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 První mistr světa Wilhelm Steinitz 
 

Narodil 14. května 1836 v Praze. Byl synem nezámožného 
židovského obchodníka. Šachům, kterým se naučil v dětství od 
kamaráda, se vážně začal věnovat, až když se přestěhoval do 
Vídně. Chtěl se stát novinářem, ale protože jeho rodina nemohla 
Wilhelma na studiích podporovat, tak začal hrát šachy o peníze ve 
vídeňské kavárně. Jeho výkonost šla velmi rychle nahoru. Po 
mezinárodním turnaji v Londýně, který se konal v roce 1861, zůstal 
Steinitz v britské metropoli, tehdejším „středu“ šachového světa. V 
Anglii vyhrál několik zápasů a turnajů. V roce 1866 se v Londýně 
utkal s legendárním Anderssenem. Poté, co ve stejném roce porazil 
Birda, v roce 1870 Blackburna a v roce 1872 Zukertorta, byl 
považován za nejsilnějšího šachistu na světě. Samotný Steinitz 
ovšem spokojen nebyl, protože v turnajích nebýval vždy první. 
Steinitz se přestěhoval do USA, kde porazil několik nejsilnějších 
amerických šachistů té doby. V roce 1886 se utkal s Zukertortem ve 
velkém zápase, jehož podmínky oba soupeři dokonce uzavřeli u 
notáře. Pro zvýšení zájmu publika se dohodli, že to bude zápas o 
titul mistra světa. Zápas se hrál ve třech amerických městech – New 
Yorku, St. Louis a New Orleansu. Steinitz se stal prvním mistrem 
světa v šachu. Některé Steinitzovy teoretické myšlenky si zachovaly 
platnost až do dnešních dnů. Steinitz učil, že hráč, který má 
dočasnou výhodu, musí útočit, aby ji proměnil ve výhodu trvalou. 
Později sám své učení začal nazývat nová nebo poziční škola. 
Později prohloubili a upřesnili jeho poznatky Lasker a Tarrasch, ještě 
později se proti nim postavili Réti, Nimcovič a Tartakover. Závěr 
života prožil v New Yorku v nouzi. Emanuel Lasker uspořádal v jeho 
prospěch sbírku a v newyorské Opeře se hrálo představení, jehož 
výtěžek připadl Steinitzovi, ten však brzy nato v New Yorku zemřel. 

 

 

Nadcházející události 

1. července 

 Zlatá Praha rapid OPEN 

13. července 

CZECH Open šachový festival 

Pardubice 

30. července 

Velká cena Tábor 

 

Důležité oznámení 

 MČR družstev starších 

žáků Chrudim 

 

Reprezentovali: 

Kryštof Hofman 

Štěpán Dolenský 

Filip Dolenský 

Michal Stejskal 

Adam David 

Nicol Hradecká 

 

 MČR družstev 

mladších žáků Krnov 

 

Reprezentovali: 

Filip Dolenský 

Michal Stejskal 

Adam David 

Daniel Jína 

Roman Grešl 

Nicol Hradecká 

 

 

http://sachylibstat.cz/
https://www.facebook.com/sklibstat/
http://sachylibstat.cz/wp-content/uploads/2017/04/velk%C3%A1-cena-T%C3%A1bor.pdf
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Turnaje a výsledky našich šachistů a šachistek v měsíci květnu: 

Mistrovství České republiky družstev starších žáků 
v Chrudimi 3.6.- 4.6.2017 

Úspěch družstva – 14 místo z 63 týmů starších žáků do 16 let 

Naše družstvo patřilo opět k nejmladším týmům v soupisce 63 družstev. 
Hrálo se na 6 šachovnicích, takže v turnaji bylo celkem 378 mladých 
šachistů a šachistek do 16 let. Turnaj probíhal v krásných historických 
prostorách Chrudimského muzea. 

Podrobnější zpravodajství z turnaje najdete na stránkách 
http://sachylibstat.cz/category/aktuality/ 

 

KP jednotlivců 8-10 let 

hrálo se 10. 6. 2017 ve Stráži pod Ralskem. Libštát měl zastoupení v 

těchto hráčích : Adam David, Jerie Matyáš, Grešl Roman 

výsledky najdete na  

http://chess-results.com/tnr286105.aspx?lan=5&art=0&wi=821 

 

MČR mladších žáků v Krnově  16.6.-18.6.2017 
 

Úspěch družstva – 24 místo z 28 týmů nejlepších mladších žáků z celé ČR 

Hodnocení trenéra /tentokrát Jirky/  
„ Naši hráči na MČR odehráli mnoho kvalitních a zajímavých partií. Někdy 
chybělo opravdu málo dotáhnout zápas do vítězného konce. Zvláště u 
našich nováčků, kteří ještě nemají takové zkušenosti, ačkoliv stáli mnohdy 
lépe než soupeř. Pochvalu zaslouží první trojice, která má už dost 
zkušeností a dokázala konkurovat v součtu bodů nejsilnějším oddílům. 
S tímto turnajem jsme velmi spokojeni, poněvadž výkon odpovídal tomu, na 
co v současné chvíli máme.  Úspěchem je již samotná kvalifikace do tohoto 
silně obsazeného turnaje.“ 
 
Podrobnější zpravodajství z turnaje najdete na stránkách 
http://sachylibstat.cz/category/aktuality/ 

 

 

 

     Šachové diagramy k řešení 

 

 

http://sachylibstat.cz/2017/06/22/mcr-druzstev-ml-zaku-krnov-16-6-18-6-2017/
http://sachylibstat.cz/wp-content/uploads/2017/06/19222682_471149776569523_7913656874983345465_o.jpg

