládeže 2020 se suverénně stalo družstvo BŠŠ Frýdek-Místek, stříbrnou 
příčku obsadil tým 2222 ŠK Polabiny A a třetí skončilo družstvo KŠ Říčany 1925, podrobnější 
rozbor MČR včetně partiových ukázek naleznete v článku Aleše Pekárka. V posledním červnovém 
víkendu se dohrály i všechny skupiny 2. lig, jednotliví vítězové 6 skupin pro ročník 2019/2020 jsou: 
TJ Pankrác „B“, TJ Kobylisy „A“, Klub šachistů Říčany 1925, TJ CHS Chotěboř, TJ Vlčnov a TŽ 
Třinec „B“. 
Šachy byly spolu s fotbalem jedinými sporty, ve kterých se po koronavirové epidemii dohrávaly 
dlouhodobé soutěže družstev v České republice. 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L156A18E/2315247/2020-07-07/446?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20CGA283/2315247/2020-07-06/458?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5


 

 

 
 
Šachové rubriky v tisku 
 
V posledních měsících jsme se věnovali zejména online šachovým aktivitám a propagaci královské 
hry na internetu. Bylo by ovšem chybou zapomínat na pravidelné šachové rubriky v tištěných 
médiích. Asi nejdéle vede šachovou hlídku pan Jan Kalendovský v Deníku v Jihomoravském kraji 
(dle jeho informací již od roku 1973!), dále pravidelně informuje o šachové hře pan Tomáš Zach v 
Rokycanském Deníku a Podbrdských Novinách. V několika předchozích Newsletterech jsme 
poukazovali na zajímavé články v Lidových novinách z pera pana Pavla Matochy, na webu ŠSČR 
aktuálně najdete odkaz na článek v časopise Finmag. 
 

 
 
 
Chyba! 
 
Online soutěže pokračují i v létě 
Během června se šachisté již vrátili ke „klasickým“ šachovnicím, přesto nadále pokračovaly a 
budou pokračovat i online turnaje a zápasy. České šachistky skončily na čtvrtém místě v obou 
divizích prvního turnaje projektu „Nations Cup – Female Battle“, již na začátku června se našim 



 

 

reprezentantkám podařilo vyhrát finále B mezistátních zápasů žen. Čeští mládežníci bohužel 
prohráli i svůj druhý online přátelský zápas, tentokrát s Ukrajinou. Zájemci o účast v Evropské 
online šachové lize týmů mládeže mohou posílat přihlášky do 20. 7. 2020. Rozhovor se stříbrným 
medailistou z proběhlého online ME v rapid šachu včetně komentáře k partiím od našeho úspěšného 
velmistra naleznete zde. 
 
 
Chystají se mistrovství České republiky v šachu 
Otevřené MČR mužů se letos odehraje v Plzni od 23. do 31. srpna 2020. V čele aktuální startovní 
listiny je naše dlouholetá šachová jednička David Navara, dále v předběžné listině účastníků 
figuruje řada dalších velmistrů a mezinárodních mistrů. Všichni hráči s ratingem nad 2200 a krajští 
přeborníci mužů 2019 jsou srdečně zváni k účasti! 
22. ročník MČR seniorů se uskuteční 8. – 16. 8. 2020 v Rychnově nad Kněžnou, bližší informace 
naleznete na webu ŠSČR. MČR žen bylo díky epidemii koronaviru odloženo na zářijový termín, 
aktuální propozice naleznete zde. 
 
