
 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy  

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

 

Duben 2021 



5. – 9. dubna 2021: 

Šachové čtení na víkend: neúspěch favoritů v Evropském klubovém poháru a 

říčanští šachisté v Benátkách 

O jakých šachových aktualitách informoval tisk v uplynulém týdnu? Čtveřice říčanských šachistů se, 

současné situaci navzdory, vydala na šachový turnaj do italských Benátek. Vše se odehrálo za 

přísných bezpečnostních podmínek, hráče oddělovalo ochranné plexisklo a nesměli si ani podávat 

ruce. O tom, jak se šachistům v Itálii dařilo, informoval Říčanský kurýr. Lidové noviny přinesly shrnutí 

on-line verze Evropského klubového poháru, kde se příliš nedařilo papírově nejsilnějším týmům a 

překvapivým vítězem se stal klub SF Deizisau. 

Říčanský kurýr: Říčany v Benátkách  

Zatímco v Česku se v současnosti šachy kvůli koronaviru nehrají, v Itálii panuje jiná situace. Toho se 
rozhodla využít i čtyřčlenná výprava z Říčan. Do prosluněných Benátek vyrazila v sestavě složené z 
hrajícího trenéra mládeže Stanislava Stárka, třináctileté naděje Jáchyma Němce, účastníka „B“ 
turnaje Tomáše Mára a hostujícího Vojtěcha Ruta z pražského Vyšehradu. 

  
 

  

https://www.kuryr-ricany.cz/clanek/klub-sachistu-ricany-c7301


Lidové noviny: Soumrak favoritů  

Evropský klubový pohár, taková šachová Liga mistrů, nebyl loni na podzim sehrán kvůli viru. Minulý 
týden uspořádala Evropská šachová unie jeho online verzi. Hrálo se rapid tempem a výsledky 
překvapily.  

  
  



Vyškovský deník: Na 64 polích  

  
 

  



Vyškovský deník: Chvilka nad šachovnicí  

Vítězí Anish Giri. Nizozemský velmistr Anish Giri vyhrál nedávný turnaj Magnus Carlsen Invitational. 
Přemohl ve finálovém boji ruského šampióna Jana Nepomnjaščího po řadě remíz v rozhodující blicce.  

 

  
 



12. – 16. dubna 2021:  

Šachové čtení na víkend: historie blanenského šachu a knižní recenze 

Dámského gambitu 

Jaké šachové aktuality zachytili novináři v Česku a na Slovensku v uplynulém týdnu? Muzeum 

Blanenska otevřelo výstavu Šachové příběhy a Lidové noviny v souvislosti s tím přinesly článek o 

historii šachu na Blanensku. Časopis Epocha se věnoval populárním společenským hrám a jejich 

vzniku, ve výčtu nechybí ani šachy a jejich počátky na českém území. A slovenský server Dalito se 

vrátil k Dámskému gambitu, tentokrát k jeho knižnímu zpracování. 

Lidové noviny: Blanenští rytíři a mecenáši  

Muzeum Blanenska minulý týden otevřelo výstavu Šachové příběhy. Vzhledem 
ke covidovým omezením si ji zatím můžete prohlédnout pouze online, ale doufejme, že rozvolňování 
protiepidemických restrikcí již půjde rychle a že bude možné si tuto výstavu v zámku Blansko 
prohlédnout i fyzicky. Měla by být otevřena až do 13. června a její součástí bude třeba i přednáška v 
Blansku žijícího šachového velmistra Radka Kaloda.  

  
  



MY Prešovské noviny: Dostali sa k elite  

Pred tridsiatimi rokmi si postup do prvej československej ligy vybojovalo 
družstvo šachistov Tatrana Agro Prešov. Pre prešovský šach to bol historický úspech.  

  
  



Týdeník Květy: Šachy s AI  

ChessUp je jméno novinky, která určitě zaujme spoustu šachistů. Na reálné šachovnici totiž hrají proti 
umělé inteligenci – AI borec rozsvěcuje políčka, na která mu přesunujeme figurky.  

  
  



Dalito.sk: Pre svoju vášeň je ochotná obetovať všetko. Dámsky gambit  

Dámsky gambit dokazuje, že šach môže byť naozaj napínavou partiou. V akejkoľvek forme. 
Tej knižnej, aj filmovej.  

