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(„Šachové čtení na víkend“) 

 
 

Listopad 2021 



1. – 5. 11. 
 
Šachové čtení na víkend: partie u Tiffanyho a milionová bublina v 
Rize 
 
Největší šachovou událostí uplynulého týdne je bezesporu start turnaje Grand Swiss v Rize, 
kde o dvě vstupenky na Turnaj kandidátů bojují i David Navara a Thai Dai Van Nguyen. 
Tématu se věnuje Pavel Matocha ve své pravidelné rubrice v Lidových novinách. Česká 
média dále reflektovala regionální soutěže a zajímavosti týkající se šachů, třeba luxusní 
“lepenkovou“ soupravu od slavného módního domu Tiffany. 
 
Lidové noviny: Šachisti a 10 milionů v bublině 
 
V nejsilněji obsazeném otevřeném turnaji historie FIDE Grand Swiss, který se nyní hraje 
v Rize, se bojuje o dvě postupová místa na turnaj kandidátů a o cenový fond ve výši deset 
milionů korun. Startovní listina tomu odpovídá – ještě 91. nasazený má rating přes 2600 ELO. 
 

 
 
Noviny.sk: Majstrovstvá Európy v hybridnom šachu: Organizátori turnaj nezvládli 
 
Majstrovstvá Európy mládeže a juniorov v hybridnom šachu sa konali v dňoch 15. - 21. 
októbra. Zúčastnili sa na nich najlepší hráči z 55 krajín nášho kontinentu. Ich hybridná forma 
dodávala súťaži, na rozdiel od čisto online režimu, výrazne šachovejší rozmer. Hlavným 
organizátorom akcie bol Slovenský šachový zväz a kľúčom k výberu hráčov bolo umiestnenie 
z Majstrovstiev Slovenska 2021. 
 



 
 
Epochalnisvet.cz: Klenot pro šachové mistry 
 
Legendární módní dům Tiffany se rozhodl upozornit na svou kolekci šperků zvláštním 
klenotem. Šachovou sadou ze zlata a stříbra s cenou přes 100 000 dolarů. Minimalistické dílo 
je exkluzivní ozdobou každého stolu. 
 

 
 



Polar.cz: Ostrava podporuje výuku šachů ve školách i mateřských školkách 
 
Ostrava pokračuje v projektech výuky šachů ve školách a školkách i v tomto školním roce 
2021/2022. Víc jak deset pedagogů ostravských základních a mateřský škol se v posledním 
říjnovém týdnu zúčastnilo semináře „Jak učit děti hrát šachy,“ konaného 
ve Středisku volného času Korunka. 
 

 
 
Homér: Šachy v hotelu 
 
Ve dnech 17. – 21. listopadu se po roční pauze vrací do prostor mosteckého hotelu Cascade 
mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let v šachu. Všichni milovníci této královské hry, a nejen 
oni, mají na turnaj dveře otevřené, samozřejmě za podmínek dodržení aktuálních 
hygienických opatření, na která se bude po celý týden turnaje dbát. 
 

 
 



 
Třebíčský deník: Mladí šachisté uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v šachu mládeže 
 
Ve dnech 26. až 31. listopadu se v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou uskutečnilo 
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže. Pořadatelé byli SK Slavia Orlová ve spolupráci s 
Moravskoslezským šachovým svazem. 
 

 
  



 
8. – 12. 11.  
 
Šachové čtení na víkend: Příběh „našeho“ mistra světa Wilhelma 
Steinitze a íránská atomovka 
 
Výběr mediálních výstupů týkajících se šachu je tentokrát zaměřen na historii. Týdeník 
FORUM připomněl postavu prvního šachového mistra světa Wilhelma Steinitze, jenž 
vyrůstal v pražském židovském ghettu, web EpochaPlus zase píše o legendárním zápase 
Garri Kasparov vs. počítač Deep Blue. Pavel Matocha se v Lidových novinách naopak 
zajímá o budoucnost světového šachu. Ta má jméno Alíreza Fírúzdža. 
 
