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/FOTOGALERIE/ Naprosté ticho, které by se dalo krájet, napětí a soustředění. V sále Lidické 

galerie bylo v roce 2011 na dlouhé minuty slyšet jen závěrky desítek fotoaparátů, tlumené kroky a 

pohyb figur po desce. Taková zavládla atmosféra při lidické šachové simultánce, na kterou zavítal 

jeden z nejlepších světových šachistů všech dob – ruský hráč Anatolij Jevgeněvič Karpov, ale také 

česká šachová mistryně Kateřina Němcová a pětadvacet dětí, které s oběma poměřily síly v turnaji. 

Pojďte si tuto akci připomenout s archivem Deníku. 

 

"Díky smělému nápadu pracovníků Lidické galerie, jež veřejnosti nabízí celoročně řadu programů, 

se podařilo v krátkosti téměř nemožné a šachová legenda v podobě Anatolije Karpova přijala 

pozvání. „Vše se zrodilo v hlavě naší kolegyně Hany Juráskové. Říkali jsme si, že ze všech 

doprovodných akcí pro děti, které památník provozuje, nám chybí ještě sport, takže šachy jsou 

ideální volbou. Paní Jurásková oslovila nejprve naši českou šachovou mistryni Kateřinu Němcovou 

a poté ruské velvyslanectví. Od obou jsme dostali souhlasnou odpověď. Takže nic nebránilo 

pořádání této akce, které si velmi považujeme,“ vyjádřil se tehdejší ředitel Památníku Lidice Milouš 

Červencl. 

Jedinečné setkání, jež nadchlo nejen dospělé, ale především mladé šachové naděje, nenechalo 

přítomné na pochybách, že i po tolika zkušenostech Anatolije Karpova hra i se slabšími soupeři 

stále baví, což potvrdili i hráči. 

 

„Turnaj jsem si nenechal ujít. Měl jsem málo času na přemýšlení, to mě trochu deptalo. Bylo to ale 

hodně zvratové. O některých šancích jsem si myslel, že je lépe využiji. Turnaj byl zajímavý. Pan 

Karpov táhl na každé šachovnici jinak. Snažil se vytvářet různé pozice, nikdy nehrál stejně a bylo 

vidět, že chce rozvíjet situace. Některým dával i šance a záměrně dělal chybičky. Podle mě tohle 

viděl už mockrát. Já jsem to vzdal ve dvacátém tahu,“ řekl tehdy patnáctiletý Vojtěch Jurka z 

Unhoště. 

Ve dvacátém tahu skončil i nejmladší účastník turnaje teprve šestiletý Mikuláš Toman z Prahy, 

který se hře věnuje zhruba rok, navštěvuje šachový kroužek a trénuje s maminkou. 

Nadějí a talentů se ale v Lidicích tenkrát objevilo mnohem víc a bylo také patrné, že ženy šachistky 

si se svými mužskými protějšky v ničem nezadají. Kromě české mistryně Kateřiny Němcové, která 

stejně jako Anatolij Karpov poměřila s dětmi síly, byla nejlepší hráčkou turnaje zvolena Kateřina 

Budíková. 

Nejen rodiče dětí, ale i další zúčastnění si lidickou simultánku velice pochvalovali. „Byla to zatím 

nejtěžší akce, kterou jsem tu zažil. Bylo vidět, jak hraní Anatolije Karpova baví a že si to užívá. 

Dětem bylo co závidět, ale na jejich místě bych seděl nerad, protože bych určitě dopadl hůře než 

ony,“ vyjádřil se tehdejší kladenský primátor Dan Jiránek. 

 

PŘED%2010%20LETY:%20Šachový%20velmistr%20Anatolij%20Karpov%20hrál%20v%20Lidicích
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/pred-10-lety-sachovy-velmistr-anatolij-karpov-hral-v-lidicich-20210125.html


 

 

Při setkání šachový velmistr dětem navíc pověděl o svých začátcích, jež se rovněž váží k České 

republice, když se ve svých patnácti letech kvůli nedorozumění ocitl na mezinárodním mužském 

turnaji v Třinci, který s velkým náskokem vyhrál. 

„Šachy jsou v každém případě velmi dobrá hra pro děti, aby rozvíjely své logické myšlení, což se 

jim dále neztratí ani v ostatních předmětech ve škole a životě,“řekl Anatolij Karpov. 

Následně se pan Anatolij Karpov na půdě Obecního úřadu Lidice ještě setkal se starostkou obce 

Veronikou Kellerovou a místostarostou Tomášem Skálou a zastupiteli. Den v Lidicích zakončil v 

roce 2011 za doprovodu ředitele Památníku Lidice Milouše Červencla prohlídkou pietního území a 

muzea. 

 

Šachové čtení na víkend: Kaválkovy vrcholné partie a „chytřejší“ umělá inteligence 

Nevíte, co číst o víkendu? Přinášíme vám výběr nejzajímavějších šachových článků v českých i 

slovenských médiích, které přinesl uplynulý týden. Nechybí vzpomínka Pavla Matochy na nejlepší 

partie zesnulého Lubomíra Kaválka, čerstvé informace o letošním zápasu o titul mistra světa či 

zmínka o umělé inteligenci, která zvládne šachy v „lidském stylu“. Příjemné čtení! 

Lidové noviny: Jak válel Kaválek 

 
 

Druhý článek jsme vybrali na webu Sportcz: 

Sportcz.: O titul šachového mistra světa se bude hrát na Expu v Dubaji 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21304006/3187830/2021-01-30/5?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Šachy se v uplynulém týdnu objevily i na webu OTechnice.cz 

Otechnice.cz: Vědci vytvořili umělou inteligenci, která hraje šachy jako člověk a neusiluje vždy 

pouze o vítězství 

 
Šachový článek v Deníku Referendum publikoval také nejlepší český šachista David Navara 

Odešla legenda. Lubomír Kaválek skvěle šachy hrál a krásně o nich také psal 

 
Posledním pátým článkem, který jsme do víkendové čtení vybrali je článek ze Slovenska, kde před 

100 lety padl šachový světový rekord! 

Košice.zoznam.sk: Pred 100 rokmi padol v Košiciach šachový svetový rekord 



 

 

 
 

Odešla legenda. Lubomír Kaválek skvěle šachy hrál a krásně o nich také psal 

Datum vydání: 30.01.2021 

Zdroj: denikreferendum.cz +1  | Autor: David Navara | URL | AVE: 8 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / 
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Lubomír Kaválek patřil ke zřejmě nejsilnější generaci československých šachistů, narozených v 

polovině čtyřicátých minulého století. 

 

Navzdory ústrkům nikdy nezahořkl, byl skvělým hráčem, autorem i společníkem. 

V poslední době nás opouští příliš mnoho skvělých lidí. Nedávno ve věku čtyřiadevadesáti let 

zemřela velmistryně Květa Eretová, desetinásobná přebornice republiky, jedna z nejvýznamnějších 

šachistek naší historie a žena, která zůstala obdivuhodně vitální i po devadesátce. Smutná zpráva o 

úmrtí velmistra Kaválka ve věku sedmasedmdesáti let ale byla mnohem nečekanější a zarmoutila 

mnoho lidí po celém světě. 

Velmistr Lubomír (Luboš) Kaválek byl představitelem velmi talentované generace 

československých šachistů. Během několika let se narodili budoucí velmistři Jansa (1942), Kaválek 

(1943), Hort (1944), Plachetka (1945) a Smejkal (1946), silný mezinárodní mistr Josef Přibyl 

(1947) i talentovaný Michael Janata (1944), juniorský vicemistr světa, který dal přednost nešachové 

kariéře. 

Do života celé této generace významně zasáhly politické události bouřlivého dvacátého století. Otec 

Lubomíra Kaválka byl přesvědčeným antikomunistou a o únorovém převratu z roku 1948 si myslel 

své. V září roku 1949 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde následně začal působit v 

česko-slovenském vysílání Rádia Svobodná Evropa. 

Malý Luboš zůstal v Československu s matkou. Ta musela pracovat a jelikož se o chlapce neměl 

kdo starat, nějakou dobu žil v dětském domově, kde ho matka koncem týdne navštěvovala. Ani 

později Luboš neměl na růžích ustláno, jako syn politicky aktivního emigranta měl problémy s 

vysokoškolským studiem. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J50A21300001/3187830/2021-01-30/6?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://denikreferendum.cz/clanek/32253-odesla-legenda-lubomir-kavalek-skvele-sachy-hral-a-krasne-o-nich-take-psal


 

 

Budoucí velmistr začal hrát šachy dost pozdě, v jedenácti letech. Díky velkému nadání a kontaktu s 

dalšími talentovanými hráči své generace se ale rychle zlepšoval a brzy se dostal mezi 

československou špičku. 

V roce 1962 v necelých devatenácti letech poprvé zvítězil v přeboru Československa. I jako 

šachista musel občas čelit politicky motivovaným ústrkům. Zažil i dočasnou diskvalifikaci a na 

Západě mohl soutěžit jen výjimečně, přičemž leckdy k němu zajímavé zahraniční pozvánky z 

československého šachového svazu vůbec nedorazily. 

V roce 1968 Lubomír Kaválek zvítězil v mimořádně silně obsazeném přeboru Československa. 

Srpen 1968 ho zastihl na turnaji v Polsku, nedaleko českých hranic. Tehdy se rozhodl pro odchod 

na Západ. 

Po různých peripetiích dokázal zajistit odjezd své matky, sám odcestoval přes Rakousko do 

Německa a později do Spojených států. Nedlouho působil jako novinář v Hlasu Ameriky, ale 

následně dal přednost dráze profesionálního šachisty. 

Ve Spojených státech dosáhl vrcholu kariéry, dostal se do světové špičky a v roce 1974 byl na 10. 

místě světového žebříčku. V Americe se Lubomír Kaválek oženil se svou přítelkyní, manželům se 

později narodil syn. 

Velmistr Kaválek byl nejen vynikající hráč, ale také nadaný šachový novinář a ceněný sekundant. 

Byl součástí týmu Bobbyho Fischera v jeho slavném zápase s Borisem Spasským, kterého geniální 

Američan připravil o titul mistra světa. 

Později velmistr Kaválek spolupracoval i s dalšími hráči. Byl i v týmu britského vyzývatele Nigela 

Shorta při jeho zápase o titul mistra světa s legendárním Garrim Kasparovem. 

Velmistr Kaválek hrál dynamické šachy, rád útočil a nebál se obětovat materiál. Slavná partie 

Gufeld — Kaválek , hraná v Mariánských Lázních roku 1962 na studentském mistrovství světa, 

zaslouženě obletěla svět. Sovětovy dvě věže se nedokázaly ubránit střelci a pěšcové lavině. Velmi 

pěkná je také jeho výhra nad německým velmistrem Hübnerem , jedním z nejsilnějších světových 

hráčů té doby. 

Špičkový hráč ale musí být univerzální a Kaválek takovou kvalitu opakovaně prokazoval. V roce 

1979 dvakrát porazil v koncovkách exmistra světa Smyslova, který byl v této oblasti uznávaným 

expertem. 

Sám jsem se s velmistrem Kaválkem poprvé setkal v dětství. V roce 1995 hrál v sadech Pražského 

hradu simultánku. Partii jsem prohrál, stejně jako velká většina jeho dalších soupeřů. 

V té době byl Kaválek naprostá legenda. Jako hráč už ukončil svou kariéru, nadále ale sledoval 

šachové dění. Vedl šachovou rubriku v deníku The Washington Post a později v The Huffington 

Post . Stojí za to si ji projít, snadno narazíte na skvosty, jako je jeho osobní vyprávění o tom, jak byl 

půlstoletí přivázán k šachovnici 

Pro české prostředí psal poutavé články do nového časopisu ŠACHinfo. Po sametové revoluci se 

rád vracel do České republiky, kde se setkával se svými starými i novými přáteli a navštěvoval 

rozmanité šachové akce jako komentátor a čestný host. 

Při těchto příležitostech jsem se s velmistrem Kaválkem mnohokrát setkal. Byl nejen výborným 

šachistou, ale také skvělým člověkem. Zažil v životě leccos a dokázal poutavě i s laskavým 

humorem vyprávět zábavné příhody. 



 

 

Naposledy jsme se viděli vloni v únoru v rámci Pražského mezinárodního šachového festivalu, kde 

byl komentátorem a čestným hostem. Tehdy nic nenaznačovalo, že se už neshledáme. Pan Kaválek 

stále sledoval šachové dění a uchoval si svůj ostrovtip. 

Velmistr Kaválek prožil naplněný život. Navzdory četným ústrkům a překážkám nezatrpkl, dosáhl 

úspěchu a zůstal optimistou i přátelským člověkem. Bude nám chybět. Čest jeho památce! 

Rozhovor s Vítem Rakušanem: Do vlády chceme s trojkoalicí. A Bartoše premiérem 

Je třeba opustit ekonomický růst, říká už i agentura zřízená Evropskou unií 

Hnutí mysli Roberta Šlachty 

Politika příští vlády musí být taková, aby nezplodila nového Babiše 

Místo státu hájil Kalousek v miliardové při svého známého 

Snažíme se vracet úctu novinářské profesi. Pracujeme ve skromných poměrech. Ale nemůžeme 

pracovat zadarmo. Prosíme, podpořte nás a pomozte nám stabilizovat provoz naší redakce! 

 

Lubomír Kaválek přijímá gratulaci od velmistra Davida Bronštejna po partii s Alexandrem 

Kotovem v Amsterdamu v srpnu 1968. Foto NA, WmC 

  



 

 

Chvilka nad šachovnicí 
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U025N14C/3187830/2021-01-30/8?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

O titul šachového mistra světa se bude hrát na Expu v Dubaji 

Datum vydání: 28.01.2021 

Zdroj: sport.cz | Rubrika: Ostatní | URL | AVE: 35 000 Kč | GRP: 10,06 | RU / den: 905 830 | RU / 

měsíc: 3 151 257 

 

Zápas o titul mistra světa v šachu začne 24. listopadu v Dubaji a bude součástí světové výstavy 

Expo. Oznámila to mezinárodní federace FIDE. Norský obhájce Magnus Carlsen přitom ještě nezná 

vyzyvatele, neboť přerušený turnaj kandidátů má v Jekatěrinburgu pokračovat až v dubnu. 

 

Třicetiletý Carlsen vládne šachistům od roku 2013, čeká ho čtvrtá obhajoba. Je rovněž úřadujícím 

šampionem v bleskovém šachu i v rapid šachu. 

 

V Dubaji se bude hrát na 14 partií, o mistru světa se rozhodne nejpozději 16. prosince. Soupeři si 

rozdělí dva miliony eur (52 milionů korun). 

 

Osmičlenný turnaj kandidátů loni v březnu přerušila pandemie koronaviru. Výsledky sedmi 

odehraných kol zůstaly v platnosti, v čele je Francouz Maxime Vachier-Lagrave. Pokud by někteří 

šachisté nemohli do Ruska přicestovat, počítají upravená pravidla s možností hrát partie on-line. 

 

Nestor ŠK Smíchov Josef Čermák slaví 94. narozeniny 

Datum vydání: 28.01.2021 

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

 

Nestor Šachového klubu Smíchov – pan Josef Čermák, oslaví dne 28. 1. 2021 své již 94. 

narozeniny. Narodil se a dětství prožil v Pardubicích. Po druhé světové válce se podílel na budování 

pohraničí, vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. V Praze na Smíchově se trvale 

usadil se ženou v roce 1960 a spolu s mezinárodní šachovou mistryní Růženou Suchou-Dobiášovou 

v roce 1974 založil Šachový klub Domu kultury a kovoprůmyslu na Smíchově, čímž se podařilo 

obnovit tradici smíchovského šachu, založenou v roce 1913 panem Kvíčalou, kterou bohužel 

přerušila druhá světová válka. Ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století pracoval i jako 

zástupce starosty tehdejší smíchovské radnice. 

 

U šachové veřejnosti se pan Čermák zapsal především, jako neúnavný organizátor šachových 

turnajů pro mládež i dospělé. Mezi dnes již tradiční turnaje možno zařadit: „Turnaj generací“, 

„Seniorka“, „O vánočního kapra“, „Turnaj kosmonautů“, či „Smíchovský soudek“, který v roce 

2019 dospěl již do svého 35. ročníku a stal se tak nejstarším turnajem pořádaným ŠK Smíchov (v 

roce 2020 musel být tento i další uvedené turnaje mimo „Kosmonauty“ a „Seniorku“ vzhledem ke 

koronaviru zrušeny). Po změnách v roce 1991 pan Čermák zakládá občanské sdružení ŠK Smíchov 

a svoje aktivity zaměřuje zejména na mládež. K nejznámějším šachistům, kteří prošli smíchovskými 

mládežnickými turnaji, náleží třeba i šachový velmistr David NAVARA či šachový talent ČR roku 

2016, nyní osmnáctiletý velmistr – Thai Dai Van NGUYEN. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/D4MA21280023/3187830/2021-01-28/24?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.sport.cz/clanek/2052313-o-titul-sachoveho-mistra-sveta-se-bude-hrat-na-expu-v-dubaji.html
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21282687/3187830/2021-01-28/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.cz/nestor-sk-smichov-josef-cermak-slavi-94-narozeniny/


 

 

Za všechny šachisty i další příznivce hry královské tedy popřejme panu Čermákovi hodně zdraví a 

životního optimismu do dalších let v osobním i šachovém životě. 

Vladislav Pivoňka, Předseda ŠK Praha – Smíchov 

Ke gratulantům se připojuje i celý ŠSČR, který panu Čermákovi přeje hlavně zdraví, elán a 

neupadající optimizmus do let následujících! 

 

Online seminář pro trenéry na téma „Dlouhodobé trénování mládeže v online 

prostředí“ 

Datum vydání: 28.01.2021 

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

 

Bratislavská šachova akadémia ve spolupráci s BŠZ A SŠZ pořádají online seminář trenérů šachu, 

který se bude konat dne 13. 2. 2021 přes ZOOM. Zváni jsou všichni zájemci z řad trenérů ČR. 

 

Cílem semináře je ukázat trenérům metody a způsoby dlouhodobého trénování svěřenců v online 

prostředí a jak správně děti v online světě trénovat. 

Veškeré podrobnosti k semináři, přihláškám, programu naleznete v příloze. 

Děkujeme kolegům ze Slovenska za oslovení a umožnění českým trenérům se semináře zúčastnit, 

navíc zcela zdarma. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2128A0UH/3187830/2021-01-28/29?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2128A0UH/3187830/2021-01-28/29?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.cz/online-seminar-pro-trenery-na-tema-dlouhodobe-trenovani-mladeze-v-online-prostredi/


 

 

NEKROLOGY 

Datum vydání: 28.01.2021 

Zdroj: Týdeník Květy | Rubrika: Lidé | Strana: 54 | AVE: 32 147 

Kč | GRP: 1,49 | Čtenost: 133 758 | Tištěný náklad: 46 189 | Prodaný náklad: 29 257 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20H70005/3009400/2020-12-24/96?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3009400%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Na 64 polích 

Datum vydání: 28.01.2021 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport, aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 425 Kč | GRP: 0,06 | 

Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 540 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U023N14A/3187830/2021-01-28/33?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Rozšiřte svou sbírku knihou O chybách v šachu 

Datum vydání: 27.01.2021 

Zdroj: chess.cz | Autor: Zdeněk Ramík | URL | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

V roce 2020 byla v Brně vlastním nákladem autora Ing. Zdeňka Ramíka, FM vydána šachová kniha 

O chybách v šachu: příspěvek k posuzování pozicí. 

 

 

Bibliografické informace o knize: 

Autor: Zdeněk Ramík 

ISBN: 978-80-270-8217-9 (vázáno) 

Nakladatel: Vlastním nákladem autora 

Rok: 2020 

Počet stran: viii, 218 

Formát: A5 

Obsah: Stránky Moravské zemské knihovny 

Jmenný rejstřík: PDF 

 

Pár slov autora o knize: 

Odpověď na otázku, co to je šachová chyba, není snadná. Čtenáři po přečtení knihy budou 

překvapeni, jak je téma chyb málo prozkoumané a zajímavé. Domnívám se, že šachisté všech 

výkonností mohou v knize nalézt pro sebe něco zajímavého a nechat se inspirovat. Potěšilo mě, jak 

kniha inspirovala samotné recenzenty. Špičkovou úroveň analýzy souhry „dvojice slonů“ a 

„paradox pomocníka“ jistě ocení také metodici a trenéři všech úrovní. Vše krásně zapadá do tématu 

chyb a rozšiřuje naše poznání. 

Celostránková recenze knihy od Emila Vlasáka a Jaroslava Poláška byla publikována v 

prosincovém čísle Československého šachu (12/2020, str. 322). Recenzi si může po schválení 

autorů recenze, pana Ivana Hausnera a paní Růženy Přibylové (oba Československý šach) přečíst 

exkluzivně i na webu ŠSČR. Recenzi naleznete po kliknutí na odkaz sach.cz/2020/20knihy. 

 

Zakoupení knihy: 

Knihu lze zakoupit přímo od jejího autora přes email: zdenek.ramik@email.cz 

Cena knihy 350 Kč + poštovné, balné dle ceníku České pošty. 

Součástí zásilky je jednoduchý doklad o zaplacení. Na formě zaslání (balíček/obálka) se odběratel 

domluví vždy individuálně v objednávkové emailové komunikaci. 

Knihu je možné případně předat osobně (poštovné a balné odpadá). 