 
  

https://www.dalito.sk/damsky-gambit-tip-na-knihu/


Epocha: Člověče, nezlob se a hraj  

Je mu 33 let, těší se plné síle a jako přítel a rádce stojí Wiprecht Grojčský (asi 1050–1124) při 
dobývání Říma věrně po boku knížete Vratislava II. (asi 1033–1092). Česká vojska sice v bojích utrpí 
těžké ztráty, Vratislav je ale odměněn královskou korunou a jako Vratislav I. usedá v roce 1085 na 
český trůn. S prázdnou neodchází ani Grojčský, který od krále jako odměnu za své služby obdrží šachy 
z křišťálu a slonové kosti.  

  



 
  



Vyškovský deník: Na 64 polích  

  
  
  
 

 

  



19. – 23. dubna března 2021: 

Šachové čtení na víkend: ohlasy na on-line MČR v blitzu a „obnovený“ Turnaj 

kandidátů 

Média se v uplynulém týdnu zaměřila především na víkendové on-line mistrovství republiky v 

bleskovém šachu, které ovládl David Navara. Během turnaje zaznamenal dvanáct vítězství a jednu 

porážku proti Peteru Michalíkovi, který skončil druhý. Bronz nakonec získal Jakub Půlpán. V 

pondělí se po více než roce rozeběhl také Turnaj kandidátů, o průběžných výsledcích informoval 

server iDNES.cz. 

Novinky.cz: Nejlepší čeští šachisté změřili síly přes internet, dlouhodobá jednička úřadovala  

Během uplynulého víkendu se konalo Mistrovství České republiky v bleskovém šachu. Nejlepší 
tuzemští šachisté – ale také nadšenci z řad amatérů – změřili síly přes internet. Mistrovství vyhrál 
David Navara, který je dlouhodobou českou šachovou jedničkou.  

 
  

https://www.novinky.cz/muzi/clanek/nejlepsi-cesti-sachiste-zmerili-sily-pres-internet-dlouhodoba-jednicka-uradovala-40357497


Sport.ceskatelevize.cz: David Navara je ve formě. Na MČR v bleskovém šachu nedával sokům 
čichnout  

Mistrovství republiky v disciplíně zvané bleskový šach se kvůli pandemické situaci uskutečnilo on-line. 
Záludnost disciplíny spočívá v tom, že hráči mají na hru pouze tři minuty, díky čemuž může být velmi 
atraktivní. Díky tomu se ho mohli zúčastnit všichni hráči mající účet na mezinárodní platformě pro 
hraní šachů on-line. Zúčastnili se ho i čeští elitní hráči, pro něž šlo o vítanou příležitost k tréninku. Dle 
očekávání si nejlépe vedl David Navara.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/david-navara-je-ve-forme-na-mcr-v-bleskovem-sachu-nedaval-sokum-cichnout/607af8a6d60dfef4a4dac330
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/david-navara-je-ve-forme-na-mcr-v-bleskovem-sachu-nedaval-sokum-cichnout/607af8a6d60dfef4a4dac330


Lidové noviny: Pomalá ruka ovládla blesk  

Online mistrovství republiky v bleskovém šachu vyhrál David Navara. I když stárne a má pomalou 
ruku, zvítězil naprosto suverénně – získal 12 bodů ze 13 partií a před druhým Peterem Michalíkem 
měl 1,5 bodu náskok. Za toto česko-slovenské duo, byť tedy velmistr Michalík po svatbě již také 
reprezentuje ČR, se poskládali dva nadějní mladíci Jakub Půlpán a Lukáš Karásek a pátým byl další 
velmistr Jan Bernášek.  

  
  



Benesovsky.denik.cz: Vlašimský šachista Mládek skončil v otevřeném MČR šestý  

V sobotu proběhlo otevřené mistrovství České republiky v bleskovém šachu. Akce se účastnil 
vlašimský Richard Mládek. Umístil se na šesté pozici a skončil první mezi juniory.  