 
Informace a zajímavosti ŠSČR: 
 
    VV ŠSČR se sešel ke své 144. schůzi 11. června na Strahově, komuniké včetně řady příloh 
naleznete na webu ŠSČR 
    Byly vyhlášeny výsledky podpory talentů na turnajích v létě 2020 
    Pro mládež pokračuje projekt „Scouting“, jeho moravská část proběhla 25. – 28. června v 
Cakově, první akce projektu „Scouting – Čechy“ probíhá v těchto dnech souběžně s šachovým 
festivalem v Českých Budějovicích 
    STK ŠSČR vybrala vítěznou nabídku v konkurzu na pořadatele MČR družstev v rapidu a blesku, 
hrát se bude 12. a 13. 9. 2020 v Turnově 
    Komise mládeže ŠSČR vyhodnotila konkurzy na pořádání Mistrovství Moravy a Slezska do 16 
let a Mistrovství Čech dětí 8 – 10 let 
    Komise mládeže ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořádání Mistrovství Čech mládeže do 16 let, 
hrát se bude 24. – 31. 10. 2020 v Herlíkovicích 
    Znáte „České šachy“? Jedná se o novou dimenzi šachu ! 
    Jak vypadá v Ledči nad Sázavou výuka šachů v mateřské škole ? 
    Soutěžíte rádi? V červencové soutěži můžete vyhrát chytré hodinky ! 
 
A na závěr pro Vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí: 
 



 

 

 
 
Šachový král Carlsen vyhrál další online turnaj, tentokrát z Dánska 
Datum vydání: 05.07.2020 
Zdroj: sport.iDNES.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: iDNES.cz, ČTK | AVE: 99 000 Kč | 
GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379 
 
Šachový mistr světa Magnus Carslen vyhrál další online turnaj série, kterou během koronavirové 
pauzy pořádá. Tentokrát rodné Norsko opustil a uchýlil se pro dvoutýdenní akci do dánského 
letoviska, kde potvrdil roli hlavního favorita a vybojoval prémii 45 000 dolarů (milion korun). 
 
Magnus Carlsen Tour s dotací jednoho milionů dolarů začala virtuálně 18. dubna a 
devětadvacetiletý Nor první díl v konkurenci sedmi soupeřů ovládl. Poté na Lindores Abbey Rapid 
Challenge vypadl v semifinále po prohře s Američanem Hikarem Nakamurou. 
 
Tentokrát Chessable Masters pro dvanáct elitních šachistů opět vyhrál, byť měl ve finálových 
partiích několikrát namále a Anish Giri z Nizozemska byl blízko úspěchu. 
 
„Hrál poslední tři partie líp než já, měl jsem štěstí, že jsem se z toho dostal. Na takový výkon bych 
radši zapomněl,“ řekl Carlsen z dánského letoviska Gilleleje. 
 
Carlsonova Tour bude pokračovat čtvrtým dílem Legends of Chess od 21. července a vyvrcholí 
finálovým turnajem 20. srpna. 
 
225. díl pořadu V šachu 
Datum vydání: 04.07.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Hostem ve studiu bude manažer české reprezentace Michal Konopka, se kterým se nejprve 
podíváme na dohrávky letošních soutěží družstev v ČR. Po třech měsících se šachisté opět vrátili za 
šachovnice. V analýze uvidíte jednu z vítězných partií hráčů ŠK Líně, kteří z 1. ligy západ slaví 
postup do extraligy. 
 
Ve světě stále pokračují online turnaje. V elektronické tužce se vrátíme k partiím Davida Navary na 
online ME, a také k vystoupením Magnuse Carlsena. Na závěr pořadu máme připravenou jednu 
zajímavost – online streaming šachů v době epidemie počtem diváků překonal i některé velmi 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH187056/2315247/2020-07-05/465?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20CE6683/2315247/2020-07-04/468?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5


 

 

známé hry.  
 
Tradiční soutěžní otázka:  
Kdo vyhrál letošní online mistrovství Evropy? Odpovídat můžete do konce července na adresu 
soutez@chess.cz a vyhrát šachovou sportovní lahev a USB disk.  
Premiéra bude v úterý 7. 7. od 16:50 na ČT sport.  
Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/ 
  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Chotěbořský tým šachistů slaví postup 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U155N15H/2315247/2020-07-04/472?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9MA20CD0024/2315247/2020-07-03/484?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5


 

 

Datum vydání: 03.07.2020  
Zdroj: havlickobrodsky.denik.cz +1 | Rubrika: Čtenář reportér | Autor: autor externí | AVE: 5 990 
Kč | GRP: 0,21 | RU / den: 18 465 | RU / měsíc: 129 844  
 
Poslední červnový víkend byly dohrány soutěže šachových družstev řízených Šachovým svazem 
České republiky nebo příslušnými Krajskými šachovými svazy. 
 
