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Šachový
kvíz
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Pravidla

● 4 témata, v každém 5 otázek

● Odpovědi pište do formuláře

● Za každou správně odpovězenou 

otázku získá tým bod

● Za špatnou odpověď o bod nepřijdete

● Pouze papír, tužka a vlastní hlava

● Moderátor má vždycky pravdu
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 A1 – novinky

Dnes (úterý 5. března 2019) v Praze 
začíná první ročník mezinárodního 
šachového turnaje Prague International 
Chess Festival. V rámci zpestření tohoto 
festivalu si dnes lze šachy zahrát také 
v/na jednom poměrně neobvyklém 
místě. Víte kde?
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 A2 – novinky

V sobotu 2. března 2019 proběhl 
v Mohelnici žákovský GP turnaj. 
Nechyběla na něm ani naše přerovská 
výprava. Víte, kolik medailí si naši 
zástupci v součtu vybojovali?



  5

 A3 – novinky

V listopadu proběhl zápas o titul mistra 
světa. Do historie se vepsal tím, že 
v základní části nepřinesl žádný 
rezultativní výsledek. Vzpomenete si na 
celé jméno neúspěšného vyzývatele 
Magnuse Carlsena? Půl bodu dostanete 
za jeho jméno, půl bodu pak za jméno 
státu, který reprezentuje.
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 A4 – novinky

Za poslední měsíc se již dvěma Přerovanům 
podařilo dosáhnout černé výkonnostní třídy. 
Získali 1000 bodů, na turnaji si uhráli 3. VT 
a dokázali porazit trenéra. Mohou se tak 
ucházet o bronzovou Profi tříduu.

Pro její zisk potřebují 1500 bodů, porazit ve 
vážných partiích 3 hráče s ELO větším než 
1600 a _____________________________.

Doplňte třetí podmínku.
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 A5 – novinky

Víte, v jakém městě proběhne nejbližší 

žákovský turnaj, na který se máme 
v plánu společně vypravit?
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 B1 – mistři světa v šachu

Seřadíme-li prvních 5 mistrů světa v šachu 
podle abecedy dostaneme toto pořadí: 

1. Alexandr Aljechin

2. José Raúl Capablanca

3. Max Euwe

4. Emanuel Lasker

5. Wilhelm Steinitz

Seřaďte je podle pořadí na šachovém trůnu.
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 B2 – mistři světa v šachu

Propojte mistry světa se zeměmi, které 
reprezentovali.

1. Wilhelm Steinitz (1836—1900)

2. Emanuel Lasker (1868—1941)

3. José Raúl Capablanca (1888—1942)

4. Alexandr Aljechin (1892—1946)

5. Max Euwe (1901—1981)

A – Francie

B – Kuba

C – Německo

D – Nizozemsko

E – Rakousko Uhersko
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 B3 – mistři světa v šachu

Víte, který sovětský mistr světa 
vystřídal na tomto postu Alexandra 
Aljechina? 

Napovíme, že titul mistra světa držel 
v letech 1948–1957, 1958–1960 a 
1961–1963. Za prvním přerušením stojí 
Vasilij Smyslov, za tím druhým pak 
Michail Tal (oba SSSR). 
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 B4 – mistři světa v šachu

V letech 1993 až 2006 existovaly dva 
konkurenční tituly. Zastřešovaly je PCA 
(Asociace šachových profesionálů) a 
FIDE (Féduération Internationale dues 
Échecs), která existuje dodnes. Znáte 
její český překlad (3 slova)? 
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 B5 – mistři světa v šachu

V roce 2006 proběhl sjednocovací zápas obou 
federací mezi Veselinem Topalovem a 
Vladimírem Kramnikem. Jeho vítězem se 
stal Kramnik. V roce 2007 jej porazil 
Višvanáthan Ánand, který tento titul držel 
až do roku 2013. V roce 2013 usedl na 
šachový trůn Magnus Carlsen, který tento 
titul drží dodnes. Napište hlavní města všech 
tří států, ze kterých tito supervelmistři 
pochází.
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Průběžné pořadí
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 C1 – slavné šachové diagramy

Bílý na tahu dá mat 3. tahem (Persie, 10. stol.)
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 C2 – slavné šachové diagramy

Paul Morphy x vévoda z Brunšviku a Lüneburgu Karel II. 
     a hrabě Isouard de Vauvenargues (1858)
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 C3 – slavné šachové diagramy

Richard Réti – studie (1921)
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 C4 – slavné šachové diagramy

Magnus Carlsen x Sergey Karjakin (2016)
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 C5 – slavné šachové diagramy

Najdete mat 12. tahem?
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 D1 – šachy v hudbě

Za název písně dostanete půl bodu, za jméno 
interpreta (skupiny) druhou půlku.

https://www.youtube.com/watch?v=vJCfD7-Wvgc

L. B.

0:00-1:06

https://www.youtube.com/watch?v=vJCfD7-Wvgc
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 D2 – šachy v hudbě

https://www.youtube.com/watch?v=Raw7kaCtfp8&feature=youtu.be&t=67

Za název písně dostanete půl bodu, za jméno 
interpreta (skupiny) druhou půlku.

S. K.

1:07-1:37

https://www.youtube.com/watch?v=Raw7kaCtfp8&feature=youtu.be&t=67
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 D3 – šachy v hudbě

https://youtu.be/-CA9CvO87tI?t=71

Za název písně dostanete půl bodu, za jméno 
interpreta (skupiny) druhou půlku.

T. S.

1:11-2:07

https://youtu.be/-CA9CvO87tI?t=71
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 D4 – šachy v hudbě

Za název písně dostanete půl bodu, za jméno 
interpreta (skupiny) druhou půlku.

M. B.

1:33-2:09

https://www.youtube.com/watch?v=M6xNVmGRtY8&feature=youtu.be&t=93

https://www.youtube.com/watch?v=M6xNVmGRtY8&feature=youtu.be&t=93
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 D5 – šachy v hudbě

Za název písně dostanete půl bodu, za jméno 
interpreta (skupiny) druhou půlku.

https://youtu.be/UppkBFGcenM?t=97

K. G.

1:37-2:38

https://youtu.be/UppkBFGcenM?t=97
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Konečné pořadí
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