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1. – 4. února 2021 

Šachové čtení na víkend: návraty k Dámskému gambitu i superturnaji ve 

Wijku 

Nevíte, co číst o víkendu? Opět vám přinášíme výběr nejzajímavějších článků s šachovou 

tematikou, které v Česku i na Slovensku v uplynulých dnech vyšly. Doporučujeme třeba 

pozoruhodné zamyšlení nad seriálem Dámský gambit v Salonu, příloze deníku Právo, krátké 

aktuality ze stránek Vyškovského deníku nebo pravidelnou rubriku Pavla Matochy v Lidových 

novinách. 

Právo: Sraz nad šachovnicí! 

Filosof Fredric Jameson nazývá „nostalgickým filmem“ takový snímek, v němž nejde o reprezentaci 

historického obsahu, ale o zprostředkování minulosti pomocí „atraktivního lesku obrazů“ a „atributů 

módy“. Do kategorie nostalgického filmu lze zařadit i jeden z nejsledovanějších seriálů loňského roku 

Dámský gambit tvůrců Scotta Franka a Allana Scotta. 



Nastartu.cz: Dámský gambit na československý způsob 

Dámský gambit (The Queen's Gambit) pobláznil celý svět. Seriál, který z šachů udělal jednu z 

nejatraktivnějších her, s napětím zhlédli i šachoví analfabeti. Děj americké minisérie se točí kolem 

Beth Harmonové, která se v sirotčinci od údržbáře naučí slavnou hru králů a poté se jako geniální 

šachistka vypořádává nejen se svými soupeři, ale i se svými démony – alkoholem a drogami. Takovou 

Beth Harmonovou, a ne jednu, najdeme i v československé šachové historii. 

 

 

  

https://www.nastartu.cz/damsky-gambit-na-ceskoslovensky-zpusob/


Lidové noviny: Outsideři ovládli superturnaj 

Dívám se na vaše nohy slečno. Jsou tak krásné, že lituju, že máte jenom dvě, napsal ve Směšných 

láskách Milan Kundera. O posledním kole prvního letošního superturnaje se chce napsat, že bylo tak 

skvělé, že je škoda, že bylo jen jedno.  

 



Vyškovský deník: Na 64 polích 

 

 

  



8. – 12. února 2021 

Šachové čtení na víkend: vzpomínky na utkání Kasparov vs. Deep Blue i online 

hra v 99 letech  

Výběr šachového čtení na tento víkend se nese ve znamení legend. Hned ve dvou článcích 

zavzpomínáme na slavný zápas mezi Garri Kasparovem a počítačem Deep Blue, který se odehrál 

před 25 lety, a připomeneme si i osobnost Maďarky Judit Polgárové. „Legendou“ můžeme nazvat i 

Karla Kovala z Beskyd, jenž jako aktivní šachista ve svých 99 letech poskytl rozhovor Deníku. 

Frýdecko-místecký a třinecký deník: Za války jsme tajně hráli u kadeřníku 

Letos mu bude už sto let, ve svém životě je ale stále velice aktivní. Pan Karel Koval 

je členem Beskydské šachové školy a šachy hraje i v době, kdy je u nás většina činností 

zakázaná. Šachové stoly tak vyměnil za virtuální svět a své partie teď hraje online. „Je to v pohodě. 

Pořád hrajete šachy, tu šachovou notaci a kombinaci musíte znát, jen to musíte předvést i graficky,“ 

řekl pro Deník. 



G.cz: Šachový souboj člověka s počítačem aneb jak Garri Kasparov prohrál se superpočítačem Deep 

Blue 

Jméno Garri Kasparov ve světě šachů definuje jakéhosi poloboha, jenž se na Zemi narodil jen z toho 

důvodu, aby hrál šachy. Tento ruský šachový velmistr trénoval šachy od svých 7 let a už tehdy věděl, 

že je předurčen k velkým úspěchům. A tak se i stalo, když se stal mistrem světa v šachu v letech 1985 

až 2000. Jenže tehdy hrál jen s lidmi. Pak na řadu přišly počítače, které mu zašpinily jeho čistý štít 

výher. 

