
 

 

 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy 

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

 

Srpen 2021 

  



2. – 6. srpna 

Šachové čtení na víkend: Nečekaný vítěz Czech Open a živé šachy 

Jaká šachová témata v uplynulém týdnu zaujala novináře? Časopis Epocha přinesl 64 
zajímavostí ze světa královské hry a uspořádal je tematicky do šachovnicových polí. 
Víkendová příloha Deníku zabrousila do historie a zaměřila se na zábavu české šlechty, živé 
šachy. Aktuální dění pak reprezentoval článek o nečekaném vítězi Czech Open 2021, 
Vojtěchu Zwardoňovi, který na webu zveřejnilo hned několik regionálních mutací Deníku. 

Epocha: Pozoruhodné šachy: 64 netušených zajímavostí o hře králů 

Dohromady 64 políček, 2x 16 figurek, dva hráči, jeden vítěz, tedy pokud partie neskončí 
remízou. Šachy jsou královskou hrou, kterou neovládne jen tak někdo. „Ze svého těsného 
kontaktu s umělci a šachisty jsem dospěl k osobnímu závěru, že zatímco všichni umělci 
nejsou šachisté, všichni šachisté jsou umělci,“ shrne kdysi trefně význam šachů francouzský 
malíř Marcel Duchamp (1887–1968). 

 



 

 

  



Deník Víkend: Živé šachy s pruským králem 

Známe je z historických snímků i z filmů o Harrym Potterovi. Živé šachy, které kombinují 
klasickou partii s divadelním vystoupením, se hrály už v sedmém století a největší obliby se 
těšily v renesanci. Na indickém knížecím dvoře se s nimi setkal benátský cestovatel Marco 
Polo, píše se o nich v Rabelaisově díle Gargantua a Pantagruel. Sultán Mohamed I. či car Ivan 
Hrozný poražené „figurky“ popravovali. U nás tuto zajímavou tradici – samozřejmě bez 
krveprolití – dodnes pěstuje Pražská šachová společnost. 

 



 

  



Magazín Zlín: Šachy na hotelu Moskva 

Historie šachového klubu ve Zlíně se píše od 20. let minulého století, kdy byl v roce 1925 
založen šachový odbor SK Baťa. 

 

  



Hradecký.deník.cz: Nečekaně, ale zaslouženě. Šťastný Zwardoň si podmanil Czech Open 

Překvapivým vítězem hlavního velmistrovského turnaje festivalu Czech Open 2021, 
Pardubice Open, se stal Vojtěch Zwardoň. Hráč Beskydské šachové školy byl na pomocná 
kritéria nejlepší mezi čtveřicí šachistů, kteří v devíti kolech turnaje nasbírali sedm bodů. 

 

  



Hranický týden: Dáte našemu kvízu šach-mat? 

Hrajete rádi šachy? Pak jistě nepohrdnete tematickým kvízem, který ověří Vaše znalosti z 
pravidel či historie této hry. 

 

  



9. – 13. srpna 

Šachové čtení na víkend: Duda vítězem Světového poháru a šachový kvíz 

Ani tento týden nechybí tradiční ohlédnutí za šachovým děním v médiích. Překvapivý vítězem 
Světového poháru se stal polský velmistr Jan-Krzysztof Duda, a vybojoval si tak místo v Turnaji 
kandidátů, informovaly Lidové noviny. V Krušných horách skončil další ročník Letního sochařského 
sympozia, řezbáři během něj stihli vytvořit dalších osm šachových figurek. A otestovat své znalosti 
si můžete v kvízu na stránkách Deníku. 

Lidové noviny: Slované slaví 

Mladý polský velmistr Jan-Krzysztof Duda se stal překvapivým, ale zcela zaslouženým vítězem 
Světového poháru. Vybojoval si tak místo v turnaji kandidátů, jehož vítěz má právo vyzvat mistra 
světa Magnuse Carlsena na titulový zápas. A Duda v semifinále Světového poháru právě Carlsena 
vyřadil. 

 

  



Chomutovský deník: Šachy už jsou v polovině, zvěrokruh má kozoroha 

Letošní sochařské sympozium bylo ukončeno. Šachy jsou ve své polovině a 16 figurek už čeká na rok 
2022, až jim přibude osm nových „spoluhráčů“. Zároveň se letos doplnil zdejší zvěrokruh. Jako desáté 
hotové znamení byl vytvořen kozoroh. „Jakou zvěrokruh dokáže navodit atmosféru si můžete osobně 
vyzkoušet v našem Horském areálu Lesná, kam vás tímto osobně zveme,“ píší na facebooku 
zaměstnanci krušnohorského areálu. 

 

  



Vyškovský deník: Chvilka nad šachovnicí 

 

  



Benešovský deník: Dáte našemu kvízu šach mat? 

Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her na světě. Řadíte i vy tuto deskovku mezi své oblíbené? Pak 
jistě nepohrdnete tematickým kvízem, který ověří Vaše znalosti z pravidel či historie této hry. 

 

  



16. – 20. srpna 

Šachové čtení na víkend: Šoumen Nakamura i mistr ve Fischerových šachách 

Novináře v uplynulém týdnu zaujaly především úspěchy jednotlivců. Hikaru Nakamura na turnaji 
v Saint Louis vyhrál 27 partií se soupeři, kteří měli všichni rating nad 2700 ELO, informovaly 
v tradiční rubrice Lidové noviny. Významný úspěch zaznamenal i handicapovaný Vít Václav Valenta 
ze Šumperka, který se stal mistrem České republiky ve Fischerových šachách pro rok 2021. Jeho 
příběh přineslo hned několik regionálních médií. 

Lidové noviny: Dominantní šoumen Nakamura 

Mimořádným výkonem se blýsknul velmistr Hikaru Nakamura minulý týden na turnaji v Saint Louis. V 
27 partiích se soupeři, z nichž každý měl rating nad 2700 Elo, neprohrál ani jedinou! 

 

  



Českobudějovický.deník.cz: Rekord mezi šachovnicemi. Pořadatelé festivalu odtajnili termín v roce 
2022 

Příští ročník výjimečného šachového trojturnaje se uskuteční od 1.7. do 9.7. 2022 opět v Clarion 
Congress hotelu v Českých Budějovicích. „Termín už jsme dojednali,“ informují pořadatelé. 

 

  



Novinykraje.cz: Šumperský hendikepovaný sportovec získal po patnácté titul mistra České 
republiky 

Handicapovaný sportovec Vít Václav Valenta, který žije v Šumperku, přidal další zápis do seznamu 
svých skvělých sportovních výsledků. Stal se totiž mistrem České republiky ve Fischerových šachách 
pro rok 2021. K úspěchu mu osobně poblahopřál náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast 
sportu Michal Zácha. 

 

  



Šumperský.rej.cz: Valenta je mistrem ČR ve Fischerových šachách 

Handicapovaný sportovec Vít Václav Valenta ze Šumperka přidal další zápis do seznamu svých 
skvělých sportovních výsledků. Stal se mistrem České republiky ve Fischerových šachách pro rok 
2021. 

  



Region Opavsko: Šachisté se představili na přeboru 

Skoro po roce se podařilo šachovému klubu TJ Dolní Benešov uspořádat první „živý“ turnaj v okrese 
Opava. Řada hráčů tak konečně mohla odejít od počítačů, kde zkoušela šachy online, a nastoupit 
proti skutečnému soupeři, podat si ruce a prožít emoce, které každou partii provázejí. 

 

  



Humenne.sk: Mestské športové hry – ťahom jezdca a smečom do koša 

Mestské športové hry mali vo svojom portfóliu aj „hru kráľov“. V nedeľu (14.8.) sa priaznivci šachu 
schádzali v mestskej športovej hale už zrána. 

 

  



Vyškovský deník: Chvilka nad šachovnicí 

Světový pohár FIDE se konal v Rusku od 12. července do 8. srpna. Startovní pole bylo velmi silné v 
čele s mistrem světa Magnusem Carlsenem a byli tam také čeští zástupci Vojta Plát a David Navara. 
Hrálo se na 8 kol vyřazovacím způsobem. Ve finále zvítězil Polák Jan-Krzystof Duda nad Rusem 
Sergejem Karjakinem 2,5:1,5 a v boji o třetí místo dominoval Magnus Carlsen nad Rusem Vladimírem 
Fedosejevem 2:0. 

 

  



23. – 27. srpna 

Šachové čtení na víkend: Rubinsteinův memoriál a šachový festival 

Tento týden Pavel Matocha ve své tradiční šachové rubrice v Lidových novinách připomněl 
polského šachistu Akibu Rubinsteina, jednoho z nejlepších světových šachistů začátku 20. století. 
Jeho jméno totiž nese turnaj v Polanici-Zdrój, jehož se letos zúčastnili dva čeští velmistři. Jiřímu 
Štočkovi se příliš nedařilo, ale David Navara na turnaji vybojoval druhé místo. A za hranicemi ještě 
chvíli zůstaneme. Ve slovenské Skalici začal třetí ročník Skalického šachového festivalu. Očekává se 
více než 150 soutěžících z 15 zemí. 

Lidové noviny: Genialita a šílenost se snoubí 

Polský šachista Akiba Rubinstein patřil na počátku 20. století mezi nejlepší hráče světa a na druhou 
polovinu roku 1914 měl domluvený zápas o titul mistra světa s Emanuelem Laskerem. 