Lidové noviny: Íránská atomovka sestrojena 
 
Nejlepším ze stovky velmistrů, kteří bojovali v turnaji FIDE Grand Swiss, se ukázal mladičký 
Alíreza Fírúzdža. Juniorská světová jednička (původem z Íránu a nyní reprezentující Francii) si 
tak vybojovala vstupenku na turnaj kandidátů.  
 

 
 
Týdeník FORUM: Šachový král z pražského ghetta 
 
William Steinitz. V roce 1886 se stal po zápase s Johannesem Hermannem Zukertortem, jenž 
se postupně odehrával v New Yorku, St. Louis a New Orleans, prvním mistrem světa v šachu. 
V tu chvíli mu bylo rovných padesát let a patřil mezi největší světové celebrity. Jen málokdo 
přitom věděl, že se narodil a vyrůstal v zoufalých podmínkách pražského židovského ghetta. 



  



Epochaplus.cz: Mezník ve vývoji umělé inteligence: Před pětadvaceti lety počítač poprvé 
porazil mistra světa v šachu 
 
Šachy jsou bezesporu králem mezi deskovými hrami. Vyžadují kombinaci logického 
uvažování, schopnosti předvídat tahy a analýzy nejlepšího možného řešení dané pozice. 
Proto se, ačkoliv se od 80. let minulého století začala mohutně rozvíjet umělá inteligence, 
předpokládalo, že lidskou mysl v tomto odvětví žádný stroj nepřekoná. 
 

 
 
Claudia: Kdo si hraje, nezlobí! 
 
Co s dlouhými podzimními večery? Zahrajte si nějakou hru! Třeba některou z těchto… 
 



 
 
Pardubický deník: Extraliga: Pardubický tým s vítězstvím a porážkou 
 
Úvodními koly byl zahájen nový ročník extraligy šachistů. Nejvyšší soutěž byla pro sezonu 
2021/2022 rozšířena na čtrnáct účastníků, avšak hned čtyři nejhorší budou sestupovat. 
Krajským zástupcem je celek GASCO Pardubice, který na začátek uspěl z padesáti procent.  
 



 
 
Novohradský zpravodaj: Šachová mistrovství 
 
Ve dnech 11. – 12. září 2021 proběhlo v pražském hotelu Don Giovanni mistrovství ČR 
jednotlivců v rapid šachu v kategoriích dívek a chlapců 10, 12 a 14 let. V kategorii do deseti 
let vyhrál Matyáš Hokr, který byl do turnaje dle ratingu nasazený jako č. 25. 
 



 
 
Šport: Historický kalendár 
 
Před 85 rokmi sa narodil lotyšský šachový veľmajster Michail Taľ, víťaz 44 medzinárodných 
turnajov, v roku 1960 sa ako 23-ročný stal po víťazstve nad Michailom Botvinnikom dovtedy 
najmladším majstrom sveta, o rok neskôr mu Botvinnik titul vzal. Zomrel v júni 1992. 
 



 
  



15. – 19. 11. 
 
Šachové čtení na víkend: nabitý kalendář největších hvězd a dumání 
velmistra Markoše 
 
Nejvýraznější a zároveň nejsmutnější šachovou událostí uplynulého týdne bylo úmrtí 
velmistra Marka Vokáče, věnovalo se mu několik českých i slovenských médií. Web 
Pravda.sk zveřejnil dlouhý rozhovor s velmistrem Jánem Markošem, který je sice více o 
vztahu člověka a technologií než o šachu, i tak ale doporučujeme jeho přečtení. Další 
články v našem pravidelném výběru se věnují aktualitám z regionů. 
 
Lidové noviny: Špičkový šach téměř denně 
 
Šachový svět dohání, co v covidových lockdownových měsících zameškal, a tak 
mají velmistři po dlouhém volnu nyní extrémně nabitý diář a fanoušci možnost sledovat 
vrcholné šachové události prakticky každý den. 

 
Pecky.cz: Významné výročí pečeckých šachistů 
 
První zmínka o pečeckém šachu pochází z kroniky šachového oddílu Českého Brodu, který 
datuje své založení do roku 1922, kdy se uskutečnil turnaj tří měst: Českého Brodu, Peček a 
Úval. 
 