 

Knihovny: 

Knihu lze zapůjčit v Národní knihovně Klementinum v Praze, v Moravské zemské knihovně v 

Brně, ve vědecké knihovně v Olomouci a knihovnách Plzně, Karlových Varů a Hradce Králové. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2127A07D/3187830/2021-01-27/40?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.cz/rozsirte-svou-sbirku-knihou-o-chybach-v-sachu/


 

 

Je konec. Chotěbořští šachisté přišli o historickou sezonu 

Datum vydání: 27.01.2021 

Zdroj: Jihlavský deník +4 | Rubrika: Naše jihlavsko | Strana: 15 | Autor: (řra) | AVE: 4 441 Kč | 

GRP: 0,03 | Čtenost: 2 746 | Tištěný náklad: 520 

 

 
 

Poslanci chtějí jednat o odvolání místopředsedy Rady ČT Jiřího Šlégra 

Datum vydání: 27.01.2021 

Zdroj: lupa.cz +1  | URL | AVE: 30 000 Kč | GRP: 0,48 | RU / den: 43 531 | RU / měsíc: 702 157 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U022J15B/3187830/2021-01-27/45?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021WU027005/3187830/2021-01-27/49?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.lupa.cz/aktuality/poslanci-chteji-jednat-o-odvolani-mistopredsedy-rady-ct-jiriho-slegra/


 

 

Mediální výbor sněmovny by mohl už příští týden diskutovat o odvolání Jiřího Šlégra z Rady České 

televize. Bývalý hokejista a někdejší poslanec se navzdory platným vládním opatřením zúčastnil 

sobotního hotelového večírku v Teplicích. Oficiálně trvá na tom, že tam byl kvůli pracovní schůzce. 

„Zákon říká, že člen rady by měl být odvolán, pokud závažným způsobem ohrozí důstojnost České 

televize,“ sdělil Hospodářským novinám poslanec Martin Kolovratník (ANO), který v mediálním 

výboru zasedá. Podle něj Šlégr účastí na akci zmíněnou důstojnost zpochybnil a neměl by dále 

působit ve funkci radního. S tímto názorem souhlasí také další člen výboru Petr Gazdík (STAN). 

Předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO) označil Šlégrův prohřešek za jeho soukromou 

záležitost, případné diskusi o odvolání ale nebude bránit. 

Jiří Šlégr se stal členem Rady České televize v březnu 2020, od prosince zastává funkci 

místopředsedy. Rada České televize má dnes v plánu své druhé lednové veřejné zasedání. 

Loni zvolení členové Rady České televize k sobě přitahují pozornost politiků a médií pravidelně. V 

červnu 2020 vyzvaly novinářské organizace k odvolání Lubomíra Veselého za to, že ve svém 

internetovém pořadu urážel novinářku, poslancům ale nakonec stačilo, že se za své výroky omluvil. 

A nedávno dostal mediální výbor návrh na odvolání předsedy rady Pavla Matochy kvůli jeho 

souběžnému působení v šachové společnosti a návrh na odvolání radní Hany Lipovské kvůli 

působení v Institutu svobody a demokracie, který spoluzakládala s Janou Bobošíkovou. Obě včera 

shodou okolností navštívily prezidenta Miloše Zemana. 

 

V norském obchodě je možné hrát šachy s fototechnikou namísto figurek 

Datum vydání: 26.01.2021 

Zdroj: digimanie.cz +1  | Autor: Kateřina Hoferková | URL | AVE: 2 500 Kč | GRP: 0,07 | RU / 

den: 6 741 | RU / měsíc: 89 494 

 

Fotografický obchod v Norsku na sebe přitáhl pozornost díky netradiční atrakci, kterou zveřejnil na 

Instagramu. V prodejně postavili velkou šachovnici, na které je možné hrát místo figurek s 

fotografickým vybavením. 

 

Obchod Stavanger Foto se zaměřuje na prodej fotografického vybavení a nachází se v norském 

městě Stavanger. Nedávno tato prodejna zaujala na sociálních sítích pozornost lidí svou netradiční 

instalací v podobě velké šachovnice pro fotografy, na které se místo figurek nachází různé 

fotografické vybavení. Je možné na ní najít například blesky, telekonvertory a objektivy, které 

podle své velikosti zastupují různé druhy šachových figurek. 

Zobrazit příspěvek na Instagramu 

Příspěvek sdílený Stavanger foto (@stavangerfoto) 

Prodejna Stavanger Foto nabízí různé fotografické vybavení od objektivů až po fotografická pozadí 

a speciální osvětlení. Funguje i jako bazar a právě díky velkému množství fototechniky, kterou 

obchod disponuje, bylo možné sestavit náhradu šachových figurek s fotografickou tematikou. 

Fotografie celého díla byla zveřejněna na instagramovém profilu obchodu společně s popiskem v 

norštině, Stavanger Foto se tímto dílem snažil zejména zaujmout své zákazníky a také přilákat 

některé nové. 

Zdroj: petapixel.com 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021UF026003/3187830/2021-01-26/60?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F1%2Ffirst
http://www.digimanie.cz/v-norskem-obchode-je-mozne-hrat-sachy-s-fototechnikou-namisto-figurek/8758


 

 

Jak válel Kaválek 

Datum vydání: 26.01.2021 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL 

MATOCHA | AVE: 65 608 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný 

náklad: 26 630 

 

 
 

Krutá Morana 

Datum vydání: 25.01.2021 

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

 

Smutný je začátek letošního pro šachové hnutí. Po Jiřím Markovi z ŠK Staré Město, dvou českých 

šachových legendách Květě Eretové a Luboši Kaválkovi a známém ostravském šachistovi 

Stanislavu Fiřtovi, zemřel 23. ledna dlouholetý funkcionář Jihočeského šachového svazu, 

organizátor a trenér mládeže Jaroslav Odehnal. Čest jejich památce. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021L021A18E/3187830/2021-01-26/139?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21250108/3187830/2021-01-25/147?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://www.chess.cz/kruta-morana/


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 19.12.2020  

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

5 288 | Tištěný náklad: 540 

 

Smutný je začátek letošního pro šachové hnutí. Po Jiřím Markovi z ŠK Staré Město, dvou českých 

šachových legendách Květě Eretové a Luboši Kaválkovi a známém ostravském šachistovi 

Stanislavu Fiřtovi, zemřel 23. ledna dlouholetý funkcionář Jihočeského šachového svazu, 

organizátor a trenér mládeže Jaroslav Odehnal. Čest jejich památce. 

 

MČR družstev mladších žáků 2021 se bude hrát v Praze 

Datum vydání: 25.01.2021 

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

 

Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové školy pat a mat, z.s. jako vítěznou v konkurzu na 

pořadatele MČR družstev mladších žáků pro rok 2021, konkurzní nabídka je dole. Bude se hrát 11. 

– 13. 6. 2021 v Hotelu Don Giovanni v Praze. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U295N14B/2972693/2020-12-19/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2FArchiveFolder%2FDetail%3FarchiveFolderId%3D10173%26backUrl%3D%252Fcs-CZ%252Farchive%252F593%252Fsearch%252F2972693%252Fpage%252F1%252Ffirst%26pageNumber%3D1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21255408/3187830/2021-01-25/148?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://www.chess.cz/mcr-druzstev-mladsich-zaku-2021-se-bude-hrat-v-praze/


 

 

VYBERE SI KAŽDÝ PODLE SVÉHO GUSTA 

Datum vydání: 25.01.2021 

Zdroj: Story | Rubrika: Free time | Strana: 64 | Autor: LÍDA PALATOVÁ | AVE: 426 803 

Kč | GRP: 0,71 | Čtenost: 64 027 | Tištěný náklad: 31 328 | Prodaný náklad: 14 811 

 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021TR03A64A/3187830/2021-01-25/153?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2


 

 

PŘED 10 LETY: Mladí mistři se utkali v šachách 

Datum vydání: 24.01.2021 

Zdroj: rakovnicky.denik.cz +1  | Rubrika: Rakovnicko | Autor: Šárka 

Hoblíková | URL | AVE: 5 990 Kč | GRP: 0,32 | RU / den: 28 774 | RU / měsíc: 202 335 

 

/FOTOGALERIE/ Na základní kolo krajského přeboru mládeže v šachu přijelo do klubu mládeže v 

Rakovníku v lednu roku 2011 zhruba padesát dětí. Zájem o šachy mezi dětmi v té době oproti 

osmdesátým letům stoupal. Ale děvčat bylo stále málo. Tuto akci si můžete připomenout díky 

archivu Deníku. 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1BA21240006/3187830/2021-01-24/166?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/pred-10-lety-mladi-mistri-se-utkali-v-sachach-20210124.html


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Datum vydání: 23.01.2021 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport aktuálně | Strana: 14 | AVE: 3 886 Kč | GRP: 0,06 | 

Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 540 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U019N14A/3187830/2021-01-23/172?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2


 

 

Štěpánský turnaj ovládl Petr Štefaník 

Datum vydání: 22.01.2021 

Zdroj: koprivnice.cz | URL | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 

 

(Počet zobrazení: 1) Kopřivnice (cab) – Netradiční formou se hrál v sobotu 26. prosince Štěpánský 

vánoční turnaj, který poprvé během vánočních svátků 

 

uspořádalo Šachové město a klubová akademie Kopřivnice 2020. Jednalo se o turnaj v rapid šachu, 

ale hrálo se variantou Chess960, známou jako Fischerovy šachy. Pojmenování je podle Bobbyho 

Fischera, šachového mistra světa, který tuto variantu šachu vymyslel a poprvé zveřejnil v roce 

1996. Vychází ze stejných pravidel jako klasické šachy, ovšem základní postavení figur je 

promícháno. Existuje tak 960 možných pozic rozestavení figur na začátku partie. Tato varianta 

šachu podporuje kreativitu hráče, protože náhodné rozestavení nedovoluje hráči získat výhodu 

pamatováním si variant v zahájení. 

Štěpánský vánoční turnaj se hrál švýcarským systémem na pět kol, každý hráč měl k dispozici čas 

deset minut a ke každému jeho tahu se přidávalo pět sekund. Přihlášeno bylo původně 19 hráčů, 

zúčastnilo se jich nakonec čtrnáct. Sehrálo se celkem 31 partií a průměrný rating turnaje činil 1 512. 

O vítěze turnaje se s celkovým počtem čtyř bodů poprali dva hráči s poměrně vysokým herním ELO 

a nakonec rozhodlo pomocné šachové skóre o tom, že první místo obsadil Petr Štefaník z ASK 

Tatra Kopřivnice a druhá skončila teprve jedenáctiletá Lucie Rybáčková z Gambit Jihlava. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21223225/3187830/2021-01-22/179?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=stepansky-turnaj-ovladl-petr-stefanik&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=27920


 

 

Pandemie přinesla šachové bitvy na internetu i jiné neděle 

Datum vydání: 22.01.2021 

Zdroj: Jihlavský deník +4 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: (řra) | AVE: 3 707 Kč | GRP: 0,03 | 

Čtenost: 2 746 | Tištěný náklad: 520 

 

 
 

Ocenění putuje šachistovi i mladým volejbalistům 

Datum vydání: 22.01.2021 

Zdroj: hradecky.denik.cz +1  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Jana Kotalová | URL | AVE: 5 990 

Kč | GRP: 0,58 | RU / den: 52 277 | RU / měsíc: 367 603 

 

Každoročně jsou v Rychnově nad Kněžnou oceňováni místní úspěšní sportovci a sportovní týmy. 

 

"Letos je Sportovcem města za rok 2020 Daniel Kožúšek z klubu Region Panda Rychnov nad 

Kněžnou, a to za účast na Mistrovství České republiky v šachu v Plzni, kde se umístil na 9. místě. 

Tím se stal 1. šachistou Královéhradeckého kraje. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U018J15B/3187830/2021-01-22/180?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8WA21220006/3187830/2021-01-22/182?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://hradecky.denik.cz/ostatni_region/rychnov-nknez-nejuspesnejsi-sportovec-roku2020-cena-oceneni190121-rk.html


 

 

Ocenění Sportovní tým města za rok 2020 náleží družstvu mladších žáků z klubu VK Sport 

Rychnov nad Kněžnou za vítězství společné soutěže Pardubického a Královéhradeckého kraje v 

roce 2020. 

 

Šachové problémy 

Datum vydání: 21.01.2021 

Zdroj: Náš region Berounsko - Rokycansko | Rubrika: Berounsko | Strana: 18 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q8YA21011803/3187830/2021-01-21/192?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2


 

 

Čísla během krize rostou, odměny klesají. ‚E-sport, to jsou hlavně vyprodané 

stadiony,‘ tvrdí Pleskot 

Datum vydání: 21.01.2021 

Zdroj: irozhlas.cz +2  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Vít Moravec | URL | AVE: 30 000 

Kč | GRP: 0,70 | RU / den: 63 237 | RU / měsíc: 394 016 

 

Je to paradoxní situace. Lidé tráví doma v karanténě více času než kdy dřív, herní průmysl vzkvétá 

a čísla na streamovacích kanálech trhají rekordy. Přesto e-sport přišel loni o hodně peněz. „Pro nás 

jsou stěžejní offline akce. Sponzoři ještě neumí utratit takové peníze v digitálním prostředí,“ říká 

předseda České asociace esportu Lukáš Pleskot, který v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal i další 

výzvy, kterým e-sport během koronavirové krize čelí. 

 

Co koronavirová krize e-sportu dala, o co naopak přišel?Pozitivem je, že narostla sledovanost 

onlinu a čas, který tráví cílová skupina sledováním veškerého obsahu spojeného s e-sportem. 

Návštěvnost webů se zvýšila v průměru zhruba o 40 procent, stejně tak jdou nahoru čísla u streamů 

a e-sportových soutěží. 

 

Co vzala? Nebylo možné dělat velké eventy (offline soutěže soustředěné do jednoho místa, většinou 

velkých hal - pozn. red.). To jsou největší soutěže, hraje se o největší peníze. V tomhle e-sport 

utrpěl, protože ne všechno se dá hrát online. Když jeden hraje z Asie, druhý z Evropy, třetí z 

Ameriky, tak pak mají rozdílné podmínky třeba z hlediska připojení k internetu, což při hře na 

jednom stadionu odpadá. 

 

Je to tedy tak, že nikoliv online soutěže, ale velké offline akce jsou vlajkovou lodí e-sportu?Přesně 

tak. Vždy běží samozřejmě souběžně přenos na internetu, ale e-sport jsou hlavně ty vyprodané 

stadiony, které známe ze světa. V tomhle sektoru se v celém ekosystému točí nejvíce peněz. 

 

Některé soutěže se přesunuly během pandemie na internet. Ne že by klesla prestiž, ale spíš celkové 

vnímání akce, a to i ze strany sponzorů. Zkrátka chybí ta velká stage, pódium, hráči nejsou na 

jednom místě a chybí bezprostřední interakce s publikem. Je to asi jako kdyby fotbalová Sparta 

nehrála domácí zápas na svém velkém stadionu, ale na nějakém druholigovém hřišti a ještě před 

prázdným hledištěm. 

 

Ptám se, protože podle žebříčku serveru Esportsearnings.com se za loňský „koronavirový“ rok stal 

nejvýdělečnějším e-sportovým hráčem šachový mistr světa Magnus Carlsen. Tedy člověk, který 

běžně k výkonu svého povolání počítač ani herní konzoli vůbec nepotřebuje.V e-sportu loni vinou 

krize obecně došlo k velkému poklesu peněz na prize money (podle výzkumu společnosti Unikrn 

zhruba o 80 procent – pozn. red.). Sledovanost online je přitom v době koronavirové krize 

paradoxně vyšší, protože lidé tráví víc času doma a u obrazovek. 

 

Je potřeba edukace trhu a partnerů. Ještě neumí utratit tak velké peníze v digitálním prostředí, jako 

když přijdou do obřího pavilonu na výstavišti v Brně a vidí tam obří pódium, stánky a tak dále. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA21210032/3187830/2021-01-21/193?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA21210032/3187830/2021-01-21/193?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/lukas-pleskot-rozhovor-e-sport-hry-online-koronavirus-ceska-asociace-esportu_2101211301_mov


 

 

Ačkoliv se to zlepšuje, tak spousta partnerů k online e-sportovým akcím přistupuje stále jako k 

něčemu okrajovému. 

 

Právě šachu se to ale povedlo a během loňského roku zaznamenal obrovský boom v online 

prostředí, hrály se turnaje o velké peníze. Čím to, že šachy dokázaly na stejné platformě odměny za 

výhry výrazně navýšit?Může to být stářím obou odvětví, každé má nějaký vývoj. Neumím posoudit, 

jak dlouho jsou tady šachy, ale podobně jako další sporty se vyvíjí už desítky let. E-sport je tady 

deset dvacet let, dynamický růst zažíváme posledních pět let. Také jde o způsob financování – u 

spousty sponzorů došlo s příchodem pandemie k leknutí a zastavili část svých marketingových 

peněz. 

 

To, že vynikly najednou šachové turnaje, byl pro nás zajímavý příměr. Ale z dlouhodobého 

hlediska, až se vrátí situace do normálu, je hry jako Counter-Strike, Dota 2 nebo League of Legends 

na poli e-sportu zase přejedou. Už proto, že se zase rozběhnou velké offline akce. 

 

Skokový nárůst čísel hlásí za loňský rok streamovací platforma Twitch. Nabízí se otázka, zda se na 

ní daří e-sportu naplňovat potenciál?To je pravda, ale je třeba znát další souvislosti. Sledovanost e-

sportových utkání rostla, ale soutěžní hraní v tomhle ohledu trochu stojí proti segmentu streamerů a 

influencerů, kteří hrají pro zábavu, dělají u toho vylomeniny a snaží se spíš bavit lidi. Ti to zatím 

umí lépe než profesionální hráči, což je vidět na velikosti jednotlivých kanálu a počtech sledujících. 

Ti nejlepší hráči se musí soustředit na výkon, čemuž přizpůsobují trénink a zpravidla se tolik 

nevěnují budování svých sociálních sítí. 

 

Co je e-sport? 

 

Jsou vůbec šachy, poker nebo deskové hry odehrávající se v online prostředí e-sportem?Z mého 

pohledu spíš ne, protože e-sport je soutěžní hraní čistě online her. Často míváme interní diskuze, co 

je vlastně e-sport a co všechno pod něj spadá. Vnímám to tak, že pokud e-sport není v pravém slova 

smyslu sport, tak ani třeba šachy nejsou e-sport. Ale že bych na to měl nějaký jasný názor, to ne. 

Zařazení online šachu do kategorie e-sportu mě rozhodně nijak nepobouřilo. 

 

Neuvažujete, že byste do budoucna rozšířili svůj zájem i tímhle směrem?Jako Česká asociace 

esportu se bavíme s různými sportovními svazy a nebráníme se vytváření soutěží v online prostředí, 

paralelních k těm reálným. Směrem k šachu nebo pokeru jsme ale zatím o ničem neuvažovali. 

 

Bavíme se o tom, zda jsou šachy nebo poker e-sport. Ale co otázka, jestli je e-sport sportem?V 

Česku oficiálně není a my usilujeme o uznání a ten titul hlavně z toho důvodu, abychom se mohli 

bavit s veřejnými institucemi. Jinak ale nechceme za každou cenu tvrdit, že e-sport je sport. Víme, 

že při e-sportu chybí pohyb a v tom tradičním vnímání bychom ho na první dobrou sportem 

nenazvali. 

 

Na druhou stranu je klasické pojetí sportu minimálně sto let staré a možná se doba mění. E-sport je 

zkrátka určitá soutěž, má stejné náležitosti jako sport, ale chybí tam ten fyzický pohyb během 



 

 

výkonu. Je to otevřená diskuze, na kterou jsou různé názory. Můj osobní názor je, že hnutí nemusí 

za každou cenu být sport, spíš nás do toho nutí legislativa. 

 

Je pravda, že v nedávném hojně diskutovaném průzkumu Národní sportovní agentury jste se mezi 

105 sporty neobjevili…A myslíme si, že bychom se neumístili úplně špatně. Tok veřejných peněz 

do našeho sektoru by byl důležitý, abychom mohli vytvořit struktury zespodu z hlediska vzdělávání, 

nějakých kroužků a podobně. Dokud nebudeme uznáni jako sport, tak na veřejné peníze nárok 

nemáme. Tahle diskuze ale probíhá ve spoustě dalších evropských zemí. 

 

‚Všeho moc škodí‘ 

 

Zmínil jste absenci pohybu během samotného výkonu hraní. Právě zdravotní rizika e-sportu jsou 

častým tématem a v době karantén se mohou ještě násobit – lidé mohou v této době snadno strávit 

kvůli online výuce a práci z domova klidně celé dny před monitorem.S covidem to úplně 

nesouviselo, ale nedávno jsme spustili iniciativu Zdravý hráč. Nikomu nechceme nic nakazovat – ať 

každý dělá, co ho baví. Ale nemělo by se zapomínat na pohyb. Chceme jednak motivovat na 

pozitivních příkladech k pohybu, ale ukázat i širší veřejnosti, že nejsme žádná banda nerdů, která 

chce jen sedět u počítače a hrát. 

 

Na výkonnostní úrovni je už i v e-sportu běžné, že se nejlepší hráči připravují fyzicky, mají na to 

trenéry. Vrcholový výkon není jen o tom, že umím samotnou hru. Během zápasu dochází k 

mentálnímu i fyzickému vyčerpání. 

 

A co závislost na hraní? Během rozsáhlých karantén jistě také velmi aktuální téma.To je oblast, 

které se chceme v roce 2021 více věnovat. Zřídit jakousi poradnu, napojit se na odborníky a věnovat 

se tématu vztahu hráč-rodina. Chodí nám hodně dotazů ve smyslu: moje dítě hraje pět hodin denně 

– je to dobře, je to špatně, je to moc, je to málo? Univerzální odpověď asi neexistuje. Laickým 

pohledem se ale asi shodneme, že všeho moc škodí. 