"Šachisté Chotěboře hrají třetím rokem jednu ze skupin 2. ligy a k potvrzení prvního místa v soutěži 
jim stačil jediný bod. Chotěbořský tým potvrdil svoji letošní skvělou formu a po výhře 6:2 nad 
Poličkou a 5:3 nad céčkem Polabin mohl slavit historicky první postup do 1. ligy. 
Druholigovou soutěží prošel bez jediné ztráty, vyhrál všech jedenáct zápasů a před druhým v 
pořadí, Slavii Hradec Králové, měl obrovský devítibodový náskok. Většinu zápasů odehrál 
chotěbořský tým v základní sestavě Vojtěch Říha, Rudolf Jun, Ondřej Ondráček, Jiří Tůma, Vítek 
Veselý, Filip Vala, Jan Tůma a Ondřej Novotný. 
Postup do 1. ligy je velkým úspěchem chotěbořského šachu. Poděkování patří hráčům, ale i všem 
partnerům Šachového oddílu TJ CHS Chotěboř. 
Petr Ďoubal, Šachový oddíl Chotěboř 
 
Férové gesto šachového mistra. Carlsen úmyslně vzdal partii 
Datum vydání: 02.07.2020 
Zdroj: sport.iDNES.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: iDNES.cz, ČTK | AVE: 99 000 Kč | 
GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379 
 
Šachový mistr světa Magnus Carlsen během jednoho ze svých online turnajů úmyslně vzdal partii s 
čínským soupeřem. Považoval to za férové gesto, protože třetí hráč světového žebříčku Ting Li-žen 
v předchozí partii doplatil na špatné internetové připojení. 
 
Nebýt výpadku, skončil by jejich úvodní semifinálový souboj remízou, ale díky Číňanovým 
technickým problémům vyhrál Carlsen. Ve druhé partii proto udělal nezvyklý krok, když se hned ve 
třetím tahu nechal připravit o dámu a následně po čtvrtém tahu vzdal. „Tinga jako hráče i jako 
člověka mimořádně respektuji, proto jsem to považoval za jediné správné řešení,“ řekl 
devětadvacetiletý Nor. Semifinálové klání s Ting Li-ženem nakonec vyhrál 2,5:1,5. 
 
Při online šachových turnajích se poměrně často stává, že je ovlivní výpadky internetového spojení. 
Špatnou zkušenost s tím má i nejlepší český šachista David Navara, jenž kvůli tomu v dubnu přišel 
o šanci na triumf na otevřeném mistrovství České republiky v online bleskovém šachu. Kvalita 
spojení v Číně navíc často kolísá kvůli tamnímu mimořádnému zabezpečení, které umožňuje 
čínským úřadům omezovat, kontrolovat a cenzurovat zahraniční weby. 
 
Carlsen v době koronavirových omezení připravil sérii online turnajů, která vyvrcholí srpnovým 
finále. Ten aktuální s názvem Chessable Masters skončí v neděli 5. července. 
Mezi kapkami deště 
Datum vydání: 02.07.2020  
Zdroj: Náš region Nymbursko - Kolínsko | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 8 | Autor: daž  
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Krnovští šachisté brali druhé místo 
Datum vydání: 02.07.2020  
Zdroj: bruntalsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Jan Šimek | AVE: 5 990 Kč | GRP: 
0,20 | RU / den: 18 370 | RU / měsíc: 129 173  
 
V Krnově proběhlo závěrečné čtyřkolo první mládežnické šachové ligy skupiny D. Víkendovou 
událost ozdobila přítomnost nového předsedy Šachového svazu České republiky Martina Petra. 
Domácí šachisté navíc skončili na výborném druhém místě. 
 
