
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy 

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

Září 2021 

  



6. – 10. září 2021 

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 (pozn. chess.cz – šlo o mistrovství Evropské unie). 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. 

 

  



13. – 17. září 2021 

Šachové čtení na víkend: Navarův úspěch na ME a zlata pro seniory 

Hlavním tématem uplynulého týdne bylo pro šachovou veřejnost i novináře vystoupení českých 
reprezentantů na mistrovství Evropy v Reykjavíku. David Navara v jedenáctikolovém turnaji 
prohrál pouze jednou s pozdějším stříbrným medailistou Vincentem Keymerem z Německa, a 
nakonec skončil devátý. Úspěchu se naši šachisté dočkali také na ME seniorských družstev. Mužská 
i ženská reprezentace ovládly kategorii 50+ a přidaly ještě další dva cenné kovy. 

Sport.iDNES.cz: Navara skončil devátý na šachovém mistrovství Evropy v Reykjavíku 

Český šachista Šachista David Navara obsadil deváté místo na mistrovství Evropy v Reykjavíku. V 
jedenáctikolovém turnaji prohrál pouze jednou, když nestačil na šestnáctiletého Němce Vincenta 
Keymera, který nakonec vybojoval stříbrnou medaili. 

 

  



Sport.cz: Navara skončil devátý na šachovém mistrovství Evropy 

Šachista David Navara obsadil deváté místo na mistrovství Evropy v Reykjavíku. V jedenáctikolovém 
turnaji prohrál pouze jednou, když nestačil na šestnáctiletého Němce Vincenta Keymera, který 
nakonec vybojoval stříbrnou medaili. 

 

  



Lidové noviny: Islandský výbuch favoritů 

Na Islandu minulý týden nevybouchla sopka, ale favorité šachového mistrovství Evropy. Ratingová 
jednička šampionátu Gawain Jones skončil až sedmdesátý a z první nasazené desítky se mezi první 
desítku výsledného pořadí dostali pouze dva hráči! 

 

  



SeznamZprávy.cz: „Vyprodáno z důvodu seriálu.“ Královská hra hlásí nebývalou vlnu zájmu 

Šachy asi nikdy nebyly populárnější, než jsou nyní. Vděčí za to pandemii i populární minisérii Netflixu 
Dámský gambit. 

 

  



Magazín Zlín: Mistři šachu opět ve Zlíně 

Ve druhé polovině září se do Zlína sjedou nejlepší šachisté České republiky, aby se utkali v turnaji, 
který určí mistra ČR v šachu pro rok 2021. Mistrovství se účastní deset hráčů, kteří se sem 
kvalifikovali na základě loňského přeboru, postavení na žebříčku, či z kvalifikačních turnajů. 

 

  



SportovníListy.cz: Dvě zlata pro české šachy z mistrovství Evropy seniorských družstev 

Mistrovství Evropy seniorských družstev přineslo českým šachistům hned čtyři medaile. Mužská i 
ženská reprezentace ovládly kategorii 50+, další mužský tým navíc přidal bronz. V silněji obsazené 
kategorii 65+ braly české šachistky stříbro, na nasazený tým Lysá nad Labem – 100 zbylo mezi muži 
čtvrté místo. Šampionátu v Praze se zúčastnilo rekordních 31 družstev z 10 zemí. 

 

  



Stoplusjednicka.cz: Mohly se již odehrát všechny teoreticky možné šachové partie? 

Moderní forma šachů vznikla v 15. století. Mohly se tedy již odehrát všechny teoreticky možné 
šachové partie? 

 

  



20. – 24. září 2021 

Šachové čtení na víkend: vzpomínání na legendární bitvu i doby, kdy se hrál 
královský gambit 

Nekonečný souboj o mistra světa mezi Karpovem a Kasparovem připomněl tento týden časopis 
100+1 zahraniční zajímavost. I další články v českých a slovenských médiích nešetří šachovými 
zajímavostmi, v našem výběru nechybí zmínka o historických figurkách v Povážském muzeu v Žilině 
nebo zamyšlení Pavla Matochy nad královským gambitem. Nechybí ani návraty k mládežnickým 
soutěžím po celé republice. 

MY Žilinské noviny: Šachové figurky predmetom mesiaca 

Zbierkovým predmetom Považského múzea v septembri sú zaujímavé šachové figúrky. Slovo ,,šach“ 
pochádza z perzskej frázy „Shah Mat“, čo znamená kráľ je mŕtvy. Do našich končín sa dostal z 
Východu v priebehu 14. storočia. Patril k intelektuálnym športom a pokladal sa za kráľovskú hru.  

 

 



Lidové noviny: Královský gambit reloaded 

Královský gambit je jedním z nejromantičtějších zahájení šachové historie. Vzkvétal na přelomu 19. a 
20. století, ale jak se zdokonalovalo umění obrany, tak se z partií hráčů světové špičky vytrácel. Mám 
s ním spojené tři hezké osobní vzpomínky na čtyři mimořádné velmistry, a proto mě vždy potěší, když 
někdo toto zahájení starých krásných časů zahraje i dnes. 

 

 

 

  



Delgerdalai se stal mistrem republiky v rapid šachu 

Mladý šachista Bayarjavkhlan Delgerdalai si připsal velký úspěch kariéry, když na žákovském 
mistrovství České republiky potvrdil roli jednoho z favoritů. Skvělou hrou si podmanil kategorii H12 a 
zaslouženě se stal národním šampionem pro rok 2021. 