 

U každého člověka ale záleží, zda je to vyvážené dalšími aktivitami. Jestli budu jen sedět osm hodin 

u počítače, nebo k tomu budu mít třeba tři hodiny pohybu. Pak se možná těch osm hodin u počítače 

dá zvládnout. 

 

Na závěr „povinná“ otázka – uvidíme někdy e-sport na olympiádě?Já myslím, že ano. Ale zřejmě to 

budou soutěže ve hrách, které nejsou mezi top herními tituly současnosti – jako už zmiňované 

Counter-Strike, Dota 2 nebo League of Legends. Na olympiádu se spíš dřív dostane třeba fotbalový 

simulátor FIFA nebo hokejové NHL. 

 

Budoucí vývoj ale možná bude úplně jiný, že sport i e-sport budou mít vlastní soutěže a nebudou se 

na olympiádě potkávat. Vždycky jsem říkal, že z krátkodobého hlediska by pro e-sport bylo dobré, 

aby se dostal na olympiádu. V budoucnu by se to ale mohlo otočit a spojení obou odvětví by mohlo 

být spíš výhodné pro sport.  



 

 

Klavírista zhudebnil šachovou partii 

Datum vydání: 21.01.2021 

Zdroj: Domažlický deník +4  | Rubrika: Region | Strana: 3 | Autor: (qui) | AVE: 9 725 

Kč | GRP: 0,13 | Čtenost: 12 052 | Tištěný náklad: 1 390 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021ZD01703D/3187830/2021-01-21/194?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F2


 

 

Šachový šampion, který se stal nejmladším indickým miliardářem 

Datum vydání: 21.01.2021 

Zdroj: Ekonom | Rubrika: Investice/Akciové trhy | Strana: 36 | Autor: Petr Kain | AVE: 325 635 

Kč | GRP: 0,57 | Čtenost: 51 631 | Tištěný náklad: 11 658 | Prodaný náklad: 9 116 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021EK04A36A/3187830/2021-01-21/201?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3


 

 

Na 64 polích 

Datum vydání: 21.01.2021 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 4 306 Kč | 

GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 540 
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Básník šachu Luboš Kaválek 

Datum vydání: 20.01.2021 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 188 013 

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

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021L016A15A/3187830/2021-01-20/218?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3


 

 

Zemřel významný český krajan, uznávaný šachový velmistr světové úrovně, Lubomír 

Kaválek 

Datum vydání: 20.01.2021 

Zdroj: mzv.cz | URL | AVE: 0 Kč | GRP: 0,00 | RU / den: 100 

 

Lubomír Kavánek patřil do generace emigrantů v roce 1968. Sovětská okupace jej zastihla na 

turnaji v Polsku, ihned se rozhodl pro emigraci a zamířil odtud do západního Německa. Po dvou 

letech, v roce 1970, se nakonec rozhodl žít v USA. V této zemi pak svobodně zúročil svůj šachový 

talent a stal se celkem třikrát mistrem USA. Svou novou zemi rovněž reprezentoval na několika 

šachových olympiádách. 

 

Velmi úspěšně se zhostil i role sekundanta a trenéra největších světových hráčů jako byl Američan 

Bobby Fischer nebo Brit Nigel Short. Oba dva hráče trenérsky vedl v průběhu světových šachových 

finále právě proti Sovětům, ať již v souboji Bobbyho Fischera s Borisem Spasským v Rejkjaviku 

1972 nebo v případě Nigela Shorta proti Garrymu Kasparovovi v Londýně v roce 1993. Jeho 

celoživotní šachové úspěchy byly oceněny uvedením do americké šachové síně slávy v roce 2001 a 

následně i do světové Šachové síně slávy. 

Kromě šachu se Lubomír Kavánek aktivně věnoval i žurnalistice. Literární činnosti se věnoval již v 

Československu. V emigraci pracoval nejprve pro Hlas Ameriky a v USA pro The Washington 

Post. 

Lubomír Kaválek na svou vlast nikdy nezapomněl a dle svých možností podporoval úsilí o návrat 

svobody do vlasti. Po roce 1989 se do Československa, a později České republiky, často vracel a 

podílel se i na organizaci šachového turnaje v Praze v roce 1990, který zahájil Václav Havel. 

Lubomír Kavánek zemřel v lednu 2021 ve věku 77 let v Restonu, poblíž Washingtonu. 
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U počítače si loni nejvíc vydělal norský šachista 

Datum vydání: 20.01.2021 

Zdroj: Metro +1 | Rubrika: sport | Strana: 11 | Autor: ČTK | AVE: 86 680 Kč | GRP: 4,99 | Čtenost: 

448 897 | Tištěný náklad: 175 666 | Prodaný náklad: 260 

 

 
 

Kdo bere v esportu nejvíce? Možná překvapivě šachista, Carlsen vydělal za rok 11 

miliónů korun 

Datum vydání: 19.01.2021 

Zdroj: lidovky.cz +1  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK | AVE: 35 000 Kč | GRP: 2,72 | RU / 

den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023 

 

Mistr světa v šachu Magnus Carlsen byl nejlépe vydělávajícím hráčem esportu v loňském roce. Na 

platformě Chess24 si na prémiích vydělal 510.587 dolarů (asi 11 milionů korun), díky čemuž se 

dostal do čela žebříčku sázkové společnosti Unikrn specializující se na esport. 

 

Odešel básník šachu. Zemřel Lubomír Kaválek, který hrál šachy proti Havlovi, Karpovovi i 

Kasparovovi 

 

Šachy přes počítač zaznamenaly loni velký boom kvůli koronavirové pandemii. Vedle třicetiletého 

norského velmistra, který v on-line prostředí vystupuje pod jménem DrNykterstein, se do elitní 

desítky dostal také americký šachista Hikaru Nakamura. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021R013P11C/3187830/2021-01-20/223?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021WY019056/3187830/2021-01-19/239?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021WY019056/3187830/2021-01-19/239?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3


 

 

 

Příjmy špičkových hráčů esportu výrazně klesaly. Nejlepších padesát si vydělalo dohromady 11 

milionů dolarů (zhruba 239 milionů korun), zatímco v roce 2019 to bylo pětkrát tolik. Například hra 

Fortnite snížila celkový objem odměn z 71,59 milionu dolarů (1,5 miliardy korun) na 7,88 milionu 

dolarů (171 milionů korun). 

 

„Pandemie výrazně dopadla na prize money v esportu. Ale je povzbuzující vidět, že hráči stále 

vydělávají na velkých turnajích po celém světě, zatímco organizátoři dělají všechno pro to, aby 

fanouškům nabídli nejlepší možnou show,“ uvedl mluvčí společnosti Unikrn. Esport patří mladým. 

Věkový průměr padesátky nejvíce vydělávajících v roce 2020 byl 22,7 roku, dostalo se do ní sedm 

teenagerů. 

 

Foto: 

Magnus Carlsen je absolutním králem současných šachů. 

 

Odešel básník šachu. Zemřel Lubomír Kaválek, který hrál šachy proti Havlovi, 

Karpovovi i Kasparovovi 

Datum vydání: 19.01.2021 

Zdroj: lidovky.cz +1  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | URL | AVE: 35 000 

Kč | GRP: 2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023 

 

Nejtalentovanější hráč zlaté československé generace a bývalý hráč první světové desítky, šachový 

velmistr Lubomír Kaválek zemřel v pondělí v zámoří po krátké nemoci ve věku 77 let. 

 

Šachový velmistr Lubomír Kaválek (* 9. 8. 1943 v Praze, † 18. 1. 2021 v Restonu, USA) patřil 

mezi nejzábavnější šachisty na šachovnici i mimo ni. V mládí recitoval i skládal básně, hrával 

divadlo, chodil do Reduty na jazz, studoval žurnalistiku a perfektně válel šachy. 

 

Již v devatenácti letech vyhrál šachové mistrovství Československa a ve dvaadvaceti získal titul 

šachového velmistra. 

 

V Praze žil jen s maminkou, jeho otec emigroval v roce 1949 a pracoval v Mnichově v Rádiu 

Svobodná Evropa. V roce 1968 jej Luboš následoval – podařilo se mu emigrovat z turnaje v polské 

Polanici-Zdrój do Západního Německa, odkud se v roce 1970 přestěhoval do USA. „Byla to 

historicky největší ztráta česko-slovenského šachu,“ napsal Andrew Soltis – slavný to americký 

velmistr a novinář – ve své knize „Sto největších šachových partií 20. století.“ 

 

S ženou Irenou žili ve Washingtonu, kde po krátkém neúspěšném pokusu živit se jako novinář 

(žurnalistiku vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze) v americké redakci Rádia Svobodná 

Evropa se rozhodl pro kariéru profesionálního šachisty. A udělal dobře. 

 

Partie proti Kasparovovi: 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021WY019084/3187830/2021-01-19/240?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3
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https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/odesel-basnik-sachu-zemrel-lubomir-kavalek-sekundant-legendarniho-sampiona-fischera.A210119_010352_ln-sport-ostatni_atv


 

 

 

V roce 1972 byl sekundantem legendárního Bobbyho Fischera při jeho zápasu o titul mistra světa 

proti Borisi Spasskému v Reykjavíku a v roce 1973 poprvé vyhrál americký šampionát (následně se 

mu to povedlo ještě dvakrát). Opanoval také řadu mezinárodních turnajů, úspěšně reprezentoval 

nejprve Československo (od roku 1972 pak USA) na šachových olympiádách a na světovém 

žebříčku se dostal až do první desítky. 

 

Partie proti Karpovovi: 

 

Jeho šachové partie překypovaly taktikou a imaginací. Tedy, když se rozhodl hrát. Protože měl rád 

nejen šachy, ale život vůbec, tak někdy dal prostě přednost rychlé domluvené bezkrevné remíze, 

aby mohl spěchat za jinou zábavu. Jedna osobní vzpomínka na pozvánku na prestižní turnaj do 

Wijk aan Zee, kterým dodnes pro hráče světové extra-třídy začíná šachový rok. 

 

„Domluvili jsme se s Borisem Spasským, že dáme partii rychle za remízu a půjdeme si zahrát tenis. 

Když jsme s raketami v ruce přecházeli z hotelu do taxíku, aby nás odvezl do tenisové haly, zatímco 

ostatní velmistři měli sotva rozehrané zahájení, potkal nás ředitel turnaje. Když nás viděl s 

tenisovými raketami, tak jen suše poznamenal, že jsme si asi spletli turnaj, že Wimbledon se hraje 

za kanálem. A to bylo naposledy, co mě do Wijku pozvali,“ vyprávěl před lety v Praze už coby člen 

Mezinárodní šachové síně slávy. 

 

Když se ale rozhodl opravdu hrát šachy, padali diváci ze židlí. Často vyhrával i ceny za krásu – 

především díky nádherným kombinacím. Jednou z takových nesmrtelných partií je Kaválkův 

ohňostroj obětí za postupující pěšce v duelu s Eduardem Gufeldem.Gufeld – Kaválek 

 

Mariánské Lázně 1962 

 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 4.c3 f5 Již čtvrtým tahem Kaválek naznačuje, že dnes v lázních nuda 

nebude. 

 

5.d4 fxe4 6.Jg5 Sb6 7.d5 e3 8.Je4 Dh4 Teprve osm tahů za námi a sovětský velmistr hrající bílými 

figurami si musí dávat pozor, aby nedostal mat. 

 

9.Df3 Jf6 10.Jf6+ gxf6 11.dxc6 exf2+ 12.Kd1 dxc6 13.Se2 Se6 S hrozbou 14...Da4+ 15.b3 Sxb3+ 

 

14.Dh5+ Dxh5 15.Sxh5+ Ke7 16.b3 Sd5 17.Sa3+ Ke6 18.Sg4+ f5 19.Sh3 Vg8 20.Jd2 Sxg2 

21.Sxg2 Vxg2 22.Vf1 Vd8 23.Ke2 Vxd2+! K dříve obětované figuře přidává Kaválek ještě kvalitu. 

 

24.Kxd2 e4 25.Sf8 f4 26.b4 Vg5 27.Sc5 Vxc5! A tady dává druhou kvalitu! 

 

28.bxc5 Sxc5 Černý hraje jen s jedním střelcem proti dvěma bílým věžím, ale postouplá falanga tří 

pěšců na sloupcích e a f to všechno bohatě vykompenzuje. 

 



 

 

29.Vb1 f3 30.Vb4 Kf5 31.Vd4 Sxd4 32.cxd4 Kf4 33.Vxf2 e3+ 34.Ke1 exf2+ 35.Kxf2 b5 a bílý se 

vzdal 

 

0-1 

 

Lubomír Kaválek žil bohatý život, byl básníkem jazyka – mimochodem označení dnešního mistra 

světa Magnuse Carlsena za Mozarta šachu je Kaválkův copyright – i básníkem života. 

 

Býval i vyhledávaným šachovým komentátorem, obecenstvo uměl skvěle bavit. Vždy jsem měl 

radost, když přijel do Prahy a na Kampě komentoval některý ze zápasu Davida Navary s hráči 

světové špičky. 

 

Častokrát pak pokračoval oficiální rozbor partií v soukromí u vychlazeného piva, naposledy loni v 

únoru v hotelu Don Giovanni při Mezinárodním pražském šachovém festivalu, těsně předtím, než 

udeřil koronavirus. 

 

Občas jsme si psali. Naposledy jsem mu posílal otázky do nově připravované rubriky Lidových 

novin. Na otázku, co je smyslem života, mi už neodpověděl. Místo toho pár hodin před těmito řádky 

přišla odpověď od jeho milované ženy Ireny: „Luboš dnes ráno zemřel po krátké nemoci. Byla to 

rakovina.“ 

 

Foto: 

Lubomír Kaválek při partii v roce 1980 proti Karpovovi. 

Archiv L. Kaválka, Lidovky.cz 

 

Zemřel šachový velmistr Kaválek, někdejší hráč elitní světové desítky 

Datum vydání: 19.01.2021 

Zdroj: sport.iDNES.cz +2  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK, iDNES.cz | URL | AVE: 99 000 

Kč | GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379 
 

V 77 letech zemřel šachový velmistr Lubomír Kaválek. Někdejší dlouholetý hráč první světové 

desítky se prosadil i v USA, kde žil od roku 1970. 

 

O jeho úmrtí informoval server lidovky.cz, podle kterého Kaválek zemřel v pondělí v americkém 

Restonu po krátké nemoci. 

 

Kaválek patřil mezi největší osobnosti československého a amerického šachu. Mistrem republiky se 

stal poprvé v 19 letech, podruhé se mu to povedlo v roce 1968 na šampionátu, který byl podle 

odborníků nejlépe obsazeným mistrovstvím v historii země. To již byl Kaválek mezinárodním 

velmistrem, jímž se stal v roce 1965 v Helsinkách. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021HH019080/3187830/2021-01-19/263?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/lubomir-kavalek-sachy-umrti.A210119_095959_sporty_rou


 

 

Po sovětské invazi do Československa, během níž se účastnil turnaje v Polsku, emigroval do 

Německa. O dva roky později se usadil v USA, kde se stal šachovým profesionálem a získal 

občanství. Třikrát vyhrál mistrovství USA a svou novou vlast také reprezentoval na šachových 

olympiádách, kde jako vedoucí hráč amerického týmu pomohl vybojovat jednu zlatou a pět 

bronzových medailí. 

 

Kaválek také spolupracoval s předními světovými šachisty, mimo jiné byl sekundantem Bobbyho 

Fischera v jeho památném vítězném zápase s Borisem Spasským v Reykjavíku v roce 1972. Byl 

také trenérem Brita Nigela Shorta, který v roce 1993 prohrál s legendárním Garrym Kasparovem 

souboj o titul mistra světa. 

 

Věnoval se i žurnalistice, kterou vystudoval v Praze. Krátce pracoval pro Hlas Ameriky a později 

byl šachovým dopisovatelem a sloupkařem deníku The Washington Post. 

  



 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Datum vydání: 16.01.2021 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 5 003 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 

288 | Tištěný náklad: 540 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U013N15C/3187830/2021-01-16/293?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3


 

 

O on-line turnaje šachové ligy je poměrně velký zájem 

Datum vydání: 15.01.2021 

Zdroj: koprivnice.cz | URL | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 

 

(Počet zobrazení: 1) Kopřivnice (cab) – Šachy jsou jedním z mála sportů, který lze přesunout do 

virtuálního prostředí. 

 

Této výhody také za současné situace, kdy jsou společné akce po většinu času zakázány, využívá 

Šachové město a klubová akademie Kopřivnice 2020. V říjnu uspořádal klub první on-line turnaj v 

bleskovém šachu, v listopadu pak turnaj v rapid šachu pro amatéry a 1. prosince zahájil druhý 

ročník Kopřivnické ligy. 

Jde o sérii dvanácti turnajů konaných od prosince 2020 do května 2021, a soutěžit by se tak mělo 

dvakrát do měsíce, většinou každé druhé úterý od 20 hod. Turnaje se hrají švýcarským systémem na 

šest kol, každý hráč tedy v turnaji odehraje šest partií. Pořadatelé vymysleli formát soutěže tak, aby 

se mohli noví zájemci přihlašovat i v průběhu ligy. Hráči podle svého umístění v každém turnaji 

obdrží tzv. ligové body, jež se sčítají, a soutěž vyhraje ten, který bude mít po všech dvanácti 

turnajích těchto bodů na kontě nejvíce. 

K prvnímu ligovému klání se přihlásilo 39 hráčů a aktivně se jich nakonec zapojilo o tři méně. 

Odehrálo se celkem 106 partií a průměrný rating turnaje byl 1 723, což naznačuje účast i velmi 

silných hráčů. O vítězi nakonec musela rozhodnout až pomocná kritéria, tzv. tiebreak, počítaná na 

základě metody Sonneborn-Berger skóre (upřednostňuje hráče, který byl úspěšnější ve hře se 

silnějšími soupeři), protože oba nejlepší šachisté posbírali pět herních bodů. Stejné kritérium 

muselo nastoupit i v případě určení třetího místa, neboť dva hráči získali čtyři a půl herního bodu. 

Dalších šest šachistů pak získalo po čtyřech herních bodech. 

Jelikož se hráči do tohoto turnaje přihlašují pod přezdívkami, nelze je konkrétně jmenovat. Vítězem 

se tedy stal hráč s nickem Ddalai, druhé místo obsadil Patrik_de_Smrt a třetí příčku ukořistil 

kracmera před šachistou s přezdívkou Cyranos. Původním vítězem však byl hráč s přezdívkou 

www64, dodatečně ale bylo zjištěno, že porušil interní pravidla herního serveru lichess.org. Byl 

proto diskvalifikován, z ligy vyloučen a všichni ostatní hráči se posunuli o jedno místo výše. 

Druhý turnaj, který proběhl o dva týdny později, již naštěstí proběhl bez komplikací, a tentokrát se 

do něj zapojilo dokonce ještě o čtyři hráče více. Opět byl udržen vysoký průměrný rating, jenž byl 

nyní 1 692. Celkem se odehrálo 124 partií, lehce stoupl podíl remíz a zajímavé bylo, že ve 48 

procentech vítězily bílé figurky a jen ve 36 procentech figurky černé. Svou výkonnost potvrdili oba 

nejlepší hráči z minulého kola, takže opět zvítězil Ddalai před hráčem s přezdívkou Patrik_de_Smrt, 

ale na třetí příčku se tentokrát dostal šachista s přezdívkou czmatejt. V součtu ligových bodů však 

třetí místo stále držel kracmera. 

Třetí ligový turnaj byl na programu hned první úterý nového roku – 5. ledna. Z původních 42 

přihlášených hráčů se jich zúčastnilo 37 a o zajímavé souboje nebyla nouze, spoustě slabším 

šachistům se totiž podařilo překvapit výkonnostně silnějšího soupeře. Turnaj měl opět vysoký 

průměrný rating 1 715 a odehrálo se v něm celkem 108 partií. Souboj o pomyslné stupně vítězů byl 

naprosto vyrovnaný, protože čtyři nejlepší hráči získali shodně pět bodů, a rozhodnout tak musela 

pomocná kritéria. Jednou zaváhal vedoucí hráč ligy Ddalai, a poprvé tak v celé soutěži ztratil bod, i 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21153106/3187830/2021-01-15/295?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3187830%2Fpage%2F3
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=o-on-line-turnaje-sachove-ligy-je-pomerne-velky-zajem&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=27902


 

 

přesto opět zvítězil. Druhé místo tentokrát ukořistil hráč s přezdívkou czmatejt, který díky tomu v 

průběžném pořadí ligy vystřelil z dvanáctého místa až na čtvrté. Třetí skončil v tomto turnaji 

šachista s přezdívkou kracmera a stejná příčka mu patří i v hodnocení ligy. Čtvrté místo pak obsadil 

Masterchess2006, pro něhož to byl premiérový turnaj Kopřivnické ligy. Hráč s přezdívkou 

Patrik_de_Smrt, který v předchozích dvou kláních obsadil shodně druhou příčku, tentokrát skončil 

až sedmý, i přesto udržel v průběžném hodnocení ligy druhou pozici. 

 

Přípravy na 41. ročník tábora Palučinské školy jsou v plném proudu 

Datum vydání: 14.01.2021 

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

 

Doba je nepředvídatelná, ale Palučinská šachová škola se snaží připravit na všechny scénáře. 

Především by si nicméně přála zopakovat úspěch loňského jubilejního čtyřicátého ročníku, o němž 

svědčí rekordní zájem malých šachistů a šachistek. 