"Starosta města Krnova Tomáš Hradil pozval vzácného hosta v sobotu na oběd do secesní radniční 
restaurace. Příjemného setkání se zúčastnili rovněž předseda MKŠS Jiří Novák, vedoucí soutěže 1. 
ligy mládeže Miroslav Hurta a vedoucí KTCM Krnov Karel Handlíř. Předseda ŠSČR ocenil 
dlouhodobou grantovou politiku Krnova, která nezapomíná i na širokou 170 člennou základnu 
šachového mládežnického oddílu. Ve večerních hodinách proběhlo setkání se zástupci jednotlivých 
oddílů a bylo o čem diskutovat. V neděli ráno Martin Petr zahájil 10. kolo mládežnické ligy. Pak se 
odebral na prohlídku dvou zařízení, které připadají v úvahu při organizaci mládežnického 
šachového Mistrovství České republiky družstev nebo jednotlivců v následujících letech (Středisko 
volného času Krnov a tělocvična ZŠJN). Šachový víkend se vydařil na jedničku. Přispělo k tomu 
zejména umístění krnovského družstva, které se v konečné ligové tabulce umístilo na skvělém 
druhém místě.  
 
Krajský přebor družstev mládeže v Jihlavě 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N2AA20CC0029/2315247/2020-07-02/499?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2315247%2Fpage%2F5
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Datum vydání: 02.07.2020  
Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Drahomíra Kaňková | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 
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V závěru června uspořádal Gambit Jihlava spolu s DDM Jihlava v prostorách DDM Jihlava Krajský 
přebor družstev mládeže, kterého se zúčastnilo pět družstev. 
 
Základní skupina přeboru hraná tempem 2 x 30 minut + 10 s na tah, systémem každý s každým, se 
uskutečnila v sobotu.  
První místo obsadil tým Gambitu Jihlava v sestavě 1. Martin Žaža, 2. David Kučera, 3. Lucie 
Rybáčková, 4. Jáchym Spilka, 5. Ivoš Pejcha, 6. Vít Kovařík. Gambit Jihlava zde ztratil pouze 
nerozhodným výsledkem s družstvem TJ Žďár nad Sázavou, které hrálo v sestavě: 1. Tomáš 
Vokoun, 2. Petr Sklář, 3. Adam Zelenka, 4. Filip Šorf, 5. Josef Zástěra, 6. Jaroslav Špaček a 
skončilo na druhém místě.  
Třetí místo obsadil Spartak Pelhřimov v sestavě 1. Jan Vyhnálek, 2. Matěj Ecler, 3. Michal Edr, 4. 
David Horák, 5. Lukáš Horák, 6. Matouš Bouška.  
Čtvrté místo získal ŠK Jiskra Havlíčkův Brod a na pátém místě skončil ŠO Křižánky.  
Do nedělního finále postoupily dva nejlepší týmy ze základní skupiny a sehrály spolu tempem 2 x 
90 minut + 30 s na tah dva vzájemné zápasy. V obou zápasech byl úspěšnější Gambit Jihlava, když 
v prvním zápase s převahou zvítězil poměrem 5,5 : 0,5 a v druhém zápase 4,5 : 1,5.  
Družstvo Gambitu Jihlava se tak stalo krajským přeborníkem KŠSV na rok 2019/2020 a vybojovalo 
si tím postup do první ligy mládeže 2020/2021.  
Výsledky partií sobotní základní části byly odeslány na zápočet do RAPID ELO LOK a výsledky 
partií nedělního finále na zápočet do ELO LOK.  
Poháry obdržely první tři družstva, diplomy obdržely všechny družstva, medaile obdrželi všichni 
hráči družstev, která se umístila na prvních třech místech a věcné ceny obdrželi všichni účastníci.  
Výsledky  
Základní část  
Finále  
Tým Pelhřimova Gambit Jihlava Tým Žďáru nad Sázavou jihlava, jihlavsko, mládež, šachy 
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Ve Žďáře nad Sázavou hrají štamgasti šachové turnaje. Na partii mají patnáct minut 
Datum vydání: 01.07.2020 
Zdroj: ČRo - vysocina.cz +1 | Rubrika: Zábava | AVE: 10 000 Kč | GRP: 0,49 | RU / den: 44 097 | 
RU / měsíc: 585 435 
 
Hry do hospody vždy patřily. Nejznámější je asi mariáš, ale na Vysočině jsme zaznamenali i turnaje 
v karetní hře Prší nebo Člověče, nezlob se. Ve Žďáře se hrají šachy. 
 
