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ČEZ CHESS TROPHY 
PRO RICHARDA RAPPORTA

Rozlosování barev pro první partii 
obstaraly černobílé nehty tiskové mluvčí 
Prahy 1 Veroniky Blažkové.

Zápas velmistrů Davida Navary a Ri-
charda Rapporta, který byl hlavním 
bodem letošního ročníku ČEZ Chess 
Trophy, skončil vítězstvím maďar-
ského velmistra. Po třech dramatic-
kých remízách se světové juniorské 
jedničce podařilo vyhrát poslední 
partii. Reportáž ze zajímavých do-
provodných akcí najdete na straně 
4 tohoto čísla, o vlastním zápase 
velmistrů, který se hrál od neděle do 
středy, se více dočtete v příštím čísle 
Šachového týdeníku.

ŠACHISTÉ ZACHRÁNILI ŽIVOT
Nevídané drama, kdy o životě 
a smrti rozhodovaly sekundy, 
se odehrálo před několika dny 
v Hradci Králové. Šachisté Luboš 
Roško a Kateřina Vlčková svým 
rychlým zásahem zachránili život 
finskému turistovi. Celou situaci 
nám popsal Luboš Roško: „Jedno-
ho dne dopoledne jsme s Káťou jeli 
autem z Jaroměře do Hradce Králo-
vé do práce. U vjezdu do Hradce za 
cedulí je malá autobusová zastáv-
ka, stálo tam cizí auto a vedle toho 
auta někdo ležel. Okamžitě jsem 
zastavil a běžel k tomu člověku, co 
se stalo. On ale vstal, mluvil an- 
glicky a říkal, že je ok. Jen že cítí 
tlak na hrudníku a nějak mu není 
dobře. Říkal jsem si, že on jako 
cizinec tady nic nezná, ani nikdo 
jinej u něj nezastavil, že mu po-
můžu najít nemocnici, ať ho raději 
prohlídnou. Sám ten pocit znám, 
když jsem měl nehodu na kole. 

pokračování na straně 3

Sympatický ruský velmistr Petr 
Svidler oslaví 17. června své čtyři-
cáté narozeniny. Je čtyřnásobným 
přeborníkem Ruska a několika-
násobným reprezentantem Ruska 
na šachových olympiádách. Vel-
mistrem se stal v roce 1994, tedy 
ve svých osmnácti letech. Jeho 
současný rating má hodnotu 2759, 
což jej řadí na 14. místo světového 
žebříčku. Nejvýše na žebříčku byl 
v roce 2004 a 2006, kdy byl dokon-
ce světovou čtyřkou. pokračování na straně 10

V ŠACHU SLAVÍ  
DESET LET

Když se 16. června 2006 na ob-
razovkách České televize objevil 
nový pořad s názvem V ŠACHU 
s podtitulem „Magazín o dění na 
šachovnicích i za nimi“, těžko 
by v tu chvíli asi někdo sázel na 
to, že pořad bude vysílán pravi-
delně po dobu následujících de-
seti let. A téměř nemožné se sta-
lo skutečností. Desetileté výročí 
pořadu s narozeninovým dor-
tem se symbolickou desítkou 
se slavilo při 178. pokračování 
magazínu, které odvysílal kanál 
ČT Sport v sobotu 4. června 
2016. Deset let a téměř 80 hodin 
vysílacího času – na tom má vel-
kou zásluhu tým pod vedením 
režiséra Miroslava Hajného, 
ale především první moderátor 
Miroslav Langer, který vymyslel 
název a vtiskl pořadu svou neza-
měnitelnou tvář. V posledních 
letech jej ale se stejným elánem 
úspěšně nahradil velmistr Mar-
tin Petr. Pevně věříme, že toho 
elánu bude dostatek minimálně 
do dalších deseti let! Všechno 
nejlepší!
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Petr Svidler

ČTYŘICÍTKA PETRA SVIDLERA

KLADNÝ HRDINA
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MISTRYNÍ EVROPY ŽEN  
ANNA UŠENINOVÁ

Anna Ušeninová

Mistryní Evropy 
žen se pro rok 2016 
stala Ukrajinka 
Anna Ušeninová, 
která tak k titulu 
mistryně světa 
v šachu z roku 
2012 přidala další 

významný úspěch. Stejný bodový 
zisk 8,5 bodu měla stříbrná Španěl-
ka Sabrina Vega Gutierrezová, třetí 
byla s půlbodovým odstupem Bul-
harka Antoaneta Stefanovová. České 
reprezentantce Tereze Rodshtein se 
turnaj příliš nevydařil. Získala po 
vítězství v posledním kole 4,5 bodu 
a obsadila v konkurenci 112 hráček 
86. místo, na ratingu ale ztratila té-
měř 35 bodů. Prvních 14 hráček ko-
nečného pořadí si vybojovalo postup 
na příští MS žen.

ICC OPEN FINAL KOŘISTÍ GRIŠČUKA

Alexandr Griščuk

Bleskový turnaj 
ICC Open Final 
2016 vyhrál Rus 
Alexandr Griščuk, 
který ve f inále 
porazil svého kra-
jana Dmitrije An-
drejkina 4:2. V se-

mifinále Griščuk vyřadil světovou 
jedničku a mistra světa Magnuse 
Carlsena 2½:1½. Vše mohlo být 
jinak, kdyby Magnus první partii 
dotáhl do vítězného konce:

ALEXANDR GRIŠČUK (2747)  
vs. MAGNUS CARLSEN (2855)
ICC Open Final 2016, 5. 6. 2016
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Ostrá pozice, oba králové mají pro-
blémy, kdo bude rychlejší?