 
 

Palučinská šachová škola vstoupila do roku 2021 nebojácně. Na povedený čtyřicátý ročník svého 

letního tábora, o němž jste mohli slyšet i v zářijovém vydání pořadu V šachu, sice nemohla kvůli 

pandemii koronaviru navázat tradičními podzimními a zimními víkendovými akcemi, ale svižně a 

tvořivě je nahradila sérií různorodých komentovaných turnajů online. Teď se již směle připravuje 

na nadcházející léto, pro které již popáté zarezervovala nádherné tábořiště Ráj u Letohradu, a to v 

termínu 25.7.-8.8.2021. 

 

Na začátku tábora budou děti kombinací úvodního rapidu a jejich existujícího Ela rozřazeny do 

uzavřených skupin A, B, C, D, E a F, ve kterých budou po zbytek tábora hrát turnaj se zápočtem do 

národního Ela (do Ela FIDE se letos nebude započítávat žádný z turnajů). Po každé vážné partii 

následuje rozbor, ale tím šachový program zdaleka nekončí. Na toho, kdo dohrál a dorozebral dříve, 

čeká barvité šachové dopoledne sestávající z nejrůznějších disciplín od řešitelky s diagramy 

poschovávanými v lese až po japonské šógi. Některá odpoledne budou věnována přednáškám, které 

se odehrávají v malých skupinkách s ohledem na rozdílnou výkonnost hráčů. V minulých letech s 

šachovým programem někdy pomáhali i zdejší velmistři, z nichž nejstálejšími návštěvníky jsou 

Viktor Láznička a Sergej Movsesjan. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21146991/3192661/2021-01-14/3?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192661%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.cz/pripravy-na-41-rocnik-tabora-palucinske-skoly-jsou-v-plnem-proudu/


 

 

 
 

Táboroví vedoucí a instruktoři, kterých je dohromady přes třicet, také vždy dávají dobrý pozor, aby 

si děti dosyta užily i čerstvého vzduchu a přítomnosti vrstevníků. Každým táborem se proplétá 

tématická celotáborová hra, na jejímž pozadí proti sobě stojí osm oddílů, každý o zhruba patnácti 

dětech. Loni se točila okolo příletu a odletu mimozemšťanů, zatímco letos na účastníky čeká 

zaklínačská škola inspirovaná knihami Andrzeje Sapkowského. 

 

Tábořiště Ráj se pyšní nejen umístěním v pohádkově krásné krajině, kterou si táborníci užijí 

především během celodenního výletu, ale i bazénem, jenž mají v oblibě jak děti, tak vedoucí. Asi 

třicet metrů od něj se pak nachází ohniště, které je každoročním dějištěm slavnostního ohně. Pro 

přesnější představu o tom, jak to na táboře vypadá i chodí, lze zabrousit na YouTube do kanálu 

Palučinská šachová škola z.s. 

 

Již méně než týden po lednovém otevření přihlášek na letní tábor byla kapacita naplněna, ale 

nezoufejte! Je možno se zapsat i jako náhradník, což za pokus určitě stojí! Veškeré podstatné 

informace naleznete na stránkách www.sachovepaluciny.cz. 

 

 
 

 

http://www.sachovepaluciny.cz/


 

 

Na 64 polích 

Datum vydání: 14.01.2021 
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U011N14A/3192661/2021-01-14/6?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192661%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Stanovisko VV ŠSČR k návrhu Pavla Matochy do Rady ČT 

Datum vydání: 14.01.2021 

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

 

VV ŠSČR se věnoval otevřenému dopisu Elišky Richtrové i následnému podnětu Martiny Folkové 

(zde) a prověřil proces návrhu Pavla Matochy do Rady ČT. Návrh proběhl v souladu se Stanovami 

ŠSČR (článkem 9.4), když jej v lednu 2020 podepsali tehdejší předseda a místopředseda ŠSČR. 

Obecně návrh člena ŠSČR vyhovuje článku 2.2m) Stanov ŠSČR a VV ŠSČR je k němu oprávněn. 

VV ŠSČR konstatuje, že v zájmu vyšší transparentnosti jeho rozhodování budou příští případné 

návrhy do Rady ČT/ČRo součástí zápisu jednání. VV vnímá reakce členů ŠSČR a bude případná 

další podobná rozhodnutí pečlivěji zvažovat. 

 

Pavla Matochu jsme do Rady ČT navrhli, protože je v našem hnutí uznávaným organizátorem a 

popularizátorem šachu. Podobný návrh již ŠSČR učinil v roce 2012, pro jiného člena ŠSČR do 

Rady ČRo, což nevyvolalo žádné kontroverzní reakce. Proto jsme neměli důvod postupovat jinak v 

případě Pavla Matochy. Navrhli ho také Spolek českých právníků Všehrd a Centrum ekonomických 

studií Vysoké školy ekonomie a managementu. ŠSČR má možnost podat návrh nebo se připojit k 

návrhu někoho do Rady ČT, ale pak už nemá žádnou možnost a dokonce ani nesmí jeho počínání 

ovlivňovat. Pavel Matocha v Radě ČT jedná sám za sebe a ŠSČR nepřísluší jeho počínání hodnotit. 

 

VV ŠSČR se také většinově ztotožňuje s méně formálním vyjádřením tehdejšího předsedy ŠSČR 

Viktora Novotného, které publikoval v diskuzi u článku se zveřejněním otevřeného dopisu (zde): 

 

Pár postřehů od toho, kdo to podepsal. Předně omluva všem šachistům, kteří mají s působením P. 

Matochy v Radě ČT problém a mají pocit, že jsou s tím jako šachisté nějak spojeni. Obdobně by se 

mohli cítit např. všichni zaměstnanci a studenti UK či VŠE, které měly své nominace, či některých 

církví, příslušníci Akademie věd, vlastně téměř všichni sportovci, protože jsou členy Českého 

olympijského výboru, kde jsme zase schvalovali D. Svobodu do rozhlasové rady. Věřte, že 

nominace je v zásadě jen formální záležitost, rozhoduje politika, tedy koho jsme si zvolili do PS. 

Seznam 90 nominantů: https://www.mediar.cz/xaver-slegr-slovacek-ulm-zilvar-i-makrlikova-do-

rady-ct-a-rozhlasu-chce-122-lidi/. 

 

V diskuzi zaznívají požadavky na pomalu celosvazové referendum ohledně nominace. Zajímavé v 

porovnání např. s nominací na Olympiádu 😉 Nicméně zájemci o tuto pozici mají jen 15 dnů od 

usnesení Sněmovny na to, aby se rozhodli kandidovat, připravili všechny doklady a podklady a 

předložili nominace od spolku/ů. Proto když nás P. Matocha požádal o potvrzení nominace, 

schválili jsme to po poradě s místopředsedou sami a následně o tom informovali VV ŠSČR. Stejně 

tak jsem už v roce 2012 potvrzoval nominaci do Rady ČRo (až do teď to nikdo nerozporoval jako 

špatnou praxi a vyjadřování nepřípustných politických postojů), obdobně se vedení svazu snaží 

vyhovět i jiným žádostem svých členů – ohledně studia, stipendia, podmíněného propuštění z 

vězení atp. Nominaci vnímám jako vyjádření skutečnosti, že navrhovaná osoba je způsobilá 

vykonávat funkci radního. Zvolení P. Matochy výborem PS, Sněmovnou a následně téměř všemi 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21141549/3192947/2021-01-14/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.cz/stanovisko-vv-sscr-k-navrhu-pavla-matochy-do-rady-ct/


 

 

členy rady do jejího čela vnímám jako to nejvyšší potvrzení způsobilosti k této práci. Zda Pavel 

Matocha nezávislost ČT ničí či buduje si netroufám bez detailních znalostí věci hodnotit, nicméně 

tvrzení, že je otrok Agrofertu, protože mu Lidovky jednou týdně vydají šachový článek, mi připadá 

poněkud přitažené za vlasy. 

 

Článek publikován 13. 1. 2021 v rubrice Aktuality, Aktuality na hlavní stránce, Aktuality 

sekretariát. 

 

Dva dny s velmistry 

Datum vydání: 13.01.2021 

Zdroj: mesto-kunovice.cz | URL | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 

 

Do Kunovic zavítali dva naši špičkoví velmistři – David Navara a Zbyněk Hráček. V příjemných 

prostorách Přednáškového sálu vareálu Panského domu proběhla nejprve vpátek 24. dubna 

simultánka Davida Navary proti 20 soupeřům – viz článek Pavla Růčky na našich webových 

stránkách. Následujícího dne – sobota 25. dubna – pak proběhl exhibiční zápas obou velmistrů. 

Minizápas sestával ze dvou partií hraných formou baskického šachu, dvou partií armagedonu, dvou 

partií fischerových šachů a na závěr jedna partie hraná naslepo s časovým limitem. 

 

Úvodní partie baskického šachu skončily 1:1, když každý z VM vyhrál jednu partii. 

 

Šachový klub Veselí n. L. informuje 

Datum vydání: 13.01.2021 

Zdroj: Veselsko | Strana: 24 | Autor: Ladislav Sýkora 

 
 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21137025/3192947/2021-01-13/98?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.mesto-kunovice.cz/dva-dny-s-velmistry/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q8IA21012401/3192947/2021-01-13/99?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

E-sport zasáhla koronavirová krize, za loňský rok nejvíce vydělal šachový král 

Carlsen 

Datum vydání: 13.01.2021 

Zdroj: irozhlas.cz +2  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Vít Moravec | URL | AVE: 30 000 

Kč | GRP: 0,70 | RU / den: 63 237 | RU / měsíc: 394 016 

 

Nejvýdělečnějším hráčem ve světě e-sportu se stal muž, který za normálních okolností počítač nebo 

herní konzoli k výkonu svého povolání ani nepotřebuje. Šachový mistr světa Magnus Carlsen se na 

čele žebříčku za loňský rok ocitl nejen díky svému umění, ale také z důvodu koronavirové krize, 

která e-sport výrazně zasáhla. Na rozdíl od šachu, jehož online forma naopak zaznamenala 

historický rozkvět. 

 

Třicetiletý Nor vydělal na prémiích z online šachových turnajů lehce přes půl milionu dolarů (asi 11 

milionů korun). A to především díky vítězství v sérii Magnus Carlsen Tour, kterou po vypuknutí 

pandemie sám založil. V rámci e-sportu nebyl nikdo úspěšnější, jak uvedl Forbes.com. 

 

Podle statistiky serveru Esportsearnings.com se do špičky dostali i další šachisté. Na sedmém místě 

figuruje Američan Hikaru Nakamura a na 12. příčku se vyšvihl jeho krajan Wesley So. 

 

Jinak patří první dvanáctka výhradně hráčům střílečky Call of Duty. S jedinou výjimkou – na osmé 

místo proklouzl Brazilec Vitor Damo da Rosa, mistr světa karetní hry Magic. 

 

Zatímco šachu rozsáhlé karantény a koronavirová krize paradoxně pomohly, e-sport jako takový se 

potýkal s úbytkem peněz. Carlsenovi tak stačilo na prvenství poměrně málo, tedy alespoň v 

porovnání s minulými lety. V roce 2019 musel Fin Jesse Vainikka nastřádat za prémie ve hře Dota 2 

přes tři miliony dolarů, o rok dřív potřeboval k prvenství stejný hráč 2,2 milionu dolarů. 

 

Popularizace i byznys 

 

Carlsen se sice stal díky zařazení online šachu mezi e-sporty finančně nejúspěšnějším hráčem 

loňského roku, prémie za vítězství jsou pro něj ale s trochou nadsázky jen přivýdělek. Na letošek už 

naplánoval další sérii online turnajů Champions Chess Tour (s dotací 1,5 milionu dolarů), ale 

především nadále podporuje své aktivity zaměřující se na širokou šachovou veřejnost. 

 

„Carlsen jako mistr světa cítí přímo povinnost popularizovat šachy po celém světě, je mu to velmi 

blízké. Navíc věří, že je to hra, která velice prospívá dětem. A samozřejmě je to pro něj i byznys,“ 

řekl už dříve serveru iROZHLAS.cz norský šachový novinář Tarjei Svensen. 

 

Mistr světa stojí vlastnicky i jako hlavní tvář za skupinou Play Magnus, která sdružuje široké 

spektrum šachových serverů a aplikací. Těm se v současnosti daří – během karantény extrémně 

vzrostl zájem o online šachové herny, které se zpočátku pod nenadálým náporem uživatelů doslova 

hroutily. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA21130037/3192947/2021-01-13/100?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA21130037/3192947/2021-01-13/100?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/magnus-carlsen-online-sachy-esport-forbes-prijmy-penize_2101131229_mov


 

 

 

Celá společnost Play Magnus zaznamenala za loňský rok více než dvojnásobný nárůst příjmů, 

vstoupila na burzu a má hodnotu kolem 100 milionů dolarů (2,15 miliardy korun). 

 

Komuniké ze 149. schůze VV ŠSČR 

Datum vydání: 13.01.2021 

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

 

Ke své 149. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel ve středu 13. ledna formou videokonference. 

 

V jejím úvodu předseda ŠSČR Martin Petr informoval, že Národní sportovní agentura vypsala 

dotační program Podpora sportovních svazů, který je pro financování ŠSČR klíčový. Kritéria, na 

základě kterých budou finanční prostředky svazům rozděleny, doznala zásadních změn oproti 

minulým letům u MŠMT. Největší váhu mezi hodnotícími kritérii má průzkum popularity 

jednotlivých sportovních odvětví mezi veřejností. Kompletní informace k programu najdete zde. 

FIDE schválila nová pravidla pro online hru ( zde ). Je pravděpodobné, že většina akcí FIDE až do 

léta 2021 proběhne online, včetně Šachové olympiády. ECU prozatím plánuje ME mužů (duben, 

Reykjavík) a ME žen (červen, Mamaia) uskutečnit za šachovnicí. 

VV ŠSČR se také věnoval tématu návrhu Pavla Matochy do Rady ČT, stanovisko najdete zde. 

Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda informoval o vývoji hospodaření ŠSČR a prvnímu návrhu 

rozpočtu roku 2021. VV ŠSČR bude návrh rozpočtu na příští rok směřovat ke schodku přibližně 2,0 

mil. Kč, tedy stejnému, jako v rozpočtu roku 2020. 

Michal Konopka a reprezentační úsek řeší důsledky zprávy FIDE, která se na konci roku 2020 

rozhodla k úpravě Světových pohárů mužů a žen, které by se měly konat v roce 2021. Rapidně se 

zvýší jejich cenový fond a rozšíří se počet účastníků. Pro ČR to znamená, že můžeme přímo 

nominovat 1 účastníka Světového poháru, nad rámec případných kvalifikovaných z ME jednotlivců. 

Ve hře je tedy uspořádání nominačního turnaje, samozřejmě v závislosti na dalším vývoji 

epidemiologické situace. 

Komise mládeže připravila řešení situace s neuskutečněnými postupovými turnaji na MČR mládeže 

a MČR juniorů a dorostenců, kompletní informace a postupové klíče najdete zde. Zároveň se 

můžete hlásit do konkurzu na pořadatele MČR juniorek a dorostenek 2021 ( zde ). 

Velkým tématem 149. schůze VV ŠSČR byla situace se soutěžemi družstev, které bohužel stále 

neběží. VV připravil poklady pro online schůzku s předsedy krajských šachových svazů 16. ledna, o 

výsledcích tohoto jednání Vás samozřejmě budeme informovat. 

Výkonný výbor se k další schůzi sejde v úterý 9. února. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2113A1BV/3192947/2021-01-13/110?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://www.chess.cz/komunike-ze-149-schuze-vv-sscr/


 

 

Potěšení v Grappě 

Datum vydání: 12.01.2021 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL 

MATOCHA | AVE: 60 992 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný 

náklad: 26 630 

 
 

Tahanice o Radu ČT pokračují – radní Šarapatka po Sněmovně požaduje odvolání 

předsedy Rady Matochy 

Datum vydání: 11.01.2021 

Zdroj: ceskamedia.cz +1  | Autor: Vojtěch Berka | URL | AVE: 2 000 Kč | GRP: 0,05 | RU / 

den: 4 269 | RU / měsíc: 56 676 

 

I v novém roce si dosyta užijeme politických sporů obklopujících Radu České televize. Výkop 

sezóny 2021 si vzal na starosti radní a komentátor webu Forum 24 Zdeněk Šarapatka, který 

Volebnímu výboru Sněmovny zaslal oficiální žádost o neprodlené odvolání předsedy Rady Pavla 

Matochy. 

 

Šarapatka se v něm odvolává na tu část Zákona o České televizi, podle které nesmí radní zastávat 

žádnou funkci "v politických stranách, politických hnutích nebo občasnských sdruženích." Trnem 

oku mu řitom je, že Pavel Matocha zároveň předsedá Pražské šachové společnosti. Svého kolegu 

Šarapatka obviňuje z lobbingu a střetu zájmů. "V newsletteru vydávaném spolkem Pražská šachová 

společnost, Matocha prezentuje, že o šachovém festivalu, pořádaném spolkem, informovala Česká 

televize," píše v dopisu Sněmovně. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021L009A18E/3192947/2021-01-12/124?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/O7UA21110003/3192947/2021-01-11/145?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/O7UA21110003/3192947/2021-01-11/145?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
http://ceskamedia.cz/clanek/295827/tahanice-o-radu-ct-pokracuji-radni-sarapatka-po-snemovne-pozaduje-odvolani-predsedy-rady-matochy


 

 

Předsedu Rady ČT zároveň Šarapatka napadl na svém Facebooku : "Pan Matocha si strašlivě spletl 

svoji práci s něčím jiným. A poslanci, kteří ho loni v květnu do rady zvolili, si ho strašlivě spletli s 

nestranným a fundovaným odborníkem na média, který se postará o to, aby Česká televize 

fungovala dobře." 

Podle Pavla Matochy je výtka mylná a zcela přehlíží duch zákona, což je patrné důvodové zprávy. 

Ta explicitně uvádí, že zákon byl přijat kvůli "nebezpečí stranického partikularismu a politizace 

Rady České televize" a jeho cílem je "zajištění nezávislosti členů Rady na zájmech politických 

stran." 

Podle právního stanoviska, jež si nechal Matocha vypracovat, je absurdní interpretovat, že z titulu 

předsednictví šachového spolku dochází u Matochy ke konfliktu s ustanovením zákona o České 

televizi. "Stejně tak je absurdní vytýkat radnímu Martinu Doktorovi jeho funkci sportovního 

ředitele ve spolku Český olympijský výbor, či místopředsedovi Rady Jiřímu Šlégrovi jeho funkci 

člena výkonného výboru spolku Český svaz ledního hokeje." 

 

Po zhudebnění šachové partie se mladý klavírista pustil i do textové tvorby 

Datum vydání: 09.01.2021 

Zdroj: plzensky.denik.cz +1  | Rubrika: Kultura | Autor: Zdeněk Sequens | URL | AVE: 5 990 

Kč | GRP: 0,69 | RU / den: 62 544 | RU / měsíc: 439 801 

 

/VIDEO/ Více než padesát autorských skladeb má na svém kontě jedenadvacetiletý klavírista a 

student plzeňské konzervatoře Matěj Műller. 

 

"Jednou z posledních je unikátní listopadové zpracování jedné z partií šachového mistrovství 

republiky, v prosinci pak vydal na youtube i svůj první otextovaný počin Snění. 

Na klavír hrajete od mala, ale kdy jste se poprvé dostal k vlastní tvorbě?První skladbu Naděje jsem 

napsal v roce 2014, protože šlo o jednu z podmínek přijetí na konzervatoř. Nejprve jsem totiž začal 

studovat elektronické klávesové nástroje, kde se věnujeme především kompozici a aranžérství - více 

než klasickému klavíru, ze kterého se chystám skládat druhou maturitu letos. Bylo to pro mě úplně 

něco nového, ale později jsem se v tom našel. Dřív jsem psal častěji, protože jsem neměl takové 

ponětí o harmoniích, způsobech, jak vše koncipovat apod. Teď už je těch projektů méně, ale je tam 

větší snaha to dotáhnout dál, tak jako v případě vánočního Snění. 

Jak vzniklo vaše zpracování šachové partie?V srpnu jsem dostal od zpěvačky Jany Hoffmannové, se 

kterou jsem už také několikrát spolupracoval, nabídku zahrát a doprovodit její zpěv na zahájení 

šachového mistrovství republiky, které se konalo po 109 letech v Plzni. K šachu i zpěvu mám 

blízko, takže jsem ji rád přijal. V zákulisí, kde předseda šachového svazu stále dokola opakoval 

čísla a pozice jednotlivých tahů v rámci živého přenosu, mě poprvé napadlo, že by to šlo převést na 

klaviaturu. Nápad měl ohlas, čehož jsem se trochu zalekl, ale nakonec se to povedlo, když jsem 

zhudebnil partii mezi Davidem Navarou a Thai Dai Van Nguyenem. 

