
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy 

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

 

Červen 2021 

  



31. května – 6. června 2021 

Šachové čtení na víkend: úspěšná kvalifikace na Světový pohár nebo obří 
figurky 

Jakým tématům ze světa šachu se v uplynulém týdnu věnovali novináři? Sportovní server Na startu 
shrnul výsledky kvalifikace na Světový pohár. Turnajem úspěšně prošli velmistři Thai Dai Van 
Nguyen, Viktor Láznička i Vojtěch Plát. Česká jednička David Navara překvapivě prohrál už ve 
druhém kole, účast by ho ale díky vysokému ratingu minout neměla. V areálu zámeckého parku 
v Blansku o víkendu vzniknou obří dřevěné šachové figury, profesionálním sochařům s jejich 
výrobou může pomoci i laická veřejnost. Informoval o tom deník Právo. A přidáváme i aktuality ze 
Slovenska. 

Nastartu.cz: Šachový úspěch. Čtyři Češi se kvalifikovali na Světový pohár 

Hned tři čeští šachisté prošli úspěšně evropskou kvalifikací na Světový pohár. Velmistři Thai Dai Van 
Nguyen, Viktor Láznička i Vojtěch Plát si poradili s kvalitními soupeři i hybridní formou hry a doplní 
českou jedničku Davida Navaru, jenž by si účast na vrcholném turnaji měl zajistit díky vysokému 
ratingu. 

 

  



Právo: Vyrábí šachové obry 

V areálu zámeckého parku v Blansku mohli zájemci ve čtvrtek a pátek pomoci sochaři Liboru 
Bartošovi a kováři Antonínu Juračkovi s výrobou obřích šachových figur. Ty pak budou v neděli 
vydraženy a zisk z projektu se stane příspěvkem na nákup auta pro blanenskou chráněnou dílnu 
Betany. Smysluplně tak bude využito dřevo ze stromů, které musely být koncem loňska v parku 
vykáceny, protože už nebyly podle odborníků v dobrém stavu. 

 

  



Bruntalsky.denik.cz: Šachoví borci z Krnova sbírali úspěchy. Brzy budou hostit velký turnaj doma 

Mladší šachisté z Krnova se probojovali na mistrovství republiky, a to díky druhému místu, které 
vybojovali na turnaji krajského přeboru ve Frýdku-Místku. Republikový šampionát se uskuteční od 
jedenáctého do třináctého června v Praze a společně s Krnovem se na něj kvalifikovaly ještě družstva 
z Opavy a Třince. 

 

  



MY Trnavské noviny: Šach nie je len o zábave 

Klasické vzdelávanie detí na základnej škole rozvinuli o zaujímavý projekt výučby šachu. Vedenie 
mesta spustilo šachový projekt na troch senických základných školách. O vyučovanie šachu prejavilo 
záujem viac ako 70 žiakov prvého stupňa. Výučba je súčasťou projektu Šach na školách, ktorý je 
podporený ministerstvom vedy, výskumu a školstva. 

 

  



Lidové noviny: Dolarové hody šachistů 

Světový pohár je pro špičkové hráče jednou z cest, jak se kvalifikovat do turnaje kandidátů, a tedy i k 
zápasu o titul mistra světa. A pro velmistry druhého sledu jde o jeden z mála turnajů, kde si mohou 
velmi slušně vydělat. I hráči, kteří vypadnou hned v prvním kole, si totiž odvezou 3750 dolarů (79 000 
Kč). 

 

  



Vyškovský deník: Na 64 polích 

 



7. – 11. června 2021 

Šachové čtení na víkend: návrat k živým turnajům, člověk vs. počítač ve hře go 

Společně s okolním světem se k normálu pomalu vrací i šachové turnaje. První vlaštovkou je uzavřený 
turnaj v Bukurešti, na němž startuje osm velmistrů z nejužší světové špičky. A dočkáme se i u nás, v 
příštím týdnu proběhne v Praze Mezinárodní šachový festival, uvádí Lidové noviny. Obnovený týdeník 
Mladý svět pak přinesl příběh asijské deskové hry go, kterou potkal podobný osud jako šachy při 
utkání Garriho Kasparova s počítačem Deep Blue. 

Mladý svět: Lidská mysl vs. umělá inteligence  

Když v roce 1997 prohrál mistr světa Garri Kasparov utkání na šest partií s šachovým 
počítačem Deep Blue, byl to moment, kdy mnoho lidí hovořilo o definitivním vítězství umělé 
inteligence nad tou lidskou.  