 

 

  

https://g.cz/sachovy-souboj-cloveka-s-pocitacem-aneb-jak-garri-kasparov-prohral-nad-superpocitacem-deep-blue/
https://g.cz/sachovy-souboj-cloveka-s-pocitacem-aneb-jak-garri-kasparov-prohral-nad-superpocitacem-deep-blue/


Reflex.cz: Den, kdy počítač poprvé vyhrál nad člověkem. Prohru z 10. února 1996 

ale Kasparov stroji Deep Blue vrátil 

Do té doby neměl Garri Kasparov konkurenci. Šachový velmistr a úřadující mistr světa se s počítačem 

utkal již několikrát, ale osudným se mu stal teprve 10. únor roku 1996. Tehdy ho po třech hodinách 

šachové hry v prvním ze šesti zápasů porazil superpočítač Deep Blue vyvinutý společností IBM. Ještě 

před zápasem si velká část přihlížejících byla jistá, že Kasparov ten podivně naprogramovaný stroj 

úplně rozmetá. Těch přihlížejících bylo tehdy něco kolem 6 milionů. Jenže ve 37. tahu mu Deep Blue 

nemilosrdně napadl královnu a po třiceti minutách marného přemýšlení nad dalším tahem se 

Kasparov rozhodl hru vzdát. 

  

https://www.reflex.cz/clanek/historie/99698/den-kdy-pocitac-poprve-vyhral-nad-clovekem-prohru-z-10-unora-1996-ale-kasparov-stroji-deep-blue-vratil.html
https://www.reflex.cz/clanek/historie/99698/den-kdy-pocitac-poprve-vyhral-nad-clovekem-prohru-z-10-unora-1996-ale-kasparov-stroji-deep-blue-vratil.html


 

KORZÁR, košický denník: Porazila aj Kasparova, potom sa jej ospravedlnil 

Otec sa rozhodol vychovať génia a podarilo sa. V pätnástich sa veľmajsterkou stala ako dovtedy 

najmladší človek na svete. Prvou a doteraz jedinou ženou, ktorá sa dostala do prvej desiatky 

najlepších šachistov na svete, bola Maďarka Judit Polgárová. 



Lidové noviny: Dámy na kolenou 

Zatímco u nás diskutujeme o dalším zpřísnění anticovidových restrikcí a Šachový svaz ČR definitivně 

zrušil letošní ročník soutěží družstev, svět se pomalu otevírá, a to i pro klasické šachové turnaje. 

Španělský šachový velmistr David Anton Guijarro tak po skončení velkého lednového turnaje 

ve Wijk aan Zee spěchal do Salamanky, kde se první únorový týden hrál uzavřený turnaj v 

rapid šachu. A Mezinárodní šachová federace FIDE potvrdila, že v dubnu bude dohrán 

turnaj kandidátů mistrovství světa, aby v listopadu mohl v Dubaji proběhnout duel o šachový trůn. 

 

  



15. – 19. února 2021 

Čtení na víkend: úspěch šachů mezi esporty a vzpomínka na Věru Menčíkovou 

Co číst tento víkend? Média v minulém týdnu připomněla hned několik významných hráček 

světového šachu. Magazín Ona DNES zavzpomínal na sedminásobnou mistryni světa Věru 

Menčíkovou a časopis 100+1 zahraniční zajímavost detailně rozebral úspěšnou gruzínskou ženskou 

šachovou školu. Nevynechejte ani článek věnovaný raketovému růstu esportu, kde hrají šachy 

velmi důležitou roli. 

Ona DNES: První dáma šachovnice 

Boubelatou tváří a postavou připomínala víc královnu skvělých koláčů, jenže Věra Menčíková 

mistrovsky vládla jinému poli. Přesněji: Čtyřiašedesáti černobílým polím. 



 

 

 

 



100+1 zahraniční zajímavost: Gruzínský tah dámou 

Gruzínky vládly šachu zejména v sovětské éře, ale daří se jim i dnes. Nová generace přitom prahne po 

stejném úspěchu, jakého se dostalo hrdince seriálu Dámským gambit – tedy patřit mezi nejlepší bez 

ohledu na pohlaví. 

 



 



 

 



Drbna.cz: Profesionální soutěžení v hraní videoher vzalo svět doslova útokem 

Jedná se o jedno z nejrychleji rostoucích odvětví zábavního průmyslu vůbec, v roce 2018 činil 

celosvětový obrat esportu neuvěřitelných 140 miliard USD, tedy zhruba 60 procent českého HDP za 

stejný rok. Profesionální hraní stříleček, klikaček a strategií tak vydělává třikrát více než celý filmový 

průmysl dohromady a světoví top hráči počítačových her začínají stále více připomínat špičkové hráče 

klasických sportů. Tedy s tím rozdílem, že e-atleti berou více peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/7207-profesionalni-soutezeni-v-hrani-videoher-vzalo-svet-doslova-utokem.html