Vzniklo už někdy něco podobného?Spojení hudby a šachu fascinovalo hodně lidí a napsáno toho 

bylo opravdu velké množství. Vše, co jsme dosud objevili, je ale abstraktní vyjádření autorů, 

například Šach králi od Bohuslava Martinů, nebo je to třeba konkrétní partií jen inspirováno. V 

mém případě je skladba spojená s konkrétními věcmi v rámci jedné partie a tím je unikátní. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9ZA21090010/3192947/2021-01-09/161?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://plzensky.denik.cz/kultura_region/po-zhudebneni-sachove-partie-se-mlady-klavirista-pustil-i-do-textove-tvor-202101.html


 

 

 

Sám učíte několik desítek dětí. Jak vidíte tento způsob výuky z druhé strany?I když je znát posun 

proti březnu, kdy pořádně nikdo nevěděl, co je distanční výuka, je to velmi obtížné. Když odučím 

čtyři hodiny distančně, je to horší a mnohem náročnější, než když odučím osm hodin prezenční 

formou. Při klasické výuce žákovi vše vysvětlíte rychleji, případně během vteřiny upravíte 

postavení rukou, zad a jede se dál. Teď se vše musí složitě vysvětlovat, přesně formulovat, co 

vlastně chci a ve výsledku to stejně není ono. Kontakt je zkrátka to nejdůležitější, zvlášť u 

hudebních předmětů. Samozřejmě je potřeba pracovat více také s pozorností dětí, například 

častějším střídáním aktivit.  



 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Datum vydání: 09.01.2021 

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 3 977 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 

288 | Tištěný náklad: 540 

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U007N15B/3192947/2021-01-09/163?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2


 

 

Zemřela Květa Eretová 

Datum vydání: 08.01.2021 

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

 

Dostali jsme smutnou zprávu, že dnes ráno zemřela ve věku 94 let paní Květa Eretová. Po mistryni 

světa Věře Menčíkové se jedná o nejúspěšnější hráčku naší historie. Desetkrát vyhrála přebor 

republiky (1955, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1975, 1976, 1986), desetkrát byla stříbrná a 

třikrát bronzová. Dvakrát hrála turnaj kandidátek a byla členkou čs. týmu, který vybojoval na 

olympiádě v Lublinu 1969 bronzové medaile. V roce 2016 byla Šachovým svazem ČR uvedena do 

šachové síně slávy. Až do posledních chvil svého života byla šachově aktivní. Vedla šachový 

kroužek v pečovatelském domě a ani ve svém věku se nebála moderních vymožeností, takže 

pravidelně hrála šachy na internetu nebo diskutovala na Facebooku. Čest její památce. 

 

První online přeborník okresu Jiří Jireš raději hraje naživo 

Datum vydání: 08.01.2021 

Zdroj: Vyškovské noviny | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: (ula) | AVE: 7 203 

Kč | GRP: 0,49 | Čtenost: 44 000 | Tištěný náklad: 6 090 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21087999/3192947/2021-01-08/172?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://www.chess.cz/zemrela-kveta-eretova/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021RG01Y16B/3192947/2021-01-08/173?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2


 

 

Šachisté bojovali o titul online 

Datum vydání: 08.01.2021 

Zdroj: Vyškovské noviny | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: ZDENĚK VLACH | AVE: 15 186 

Kč | GRP: 0,49 | Čtenost: 44 000 | Tištěný náklad: 6 090 
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Šachové mládeži vládne český supertalent Finěk. V šesti letech trénoval až deset 

hodin denně 

Datum vydání: 07.01.2021 

Zdroj: lidovky.cz | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | URL | AVE: 35 000 

Kč | GRP: 2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023 

 

S rokem 2021 vám budeme pravidelně jednou měsíčně nabízet také vývoj ve světě šachu skrze 

světové žebříčky, zvláště když ve třech z nich figuruje na prvním místě české jméno. 

 

Šachovou horečku rozpoutal půvabný ‚Fischer v sukni‘. Z boomu těží obchodníci, hráči i samotná 

hra 

 

Desetiletý Václav Finěk (2361 ELO) je totiž světovou jedničkou nejen ve své věkové kategorii, ale i 

mezi jedenácti- a dvanáctiletými hráči. 

 

Supertalent ze severočeského Liberce potvrdil svoji extratřídu i těsně před Vánoci, kdy na online 

mistrovství světa v bleskovém šachu vybojoval ve své věkové kategorii stříbrnou medaili. 

Mimořádné předpoklady ukazuje již od svých šesti let, kdy jej otec šachy naučil.Nejdříve trénoval 

jen s otcem 

 

„První rok trénoval šachy prakticky neustále, věnoval se jim až deset hodin denně,“ vzpomíná jeho 

otec. „A když šel po třech měsících na svůj první dětský turnaj, tak jej vyhrál.“ 

 

Právě s ním, ač sám není nikterak silným šachistou, trénoval první dva roky. Přípravě dominovalo 

řešení diagramů zaměřených na taktiku, což je mimochodem způsob, kterým vytrénoval své tři 

dcery až do světové špičky László Polgár. Poslední dva roky s jeho rozvojem již pomáhá domácí 

svaz (ŠSČR), přičemž jeho trenér a bývalý kapitán české reprezentace Michal Konopka o něm říká: 

„Vašík je minimálně stejně velký talent, jakým byl David Navara, možná ještě větší.“ 

 

Navara se propadl 

 

Právě elitní český velmistr se v posledním hodnocení světového žebříčku mezi dospělými propadl 

na 39. místo (2697 ELO bodů), když ve druhé polovině loňského roku odepsal přes 20 bodů. Za 

propad o patnáct příček mohou prohry s Peterem Michalikem a ztráty ve španělské lize. Druhý z 

našich Viktor Láznička má o padesát ratingových bodů méně, což na první světovou stovku už 

nestačí (107. příčka). 

 

Magnus Carlsen je absolutním králem současných šachů. 

 

Dál suverénně vládne norský velmistr Magnus Carlsen (2862 ELO), s odstupem 39 bodů za 

úřadujícím mistrem světa je jeho poslední vyzyvatel, Američan Fabiano Caruana. Dalších 32 bodů 

pak ztrácí Ding Liren (Čína). 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021WY007068/3192947/2021-01-07/193?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021WY007068/3192947/2021-01-07/193?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/sachove-mladezi-vladne-cesky-supertalent-finek-v-sesti-letech-trenoval-az-deset-hodin-denne.A210105_163534_ln-sport-ostatni_lidr


 

 

 

Mezi ženami je nejlepší čínská velmistryně Hou Jifan (2658 ELO, což na společném žebříčku s 

muži znamená 88. příčku), druhá je ruská šachistka Aleksandra Gorjačkina (2593 ELO) a třetí je 

Indka Humpy Konery (2586 ELO). Nejlepší českou šachistkou je naturalizovaná Polka Joanna 

Worek (2304 ELO). 

 

Foto: 

Václav Finěk. 

Vladimír Jagr 

 

Rošáda v Radě ČT: Šachisté protestují proti Matochovi 

Datum vydání: 07.01.2021 
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Šachisté většinou bývají lidé klidní, tišší a neemotivní. A ze samotné podstaty šachové hry jde – v 

každé zemi a za každého režimu – o intelektuální elitu. Elitu, která je schopna generovat bez 

počítače mnoho a mnoho tahů dopředu, elitu, která denně u šachovnice procvičuje myšlení, analýzu 

a syntézu a modelování. Pokud bychom použili klasické IQ skóre, tak jeden aktivní šachista bude 

mít stejný počet bodů jako tři absolventi Vysoké školy života dohromady. Ale zároveň bývají 

šachisté uměření, chladní a hned tak něco je nerozhodí. Poté, co do čela Rady ČT usedl pan 

Matocha, se však jinak se do politiky nevměšující a velmi uměřená komunita šachistů nahlas 

ozvala, že je to špatně. 

 

Nepředstírám, že mám tak vysoký intelekt, abych mohl hrát šachy a chodit do nějakého šachového 

klubu. Na causu mě upozornil šachista – a byl to myslím vůbec první podnět od šachisty, který jsem 

jako novinář za třicet let praxe dostal. To souvisí s výše popsanou zdrženlivostí, inteligencí a 

uvážlivostí šachistů. Lidé, kteří mají intelektuální potenciál úspěšně hrát šachy, nebývají 

kverulanty, nevolají novináře k hloupostem. A nebývají vášnivými konzumenty televizního 

vysílání. Takže už sám fakt, že se člen šachové komunity obrátil na médium ve věci televizní rady, 

značí, že rozruch v komunitě je kolem pana Matochy větší než velký. A protože mezi šachisty je 

řada právniček a právníků, nemusím nic popisovat. Stačí citovat zcela precizní argumentaci článků 

a otevřených dopisů, které nyní hýbou šachovou komunitou v České republice. 

 

První protesty 

 

„Otevřený dopis a výzva všem šachistkám, šachistům, předsedovi a výkonnému výboru Šachového 

svazu České republiky, aby odmítli nestandardní a netransparentní nominaci Mgr. Matochy za člena 

Rady České televize. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/O9VA21070023/3192947/2021-01-07/196?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://www.forum24.cz/rosada-v-rade-ct-sachiste-protestuji-proti-matochovi/


 

 

Vážená šachová obci, vážené šachistky, vážení šachisté, obracím se na Vás tímto mimořádným 

způsobem, neboť jsem velmi znepokojena faktem, že Šachový svaz České republiky nestandardně a 

netransparentně nominoval za člena Rady České televize Mgr. Pavla Matochu. 

 

Výkonný výbor Šachového svazu totiž na svém zasedání nenechal o této nominaci oficiálně 

hlasovat, ani k tomu nepořídil zápis. Je to obzvláště znepokojující poté, kdy se Mgr. Matocha stal 

předsedou Rady České televize, přičemž svým jednáním ohrožuje nezávislost veřejnoprávní 

televize, jež je pilířem demokracie. S podivnou nominací Mgr. Matochy nelze souhlasit, neboť 

nemá nic společného se zájmy šachové obce v České republice a navíc vážně poškozuje její dobré 

jméno. Proto věřím, že k mé výzvě se přidají i další šachistky a šachisti. Vyzývám tímto předsedu a 

výkonný výbor Šachového svazu, aby v co nejkratší době tuto záležitost projednali a rozhodli, že 

Mgr. Matocha není jeho oficiálním reprezentantem v Radě České televize.“ 

 

Podepsána Ing. Eliška Richtrová, bývalá reprezentantka ČR a 1. velmistryně ČR v šachu. Dopis na 

Novém šachovém serveru – internetovém uzlu české šachové komunity. 

 

Hlas není ojedinělý! 

 

Vzápětí se k dopisu přidávají další členové komunity (server vyjádření zveřejňuje) a ukazuje se, že 

postoj inženýrky Richtrové jich sdílí hodně. Pokud se nevyznáte (podobně jako já) v šachovém 

světě, tak si budete muset (podobně jako já) dohledat, že mezi níže uvedenými signatáři je řada lidí, 

kteří jsou v šachové komunitě vysoce respektovanými osobnostmi. Tedy – nezpochybnitelná 

intelektuální elita národa. 

 

„S otevřeným dopisem velmistryně Elišky Richtrové souhlasím a ráda bych připojila také svůj 

podpis.“ Růžena Přibylová 

 

„Osobně nesouhlasím s nominací Pavla Matochy od ŠSČR. Považují toto rozhodnutí za chybné. 

Podepisuji tento otevřený dopis.“ Petr Koutný 

 

„Zcela souhlasím s Eliškou Richtrovou a podepisuji v plném rozsahu. Mám na to velmi podobný 

názor, pan Matocha měl být především nominantem Agrofertu, jehož zájmy v radě nepokrytě 

zastává, a neměl být tedy nominován apolitickou zájmovou organizací, jejíž členové mají velmi 

rozdílné politické názory.“ Petr Folk 

 

„Zcela souhlasím s dopisem velmistryně Elišky Richtrové a dopis podepisuji v plném rozsahu. 

Šachový svaz postupoval minimálně nestandardně a nevhodně a od jednání pana Mgr. Matochy by 

se měl distancovat. ŠSČR by měla být instituce apolitická a neměla by podporovat člověka, který se 

ve své funkci chová zcela politicky.“ Martin Kopřiva 

 

Proti jsou i právníci 

 



 

 

Zvlášť důležité je prohlášení JUDr. Martiny Folkové, která jako právnička nachází v nominaci pana 

Matochy dokonce i právní pochybení. „Dodatečně jsem se seznámila s otevřeným dopisem Elišky 

Richtrové, s nímž rovněž plně souhlasím. Bylo pro mě šokující, když jsem se dozvěděla, že 

nominace pana Matochy byla učiněna toliko 2 osobami z výkonného výboru Šachového svazu za 

celý Šachový svaz ČR, ač jde dle mého názoru o jednoznačný přesah činnosti a cílů našeho 

zájmového spolku (viz čl. 2 Stanov ŠSČR, dále jen „stanovy“ ve spojení s čl. 1 stanov) a 

kompetencí předsedy a místopředsedy výkonného výboru (viz čl. 9 stanov ve spojení s čl. 2 

stanov).“ 

 

JUDr. Folková pak dodává řadu právních argumentů ve prospěch svého výroku. Můžete dohledat, 

odkaz je ZDE, a na rozdíl ode mne je pochopit. Paní doktorka pokračuje: 

 

„Dle mého názoru oba jmenovaní pochybili, pokud připojili podpisy pod nominaci pana Matochy 

do Rady ČT, neboť jde o závažné rozhodnutí, zasahující do oblasti politické a přesahující činnosti a 

cíle, pro něž jsme organizováni. Mám tak za to, že daný krok byl učiněn dvěma fyzickými osobami, 

které překročily svá oprávnění, a tudíž by měl zavazovat pouze tyto dvě osoby. Z tohoto důvodu by 

měl Šachový svaz ČR prostřednictvím svého nejvyššího orgánu jednoznačně rozhodnout, zda 

vyslovuje souhlas s nominací pana Matochy a do doby jeho rozhodnutí by měl VV oficiálně odvolat 

svůj podpis na dané listině.“ 

 

Šachisté jsou korektní, takže publikují i odpověď jednoho ze dvou pánů, co pana Matochu do rady 

za šachisty nominovali, pana Martina Petra, předsedu Šachového svazu ČR. „Nominace Pavla 

Matochy proběhla zcela standardně a v souladu s našimi Stanovami. V lednu 2020 ji podepsali 

tehdejší předseda a místopředseda ŠSČR. Pavla Matochu jsme do Rady ČT navrhli, protože je v 

našem hnutí uznávaným organizátorem a novinářem. Osobně na tom nic měnit nechci a byl bych 

rád, kdybychom mohli odložit osobní animozity. Mějte se hezky, Martin Petr.“ 

 

Když už i šachisté… 

 

Pokud někdo symbolizuje chladnou, neemotivní a analytickou racionalitu, tak to jsou právě 

šachisté. Přesto se i tato komunita proti Matochovi a nové, neváhám napsat revoluční Radě ČT 

jasně vymezuje. A já je popravdě řečeno chápu. Hra v šachy se nedá praktikovat bez dodržování 

pravidel. Šachisté se, na rozdíl od současné vládní garnitury, domnívají, že pravidla a zákony je 

potřeba dodržovat i v politice. I v nominacích na členy Rady ČT, a i v tom, zda radní pravidla a 

zákony dodržují i mimo šachovnici. V momentě, kdy píšu tento článek, se na webu občanského 

sdružení Pražská šachová společnost dočteme, že kontaktní osobou je Mgr. Pavel Matocha, 

předseda Pražské šachové společnosti. 

 

Šachisty a jejich znepokojení plně chápu. Pan Matocha totiž – což by ani v šachu, ani v politice 

nemělo být tolerováno – porušuje pravidla. Ne pravidla šachu, dokonce pravidla zákonného 

pořádku České republiky. Paragraf 5, odstavec 2 zákona o České televizi: „Člen Rady nesmí 

zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích.“ 

 



 

 

Realita je však taková, že v dnešní radě ČT sedí paní Hana Lipovská, která zároveň opakovaně 

podepisuje prohlášení Institutu svobody a demokracie a de facto působí jako jeho mluvčí, a pan 

Pavel Matocha, předseda občanského sdružení Pražská šachová společnost. 

 

Na 64 polích 
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Češky druhé na International Female Battle 

Datum vydání: 07.01.2021 

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

 

V úterý 5. ledna se na serveru Lichess.org uskutečnil týmový mač „International Female Battle“ za 

účasti ženských výběrů Německa, Francie, Anglie, Rakouska, Skotska/Irska a České Republiky. 

Hrálo se tempem 3+2, klání trvalo 90 minut. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U005N14A/3192947/2021-01-07/197?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21079191/3192947/2021-01-07/198?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F2
https://www.chess.cz/cesky-druhe-na-international-female-battle/


 

 

Od začátku mírně odpadaly oba ostrovní týmy a brzy bylo jasné, že si to o medaile rozdají družstva 

Francie, Německa, Rakouska a ČR. Německé hráčky si rozvrhly síly nejlépe, rozjížděly se jako 

dieselový motor a následně udržovaly vysoké otáčky až do konce. O stříbro a bronz se dlouho 

přetahovaly Francouzky a Rakušanky, náš ženský tým se většinu soutěže držel s mírným odstupem 

na nepopulární bramborové příčce. České hráčky však prokázaly velkou soustředěnost, odolnost a 

houževnatost, bojovaly až do samého konce, těsně před finišem se dotáhly na medailové posty, 

přičemž o konečném výsledku musela rozhodnout doslova cílová kamera – naše šachistky totiž 

přeskočily své francouzské kolegyně až v posledních dvou vteřinách celé soutěže – tomu se říká 

přesně načasovaný finiš! 

Celkové výsledky: 

1. Německo 307 bodů 

2. Česká Republika 261 

3. Francie 259 

4. Rakousko 257 

5. Skotsko/Irsko 208 

6. Anglie 202. 

Vše podstatné lze nalézt na tomto odkazu: https://lichess.org/tournament/MWGxDjOO 

Z našich hráček si zaslouží absolutorium nestárnoucí Olga Sikorová (39 bodů), velká pochvala patří 

též Kateřině Malíkové (32), Evě Kulované a hráčce pod pseudonymem „julantkal“ (obě 31 bodů). 

Poděkování však patří všem našim včerejším 25 účastnicím, vždyť o konečném pořadí rozhodoval 

každý bodík. Už se těším na další parádní šachové zážitky. 

Kapitán týmu Tomáš Polák 

Článek publikován 7. 1. 2021 v rubrice 

 

Turnaje v rámci židovské komunity 

Datum vydání: 06.01.2021 

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

 

Maccabi GB, unie sportovních židovských klubů, po vzoru Makkabi Deutchland ( Makkabi Schach 

Grand Prix – Makkabi Deutschland e.V. ), pořádá on-line turnaj v šachu, v rámci židovské 

komunity, nezávisle na věku, pohlaví, státní příslušnosti, jedinou podmínkou je tzv. Právo návratu, 

tj. Alija – Zákon o návratu – Wikipedie (wikipedia.org). 

 

Každý se přihlašuje individuálně sám, židovské sportovní kluby, které nejsou součástí ŠSČR, byly 

informovány, dále viz: 

https://www.maccabigb.org/chesstournament. 

Podobné aktivity má i Maccabi Deutschland, dtto připravujeme i my od Q2/2021. 

On-line turnajů se zúčastňuje každý sám, individuálně. 

Následné aktivity koordinuje pro šach zvenčí, tj. mimo židovské sportovní kluby, SK Maccabi 

Olomouc: Maccabi Olomouc / Facebook nebo rudolf.dub@maccabi.cz. 

 

Poslední informací je možnost zúčastnit se: 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21067435/3192947/2021-01-06/206?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://www.chess.cz/turnaje-v-ramci-zidovske-komunity/


 

 

Evropských maccabejských her, v r. 2023, Světových maccabejských her, v r. 2022, v Izraeli 

Podmínkou je opět právo návratu. 

V případě zájmu účasti na výše zmíněných akcích a nejasností prosím kontaktujte přímo pana 

Rudolfa Duba (email: rudolf.dub@maccabi.cz ) 

Odkaz na web UMCR zde. 

Článek publikován 6. 1. 2021 v rubrice 

 

Jednadevadesátiletý debutant. Šachista Miroslav Jandl hrál poprvé po síti 

Datum vydání: 06.01.2021 

Zdroj: vyskovsky.denik.cz +1  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Zdeněk Vlach | URL | AVE: 5 990 

Kč | GRP: 0,19 | RU / den: 17 316 | RU / měsíc: 121 763 

 

Korespondenční lístky s tahy šachových partií křižovaly svět desítky a desítky let. Dnešní moderní 

technika umožňuje sehrát partii na dálku dokonce v aktuálním čase. Jednoznačná vymoženost, 

zvláště, když klasické turnaje loni zastavil Covid-19. 

 

"Učit se hrát na počítači v téměř dvaadevadesáti letech, to chce silnou náturu. Nestor vyškovského 

šachu Miroslav Jandl jí nesporně je. Den před Silvestrem si poprvé v životě zahrál šachy online. Na 

tradičním turnaji Šachové loučení se starým rokem, který je současně okresním přeborem v rapid 

šachu. „Šachové programy na počítači používám, ale zápas přes internet proti živému soupeři jsem 

hrál opravdu poprvé,“ potvrzuje šachový veterán. 

Většina z předchozích šestatřiceti ročníků turnaje se hrála v Besedním domě ve Vyškově. Od 

prvního je hlavním organizátorem Stanislav Vémola ze šachového oddílu Městského kulturního 

střediska Vyškov. Byl to on, kdo svého bývalého soupeře, pak spoluhráče a kamaráda přemluvil, 

aby vyzkoušel počítačový turnaj. 

„Pan Jandl to s počítačem umí, takže bylo nutné hlavně mu vysvětlit poměrně složitější klíč k 

přihlášení se a pak způsob samotného turnaje. „Školení“ jsme začali asi deset dnů před turnajem. 

Byla to fuška, ale díky jeho buldočí šachové povaze se to všechno nakonec povedlo,“ pochválil 

šachové nestora dlouholetý šéf vyškovského klubu. 

V počítačovém turnaji nastoupilo 64 šachistů a pan Jandl se ziskem tří a půl bodu uzavřel ve 

výsledkové listině první polovinu. Skončil tedy dvaatřicátý. Umístění ale mohlo být i výrazně lepší. 