  



  

  



Lidové noviny: Francouzská na kolenou  

Šachové turnaje v běžné podobě se pomalu vracejí. V Bukurešti nyní probíhá uzavřený turnaj, na 
němž kromě dvou rumunských startuje osm velmistrů z nejužší světové špičky. U nás se můžeme těšit 
na Mezinárodní pražský šachový festival, který začíná příští týden.  

  

  



Blesk.cz: Řezbáři vyráběli obří šachové figury: 180 tisíc z dražby pomůže charitě  

Malí i velcí návštěvníci zámeckého parku v Blansku si užili o víkendu řezbářský workshop spojený s 
výrobou velkých šachových figur. Dospělí si vyzkoušeli práci s dlátem, motorovou pilou a dřevem, děti 
popustily šachovou fantazii se sádrou a tvrdým polystyrénem.  

  



Týdeník Bruntálský Region: Šachoví mládežníci z Krnova sbírali úspěchy  

Mladší šachisté z Krnova se probojovali na mistrovství republiky, a to díky druhému místu, které 
vybojovali na turnaji krajského přeboru ve Frýdku-Místku. Republikový šampionát se uskuteční od 
jedenáctého do třináctého června v Praze a společně s Krnovem se na něj kvalifikovaly ještě družstva 
z Opavy a Třince. Krnovští nastoupili do turnaje ve složení: Jaššo, Mydlář, Kadlec, Stříž, 
Špetlová, Herentin a Kadlecová.  

  

  



Pravda: Život na šachovnici: Výhry a pády zázračnej Beth  

Kniha Waltera Tevisa Dámsky gambit pohltí čitateľa hneď na začiatku: osemročné dievčatko zostane 
na svete samo. Príbeh je dramatický, plný neobyčajných situácií a postupne privedie čitateľa aj do 
tajomného zákulisia sveta šachistov. 

  

  



Sme.sk: Štiavnický živý šach pre pandémiu zrušili už druhý rok po sebe  

Mesto Banská Štiavnica muselo už druhýkrát zrušiť obľúbené podujatie Štiavnický živý 
šach, ktoré sa malo uskutočniť 10. júla. Dôvodom je rovnako ako v roku 
2020 pandémia nového koronavírusu. Pre TASR to 
potvrdil vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie banskoštiavnického mestského úr
adu Rastislav Marko.  

  

  



14. – 18. června 2021 

Šachové čtení na víkend: Pražský šachový festival v plném proudu a návrat ke 
hře čutaranga 

Média se v uplynulém týdnu zaměřila především na Pražský šachový festival, který v pondělí 
vypukl v hotelu Don Giovanni. Účastní se ho i osm hráčů širší světové špičky, včetně 21. šachisty 
rankingu Jana-Krzysztofa Dudy nebo české jedničky Davida Navary. Časopis 100+1 zahraniční 
zajímavost připomněl stolní hru čaturanga, předchůdce dnešního šachu, která vznikla v 6. století v 
Indii. O něco kratší tradici mají v třemešenské základní škole, už devět let se zdejší žáci v rámci 
výuky učí i šachy. Informoval o tom lokální server Kralovedvorsko.cz. 

Pražský deník: Pražský šachový festival vítá hvězdy a uctí velmistra Kaválka 

V pondělí slavnostně odstartoval bezkonkurenčně nejsilnější šachový turnaj na českém území. Třetí 
ročník Prague International Chess Festivalu přivítá osmičku špičkových hráčů včetně 21. šachisty 
světa Jana Krzysztofa Dudy nebo domácí jedničky Davida Navary. Součástí festivalu jsou i turnaje 
Futures a Open a doprovodný program, jehož vyvrcholením je vzpomínkový večer na světoznámého 
velmistra Lubomíra Kaválka. 

 

  



Nastartu: Pražský šachový festival přivítá silnou mezinárodní konkurenci 

Bezkonkurenčně nejsilnější šachový turnaj na českém území začíná. Třetí ročník Prague International 
Chess Festivalu přivítá osmičku špičkových hráčů včetně 21. šachisty světa Jana-Krzysztofa Dudy nebo 
domácí jedničky Davida Navary. Součástí festivalu jsou i turnaje Futures a Open a doprovodný 
program, jehož vyvrcholením je vzpomínkový večer na světoznámého velmistra Lubomíra Kaválka. 

 

  



100+1 zahraniční zajímavost: Pod křídly štěstěny 

Trávit volný čas s přáteli nebo hrát o peníze partii „deskovky“ nepatří mezi nijak nové kratochvíle. 
Zmíněné hry se totiž v mnoha částech světa vyvinuly dokonce dřív než schopnost psát či počítat 
složitější matematické úlohy. 