„Vznikl nápad, že když se šachy dají hrát v hospodě, a tady se zapojilo hodně lidí, tak uděláme 
něco, aby potkali taky jiné soupeře,“ říká organizátor šachového turnaje hospod ve Žďáře nad 
Sázavou Josef Fišar. 
 
Zatím se turnaje ve městě účastní Banjo sport bar proti restauraci Zimák, časem jich ale může být 
víc. Josef Fišar s nadsázkou říká, že zapojit se může každý, kdo ví, jak kterou šachovou figurkou 
táhnout. Na účastnících turnaje je ale vidět, že hru berou vážně. „Je to bezvadný nápad. Každá 
propagace šachu, která zafunguje, přitáhne lidi, to je úžasný,“ říká registrovaný šachista Jaromír 
Kulhánek, který se přišel na turnaj do hospůdky podívat. 
 
Jednu dvě partie hrají štamgasti hospody každý den 
 
„Hrají se volné partie systémem čtyři proti čtyřem. Hráč musí za patnáct minut dát mat nebo se 
domluvit na remíze,“ popisuje základní pravidla Josef Fišar. Není tedy moc prostoru pro dlouhé 
přemýšlení. „Je to rychlejší. Když se zaseknete, jste tlačený časem, pak se dělají chyby,“ říká jeden 
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z hráčů Pavel Bechyňa. 
 
Prozradil, že šachy hraje s přestávkami už od šesti let. Podobně na tom je i Kamil Chalupa. „Celá 
moje rodina šachy hrála. Děda byl předseda klubu čtyřicet let, táta byl přeborníkem klubu,“ říká s 
tím, že v hospodě hrají jednu dvě partie každý den. 
 
Pivo je u hry povolené. Hrajeme pro zábavu 
 
Hra má přesná pravidla, čas řídí šachové hodiny, výsledky jsou zapisované do tabulky, ale přesto je 
na šachovém turnaji hospod znát, že nejde o profesionální soutěž. 
 
Před hráči vedle šachovnic stojí půllitry piva a vedle na lavici sedí pes. „My si hrajeme v hospodě 
šachy pro zábavu, tak si můžeme dělat, co chceme,“ vysvětluje s úsměvem Josef Fišar. 
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Scouting 2020 – Šachový festival České Budějovice 
Datum vydání: 01.07.2020  
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První akce projektu „Scouting“ pro rok 2020 byla zahájena právě dnes. Po zrušení tradičního 
turnaje v Klatovech letos talentovaná mládež z Čech zavítá na Šachový festival České Budějovice. 
Ve spolupráci s VŠTE, kde je celá skupina ubytována, se hráčům povedlo zařídit výborné 
podmínky jak pro šachovou, tak i nešachovou, přípravu. Velké poděkování také patří hlavnímu 
organizátorovi – Šachové univerzitě QCC, která nám v čele s p. Jiřím Havlíčkem zajistila prostory 
na následné rozbory přímo v hotelu Clarion. 
 
V letošním roce byl na turnaj pozván téměř dvojnásobný počet hráčů z nichž hned 19 pozvání 
přijalo. Během celého turnaje se jim bude věnovat tradiční dvojice trenérů Michal Novotný a Lukáš 
Vlasák, ke kterým se střídavě připojí FM Jan Havlík, a děvčatům se bude věnovat WGM Eliška 
Richtrová.  
Výsledky turnaje B hned s 15 zástupci můžete sledovat zde. V openu A pak budou, jistě statečně, 
bojovat další 4 zástupci. 
 