„Zahrál jsem si dobře. Bral jsem to normálně, jako běžné partie a vůbec mně nevadilo, že proti mně 

nesedí živý člověk. Bohužel, v těchto letech dělám strašně moc chyb. Myslel jsem si, že se hraje na 

šest kol a po tom šestém jsem počítač vypnul. Jenže hrálo se sedm kol, a tak jsem tu polední partii 

prohrál kontumačně. Ale nevadí mně to, jsem spokojený. Vzhledem k mému věku už nemůžu 

očekávat žádné zázraky,“ usmívá se při hodnocení svého vystoupení v turnaji. 

Ten se hrál švýcarským systémem, takže v tom posledním kole měl celkem dobré vyhlídky na zisk 

minimálně půl bodu. Podle Vémoly by ho i remíza mohla posunout v pořadí o deset i více míst 

nahoru. 

Pan Jandl hraje šachy už víc než osmdesát let. V rodném Kroužku u Rousínova ho k šachu přivedl 

tehdejší řídící učitel pan Hlásenský. Závodně začal hrát, jak říká, poměrně pozdě. V roce 1953 byl 

jedním ze zakládajících členů nového klubu pod Sokolem Rousínovec. Tam hrál až do poloviny 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA21060022/3192947/2021-01-06/208?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/jednadevadesatilety-debutant-sachista-miroslav-jandl-hral-poprve-po-siti-2021010.html


 

 

devadesátých let, kdy přestoupil do vyškovského oddílu při Městském kulturní středisku. Před 

dvěma roky se přestěhoval k dceři do Bojkovic a tam pořád válí za A i B tým. 

„Pan řídící byl silný šachista, mě naučil ty úplné základy, jak se tahá jednotlivými figurami a 

podobně. Tehdy jsme hrávali hlavně v zimních měsících, kdy se nedalo chodit na práce do pole 

nebo na zahradu. A v létě jsme s klukama hlavně hráli fotbal. V Rousínovci do bylo krásné období. 

Byli tam silní hráči a dobrá parta. Na konci šedesátých let jsme dokonce jako družstvo hráli krajský 

přebor I. třídy. A taky jsme vyhráli přebor Jihomoravského kraje čtyřčlenných družstev v 

korespondenčním šachu. Na přeboru republiky se nám pak už tolik nedařilo, ale byli jsme 

spokojení, protože úspěch byl už jen se tam dostat,“ vzpomíná. 

 

Po tom, co se z Kroužku přestěhoval do Rousínova, tak několik let vedl šachový kroužek na 

základní škole. Život bez šachů si nedokáže přestavit. V Bojkovicích se okamžitě nechal zapsat do 

tamního šachového klubu a jako „zápisné“ zorganizoval pro všechny místní hráče turnaj. A hned ho 

vyhrál. 

„Vzhledem k mým rokům jsem se nechal v pořadí hráčů napsat jako náhradník pro áčko. Tím 

pádem mohu hrát za obě družstva, ale v áčku jsem nastupoval hodně často, protože ze soupisky 

vždycky někdo chyběl. Za béčko jsem figuroval na druhém místě,“ říká stále aktivní šachista. 

Teď ho mrzí, že se nehrají běžné soutěže a už se těší na jejich znovuzahájení. S onlajnem prý udělal 

novou zkušenost, ale nějak víc se mu prý věnovat nebude. 

„Je to pohodlnější, sedíte si doma a můžete si udělat kafíčko nebo se natáhnout na pohovku. Ale že 

bych se do toho nějak pustil, to ne. To už by na mě, vzhledem k věku, bylo příliš. Ale pokud mně 

pozvou Vyškováci, a pan Vémola mně zase pomůže se přihlásit, tak si s nimi zase rád po síti 

zahraju,“ posílá vzkaz do Vyškova. 

Na Vyškovsku byl samozřejmě nejstarším aktivním šachistou a ani v celé republice asi nebude mít 

mnoho soupeřů ve své věkové kategorii. S úsměvem upozorňuje, že se věkem soupeřů nezabývá. 

„Nezajímá mě to, nestarám se, kdo má kolik roků. Spíš je pro mě potěšující, když proti mně sedí 

nějaký klučina nebo mladá holka. Je to výborné, že i v téhle uspěchané době máme mladé talenty a 

že se o ně někdo stará,“ chválí. 

Dvaadevadesáté narozeniny Miroslav Jandl oslaví 6. února. Recept či návod na aktivní 

dlouhověkost nechce nikomu vnucovat. Koneckonců, nic prý na tom není… 

„Já jsem byl zaměstnaný skoro pětatřicet let v Pragovce. Dělal jsem tam až do odchodu do důchodu, 

tedy do roku 1989. Když jsem bydlel v Rousínově, měl jsem tam zahrádku a bavlo mě pěstovat 

ovoce a zeleninu. Teď si už víc uvívám důchodu. Udržuju se šachem, včetně toho na počítači a 

pořady o šachu v televizi. Chodím na procházky. Zdraví mně v rámci věku a samozřejmě i díky 

doktorům (úsměv) jakž takž slouží,“ loučí se jednadevadesátiletý onlinový šachový debutant. 

  



 

 

Šachové mládeži vládne Čech Finěk, dospělým Carlsen 

Datum vydání: 06.01.2021 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 47 195 

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

 

 
 

Vyhodnocení online ŠDŠ soutěže – prosinec 

Datum vydání: 05.01.2021 

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

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021L004A15A/3192947/2021-01-06/209?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21057772/3192947/2021-01-05/241?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://www.chess.cz/vyhodnoceni-online-sds-souteze-prosinec/


 

 

I v posledním měsíci roku 2020 naplno probíhala online soutěž projektu Šachy do škol ve 

spolupráci s Šachy Dolmen, kterou můžete nalézt na webové stránce Šachy Dolmen. 

 

Do soutěže se zapojilo celkem 23 škol a 90 dětí. 

Prosincové klání vyhodnocujeme takto: 

V kategorii jednotlivců plný počet 900 bodů získalo 18 dětí. 

Z této skupiny nejúspěšnějších byly vylosovány generálním sekretářem ŠSČR Františkem Štrossem 

následující děti: 

Adéla Šafaříková ZŠ Sezemice 

Jakub Kvasnička ZŠ TGM Lysá nad Labem 

Běta Kubátová DDM Jungmannova Kuřim 

Vylosovaní obdrží na adresu školy/DDM jako odměnu šachové ponožky a šachovou zimní čepici. 

Gratulujeme! 

Ze zbývajících 72 účastníků byli vylosováni 

Kateřina Šmejdová Jiráskovo gymnázium Náchod 

Dominik Seidel ZŠ Ledeč nad Sázavou 

Hana Slívová ZŠ Vratimov 

Tito obdrží na adresu školy/DDM jako odměnu vak na záda s šachovým motivem a přívěsek na 

klíče – šachovou figuru (v různých barvách). Gratulujeme! 

Nejaktivnější školou se stala v měsíci prosinec ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem se ziskem 5993 

bodů. 

Tým této ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem se stal zároveň nejúspěšnějším. 

Rozhodli jsme se odměnit vyučující i na dalších místech žebříčku nejaktivnějších škol i nejlepších 

týmů a těmi jsou 

 

paní Jitka Vavřínková ze ZŠ Bakalovo nábřeží Brno 

a pan Martin Dvořák ze ZŠ a MŠ Melantrichova Prostějov. 

Vyučující obou škol získávají prémiové členství na Šachy Dolmen a drobnou pozornost zaslanou na 

adresu školy. Gratulujeme! 

Připomínáme, že všechny body, které děti získávají, se započítávají do celkového hodnocení škol, 

které soutěží o hodnotné šachové vybavení pro jejich školní šach. 

Na stránkách Šachy Dolmen je již zveřejněná lednová část soutěže, tentokrát je přichystán pro 3 

nejlepší řešitele batůžek a náramek v hodnotě 300Kč (v případě rovnosti bodů losem). Pro 3 další 

vylosované je připraven opět vak s šachovým motivem a figurkový přívěsek (obojí v různých 

barvách) v hodnotě 150Kč. 

A většina krásných cen z této obrovské hromady na Vás netrpělivě čeká! 

  



 

 

Karabašská šachová řež 

Datum vydání: 05.01.2021 

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL 

MATOCHA | AVE: 70 107 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný 

náklad: 26 630 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021L003A18D/3192947/2021-01-05/242?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3


 

 

Nestává se, že by se šachisté poprali 

Datum vydání: 05.01.2021 

Zdroj: Jihlavský deník +4 | Rubrika: Sport/Publicistika | Strana: 14 | Autor: JIŘÍ TŮMA | AVE: 23 

468 Kč | GRP: 0,03 | Čtenost: 2 746 | Tištěný náklad: 520 
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V lednu se soutěží o podložku pod myš s nabíjecí plochou 

Datum vydání: 05.01.2021 

Zdroj: chess.cz | Autor: David Navara | URL | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

Soutěž o Podložku pod myš s nabíjecí plochou. Soutěžní otázky:Napište celá jména 

šachistů:1.2.3.4.5. 

Odpovědi zasílejte do 31.1.2021 na email: lenka.kusova@centrum.cz 

Výhercem minulé soutěže o Šachový kalendář 2021 a knihu R.Biolka Šachové miniaturky se stal: 

Michal Jareš 

Gratulujeme! 

 

 
Správné odpovědi: 

Tajná přísada 

Anya Taylor–Joy 

David Navara 

 

Lednový Newsletter pro členy ŠSČR 

Datum vydání: 05.01.2021 

Zdroj: chess.cz | Autor: Šsčr Ve | URL | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

Šachová online mistrovství před koncem roku 2020 

 

Významných úspěchů dosáhli naši reprezentanti na mezinárodních online turnajích v prosinci 2020. 

David Navara se dostal mezi 16 nejlepších hráčů ME z kvalifikace, kde obsadil 6. místo díky zisku 

8,5 bodu z 11 kol. V následné vyřazovací části vyhrál svůj osmifinálový i čtvrtfinálový zápas. V 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21056401/3192947/2021-01-05/244?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://www.chess.cz/v-lednu-se-soutezi-o-podlozku-pod-mys-s-nabijeci-plochou/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2105A1WQ/3192947/2021-01-05/260?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://www.chess.cz/lednovy-newsletter-pro-cleny-sscr/


 

 

semifinále bohužel nezvládl poslední rozstřelovou partii a zápas s velmistrem Jonesem tak prohrál. 

V závěrečné bitvě o bronz naše šachová jednička bohužel neuspěla s německým velmistrem 

Bluebaumem. 

Ještě dále se dostal Václav Finěk na online MS v rapid šachu do 10 let. Jako současná světová 

jednička věkové kategorie do 10 let byl nasazen přímo do vyřazovacích bojů, ze kterých se 

postupně probojoval až do finále. O vítězi za stavu 1-1 rozhodovala armageddonová partie, kterou 

vyhrál íránský reprezentant Sina Movahed a stal se tak mistrem světa. Václav Finěk získal stříbrnou 

medaili. Podrobnosti naleznete na webu ŠSČR. 

 

 
V pozici na diagramu zahrál náš reprezentant 40. Sd3 kvůli krytí pěšce c4. Mohl ovšem zaútočit na 

krále díky manévru 40. Sh3!, když po 40…Jxc4 41.Dg6+ Kd8 42. Je6+ dostane černý král brzy 

mat. 

  

 

Aktuální situace ohledně šachových soutěží v ČR 

 

Epidemie koronaviru bohužel stále ovlivňuje naše životy a není tak možné hrát ligové soutěže 

družstev. Z tohoto důvodu je odloženo 7. a 8. kolo šachové Extraligy (plánované na 9. – 10. ledna 

2021) a taktéž 5. kolo 2. lig (plánované na 10. ledna 2021). Aktualizované informace naleznete na 

webu ŠSČR. 

Kvůli probíhající epidemii byly odloženy či zrušeny soutěže mládeže plánované na prosinec 2020 a 

taktéž bylo odloženo MČR juniorek a dorostenek a Polofinále MČR juniorů a dorostenců. ŠSČR 

rovněž zveřejnil informace ohledně možnosti konání online Konference ŠSČR (plánované na 27. 

února 2021). 

 

Šachové události v ČR 

 

Vítězem Winter TopŠach Trophy 2020 se stal FM Petr Špreňar, když ve finále porazil FM Marka 

Miču. Bronzový stupínek obsadil FM Richard Stalmach. 



 

 

Šachový svaz ČR stejně jako v minulých letech udělil Výroční ceny za rok 2020. Ocenění za přínos 

šachu obdržel in memoriam Břetislav Modr, talentem roku se stal Václav Finěk, ocenění za práci s 

mládeží si převezme Miroslav Hurta a do Síně slávy ŠSČR byl uveden Jan Smejkal. 

 

 

Informace a zajímavosti ŠSČR: 

 

VV ŠSČR se 9. prosince 2020 sešel ke své 148. schůzi, komuniké včetně řady příloh naleznete na 

webu ŠSČR 

STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele MČR mužů 2021, uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2021 

STK ŠSČR vyhodnotila 4 konkurzy na pořadatele mistrovských soutěží 

Komise pro práci s talenty vyhodnotila grantové řízení „Podpora mládežnického reprezentačního 

výběru v první polovině roku 2021“ 

Co obnáší osobní koučink šachisty? 

Zajímavý rozhovor s velmistrem Navarou v Deníku naleznete zde 

Korespondenční velmistr Zdeněk Nývlt oslavil životní jubileum 

Viděli jste seriálový hit „Dámský gambit“? Článek o tomto fenoménu vyšel na webu Finmag 

Server Šachuj.cz přichází s projektem šachových podcastů 

Mají na sekretariátu ŠSČR nějaké vtipné historky? 

Vyhodnocení prosincové online soutěže projektu Šachy do škol ve spolupráci s Šachy Dolmen 

naleznete na webu ŠSČR 

Soutěžíte rádi? Na webu naleznete lednovou soutěž o zajímavé ceny 

Chcete v novém roce potrénovat? Velmistr Vokáč připravil tréninkový novoroční dárek! 

Přihlašte se na 1. online mistrovství světa firem! Přihlášky posílejte do 6. února 

Smutná zpráva přišla ze Starého Města, navždy nás opustil pan Jiří Marek, čest jeho památce! 

Přejeme Vám pevné zdraví a samé dobré tahy v roce 2021 

Šachový svaz České republiky 

 

 

Článek publikován 5. 1. 2021 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Newsletter. 

  



 

 

Historky: Hele, Navara... I skok z vlaku 

Datum vydání: 05.01.2021 

Zdroj: Jihlavský deník +4 | Rubrika: Sport/Publicistika | Strana: 14 | AVE: 4 109 Kč | GRP: 0,03 | 

Čtenost: 2 746 | Tištěný náklad: 520 

 

 
 

Když jde učení do hloubky 

Datum vydání: 05.01.2021 

Zdroj: Vesmír | Rubrika: Téma - roboti | Strana: 31 | AVE: 106 799 Kč | Tištěný náklad: 5 500 

 

V umělé inteligenci proběhla v minulých deseti letech revoluce, kterou způsobil nástup takzvaného 

hlubokého učení (deep learning). Metody hlubokého učení dnes představují nejúspěšnější algoritmy 

v mnoha oblastech od rozpoznávání obrazu přes překlad přirozeného jazyka až po hraní her. S 

technologiemi založenými na hlubokém učení se dnes běžně setkáváme při hledání na internetu, v 

chytrých telefonech a virtuálních asistentech, při řízení autonomních vozidel a dronů, ale i v 

biologických a chemických laboratořích. 

 

Modely vytvořené hlubokým učením dokážou řešit řadu úloh na podobné úrovni jako člověk, a 

někdy ho dokonce překonávají. Překvapivé úspěchy jsou ale vykoupeny i některými zápory. Jelikož 

reprezentace znalostí v těchto modelech je distribuovaná v milionech parametrů, jsou pro nás 

černou skříňkou, takže například nemůžeme zaručit, že naučený model někdy neudělá chybu. 

 

Proč hluboké? 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021U003J14B/3192947/2021-01-05/263?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A9CA21013101/3192947/2021-01-05/264?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3


 

 

Umělá inteligence se zabývá vývojem algoritmů řešících složité úlohy vyžadující (z našeho 

antropocentrického pohledu) určitou míru inteligence podobné té lidské. Obecná umělá inteligence 

se snaží modelovat lidské kognitivní procesy, a jednou by měla být schopna dosáhnout 

samostatnosti a úrovně uvažování člověka. To se nám zatím moc nedaří. Naopak velmi úspěšní 

jsme v tzv. specializované umělé inteligenci, která se zaměřuje na řešení konkrétních úloh.1 

Řešit složitou úlohu můžeme tak, že vymyslíme sofistikovaný specializovaný algoritmus. To byl 

třeba případ programu Deep Blue, který v roce 1995 porazil velmistra Kasparova v šachu. Jiným 

přístupem je vytvořit obecný program, který je schopen se na základě předložených dat samostatně 

učit. Téhle oblasti umělé inteligence se říká strojové učení a patří sem i hluboké učení, jinými slovy 

učení hlubokých umělých neuronových sítí. 

Umělé neuronové sítě zná informatika už od roku 1957, kdy Frank Rosenblatt představil perceptron 

– matematický model nervové buňky, a zároveň i algoritmus, jak nastavit její synaptické váhy 

pomocí učení z dat (obr. 1 vlevo). Už na přelomu padesátých a šedesátých let byla síť s jednou 

vrstvou perceptronů realizována ve specializovaném počítači Mark 1 Perceptron pro klasifikaci 

obrazových dat. Z matematického hlediska představuje perceptron jednoduchý lineární model pro 

binární klasifikaci, takže jeho možnosti byly velmi omezené. Pokusy vytvořit silnější model, který 

by obsahoval více perceptronových vrstev, ale dlouho narážely na to, že nebylo jasné, jak takovou 

neuronovou síť učit. 

Řevnivost příznivců neuronových sítí a tábora symbolického přístupu k umělé inteligenci společně s 

vlnou nedůvěry v umělou inteligenci ve společnosti v sedmdesátých letech způsobily, že další 

průlom v této oblasti přišel až v roce 1986. 

Tehdy David E. Rumelhart s kolegy publikoval učící algoritmus zpětného šíření chyby (error 

backpropagation), který umožnil učit sítě s více vrstvami (obr. 1 vpravo).2 Tento algoritmus 

způsobil rozvoj aplikací neuronových sítí v oblastech učení s učitelem, jako je klasifikace a regrese, 

a také v oblasti zpětnovazebného učení například v robotice. Z dnešního pohledu se ale nejednalo o 

sítě nijak velké ani hluboké, šlo o stovky či tisíce neuronů uspořádaných do několika málo vrstev, 

takže i řešené problémy byly pro praktické využití často příliš malé.3 

Další dvě dekády probíhal výzkum v oblasti neuronových sítí spíše pod povrchem, ale kombinace 

několika faktorů vyústila v to, že dnes umíme učit hluboké modely s desítkami vrstev a miliony 

neuronů. Jednou z příčin je vývoj v oblasti hardwaru. Nejenže se procesory zrychlují a paměť 

počítačů zvětšuje, ale ukázalo se, že základní vlastnost učících algoritmů neuronových sítí – velké 

množství relativně jednoduchých výpočetních operací – jde skvěle realizovat na grafických kartách, 

tedy hardwaru, který původně vznikl pro urychlení zobrazování na monitoru, například pro 

počítačové hry. V současnosti tak existují speciální GPU jednotky, které už slouží jen k urychlení 

hlubokého učení. 

Dalším faktorem je vývoj nových architektur neuronových sítí, které jsou specializované pro řešení 

určitého typu úloh. Dnes kromě perceptronových sítí máme velmi úspěšné konvoluční sítě, pracující 

s obrazovými daty, nebo rekurentní sítě s lokální pamětí pro zpracování textů v přirozeném jazyce.4 

 

Rozpoznávání obrazu i hra go 

 

Rozpoznávání obrazu je jedním z příkladů oblasti, kde chytrá volba modelu hluboké neuronové sítě 

a výpočetní síla moderních počítačů vedou k překonání výsledků dosažených lidmi. Hluboké učení 



 

 

dosáhlo úspěchu díky architektuře konvolučních neuronových sítí, které obsahují vrstvy jednotek 

počítající operaci konvoluce svých parametrů s pixely obrazu. Představte si malé okénko, které 

projíždí po obrázku a hledá určitou významnou vlastnost, třeba místa, kde se nachází svislá hrana. 

Každou pozici takové hrany si síť zapamatuje. Hrany jsou příkladem charakteristických prvků 

obrazu, který síť extrahuje a v dalších vrstvách kombinuje do složitějších atributů. Například 

několik paralelních krátkých hran může reprezentovat závit a být typických pro obraz šroubu. 

Standardní konvoluční síť střídá desítky konvolučních vrstev s vrstvami komprimujícími informace, 

takže má pyramidální tvar, začínající velkou vstupní vrstvou, pracující přímo s pixely obrázku, a 

končící vrstvou perceptronů, která nám na výstupu řekne například, co se na obrázku vyskytuje – 

třeba šroub nebo kočka (obr. 2). 