 



Kralovedvorsko.cz: Devět let šachu v třemešenské škole 

Výuka šachu je již devátým rokem pevnou součástí výuky v třemešenské škole. Zkušenosti ze 
zahraničí ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také 
osobnost a sociální dovednosti. 

 

  



Lidové noviny: Šakovo trojkolo 

Francouzská i Francouz na kolenou, psali jsme minulý týden o prvních dvou kolech rumunského 
turnaje Superbet Classic 2021. Po osmém kole je propadák francouzského šampiona Maxima 
Vachiera-Lagraveho dokonán, krčí se na posledním místě tabulky. Kromě něj nebude na turnaj v 
dobrém vzpomínat ani aktuální světová dvojka Fabiano Caruana – hlavní favorit turnaje byl po 
předposledním kole až na osmém místě z deseti účastníků a odepisuje dvanáct bodů z ratingu. 

 

  



Vyškovský deník: Na 64 polích 

V hotelu Don Giovanni na Vinohradské třídě se konalo ve dnech 11. až 13. června 2021 Mistrovství 
České republiky družstev mladších žáků. Hrací tempo 2 x 25 minut s přidáváním 10 sekund za tah. 
Soutěže se zúčastnilo 28 družstev. 

 

 

 

 



21. – 25. června 2021 

Šachové čtení na víkend: Dámský gambit po česku a úspěchy mládeže 

Ani tento týden nezůstanete ochuzeni o souhrn novinek a zajímavostí ze šachového světa, jak je 
přinesla tuzemská média. Časopis Epocha připomněl příběh legendární československé šachistky 
Věry Menčíkové a přirovnal ji k Beth Harmon, hlavní hrdince knižního i seriálového hitu Dámský 
gambit. Regionální média se pak věnovala především soutěžím mládeže a úspěchům tamějších 
šachových nadějí. A Pavel Matocha ve své pravidelné rubrice v Lidových novinách shrnul výsledky 
Mezinárodního pražského šachového festivalu. 

Epocha: Věra Menčíková: Dámský gambit po česku  

Na počátku 20. století není zvykem, aby ženy hrály šachy o mistrovský titul nebo se účastnily 
mužských turnajů. A už vůbec ne, aby muže porážely. Dokud k šachovnici neusedne ona.  

  



Region Opavsko: Opavští šachisté nejlepší v kraji  

Koncem května se ve Frýdku-Místku uskutečnil Krajský přebor družstev mladších žáků v šachu, který 
byl zároveň kvalifikací na republikový šampionát. Mezi účastníky zajímavé sportovní akce nechyběli 
ani zástupci TJ Slezan Opava a počínali si náramně. Radovali se totiž ze zaslouženého prvenství a 
postupu na mistrovství ČR.  

  

  



Vyškovský.deník.cz: Mladí vyškovští šachisté si zahrají na mistrovství republiky  

Výjimečný byl letošní ročník krajského přebor mládeže v rapid šachu. Na rozdíl od předchozích sezon, 
kdy se hrál formou několika turnajů, letos o přebornících a postupujících na mistrovství České 
republiky rozhodoval jen jediný.  

 

  



Písecký deník: Mladí šachisté z jihu Čech rozehrají mistrovství ČR  

Z nuceného koronavirového spánku procitají i mistrovské soutěže šachistů. Do centra pozornosti se v 
tomto týdnu znovu dostanou Kouty nad Desnou, kde odstartuje mistrovství České republiky 
mládeže. Na stejném místě zasedají k šachovnicím i mladí hráči z kategorií juniorů a dorostenců, 
začne také mistrovský turnaj juniorek a dorostenek. Do startovních listin nadcházejícího 
mládežnického šampionátu zasáhne i početná enkláva jihočeských šachových nadějí. Ve čtyřech 
dívčích kategoriích se představí hned devět hráček z jihu Čech, mezi chlapci bude usilovat o co 
nejlepší umístění pět krajských reprezentantů.  

  

  



Lidové noviny: Mozartem byl Američan  

Mezinárodní pražský šachový festival byl sice tentokrát covidově hubenější, protože pořadatelé ještě 
dva měsíce před jeho začátkem nevěděli, jestli a za jakých podmínek ho budou moci pořádat, ale i tak 
přilákal zajímavé velmistry. Pozornost přitahovali hlavně americký velmistr Sam Shankland, mladý 
polský velmistr Jan-Krzysztof Duda a nizozemský objev Jorden Van Forest, který se počátkem roku 
blýskl vítězstvím na prestižním turnaji ve Wijk aan Zee.  

