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Artur Frolov: Jakmile přestaneme myslet, skončí civilizace 

 

Frolov Chess hraje na světě kolem 600 hráčů. Na festivalu šachu a her Czech Open se 

v Pardubicích už podruhé odehrálo i mistrovství světa ve Frolov Chess, další alternativě 

královské hry, která začala vznikat v roce 2003. „Tehdy mě požádal Robert Fischer, jestli 

bych neudělal server, kde by se daly hrát Fischerovy šachy. Říkám proč ne, ale měl jsem 

nápad, že by si pozice nestavěly do určených základních pozic, jako ve Fischerových šachách, 

ale stavěli by se je sami hráči. Střídavě bílý, černý, bílý černý a potom by se hrálo klasickým 

způsobem,“ říká Artur Frolov. 

 S americkým velmistrem Fischerem pak sehráli při tvorbě serveru kolem šedesáti 

partií ve Frolov Chess a i jemu se nová hra prý líbila. Frolov se proto rozhodl ukázat ji i 

dalším hráčům. „Víte, v klasických šachách začínáme ze stejné pozice už 250 let. Proč? Když 

si figurky nasazujete sami, je tu tolik kombinací, že není možné se na to připravit, prakticky 

na to neexistuje žádná teorie. Myslím, že jsme vrátili intelekt do šachu. Rozvíjíme strategické 

myšlení, kde by měly figury stát, vlastně se začíná od konce,“ vysvětluje svou metodu Artur 

Frolov. 

Prvního turnaje se zúčastnilo dvanáct hráčů, druhého už čtyřicet. „Ze začátku nikdo 

pořádně neznal pravidla, při druhém mistrovství světa už hráči začali mezi sebou partie 

analyzovat, lidé se na ně chodili koukat, příznivce si určitě Frolov Chess najde,“ doufá autor 

herní varianty. Sám nemá rád, když se zjednodušeně říká Frolovy šachy, nazývá je oficiálně 

Šachy 1.0. 

  

Frolov odhaduje, že na Ukrajině, odkud pochází, se jeho systému věnuje aktivně 

kolem tří set hráčů a mimo ni zhruba stejný počet. Díky festivalu Czech Open se už ale dostali 

do povědomí široké šachové veřejnosti. „To, co se povedlo organizátorům festivalu, má 

planetární význam. Stali jsme se lidmi, protože myslíme, což Czech Open podporuje, protože 

podporuje intelekt. Jakmile přestaneme myslet, přestane fungovat civilizace,“ zdůrazňuje v 

klasickém šachu uznávaný mezinárodní mistr. 