Zajímavým příkladem využití konvoluční sítě je program AlphaGo společnosti DeepMind, který v 

roce 2016 porazil nejlepší hráče deskové hry go. Hra go je pro tradiční algoritmy umělé inteligence 

výrazně těžší problém než šachy, protože v každém tahu existuje mnohem více možností, což vede 

ke kombinatorické explozi možných pokračování hry. Nejlepší programy do roku 2015 používaly 

prohledávání stromu možných tahů metodou Monte Carlo, což ale nestačilo ani na úroveň 

profesionálních hráčů. Program AlphaGo doplnil prohledávací algoritmus o hlubokou síť, která na 

základě aktuální situace na hrací desce navrhovala nejlepší tahy k prohledání. Program se před 

soubojem s člověkem učil na mnoha historických partiích go. Zajímavé je, že v roce 2017 vznikl 

následník AlphaGo Zero s podobnou architekturou, který se neučil na základě lidských partií, ale 

jen zpětnou vazbou tím, že hrál sám proti sobě. Po třech dnech učení porazil tento program svého 

předchůdce, který se učil podle lidí. Vývoj od té doby ještě pokročil, AlphaZero je program, který 

dokáže hrát najednou go, šachy a hru shogi (4]. Loňský rok přinesl další verzi, MuZero – program, 

který se naučil hrát tyto tři hry (ještě spolu s desítkami počítačových her) bez toho, aby znal 

pravidla; pouze tím, že hry hrál s AlphaZero. 

Tento vývoj vede řadu lidí k úvahám, zda se už neblížíme k obecné umělé inteligenci zmíněné v 

úvodu, nebo dokonce k superinteligenci, tedy strojům, které jsou celkově inteligentnější než člověk. 

Domníváme se, že ne. Hluboké učení představuje velký pokrok v řešení konkrétních úloh, ale na 

algoritmy schopné učit se tak obecně, jako to dokáže člověk, si budeme muset ještě počkat. 

 

Úspěchy a slabiny 

 

V tomto příspěvku jsme se jen letmo dotkli dvou základních modelů hlubokého učení. Pominuli 

jsme třeba strojový překlad jazyků, který je dnes zcela pod nadvládou hlubokého učení. Zajímavé 

bude také sledovat další vývoj v molekulární biologii, kde loni v listopadu program AlphaFold 

drtivě zvítězil v soutěži CASP – odhadování 3D struktury proteinů na základě sekvence jejich 

aminokyselin (5].5 

V záplavě ukázek úspěchů hlubokého učení je ale dobré vidět i jejich omezení. U modelů 

strojového učení se vždy uvažuje o schopnosti generalizace, tedy jak dobře je model schopen 

odpovědět na data, která neviděl během svého učení. V mnoha případech se ukazuje, že hluboké 

učení generalizuje dobře, modely rozpoznávání psaného textu nebo mluveného slova jsou velmi 

úspěšné v rozpoznávání nových vzorů. Otázka generalizace velmi souvisí s bezpečností použití 

těchto modelů v praxi. Představme si třeba model rozpoznávání dopravních značek, který je 

implementován v autonomním vozidle. Výzkum v oblasti generování tzv. nepřátelských vzorů 



 

 

ukazuje, že lze najít obrázek značky, která bude pro lidského pozorovatele vypadat jako značka stůj, 

dej přednost v jízdě, ale model ji rozpozná jako jinou značku, třeba zákaz vjezdu traktorů. To může 

znamenat, že auto nezastaví na křižovatce a způsobí nehodu. Relativní snadnost generování 

takových nepřátelských vzorů, které dokážou „hacknout“ aktuální hluboké modely, nás nutí k 

opatrnosti při jejich použití v kritických situacích. Složité modely s mnoha miliony parametrů mají 

bohužel neintuitivní generalizační vlastnosti, a lze je obelstít. l 

 

K dalšímu čtení… 
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1) Obecné umělé inteligenci se někdy říká silná a té specializované slabá, ale to je dílem nepřesné 

(silnou umělou inteligencí se často myslí jen taková inteligence, která by měla vědomí), a dílem se 

to výzkumníkům ve specializované umělé inteligenci moc nelíbí. 2) Jde o typický příklad 

Kolumbova vejce, princip algoritmu není nijak složitý a používá středoškolskou matematiku o 

derivování složené funkce. Také se ukázalo, že podobné principy byly nezávisle objeveny už dříve, 

ale teprve Rumelhart byl ve správnou dobu na správném místě. 3) Klasické perceptronové sítě 

včetně jejich biologické motivace jsou hezky popsány v článku (2] ve Vesmíru. 4) Referenční 

monografií o hlubokém učení je kniha (1]. 5) Aktuální vývoj ve výpočetní chemii, včetně reakcí 

chemiků, popsali autoři v článku (3] ve Vesmíru. 

 

Foto autor: ilustrace Roman Neruda 

Foto popis: „Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.“ — Albert Einstein „Jsem 

hluboce povrchní člověk.“ — Andy Warhol 

Foto popis: 1. Vlevo: Perceptronová jednotka počítá váženou sumu svých vstupů (vstupy – x, jejich 

váhy – w, výstup – y), na kterou aplikuje přechodovou funkci. V hlubokých sítích se dnes často 

používá funkce ReLU(x) = max(0,x). Vpr avo: Dopředná síť se dvěma skrytými vrstvami 

perceptronů. 

Foto popis: Mgr. Roman Neruda, CSc., (*1967) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu 

Univerzity Karlovy. Pracuje v Ústavu informatiky AV ČR a přednáší na MFF UK. Věnuje se umělé 

inteligenci, evolučním algoritmům, multi-agentním systémům a automatickému strojovému učení. 



 

 

Foto popis: 2. Hluboká konvoluční síť pro klasifikaci obrázků, která obsahuje konvoluční (C), 

perceptronové (R) a komprimační (P) vrstvy. 

 

STK vyhodnotila čtyři konkurzy na pořadatele mistrovských soutěží 
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STK ŠSČR vyhodnotila konkurzy následujících mistrovských soutěží. 

 

Vítězem konkurzu na pořadatele MČR žen je Beskydská šachová škola z. s. Bude se hrát ve 

Frýdku-Místku v termínu 11. – 19. 9. 2021. Vítězná konkurzní nabídka zde. 

Vítězem konkurzu na pořadatele MČR seniorů je Region PANDA, z. s. Bude se hrát v Rychnově 

nad Kněžnou v termínu 7. – 15. 8. 2021. Vítězná konkurzní nabídka zde. 

Vítězem konkurzu na pořadatele MČR žen rapid šachu je Šachový spolek Znojmo. Bude se hrát ve 

Znojmě v termínu 4. – 5. 9. 2021. Vítězná konkurzní nabídka zde. 

MČR mužů v rapid šachu se bude hrát v rámci Czech Openu v Pardubicích v termínu 21. – 22. 7. 

2021. Vítězná konkurzní nabídka zde. 

 

VZPOMÍNKA: Šach koněm, mat pěšcem 

Datum vydání: 04.01.2021 

Zdroj: neviditelnypes.cz +1  | Rubrika: Společnost | Autor: Petr Adler | URL | AVE: 5 000 

Kč | GRP: 0,20 | RU / den: 18 339 | RU / měsíc: 243 470 

 

aneb Podezřelá smrt Ivana Soeldnera 

 

V šachu neexistuje žádný nový tah. Takhle to tvrdí šachisté, kterým nedělá žádné potíže chápat 

rozdíl mezi španělskou a sicilskou hrou a dalšími podobnými vynálezy. Každým tahem už někdo v 

dlouhých dějinách královské hry táhl, a co my dnes považujeme za nové tahy, říkají znalci, jsou 

pouze tahy, na které jsme za ta tisíciletí zapomněli. 

 

Tohle mě napadlo, když jsem zhlédl nedávný český film o tzv. procesu s protistátním spikleneckým 

centrem vedeným Rudolfem Slánským. 

 

Ano, ten film není z nejmladších, ale ke mně musel plavat předlouhé míle přes moře slané vody, a 

pak ještě putovat skoro celou šíří země javorového listí. To mě snad omlouvá. 

 

Film uvádí hodně dramaticky podané sdělení, že v nějakém výrobním podniku, který je určen k 

zániku, našli krabice a v krabicích byly filmové a zvukové záznamy celého procesu. 

 

Pak následují nejrůznější sestřihy a vyjádření dějepisců a já na to čučel u vytržení, kterým se 

překrásnou oklikou dostáváme ke zmínce o šachu. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21045054/3192947/2021-01-04/269?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://www.chess.cz/stk-vyhodnotila-ctyri-konkurzy-na-poradatele-mistrovskych-soutezi/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2021WP004013/3192947/2021-01-04/273?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/vzpominka-sach-konem-mat-pescem.A210101_114551_p_spolecnost_wag


 

 

Ivan Soeldner 

 

Totiž: v roce 1968 našel vynikající český novinář, fotograf a filmař-dokumentarista Ivan Soeldner 

filmový záznam zmiňovaného procesu s oním protistátním centrem, poskládal to dohromady v 

ucelený dokument a (šlo o rok 1968) ten dokument pak přišel do kin. 

 

Krátce po invazi Ivan Soeldner, mimochodem, bratranec Jiřího a Ondřeje Suchých, tragicky 

zahynul. 

 

A já tvrdím dodnes, že byl zavražděn. 

 

Bývalý redaktor týdeníku Mladý svět (a spoluzakladatel listu Student, a básník) Přemysl Veverka se 

protlačil do soudní síně, v níž probíhalo líčení proti řidiči, který čelním nárazem naletěl do 

Soeldnerova auta a způsobil mu smrtelná zranění. 

 

Zpráva, kterou Veverka přinesl, byla děsná. 

 

Řidic obřího náklaďáku, snad Tatry 111, seděl nějaký čas v hospodě, v níž popíjel jedno pivo za 

druhým, a účinek nápojů doplňoval panáky nějaké ohnivé vody. Potom se zvedl, usedl za volant, 

vyrazil a o několik minut později vletěl rovnou do vozidla, které řídil Ivan Soeldner. 

 

Ještě děsnější byla Veverková zpráva o rozsudku, který soud vynesl nad tím vraždícím řidičem: s 

přihlédnutím k tomuto a s ohledem na tamto mu napařil zcela nejmenší možný trest, a kdo ví, kolik 

z toho si ten chlap odseděl a kolik mu započetli za sezení ve vyšetřovací vazbě. 

 

Od té doby si jsem jist, že to byla vražda. 

 

Také jsem se tenkrát hodně vyděsil. Sepsali jsme totiž s bývalým kolegou Rudolfem Křesťanem 

reportáž, která zabrala osm tiskových stran Mladého světa. Jmenovala se Udušení z oběšení (a k 

titulku bylo přidáno číslo této diagnózy, jak je určovaly lékařské předpisy). Byla to reportáž o trestu 

smrti. 

 

V části, která se týkala trestů smrti udělovaných v politických procesech, výtvarník listu (snad to 

byl Jaroslav Weigel) použil kopií filmového pásu, které nám půjčil Ivan Soeldner. Na jedné straně 

byl pás s Rudolfem Slánským, s hlavou stále více svěšenou, na druhé pás se státním žalobcem 

Josefem Urválkem, od filmového okénka k filmovému okénku stále více málem hystericky 

třeštícímu (podoba s jeho křestním jmenovcem Goebbelsem byla neuvěřitelná). 

 

Samozřejmě, že jsme v naší reportáží napsali, že jde o záběry ze Soeldnerova filmu. Takže, snad 

stejně samozřejmě, jsem se začal bát. Nikomu jsem od té doby svém strachu neříkal. Stejně by to 

tenkrát nikomu nepomohlo. To až teď, po tolika letech, kdy už to je víceméně jedno. Nakonec jsem 

se bál zbytečně, ale stejně: nikomu bych ta léta strachu nepřál. 

 



 

 

Na závěr toho nového filmu, toho, který mě zavál do minula, přišlo překvapení, které opět 

potvrzuje, že šachisti se nepletou. 

 

Na konci totiž tvůrci toho nového filmu sdělili, že jim nešlo o to, aby vyvolali v srdcích svých 

diváků jakýkoliv pocit lítosti nad osudy Rudolfa Slánského a jeho soudruhů. Nikoliv, řekli zmínění 

tvůrci, tihle soudruzi sami pomohli rozjet ony obávané mlýnské kameny, které nakonec rozmačkaly 

i je. 

 

Tu jsem si vzpomněl na bývalého šéfa československých komunistů a hlavu státu Antonína 

Novotného, jemuž se přezdívalo „der schöne Tony“. Když překrásný Tonik zase jednou ohlašoval 

výsledky šetření jedné z těch několika komisí, které se měly konečně stranicky i právně závazně 

usnést, jak to tedy bylo doopravdy se Slánským a jeho soudruhy, řekl vlastně totéž: inu ale, jak si 

Slánský a jeho kamarádi ustlali, tak si i lehli. 

 

A to byl okamžik, kdy mi došlo, že bych se, jakkoliv na postarší kolena, měl naučit hrát šachy. 

 

První online přeborník okresu Jiří Jireš raději hraje šachy naživo 

Datum vydání: 03.01.2021 
Zdroj: vyskovsky.denik.cz +1  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Zdeněk Vlach | URL | AVE: 5 990 

Kč | GRP: 0,19 | RU / den: 17 316 | RU / měsíc: 121 763 

 

Šachové partie hrané online přes internet byly dosud hlavně jakýmsi zpestřením života šachistů, 

zábavou, formou tréninku. Současné omezení kontaktu osob povýšilo tuto 'disciplínu' do oblasti 

mistrovských soutěží. 

 

"Tou první na Vyškovsku bylo tradiční „Šachové loučení s uplynulým rokem“, které je vždy pro 

hráče z Vyškovska i oficiálním okresním přeborem v rapid šachu. V šachové historii okresu tak 

provždy bude jako premiérový, první „počítačový“ vítěz a mistr okresu zapsán Jiří Jireš, 

pětadvacetiletý hráč šachového oddílu při Městském kulturním středisku Vyškov. 

„Vítězství mě samozřejmě těší, ale já přece jen raději hraju živé turnaje. Je na nich naprosto jiná 

atmosféra a zvláště na našem Šachovém loučení. To je spíše takovým přátelským setkáním nás 

šachových kamarádů,“ zdůraznil staronový okresní přeborník. 

Den před Silvestrem obhájil své loňské vítězství a s bonusem i celkového vítěze. Na první pohled 

měl cestu k prvnímu místu usnadněnou. Do turnaje se totiž nepřihlásili všichni tři loňští medailisté, 

včetně vítězného Prostějovana Romana Závůrky. Jejich neúčast ovšem plně vyvážila kvalitní 

konkurence zejména z Boskovic a Starého Města u Uherského Hradiště. A zatímco loni v živém 

turnaji startovalo 44 hráčů, letos to bylo o dvacet víc, a to pořadatelé museli odmítnout skoro dvacet 

přihlášek, které nesplňovaly podmínky startu nebo přišly po uzávěrce. 

„I když Roman nehrál, měl turnaj vysokou úroveň, určitě srovnatelnou s loňským. Byla tu hodně 

těžká konkurence z okolí a hodně výborných hráčů z Vyškovska. Nejtěžší partií pro mě byla remíza 

s velkým talentem ze Starého Města Bayarjavkhlanem Delgerdalaiem. Na svůj věk hraje opravdu 

výborně. A musím i přiznat, že v dalších dvou partiích jsem měl hodně štěstí. S Vladislavem 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA21030009/3192947/2021-01-03/277?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/prvni-online-prebornik-okresu-jiri-jires-radeji-hraje-sachy-nazivo-20210103.html


 

 

Sládkem ze Slavkova to byla hodně ostrá partie, kterou jsem nakonec vyhrál. S Jakubem Proboštem 

ze Slavie Boskovice jsem to měl už vlastně prohrané, jenže on pak udělal chybu a prohrál,“ 

sportovně přiznal Jireš, který „Loučení“ vyhrál se ztrátou pouhého půl bodu před zmíněným 

mladíčkem ze Starého Města. Mimochodem českým reprezentantem v kategorii do deset let. 

Oproti ostatním sportům mají šachisté v možnosti hrát online přes internet obrovskou výhodu. Lze 

tak totiž odehrát v podstatě plnohodnotnou soutěž. Tradiční sváteční atmosféra Šachového loučení 

je ale nenahraditelná. 

„Tak trošku jsme si ji dělali s bráchou. On hrál ve vedlejší místnosti a mezi koly jsme si mohli 

popovídat. Partie jsme ale nerozebírali. Jednak na to nebyl čas, jednak má devatenáct let a šachům 

se nevěnuje tak, jako já. Prostě si chtěl jenom zahrát a mně to pomáhalo přehodit se na další partii. 

Nevadilo mu, že skončil čtyřicátý,“ sdělil Jireš starší. 

 

Současný nejlepší vyškovský hráč má už na kontě i titul krajského přeborníka. V roce 2020 toho 

moc nenahrál. Před šachovým loučením jen druhý tradiční vyškovský turnaj, červencové 

„Nečasovky“, což je pro změnu okresní přebor v bleskové hře. V něm bral stříbro za vítězným a o 

něco zkušenějším Jaroslavem Hejným mladším. 

„Byly to opravdu jen dva turnaje, ale o to víc se mně dařilo. I druhé místo v Nečasovkách je velmi 

cenné, i ty jsou hodně prestižní soutěží. Důvodem mé menší šachové aktivity ale nebyl koronavirus, 

jako u drtivé většiny sportovců, ale dokončoval jsem studium na vysoké škole. V létě jsem psal 

diplomku a na šachy jsem neměl zrovna moc času. Přednost dostala škola, teď jsem tedy magistr v 

oboru statistiky,“ vysvětlil hráč. 

Stejně jako všichni sportovci si přeje, aby letošní rok proběhl úplně jinak než teď minulý, plný 

omezení a zákazů. 

„Teď něco plánovat je dost problematické. Ale určitě bych si chtěl zahrát na mistrovství republiky 

amatérů, které má být v březnu v Brně. A také nějaké větší turnaje, kam z Vyškova jezdíme 

tradičně, v Brně, v Jeseníku a další,“ naznačil možný program letošního roku Jiří Jireš. 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku pokračuje: leden 2021 
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David Navara o královské hře: Nestává se, že by se šachisté poprali 
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/ROZHOVOR/ Nejlepší český šachista David Navara vypráví o podvodech, nevšedních zážitcích i 

emocích při královské hře. 

 

"Sedmnáct let se drží na pozici české jedničky. Za sebou má řadu úspěchů i na mezinárodní úrovni. 

A dá se předpokládat, že šachista David Navara ve svých pětatřiceti letech bude ještě pěknou řádku 

let v tuzemsku vládnout. V královské hře ovšem zažil i netradiční situace. „Šachy nejsou tak nudné, 

jak se může zdát,“ usmívá se velmistr. Pro Deník se podělil o své názory a nevšední zážitky. 

Jak situace ohledně covidu poznamenala svět šachů?Amatérský šach to poznamenalo méně, 

profesionální více, s výjimkou úplné světové špičky. Šachisté mohou hrát po internetu. V tomhle je 

to jednodušší než u jiných sportů. Jediný problém je v tom, že je daleko těžší hráče kontrolovat, zda 

všichni hrají čestně. 

A dá se uhlídat, aby všichni hráli v duchu fair play?Na předních turnajích jsou spolehlivější systémy 

kontroly, ale ty jsou jen pro omezený počet účastníků. Například v sérii světové jedničky Magnuse 

Carlsena, kde hraje větší část světové špičky, si nemyslím, že by někdo podváděl. Dostávají velké 

honoráře a při hře mají zapnuté dvě kamery. U dalších turnajů, kde jsou odměny menší, byly v 

minulosti případy, že někdo konzultoval partii s počítačem. 

A podvádí se hodně? Není to tak dávno, co byl jeden český šachista na turnaji ve Štrasburku 

přistižen rozhodčími na toaletě, jak na mobilním telefonu analyzuje svoji rozehranou partii.Je to rok 

a půl stará záležitost. Takové věci se stávají, ale že by se to stalo na takhle vysoké úrovni, to bylo 

ojedinělé. Sice zmíněný turnaj nebyl nijak špičkový, ale jednalo se o šachistu, který se ve světovém 

žebříčku dostal do první světové padesátky. Netroufl bych si dát ruku do ohně za všechny hráče 

první světové padesátky, ale kdyby tam byli jeden dva podvodníci, tak by to bylo hodně. A kdybych 

jich tam bylo víc, byl bych extrémně překvapen. 

Může vůbec člověk se svými schopnostmi uspět ve hře proti počítači, který je schopen během 

chvilky vyhodnotit miliony partií?Já mám ve své databázi okolo deseti milionů partií, ale úskalí hry 

proti počítači není ve vysokém počtu partií, protože každá partie začíná ze stejné pozice figur a pak 

se vyvíjí určitým směrem, ale v tom, že počítač dokáže za vteřinu vyhodnotit třeba deset milionů 

pozic. Konkurovat šachovým programům člověk tedy může velmi těžko. Proto, aby byl 

konkurenceschopný, tak se nemůže snažit simulovat počítač. Dovolím si paralelu: Když člověk 

chtěl létat, také nenapodoboval ptáky ve smyslu mávání křídel, byť první letadla na tomto principu 

fungovala. Pak se ukázalo, že létat se dá daleko rychleji na jiném principu. Člověk má tu výhodu, že 

vidí i dál za horizont… 

Myslíte intuitivní myšlení? Takzvaný šestý smysl.Ano. Připodobním to k tomu, když kupříkladu 

vidím televizní vysílač dva kilometry daleko. Tím, že ho vidím, tak se k němu mohu dostat dřív. 

Vydám se tím směrem, někde přejdu pole, vezmu to zkratkou, kdežto počítač, nebo v tomto případě 

asi robot, vidí všechno jen do kilometru daleko a musí při cestě vyhodnotit každou ulici. Nevidí to, 
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co vidím já. Přesto proti nejlepším šachovým programům nelze uspět, nanejvýš se s nimi dá 

remizovat. 