Lidové noviny: Mátožný mistr světa 

Mistrovi světa se v posledních měsících nedaří – naposledy Magnus Carlsen triumfoval na Altibox 

Norway Chess 2020 v půli října, od té doby nevyhrál žádný turnaj. O víkendu měl další šanci, ale ve 

finále turnaje Opera rapid opět nestačil na filipínsko-amerického velmistra Wesleye Soa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyškovský deník: Na 64 polích 

 

  



22. – 26. února 2021 

Šachové čtení na víkend: firemní mistrovství světa týmů a talentovaná 

romská šachistka 

Média v uplynulém týdnu přinesla hned několik zajímavostí ze světa královské hry. Lidové noviny 

připomněly první firemní mistrovství světa týmů v rapid šachu, které ovládli zaměstnanci německé 

banky Grenke Bank. Týdeník Respekt se ohlédl za legendárním zápasem Garriho Kasparova 

s počítačem Deep Blue a slovenský server Dobrénoviny.sk informoval o talentované jedenáctileté 

romské šachistce Agátě Berkové, která uhrála remízu v simultánce s šachovým velmistrem 

Anatolijem Karpovem. 

Respekt: Kasparov vs. Deep Blue: Ani kapka potu 

Minisérie Netflixu Dámský gambit o zázračné šachistce ukazuje scény, kdy jsou souboje provázeny 

obrovským zájmem veřejnosti, ať se konají ve Spojených státech, nebo v Sovětském svazu. V tom 

seriál není daleko od pravdy – skutečně bývaly doby, kdy se při vrcholových partiích téměř zastavil 

svět. Když v roce 1972 porazil americký šachista Bobby Fischer sovětského soupeře Borise Spasského, 

zápas sledovaly v televizi miliony diváků. Před pětadvaceti lety ovšem napětí bipolárního světa 

vystřídala jiná dělicí čára: podobně obří zájem vyvolala série, kdy se proti sobě postavili člověk a 

umělá inteligence. 

 

 

 



Lidové noviny: Mariňáci i manažeři ve výcviku 

Mistrovství světa firemních týmů ukázalo šachovou nadvládu finančních institucí nad zbytkem 

ekonomiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobrenoviny.sk: Chlapcov hnevá pri šachu aj futbale. Talentovaná rómska šachistka chce vynájsť 

liek pre autistických bratov 

Šachistka Agátka Berková dokonca remizovala s ruským šachovým veľmajstrom Anatolijom 

Karpovom. Trénuje ju jej otec Milan, ktorý so svojim tímom Hrochotskí jazdci zbúral stereotyp, že 

Rómovia nemajú za šachovnicou miesto. 

  

https://www.dobrenoviny.sk/c/196634/chlapcov-hneva-na-sachovom-aj-futbalovom-poli-talentovana-romska-sachistka-chce-vynajst-liek-pre-autistickych-bratov
https://www.dobrenoviny.sk/c/196634/chlapcov-hneva-na-sachovom-aj-futbalovom-poli-talentovana-romska-sachistka-chce-vynajst-liek-pre-autistickych-bratov


Otechnice.cz: Umělá inteligence může chybovat při vyhodnocování obsahu – diskuze o šachách je 

podle ní rasistická 

Na sklonku loňského roku se mimořádné popularity dočkal seriál The Queen’s Gambit, který 

tematizoval hru šachy. Zajímavé, že právě tato hra, respektive videa jí věnovaná, mohou mít problém 

– umělá inteligence je může vyhodnotit jako závadná kvůli rasismu. 

 

  

https://otechnice.cz/umela-inteligence-muze-chybovat-pri-vyhodnocovani-obsahu-diskuze-o-sachach-je-podle-ni-rasisticka/
https://otechnice.cz/umela-inteligence-muze-chybovat-pri-vyhodnocovani-obsahu-diskuze-o-sachach-je-podle-ni-rasisticka/


Kutnohorský deník: Šachový klub slaví 88. výročí 

Šachový klub v Kutné Hoře oslaví v neděli 28. února 2021 88. výročí svého založení. V roce 1933 ho ve 

městě založil Vladimír Materna. Jeho cílem bylo sdružovat místní šachisty. Do kroužku se brzy 

přihlásily také ženy. Klub poskytoval zdarma základní kurz šachu pro úplné začátečníky. Veškeré 

informace, jak se královská hra v Kutné Hoře vyvíjela, nabízí rozsáhlé šachové kroniky, které jsou nyní 

uložené ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. 

 