Czech Open letos se změnami 
Datum vydání: 01.07.2020  
Zdroj: V1 TV | Rubrika: Východočeské zprávy 18:00 | Zpráva: 9 | GRP: 0,22 | Sledovanost pořadu: 
19 653  
 
Oldřich TAMÁŠ, moderátor  
Mezinárodní festival šachu a her je každoroční pardubickou akcí. Uskuteční se i letos, ale počítat se 
musí se změnami. 
 
Michaela VANČUROVÁ, redaktorka  
Czech Open by se za normálních okolností konal od zhruba poloviny července do začátku srpna. 
Letos to ale bude značně jiné. 
 
Jan MAZUCH, náměstek primátora Pardubic /ODS/  
Jsme tu hlavní část posunuli na konec září a v červenci se uskuteční pouze turnaj, který bude pro 
nejlepší české hráče jak v kategorii mužů, tak žen a juniorů. 
 
Michaela VANČUROVÁ, redaktorka  
Po delší době nebude festival na zimním stadionu v Pardubicích. Menší turnaj pro 24 hráčů hostí 
hotel Labe. Hlavní část bude v Ideonu. Kvůli koronaviru se také neočekává příliš velká účast. 
 
Jan MAZUCH, náměstek primátora Pardubic /ODS/  
Některé země, z kterých dřív jezdilo hodně hráčů, to je Rusko a Indie, tak doposud vlastně nemají 
prakticky možnost vycestovat. A je to také z důvodu toho, že ta hlavní část bude přesunuta do září, 
kdy vlastně děti budou mít školní rok a to nejenom u nás, ale i ve většině zemí zahraničních. 
 
Michaela VANČUROVÁ, redaktorka  
Přípravy na Czech Open už vrcholí. Novinkou bude letos skládání Rubikovy kostky. Ta se na scénu 
vrací po dvouleté pauze. Michaela Vančurová, televize V1. 
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Evropská online šachová liga týmů mládeže 
Datum vydání: 01.07.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000  
 
Šachový online klub 123chess.me bude pořádat Evropskou online šachovou ligu týmů mládeže. 
Jedná se o pěknou akci pro mládež ve dvou kategoriích, ve kterých mají možnost naši mládežnici 
porovnat své šachové dovednosti s mezinárodní konkurencí, avšak upozorňujeme, že se nejedná o 
oficiální akci ECU! 
 
Skupina A – družstvo mládeže do 16 let (2004 a mladší)  
Skupina B – družstvo mládeže do 12 let (2008 a mladší)  
Turnaj pro obě skupiny startuje 25. července 2020 a končí nejpozději 31. srpna 2020. Hracími dny 
jsou pro skupinu A soboty a pro skupinu B neděle, vždy od 16:00 (Riga, GTM+3). Výjimečně je 
možné dohodnout jiný den (viz pravidla soutěže). Tým tvoří 4 hráči základní sestavy + 2 
náhradníci. Každý tým má svého kapitána, který tým zastupuje a vyřizuje s pořadateli veškerou 
legislativu.  
Akce proběhne ve dvou hracích tempech, rapid tempu 10+5 a blesk tempu 5+3. Hráči hrají ze svého 
domova, je třeba dobré internetové připojení!  
Přihlášky družstev se do turnaje posílají na adresu: euroleague123chess@gmail.com a to nejpozději 
do 20. 7. 2020!  
 
Přihlášky musí obsahovat:  
Jméno a příjmení trenéra, jeho fotografii, e-mail, telefon  
Jméno a příjmení členů týmu, jejich fotografie, datum narození, FIDE ELO, FIDE ID  
Název týmu, jméno klubu, pár slov o klubu plus určení, o kterou jde skupinu (A či B)  
Startovné činí 50 euro za tým. Toto startovné bude posléze vloženo do cenového fondu turnaje.  
Hrací platforma 123chess.me.  
Podrobné informace o celé akci naleznete v angličtině na následujících odkazech  
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