A co je při hře proti soupeřům pro vás důležitější? Naučené herní varianty, nebo víc využíváte 

intuici?V zahájení je nejdůležitější paměť, v další hře jsou významnější zkušenost, intuice i 

propočet. Při hře počítám varianty ve smyslu: Soupeř půjde tam, já sem, on zahraje toto… A u toho 

přemýšlím, jestli je to pro mě dobré. A takhle průběžně vše propočítávám. Využívám intuici a jdu 

směrem, který považuji za správný. Ale pokud si to neověřuji propočtem, tak když zase použiji 

přirovnání s cestou k vysílači, mohu skončit ve slepé ulici, nebo spadnu do kanálu, protože se 

nedívám před sebe. 

 

U šachistů je fascinující, jak dokážou hrát proti více soupeřům najednou. Kolik protihráčů jste 

porazil?Simultánku jsem hrál nejvíce proti padesáti soupeřům. Bylo to při výročí Jizerské 

padesátky. Ono to není obtížné na zapamatování. Přijdete k šachovnici, vidíte pozici figur a podle 

toho zahrajete. Přejdete k další, zase vidíte pozici a podle toho se rozhodnete a na tu předchozí už 

nemyslím. Když obejdu kolo, a vrátím se k ní, tak se na to rozpomenu. Jinak u zmíněné simultánky 

jsem 48 partií vyhrál a zbylé dvě po velkém boji zremizoval. 

U šachů je důležitá schopnost koncentrace. Jak si udržujete soustředěnost?Tohle řešit moc neumím 

a často to zhoršovalo mé výsledky. V nedávné minulosti jsem měl konzultace se sportovním 

koučem, panem Marianem Jelínkem, který spolupracoval i s mnoha velmi slavnými sportovci. V 

něčem mi to prospělo. Myslím, že teď dokážu koncentraci udržet o něco lépe. Mně ale pomáhá i to, 

že mě šachy baví, tak se na ně lépe soustřeďuji. 

Šachy nejsou kontaktní sport, ale pořád je to souboj dvou lidí, kde mohou vzplanout emoce. Zažil 

jste, že by se hráči do sebe pustili?Že by se šachisté přímo poprali, to se nestává. Kdyby se něco 

takového stalo, tak to proběhne novinami ve všech zemích světa (úsměv). Někteří lidé mohou být 

po prohře méně příjemní, to se někdy stává. Naštěstí to není časté. Ač se zdá, že šachy nejsou 

dramatické, spíše nudné, tak emocí při nich není málo. Například moje matka se na mé partie dívat 

nemohla, jak z toho byla nervózní. 

Vztek může pohltit i samotného hráče. Neměl jste někdy chuť po smolné prohře rozházet figury po 

stole?(smích) Emoce prožívám, i když ne v takové míře, že bych měl chuť rozházet figury. Vnímám 

to tak, že když prohraji, tak si za to v drtivé většině případů mohu sám. Šachy jsou mimořádné v 

tom, že hráči nemají pod stolem schované karty. Když někdo udělá chybu, tak to není proto, že by 

mu nepadla dobrá karta, ale protože se sám nesprávně rozhodl. 

V některých sportech probíhají během zápasů psychologické hry za účelem rozhodit soupeře, což 

není férové. Děje se tohle i na šachovnici?Já bych pokus rozhodit soupeře rozdělil na dva typy. 

Jeden je vyloženě rušení soupeře, a to máte naprostou pravdu, to není férové. A legendární scénka 

ze seriálu Nemocnice na kraji města v podání doktora Štrosmajera je příkladem nečestné hry 

(úsměv).A druhý způsob, jak vyvést soupeře z komfortní zóny, je korektní a v duchu hry. Například 

zahájím partii způsobem, který soupeři vůbec nesedí, nebo pokud rád útočí a často rád obětuje i 

materiál, tak mu něco obětuji a přinutím ho se bránit. Jde o to, dosáhnout pozice, která co nejvíc 

sedí mně a co nejméně soupeři. 

Platí v šachu spojení dobrá fyzická kondice rovná se lepší mentální výkony a vytrvalost?Nemyslím 

si, že by vždy platilo: Kdo má fyzickou vytrvalost, vydrží déle v duševní aktivitě. Tohle se může 

projevit třeba až od čtvrté hodiny hry. Takto Magnus Carlsen porážel soupeře ze světové špičky. V 



 

 

prvních čtyřech pěti hodinách hry s ním soupeři dokázali držet krok, ale pak začali ztrácet. Ve 

špičkovém šachu nyní rozhodují detaily, proto se všichni věnují i fyzické kondici. 

Jak si kondici vylepšujete vy?Jsem člověk, který nijak systematicky necvičí, ale zase nejsem líný na 

krok. Ráno se většinou protáhnu, aby mě nebolela záda, abych rozproudil krev v žilách. A jak jsem 

řekl, hodně chodím. V šachu více než zvednout těžké závaží rozhoduje vytrvalost myšlení. A když 

myšlení jede na plné obrátky, tak to také stojí dost energie. Kompenzuji to i stravou. 

Zápasník MMA David Dvořák jako mladý hrál závodně šachy a pak přešel na boj v kleci, kde se 

prosadil do světové špičky. Zaznamenal jste něco podobného?Vím, že byl jeden mladý americký 

šachový talent Joshua Waitzkin, jehož výrazně podporovala rodina a okolí. Možná i proto v mládí 

rychle předběhl ostatní, ale pak nepostupoval tak rychle, jak očekával, a začal se věnovat bojovým 

uměním, kde také dosáhl úspěchů. Dokonce o svém příběhu napsal knihu. Vím, že jeden šachový 

velmistr se věnoval kulturistice a vyprávěl historku… 

Povídejte…Jednou v hospodě ho někdo vyzval na souboj v páce, velmistr ho přetlačil, a ten 

poražený si řekl, že když to nejde silou, tak ho porazí v něčem, kde má víc šancí zvítězit. A nabídl 

mu, ať si zahrají šachy. A zase prohrál… Vůbec nemohl pochopit, že ten kulturista je zároveň 

šachista. (úsměv) 

A jak je to s alkoholem za šachovnicí? Stalo se vám, že váš protivník byl takto posilněn?V 

současnosti to ve světové špičce není možné. Ale dříve se mi to stalo několikrát. Když jsem začínal 

hrát turnaje s dospělými, lokální a amatérské soutěže, tak jsem ze soupeře cítil alkohol. Vím, že tím 

byli známí šachisté z bývalého Sovětského svazu, kolovaly o tom i historky. A jeden velmistr tím 

byl proslulý. A také jsem rád, že už před několika desítkami let bylo zakázáno kouření za 

šachovnicí, protože dříve se kolem některých šachovnic vznášela oblaka dýmu. (úsměv) 

Máte za sebou řadu šachových úspěchů. Jaký sportovní cíl máte do budoucna?Rád bych se zase 

dostal do nejprestižnějších turnajů. V šachu to je tak, že člověk musí na takový turnaj obdržet 

pozvánku. A tu dostávají lidé, kteří jsou vysoko v žebříčku, a to může být trochu začarovaný kruh. 

Já si nedávám dlouhodobé a velké cíle. Snažím se, abych dobře odehrál hned tu příští partii, další 

turnaj. Uvidím, co život přinese, budu se snažit dosáhnout co nejlepšího výsledku, ale v téhle době 

se moc plánovat nedá. V roce 2020 jsme všichni měli svoje plány, a pak jsme byli nuceni něco 

škrtnout, změnit či odložit. 

VIZITKA: 

David Navara 

Narozen: 27. března 1985, Praha. 

Titul: šachový velmistr. 

Nejlepší český šachista současnosti, patřící do širší světové špičky. V žebříčku FIDE byl nejvýše v 

říjnu 2006, kdy se dostal na 13. místo. 

FIDE ELO: současné 2697 (rok 2020), nejvyšší 2751 (rok 2015) 

Kariéra a úspěchy: 1997 – 3. místo na MS do 12 let, 1998 – 2. místo na MS do 14 let. Ve 14 letech 

získal titul mezinárodního mistra, velmistrem se stal sedmnáct dní před svými 17. narozeninami.1. 

července 2003 se stal českou jedničkou. Na ME 2004 v Turecku obsadil 6. místo. Na 37. šachové 

olympiádě 2006 uhrál 8,5 bodu z 12 partií s předními světovými šachisty. Na 40. olympiádě 2012 

uhrál 9,5 bodu z 11 partií a dosáhl druhého nejlepšího výsledku celé soutěže. Na turnaji ve Wijku 

aan Zee 2007, přezdívaném šachový Wimbledon, obsadil 7. místo, mj. zvítězil nad současnou 

světovou jedničkou Magnusem Carlsenem. 2015 – na ME v Izraeli 2. místo. 



 

 

Historky: Hele, Navara… I skok z vlaku 

Ve spojení s královskou hrou David Navara zažil spoustu příhod, některé na vlastní kůži, další z 

vyprávění jiných šachistů. 

OMYL. ZNAČKA AUTA 

Ačkoliv nejlepšího českého šachistu zná u nás kdekdo, tentokrát David Navara zažil humornou 

zápletku. 

„Jednou, když jsem jel tramvají, tak se bavili dva lidé a jeden povídá: Hele, Navara! Já jsem se 

otočil a oni se dívali z okna a druhý hned doplnil: Hm, Nissan…,“ rozesmál se David Navara. Kluci 

reagovali na značku projíždějícího stejnojmenného vozu. „Dokonce se píše s jedním er,“ usmál se. 

S KUFREM ZE SCHODŮ 

Dramatickou chvilku zažil David Navara, kdy vyskakoval z pomalu jedoucího vlaku. 

„Cestoval jsem na turnaj a v cílové stanici, dřív, než jsem očekával a sbalil si věci, se vlak začal 

pomalu rozjíždět, tak jsem s kufrem v ruce skočil ze schodů, a nebylo to moc příjemné. Odřel jsem 

si končetiny a narazil žebra,“ řekl s úsměvem. „Naštěstí tohle není při cestách na turnaj tak časté,“ 

směje se. 

ŠACHOVÝ „BLÁZEN“ 

Další vtipná historka se už netýká Davida Navary, přihodila se v hotelu. 

„Stalo se, že jeden šachista měl hrát důležitou partii a někdo ho zamkl v hotelovém pokoji. Nevím, 

jestli to byl soupeř, nebo to omylem udělal někdo jiný, každopádně se šachista nemohl dostat ven. 

A tak z okna křičel na kolemjdoucí po ulici, ať ho pustí, jinak mu spadne praporek…, že překročí 

čas… A jak takhle užíval jen samé šachové termíny, tak ho procházející lidé považovali za blázna,“ 

přidává k dobru. 

HRA S PODVODNÍKEM 

I v královské hře jsou švindlíři, kteří chtějí lehce vyhrát. 

„Nejmenovaný český velmistr rozehrál partii, a jak se ukázalo, jeho soupeř byl podvodník, který 

během hry odešel do předsálí ke stánku s knihami a v jedné z nich začal hledat, jak má zahrát. 

Velmistr si toho všiml, vyrazil za ním a důrazně mu skřípl ruku do té knihy, přitáhl ho zpět do 

hracího sálu a vše nahlásil rozhodčímu. Ten zkontroloval pozici na šachovnici, potom v knížce a 

podvodníkovi přisoudil prohru. A on si navíc musel tu poškozenou knížku ještě koupit,“ směje se. 

 

Prvním šachovým „počítačovým“ přeborníkem okresu je Jiří Jireš 
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Téměř dvakrát tolik hráčů, než pořadatelé předpokládali, se přihlásilo do posledního šachového 

turnaje roku na Vyškovsku, tradičního Šachového loučení s uplynulým rokem 2020. 

 

"„Symbolicky na každém políčku šachovnice byl jeden hráč. Startovalo tedy 64 šachistů prakticky 

ze všech věkových kategorií. Dva dny před zahájením turnaje jsme měli přihlášeno jen jednatřicet 

zájemců, nejvíce hráčů se pak hlásilo až v den konání turnaje. Termín byl do půl hodiny před 

zahájením. Navíc některé žádosti jsme pro neúplnost nemohli přijmout a devět žádostí z celého 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA21010002/3192947/2021-01-01/287?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/prvnim-sachovym-pocitacovym-prebornikem-okresu-je-jiri-jires-20210101.html


 

 

světa přišlo až těsně před zahájením,“ zdůraznil člen pořadatelského štábu a předseda ŠK Vyškov 

Karel Hruška. 

Šachové loučení 2020:1. Jiří Jireš (MKS Vyškov) 6,5(30.75) bodu, 2. Bayarjavkhlan Delgerdalai 

(ŠK Staré Město) 6,5(26.75), 3. Jakub Probošt (Slavia Boskovice) 6, 4. Vladislav Sládek (ŠK Merta 

Slavkov u Brna) 5,5, 5. Jaroslav Hejný ml. 5, 6. Radim Majetič 5, 7. Tomáš Čermák 5, 8. Zdeněk 

Kupčík 5, 9. Jana Mourycová 5, 10. Luděk Vémola (všichni MKS Vyškov) 5 atd.Okresní přebor v 

rapid šachu:1. Jiří Jireš, 2. Vladislav Sládek, 3. Jaroslav Hejný ml. atd.Přeborníci okresu v dalších 

kategoriích:Senioři: Tomáš Čermák (MKS Vyškov), U20: Robert Kudlička ml. (MKS Vyškov), 

U16: Andreas Chelík (SK Vyškov), U12: Kristýna Dorazilová (SK Vyškov), U10: Šimon Pokorný 

(ŠK Svornost Rousínovec), U8: Miroslav Snopek (SK Vyškov). 

Už sedmatřicátý ročník populárního turnaje bude mít v dějinách výrazně specifické místo. Vládní 

protiepidemiologická opatření neumožnila sehrát klasický turnaj, takže poprvé se hrálo online přes 

internet. Vítězný Jiří Jireš z MKS Vyškov je tak historicky prvním „počítačovým“ přeborníkem 

okresu. 

Nakonec se na start postavilo zmíněných 64 hráčů ze dvaceti šachových oddílů. Devětatřicet bylo z 

oddílů okresu Vyškov, pět neregistrovaných, a také přes dvacet hráčů v mládežnických kategoriích. 

Utkali se švýcarským systémem na sedm kol tempem hry 2 x 10 minut + 5 vteřin za tah a pro 

závodní hráče z Vyškovska byl turnaj zároveň okresním přeborem v rapid šachu. 

V něm titul z loňska obhájil pětadvacetiletý domácí hráč Jiří Jireš. Před rokem mu k prvenství 

stačilo celkové čtvrté místo, letos slavil i celkové vítězství. Jeho hodnotu nesnižuje ani to, že loňští 

medailisté, včetně vítězného Prostějovana Romana Závůrky, se k online turnaji nepřihlásili. 

„I když Roman nehrál, měl turnaj vysokou úroveň, určitě srovnatelnou s loňským. Byla tu hodně 

těžká konkurence z Boskovic a okolí a hodně výborných hráčů z Vyškovska. S vítězstvím a ztrátou 

jen půl bodu jsem samozřejmě spokojený. Nejtěžší partií byla právě ta remíza s velkým talentem ze 

Starého Města Delgerdalaiem, ale musím i přiznat, že ve dvou dalších partiích jsem měl i hodně 

štěstí,“ radoval se vítězný Jireš, který už má na kontě i titul krajského přeborníka. 

 

O jeho vítězství rozhodla až partie závěrečného kola. V čele se po úvodních kolech dost dlouho 

pohyboval jeho oddílový kolega Radim Majetič. Tomu ale moc nepřál los. V předposledním šestém 

kole prohrál s druhým v pořadí, zmíněným staroměstským Bayarjavkhlanem Delgerdalaiem, který 

je českým reprezentantem v kategorii do deseti let, a v posledním dějství podlehl i Jirešovi. 

„My tento turnaj vlastně děláme hlavně pro naše členy a kamarády ze spřízněných klubů, takže 

jsem moc rád, že po dlouhých letech vyhrál Vyškovák. Počítali jsme s účastí mezi třiceti a čtyřiceti 

hráči. Někteří šachisté po síti prostě hrát nechtějí a naopak pro mnohé to byla vůbec první zkušenost 

hrát online partii na netu. Atmosféru živého turnaje online sice nahradit nemůže, ale za těchto 

podmínek to bylo zase důstojné šachové zakončení roku,“ sdělil Stanislav Vémola, předseda 

šachového oddílu MKS Vyškov, který turnaj pořádá z pověření výkonného výboru okresního 

šachového svazu. 

 

Perlička: Retrográdní šachová analýza 

Datum vydání: 01.01.2021 
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Úloha (nejen) na překonání případné novoroční kocoviny. 

 

Retrográdní analýza šachové pozice obnáší situaci, kdy úkolem je zjistit, co se odehrálo (muselo 

odehrát) v předchozím průběhu partie – kde byla vzata určitá figurka, zda určitá figurka táhla, jaký 

má určitá figurka původ (je věž původně dámská nebo královská? je dáma původní nebo vznikla 

proměnou pěšce?), kdo je na tahu, eventuálně kde dokonce stojí „neviditelná“ figurka (nebo figurka 

„omylem posunutá mezi políčka“), nebo jak má být šachovnice správně otočena (jaká je notace?). 

 

Retrográdní analýza v principu vyžaduje znát pouze pravidla, tj. jak jednotlivé figurky tahají, tyto 

úlohy se tedy hodí nejen pro samotné šachisty. Předcházející průběh partie, než dospěla do zadané 

pozice, je zcela „umělý“, nemá nic společného s tím, že by hráči hráli silné nebo vůbec jakkoliv 

smysluplné tahy. Vše, co nás zajímá a co požadujeme, je, aby předcházející průběh partie byl v 

souladu s pravidly. 

Podívejme se na jednu z úloh proslulého hádankáře a autora knih (především) na téma logických 

hříček Raymonda Smullyana. 

 

Kontrolní notace: 

Bílý: Ke1, Va1, Vh1, Ja2, p: b2, b3, c2, d2 e2, f2, g2, h2 

Černý: Ke8, Dd8, Va8, Ah8, Jc6, Jg8, p: a7, b7, c7, e7, e6, f7, h7, h6 

Notace je „správně“, tj. v úloze nejde o žádné otáčení šachovnicí. Zadání zní: Na kterém poli vzal 

černý bílou dámu? 

 

Zdroj: Raymond Smullyan: Šachové záhady Sherlocka Holmese, Mladá fronta 2005 
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Rok 2020 je pomalu za námi. Pokud se v tomto ohledu zaměříme na Netflix, jeho fanouškovská 

základna výrazně porostla, za což může „vděčit“ pandemii koronaviru. 

 

Netflix v tomto roce přidal několik skvělých a velmi zajímavých seriálů, které si rozhodně zaslouží 

vaši pozornost. Jelikož jde o minisérie či seriály, u nichž byla odhalena prozatím jen první série, 

zabere vám zhlédnutí maximálně dvě odpoledne. Pojďme tedy na to. 

To nejlepší si Netflix nechal pro nás až na závěr roku. Mladá dívka v sirotčinci zjistí, že má šachový 

talent. Po adopci se rozhodne dobýt šachový svět. Byť šachy pro někoho zrovna záživné být 

nemusí, seriál vás vtáhne a nepustí. 

https://sciencemag.cz/perlicka-retrogradni-sachova-analyza-2/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ21011867/3192947/2021-01-01/290?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F3192947%2Fpage%2F3
https://www.letemsvetemapplem.eu/2021/01/01/serialy-netflix-2020/


 

 

Seriál si bere za tematiku Islámský stát. Zároveň vypráví několik příběhů. Nahlédnete tedy do 

děsivého prostředí Sýrie a také Švédska, které je před útokem teroristů z ISIS. Další velmi 

povedený seriál, který se řadí mezi netflixovou seriálovou špičku. 

Výborný dokument o Michalu Jordanovi. I když basketbal třeba nesledujete, jméno této sportovní 

legendy zná každý. Sám Michael vypráví příběh okolo jeho fantastické kariéry v Chicagu, který je 

doplněn o výpovědi spoluhráčů, protihráčů a dobových záběrů. 

Do sídla v Bly dorazí pečovatelka, jež se má starat a doučovat dvě malé děti. Prakticky ihned po 

příjezdu ale zjistí, že s panstvím Bly není něco v pořádku. Seriál je plný temné atmosféry. Pokud 

vyhledáváte tento žánr, je The Haunting of Bly Manor přesně pro vás. 

Pán tygrů je zřejmě překvapením letošního roku. Seriál se tváří jako dokument o chovu velkých 

kočkovitých šelem. V pozadí je ale samá intrika a samý zvrat. Občas budete jen nevěřícně kroutit 

hlavou. 

Na seriál Prokletá je několik rozporuplných názorů. Většina se ale shoduje, že z artušovské 

mytologie se dalo vytěžit víc. Seriál byl velmi očekávaný, nicméně svá očekáváni nenaplnil. To ale 

neznamená, že jde snad o špatný počin. Za zhlédnutí rozhodně stojí. 

Velmi napínávý příběh Mildred Ratchedové, která se uchází o místo sestry v jedné nemocnici. Díky 

lžím a manipulacím místo dostane. Ukáže se, že zájmy této zdravotní sestry nejsou úplně v souladu 

se zásadami nemocnice. 

Tento seriál ukazuje, že i v Egyptě může vzniknout zajímavý fantasy hororový seriál. Byť 

zpracování není nejlepší a tu a tam narazíte na škraloup způsobený nízkým rozpočtem, seriál má 

rozhodně co nabídnout. Převážně pak zajímavý příběh a temnou atmosféru. 