 
 
Sport.cz: Ve věku 62 let zemřel šachový velmistr Vokáč 
 
Ve věku 62 let zemřel v neděli šachový velmistr Marek Vokáč. O úmrtí výrazné postavy 
českého šachu informoval domácí svaz. 
 

 



Pravda.sk: Šachový veľmajster Markoš: Cestou k blahobytu strácame kontakt s prírodou 
 
Ľudia sa na dlhé hodiny ponárajú do virtuálnej reality. Polovicu bdelého času trávia pred 
obrazovkami. A takmer celý svoj život zostávajú v budovách. V ilúzii, že sú vďaka technológii 
bližšie k sebe. Východiská hľadáme so spisovateľom a šachovým veľmajstrom Jánom 
Markošom. 
 

 
 
Náš region Příbramsko: Příběhy dušičkové 
 
Šachový oddíl Pionýrská skupiny Jince (Pionýr) se schází pravidelně každou středu bez ohledu 
na to, jestli je všední nebo volný den. O podzimních prázdninách požádá pravidelně Podzimní 
turnaj, kterého se mohou zúčastnit i dospělí hráči a hosté z okolních obcí. 
 



 
 
 
Mostecký deník: Hotel Cascade hostí šachový turnaj mistrovství Čech mládeže 
 
V mosteckém hotelu Cascade začal ve středu šachový turnaj mistrovství Čech pro 
kategorii žáků do osmi a deseti let věku. Konat se zde bude až do neděle 21. listopadu.  
 



 
  



22. – 26. 11.  
 
Šachové čtení na víkend: začátek bitvy Carlsen vs. Něpomňaščij a 
příběh Věry Menčíkové 
 
Hlavní šachovou událostí tohoto týdne, kterou reflektovalo mnoho českých médií, je 
začátek utkání o mistra světa mezi Magnusem Carlsenem a Janem Něpomňaščim. Lidové 
noviny se kromě tohoto vrcholu šachového kalendáře pověnovaly i uplynulému 
mistrovství Evropy družstev, kde české týmy obsadily shodně 19. místo, a díky velkému 
článku v magazínu Slovenka si můžete připomenout legendární hráčku Věru Menčíkovou. 
 
Lidové noviny: Carlsena vyzve riskující Rus 
 
V pátek začíná souboj o mistra světa v šachu. Obhájce Carlsena chce sesadit v dějišti 
dubajského Expa Rus Něpomňaščij. 



 
 
Lidové noviny: Papírový favorit vyhořel 
 
Ruská sborná byla ratingově jednoznačným favoritem právě skončeného mistrovství Evropy 
družstev, ale v poslední třetině vyhořela a skončila až na šesté příčce. Naši reprezentanti sice 
mezi favority nepatřili, ale že budou hořet i s ratingově slabšími soupeři, a to prakticky od 
počátku turnaje až do jeho konce, bylo nepříjemné procitnutí a celkově až 19. místo na ME je 
bída. 



 
 
Slovenka: Šachová Kráľovňa 
 
Meno Věra Menčíková mnohým z nás nič nepovie, no práve táto žena ukázala, že aj ženy 
majú na to, aby hrali kráľovskú hru. Čo hrali, stali sa majsterkami sveta! A čo viac, dokázala, 
že aj mužov položíme na lopatky! Menčíková sa totiž považuje za prvú ženskú šachistku v 
histórii, ktorá sa úspešne zúčastnila mužských majstrovských súťaží. 
 



 
 



 
Sport.idnes.cz: Carlsen obhajuje titul šachového mistra světa, vyzývá ho Něpomňaščij 
 
V Dubaji se bude od středy rozhodovat o šachovém mistru světa. 
Norského obhájce titulu Magnuse Carlsena vyzve Rus Jan Něpomňaščij, který si právo 
nastoupit vybojoval jako vítěz dubnového Turnaje kandidátů. Souboj je vypsán na 14 partií, 
tedy o dvě víc, než bylo dosud zvykem. Vítěz bude znám nejpozději 16. prosince. 