 

  



Vysocina-news.cz: Šachisté z Vysočiny na Mistrovství mládeže Evropské unie 

Devatenácté Mistrovství mládeže Evropské unie se tradičně konalo v hotelu Dlouhé stráně nad 
Desnou od 14. do 22. srpna v kategoriích do 8, 10, 12 a 14 let. Vysočina má v kategorii U10 druhého 
nejlepšího hráče v ČR a v U8 třetího nejlepšího hráče ČR. 

 

  



NaZahori.sk: Skalický šachový festival s viac ako 150 hráčmi z 15 krajín sveta 

V sobotu 21. augusta sa začal tretí ročník Skalického šachového festivalu (SSF), ktorý potrvá do 
nedele 29. 8.2021. Podujatie otvoril prezident Slovenského šachového zväzu Milan Roman a 
primátorka Skalice Anna Mierna. Tento rok sa uskutoční v Skalici spolu šesť turnajov: O pohár firmy 
SCHAEFFLER, SKALICA MASTERS, CORAGEO blitz a Skalica Chess rapid. 

 

  



Olomouckenovinky.cz: Šachista má handicap a je přesto mistrem České republiky 

Handicapovaný sportovec Vít Václav Valenta, který žije v Šumperku, přidal další zápis do seznamu 
svých skvělých sportovních výsledků. Stal se totiž mistrem České republiky ve Fischerových šachách 
pro rok 2021. 

 

 

  



Hanackyvecernik.cz: Kraj ocenil mistra republiky ve Fischerových šachách 

Desítky úspěchů má za sebou Vít Václav Valenta, handicapovaný sportovec, který žije v Šumperku. Do 
seznamu svých sportovních výsledků přidal vítězství ve Fischerových šachách pro rok 2021. Jeho 
úspěch ocenili i představitelé Olomouckého kraje. 

 

  



Vyškovský deník: Chvilka nad šachovnicí 

 

 



30. srpna – 3. září 

Šachové čtení na víkend: Rekordy, kuriozity a úspěchy mladých šachistek 

Nevíte, co číst o víkendu? Pak se společně s námi podívejte, jaké události z šachového světa zaujaly 
v uplynulém týdnu česká média. Jedenáctiletá šachistka Kristýna Dorazilová z Vyškova vybojovala 
sedmé místo na mistrovství Evropy. Uznání si vysloužila nejen svým sportovním výkonem, ale také 
gestem fair play, píše Vyškovský deník. Slovenský portál Startitup se zase zaměřil na příběh 
dvacetileté Anny Vrtiakové, patnáctinásobné mistryně Slovenska. 

Vyskovsky.denik.cz: Mladá šachistka Kristýna Dorazilová je sedmá v Evropě. A má uznání Fair Play 

Deset dnů bojovali mladí šachisté a šachistky od osmi do čtrnácti let na mistrovství Evropy v Koutech 
nad Desnou. Českou republiku skvěle reprezentovala jedenáctiletá Kristýna Dorazilová ze 
Sportovního klubu Vyškov. V kategorii dvanáctiletých obsadila sedmé místo a navíc sklidila uznání za 
své sportovní gesto. 

 

  



Startitup.sk: Majsterka Slovenska v šachu Anna: Muži ma brali za ľahkú výhru, keď som vyhrala, 
nevedeli to zniesť 

Celé Slovensko i svet zažilo kvôli seriálu Dámsky Gambit od Netflixu šachovú hystériu. Aj keď sú 
šachové partie v seriáli vyobrazené pomerne presne, nie všetko zodpovedá realite. My sme sa o svete 
šachu aj samotnom seriáli zhovárali s niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska Annou Vrtiakovou. 

 

  



Vyskovsky.denik.cz: Vyškovská šachistka Dorazilová se utkala se soupeři na mezinárodní akci 

Ve dnech 13. - 22.8. 2021 se v Koutech nad Desnou konalo mistrovství EU mládeže 2021 v kategoriích 
chlapců a dívek od osmi do čtrnácti let. Vyškovský šachový klub měl na takto významné mezinárodní 
akci své zastoupení v podobě jedenáctileté hráčky Kristýny Dorazilové v kategorii D12. 

 

  



Lidové noviny: Šachové rekordy a kuriozity 

Prázdniny končí, vážné měsíce školního roku začínají, zakončeme léto lehčím tématem. I šachy mají 
své rekordy a kuriozity, které ocení nejen znalci, ale i laici. 

 

  



Slovácké noviny: Šachový turnaj vyhrál Zpěvák 

Ve Starém Městě se v srpnu uskutečnil již osmnáctý ročník mezinárodního šachového turnaje FIDE 
OPEN Staré Město. Vítězem turnaje se stal zkušený mezinárodní mistr Pavel Zpěvák z Vlčnova, 
kterému je 63 let. Potvrzuje to starou známou pravdu, že šachy lze hrát na vysoké úrovni v jakémkoliv 
věku. 

 

 

 