 

 

  



Dobrý den s kurýrem: Šachisté mají stříbro, rozhodlo lepší skóre 

Šachisté ŠK Staré Město opět prokázali, že patří mezi českou špičku. Z mistrovství republiky ve Světlé 
na Sázavou, které je tradičně završením extraligy mládeže, si přivezli stříbrné medaile, když se před 
ně dostal jen obhájce trofeje z Frýdku-Místku.  

 

 

  



100+1 zahraniční zajímavost: Nekonečné souboje 

Cesta k titulu bývá obvykle velmi náročná. Výjimečně se však může změnit v extrémní vytrvalostní 
souboj, kdy se zápolení nepočítá na minuty, ale na hodiny, dny, a někdy dokonce i měsíce. 

 

 



 

 

 



Znojemsko.cz: Na pondělním zastupitelstvu předali Ceny města Znojma. Čtyřem osobnostem a 
jednomu kolektivu 

Starosta města Znojma Jakub Malačka jménem zastupitelů předal Ceny města Znojma za rok 2021. 
Slavnostní předání se konalo ve Štukovém sále Louckého kláštera. Všichni ocenění obdrželi 
symbolický klíč k městu a pamětní písemné ocenění. Cena města Znojma byla udělena za celoživotní 
propagaci města Znojma, publikační činnost a rozvoj výchovy mládeže panu inženýru Josefu 
Petlákovi. Bezmála 15 let se věnuje výchově mládeže jako poradce a trenér šachových spolků a škol a 
pod jeho taktovkou se dále rozvíjí řada šachových talentů. 

 

 

  



27. září – 1. října 2021 

Šachové čtení na víkend: stříbrný úspěch Nového Boru a příběh talentované 
Slovenky 

O jakých šachových tématech v uplynulém týdnu informovala média? Hlavním tahákem byla další 
stříbrná medaile z Evropského klubového poháru, kterou navázali na předchozí úspěchy šachisté 
Nového Boru. A nelenili ani amatérští šachisté, utkali se například na největším turnaji na Vysočině 
nebo jubilejním 50. ročníku Orlické šachovnice. Pozornost věnujte i příběhu talentované 
jedenáctileté slovenské šachistky, která bourá předsudky. 

Mladá fronta DNES: Nový Bor s Navarou a cizinci má další evropské stříbro 

Šachisté 1. Novoborského ŠK získali potřetí v řadě stříbrnou medaili na Evropském klubovém poháru. 
Lepším týmem ve městě Struga v Severní Makedonii byl jen ruský Mědnyj Vsadnik.  

 

  



Vysocina-news.cz: Největší šachový turnaj Vysočiny zná své vítěze 

Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Krajským šachovým svazem Vysočina uspořádal v 
historických prostorách Zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou v tradičním termínu 25. až 28. 
září turnaj Open Český rozhlas Vysočina, který byl zároveň Otevřeným KP Kraje Vysočina. Mediálním 
partnerem byl Český rozhlas Vysočina. 

 

  



Slu.cz: Mladí šachisté našli útočiště v Brain Fitness Matematického ústavu 

Šachy jsou označovány jako hra králů, přesto je zná téměř každý na světě. Šachovou partii není vůbec 
jednoduché ovládnout a úspěch v tomto krásném sportu stojí hodně úsilí a trpělivosti. Zápolení na 
černobílém poli vám sice nezajistí vyrýsované bicepsy ani břicho jako „valchu“, ale šachy jsou naopak 
skvělou volbou pro mozkové závity. Přijít a vyzkoušet si ji můžete v Brain Fitness centru Slezské 
univerzity v Opavě. 

 

  



Startitup.sk: Jedna z najlepších slovenských šachistiek má iba 11 rokov. Agáta úspešne búra 
predsudky, že Rómovia sú hlúpi 

11-ročná Agáta vyrastala v prostredí, ktoré má k prestížnym šachovým turnajom ďaleko. Hrať šach ju 
začal učiť je otec, ktorý priviedol k šachu viaceré deti z osád. Ničí tým tak predsudky o ich 
nedostatočnom intelekte. 

 

  



Ustinadorlici.cz: Hrála se padesátá Orlická šachovnice 

V úterý 28. září se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí hrál jubilejní 50. ročník šachového turnaje 
Orlické šachovnice a současně Krajského přeboru Pardubického šachového svazu do 8 let. Celkem se 
turnaje letos účastnilo 72 dětí, což je sice téměř poloviční účast oproti minulým letům, ale účast byla 
citelně ovlivněna současnou situací a také podzimním termínem, kdy se ještě většina kroužků 
mládeže teprve rozbíhá. 

 

  



Prazskypatriot.cz: Na radnici Prahy 5 se konal mezinárodní šachový turnaj SENIOR-KA 

V zasedací síni radnice Prahy 5 ve Štefánikově ulici se konal uplynulou sobotu již 23. ročník 
mezinárodního šachového turnaje SENIOR-KA. Zahájil ho radní Prahy 5 Petr Lachnit, který nad 
tradiční podzimní akcí převzal záštitu. 

 

  



Vyškovský deník: Chvilka nad šachovnicí 

Simultánka na lodi. Velmistr David Navara navštívil v sobotu 11. září 2021 opět Brno. Tentokrát sehrál 
simultánku na historické lodi Morava.  

 

 