  

  



Vyškovský deník: Na 64 polích  

  

  

  



28. června – 2. července 2021 

Šachové čtení na víkend: nejmladší velmistr v historii a charitativní 
simultánka 

Co se v uplynulém týdnu odehrálo ve světě šachu? Přepisovala se historie. Americký šachista 
Abhimanyu Mishra se stal nejmladším velmistrem vůbec, titul získal ve věku 12 let, čtyř měsíců a 
25 dní, informovaly servery iRozhlas.cz a Sport.cz. Nejlepší český šachista David Navara se v rámci 
charitativní simultánky utkal s významnými osobnostmi veřejného života, například premiérem 
Andrejem Babišem nebo epidemiologem Romanem Prymulou. Výtěžek z akce podpoří 
koronavirem zasaženou Indii i Moravu zpustošenou ničivým tornádem, uvedly Lidové noviny 
v rubrice Pozitivní zprávy. 

iRozhlas.cz: Američan Mishra přepsal historii, dvanáctiletý šachista se stal nejmladším velmistrem 

Americký šachista s indickými kořeny Abhimanyu Mishra se stal nejmladším velmistrem historie. 
Nejcennější šachový titul získal ve věku 12 let, čtyř měsíců a 25 dní a překonal 19 let starý rekord 
Rusa Sergeje Karjakina. 

 

  



Sport.cz: Dvanáctiletý Američan Mishra je nejmladším šachovým velmistrem všech dob 

Americký šachista Abhimanyu Mishra se zapsal do historie královské hry jako nejmladší velmistr 
všech dob. Stal se jím ve věku 12 let, čtyři měsíce a 25 dnů, jak ve středu oznámila mezinárodní 
federace FIDE. Mishra v čele historické statistiky vystřídal po téměř dvou desetiletích ruského 
šachistu Sergeje Karjakina, který nejvyšší šachový titul získal ve 12 letech a sedmi měsících. 

 

  



Lidové noviny: Šachisté proti tornádu i covidu 

Charitativní simultánky nejlepšího českého šachisty Davida Navary se zúčastnili i premiér Andrej 
Babiš, poslanec Patrik Nacher či epidemiolog Roman Prymula. Spolu s dalšími šachisty a hosty 
finančně podpořili kéralský vakcinační fond (Kérala je stát v jihozápadní Indii) a také jihomoravské 
vinařství Brázdová, které zasáhlo ničivé tornádo. Účastníci si koupili 54 lahví vína a fondu darovali 
více než 150 tisíc korun. 

 

  



Životvčesku.cz: Roman Prymula a Andrej Babiš hráli šachy s Davidem Navarou. Epidemiolog 
prozradil, jak obstáli 

Český šachista David Navara (36), který patří do světové špičky, poměřil síly s osobnostmi českého 
veřejného života. Proti němu zasedli mimo jiné premiér Andrej Babiš (66) či epidemiolog a bývalý 
ministr zdravotnictví Roman Prymula (57). Právě epidemiolog pro Životvčesku.cz popsal, jak si proti 
profesionálnímu hráči vedli. 

 

  



Lidové noviny: Šach tornádu i covidu 

Šachisté bývají karikováni jako tiší blázni, ztracení v přísně logickém světě 64 polí. Dodejme hned, pro 
jistotu, že nespravedlivě. Zaujetí šachistů pro šachy se nebude dramaticky lišit od zaujetí hudebníků 
pro hudbu, matematiků pro matematiku či fotbalistů pro fotbal. A kromě doby vyměřené pro hru žijí 
šachisté většinu času spolu s ostatními v normálním světě.  

  



Vyškovský.deník.cz: Mladá šachistka Kristýna Dorazilová má republikový bronz. A také skalp 
šampiónky 

Medaile z vrcholných domácích soutěží neputují na Vyškovsko zas tak často. O to jsou cennější. Do 
galerie sportovců, kteří to dokázali, přibyla tento týden nejmladší členka. Jedenáctiletá šachistka SK 
Vyškov Kristýna Dorazilová skončila třetí na mistrovství České republiky v praktickém šachu 
v kategorii dívek do 12 let. Hrálo se v Koutech nad Desnou. 

 

  



Strakonický.deník.cz: Už je tu výjimečný šachový festival, na jihu jsou skvělí hráči 

Šachový festival 2021 je tady. Koná se od 1.7. do 9.7. „Je to další ročník mezinárodního Šachového 
festivalu České Budějovice,“ vysvětluje jeho ředitel Jiří Havlíček. Navzdory covidové pandemii se 
festivalu zúčastní rekordní počet účastníků. Festival podpořily Jihočeský kraj i statutární město České 
Budějovice. 

 

 