  
  

https://benesovsky.denik.cz/ostatni_region/vlasimsky-sachista-mladek-skoncil-v-otevrenem-mcr-sesty-20210420.html


iDNES.cz: Šachový turnaj kandidátů se po roce rozběhl, Vachier-Lagrave ztratil vedení 

Po více než roce se rozběhl šachový Turnaj kandidátů, který vloni v březnu přerušila 
pandemie koronaviru. Dosud vedoucí Francouz Maxime Vachier-Lagrave v osmém kole prohrál po 
velkém boji po téměř šesti a půl hodinách s Američanem Fabianem Caruanou. Do čela se dostal Rus 
Jan Něpomjaščij, který remizoval s Nizozemcem Anishem Girim.  

 
  

https://www.idnes.cz/sport/ostatni/turnaj-kandidatu-sachy.A210419_234530_sporty_ten


Vysocina-news.cz: Krajský přebor Vysočiny v online bleskovém šachu  

Koronavirová doba pořád neumožňuje hrát šachy na živo, tak šachisté měří síly aspoň na internetu. V 
první polovině dubna proběhl na šachové herně chess.com Krajský přebor Vysočiny v online 
bleskovém šachu.  

  
  

https://vysocina-news.cz/krajsky-prebor-vysociny-v-online-bleskovem-sachu/


26. – 30. dubna 2021: 

Šachové čtení na víkend: Carlsena v souboji o šachový trůn vyzve Rus 

Něpomjaščij 

V uplynulém týdnu se na Turnaji kandidátů rozhodlo o vyzyvateli úřadujícího mistra světa Magnuse 

Carlsena. Stal se jím ruský šachista Jan Něpomjaščij, který získal 8,5 bodu a za sebou nechal třeba 

Nizozemce Anishe Giriho nebo velkého favorita Fabiana Caruanu. Duel Carlsena s Něpomjaščijem 

vypukne 24. listopadu v Dubaji v rámci odložené světové výstavy Expo. Kromě výsledků turnaje 

přinesla média také rozhovor s předsedou šachového oddílu v Ježově nebo rozsáhlý článek o 

šachových podvodech. 

Novinky.cz: Něpomjaščij si kolo před koncem Turnaje kandidátů zajistil právo vyzvat Carlsena 

Ruský šachista Jan Něpomjaščij si s předstihem zajistil vítězství v Turnaji kandidátů a tím i právo 

vyzvat úřadujícího mistra světa Nora Magnuse Carlsena. V předposledním duelu v Jekatěrinburgu se 

dohodl na remíze s Maximem Vachierem-Lagravem poté, co jeho zbývající rival Anish Giri prohrál s 

Alexandrem Griščukem. 

 

  

https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/2326821-nepomjascij-si-kolo-pred-koncem-turnaje-kandidatu-zajistil-pravo-vyzvat-carlsena.html#section-artcl


Hospodárske noviny: V hre je aj pol milióna eur. Carlsena vyzve Rus 

Ruský šachista Jan Nepomjaščij sa stal víťazom Turnaja kandidátov v Jekaterinburgu a vybojoval si tak 

právo vyzvať úradujúceho majstra sveta, ktorým je Nór Magnus Carlsen. 

 

  



Hodonínský deník: Když chcete na šachovnici porazit soupeře, musíte nejdřív prohrát, říká Doležal 

Historie šachového oddílu v Ježově sahá až do roku 1980. Od té doby hrají ježovští šachisté soutěže 

okresního přeboru první třídy. O něco déle se datuje objevení kouzla šachů u Petra Doležala, který 

nyní šachový oddíl vede. 

 

  

https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-chcete-na-sachovnici-porazit-soupere-musite-nejdriv-prohrat-rika-dolezal-20.html


Xman.idnes.cz: Jak se podvádí v šachu: ptejte se těch, kdo se nechali chytit 

Má punc hry džentlmenů, prostoupené inteligencí a duchem fair play. Na hony vzdálené fotbalovému 

podrážení nohou, hokejovým krosčekům. Jenže i šachy mají svou odvrácenou stranu. 

 

  

https://www.idnes.cz/xman/styl/sachy-fair-play-podvod-tigran-petrosian-efim-geller-sandbagging-j-adoube.A210422_164254_xman-styl_fro


Vyškovský deník: Na 64 polích 

 