 
 
Zitrek.cz: V pátek odstartuje nejdůležitější šachový turnaj posledních let 
 
Současný mistr světa v šachu Magnus Carlsen z Norska bude v následujících týdnech 
v Dubaji obhajovat svůj post proti ruskému vyzyvateli Janu Něpomňaščim. Kdo je favoritem a 
v čem se souboj o titul šachového krále tolik liší od ostatních „sportovních“ soutěží? 
 

 
 
 
 
 



Mostecký deník: Šachové mistrovství v Mostě navštívil i 11letý šampion 
 
V mosteckém hotelu Cascadu o víkendu skončilo šachové Mistrovství Čech pro děti v 
kategoriích do osmi a do deseti let. Šampionátu se zúčastnilo osm desítek účastníků.  

 
 
 
  



 
29. 11. – 3. 12. 
 
Šachové čtení na víkend: Remízová smrt v Dubaji, která baví 
 
V současném šachovém světě není většího tématu. Nor Magnus Carlsen a Ian Něpomňaščij 
z Ruska se v jednom z pavilonů EXPO v Dubaji perou o titul mistra světa. V prvním týdnu, 
který pečlivě sledují snad všichni sportovní novináři, jsme se dočkali pěti remíz a hry, jejíž 
vyrovnanost mnohé překvapila. Během víkendu si můžete počíst i o unikátní šachové 
soupravě nebo o globálním boomu, který šachy zažívají.  
 
iDNES:cz: Souboj o šachového mistra světa zůstal po páté patrii nerozhodný 
 
Souboj o šachového mistra světa mezi norským obhájcem Magnusem Carlsenem a ruským 
vyzyvatelem Janem Něpomňaščim zůstal po páté partii nerozhodný. Den po 31. 
narozeninách Carlsen hrál s černými figurami, Něpomňaščij v úvodu dostal soupeře pod tlak, 
ale v rozhodující útok výhodu neproměnil. Na remíze se dohodli po 43 tazích. 
 

 
 
Katolický týdeník: FEJETON P. Karla Skočovského 
 
S obličejem přilepeným na monitoru sleduji zápas o mistra světa v šachu, který spolu v 
těchto dnech svádějí Magnus Carlsen, původem z Norska, a jeho 
vyzyvatel Jan Něpomňaščij z Ruska. Dva muži v oblecích v různě dlouhých časových 
intervalech posunují kousky nalakovaného dřeva po kostkovaném stole. A tváří se přitom, 
jako by šlo bezmála o život, ne-li dokonce o přežití lidstva. 
 



 
 
 



Lidové noviny: Remízová smrt? Předčasné 
 
Také pátá partie šachového zápasu o mistra světa skončila remízou a už i nejvěrnější fanoušci 
Magnuse Carlsena začínají připouštět, že to s ruským velmistrem Janem Něpomňaščim bude 
mít těžší, než se očekávalo. 
 

 
 
Pravda.sk: 43 ťahov a piata remíza. Nepomňaščij nevyužil biele kamene 
 
Aj piata partia súboja o titul majstra sveta v šachu medzi ruským vyzývateľom Janom 
Nepomňaščim a nórskym obhajcom Magnusom Carlsenom sa skončila remízou. 
 



 
 
Český rozhlas Wave: Šachy zažívají boom. Může za to Carlsen, pandemie i televizní seriál 
 
Mnozí stále pochybují, zda jsou šachy vůbec sport. Přesto mají své vlastní mistrovství světa, 
žebříček i výrazné prize money. Jak mění digitální prostředí jednu z nejtradičnějších her a 
proč nepatří do světové elity ženy? 
 

 
 
 
 
 



Epochaplus.cz: Světový unikát: Šachové figurky z ostrova Lewis 
 
Nejsou nejstaršími šachovými figurkami na světě, dokonce ani v Evropě. Přesto jsou 
historickou a kulturní ikonou, symbolem šachové historie. Jsou totiž nádherně zpracované a 
nejstarší, které mají lidskou podobu. 

 
 
 