46...Vxc2? 
Magnus svoji příležitost 46...
Dh6!–+ 47.Ka2 Vh1 48.Df2 Va1+! 
49.Kxa1 Dc1+ 50.Ka2 Db2# nevy-
užívá, ke slovu přichází Griščuk, 
který svoji šanci nepustí.
47.e5!+– Vf2 
Dobrý pokus s vidinou 48.Dxf2 
Dd1+ 49.Ka2 Dd2+! a výhrou čer-
ného, ale nedostačující. 
48.Dh1+
Po 48…Kb8 49.Db7#. Inu, i v ša-
chu platí, nedáš, dostaneš.
1–0

DAVID NAVARA VE FRANCII
Vítězem francouzské ligy druž-
stev, kterou ve dnech 28. 5. do 
7. 6. na hradě Ladoucette hrálo 
12 družstev systémem každý 
s každým, se stalo družstvo Clichy 
s Vachierem-Lagravem a Fressi-
netem se ziskem 32 bodů, druhý 
skončil tým Bischwiller s Naidit-
schem a Rodshteinem se 30 body 
a na třetím místě se umístil Mul-
house Philidor s 26 body. V tomto 
týmu nastupoval na první desce 
také David Navara, odehrál 6 partií 
a získal 4 body. 

POLITICKY NEKOREKTNÍ ŠACHOVÉ OKÉNKO EDITORA BLESKU ANTONÍNA EBRA

Muži hrají šachy ve vězení Villahermosa v kolumbijském Cali díky 
preventivnímu projektu, který vyhlásil ministr zdravotnictví na základě 
stále se šířícím nebezpečným nákazám v čele s virem zika. V květnu byl 

kvůli infekci velkého počtu vězňů v 74 kolumbijských nápravných zařízení 
vyhlášen výjimečný stav.

ZEMŘEL VIKTOR KORČNOJ 
Dne 6. června 2016 zemřel po 
krátké nemoci ve věku 85 let 
v nemocnici ve švýcarském Wo-
hlenu Viktor Korčnoj. Narodil 
se v Leningradu 23. března 1931 
a od roku 1962 byl více než 30 let 
členem absolutní světové špičky. 
V roce 1976 emigroval a od roku 
1978 se usadil ve Švýcarsku, kde 
později získal občanství.  Dvakrát 
se neúspěšně střetl s Karpovem 
o titul mistra světa. Památný je 
především první ze zápasu z roku 
1978, kde prohrál nejtěsnějším 
rozdílem 5:6 při 21 remízách. 
Čeští fanoušci jej mohli vidět 
v roce 2003 při zápase s Davidem 

Navarou v Praze na Kampě, 
v roce 2007 při turnaji v Kar-
lových Varech a v roce 2009 
v Mariánských Lázních při zá-
pase Sněženky a Machři. Delší 
vzpomínku na Viktora Korčnoje 
přineseme v příštím čísle Šacho-
vého týdeníku.
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PŘEBORY ASIE
Mistrovství Asie vyhrál indický 
velmistr Sethuraman S.P. ziskem 
7 bodů, druhé místo obsadil nej-
výše nasazený hráč turnaje GM 
Le Quang Liem z Vietnamu a třetí 
Číňan Wei Yi (oba 6,5 bodu). Mezi 
ženami byla nejlepší Indka Bhakti 
Kulkarniová. 

V BRNĚ BYL NEJLEPŠÍM  
MARTIN ČERVENÝ

Martin Červený

Bleskový turnaj 
na památku Mirka 
Jurky vyhrál IM 
Martin Červený 
jen na třetí po-
mocné hodnocení 
před Rakušanem 
IM Aco Alvirem 

(oba 12 bodů z 15). Třetí skončil 
FM Jiří Kočiščák s 11 body. Mistr 
republiky IM Vojtěch Plát skončil 
až na 5. místě.

NA PAMÁTKU KARLA TRAXLERA
Ve Veselí nad Lužnicí vzpomněli 
na jednoho z velikánů historie čes-
kého šachu Karla Traxlera. Rapid 
turnaj za účasti 44 hráčů vyhrál 
FM Štěpán Papáček s 6 body před 
Zdeňkem Uřičářem a Františkem 
Korostenskim (oba 5,5 bodu).

SMÍCHOVSKÁ KLÁNÍ MLÁDEŽE 
V turnaji mládeže v Praze na 
Smíchově byl nejlepší Filip Nový 
z Oazy Praha (8 bodů) před Micha-
lem Nechutným z SK Petřín Plzeň 
(7,5 bodu) a Tomášem Hrbkem 
z ŠK Smíchov (7 bodů).

PADESÁTKA LUBOŠE KUCHYNKY

Luboš Kuchynka

V těchto dnech se 
dožívá padesát-
ky hustopečský 
šachista, organi-
zátor, činovník 
a bývalý starosta 
města Hustopečí 
Luboš Kuchynka. 

Významnou měrou se zasloužil 
o rozvoj šachu v Hustopečích 
a stal se významnou osobností 
jihomoravského šachu. Všechno 
nejlepší.

ŠACHISTÉ ZACHRÁNILI ŽIVOT
poakračování ze strany 1

Ležel jsem na silnici pomláce-
nej, než pro mě dojela přítelkyně 
s jejím otcem, které jsem zavolal 
mobilem. Bylo mi tak hrozně, že 
jsem nemohl ani vstát, celej od 
krve, otřes mozku. Nejhorší na 
tom bylo, že ostatní kolem mě 
jen projížděli a nikdo nezastavil, 
prostě mě tam všichni nechali 
ležet. Zařekl jsem se, že takovej 
nebudu. V HK už jsem pomohl 
pár lidem, kteří spadli, převáž-
ně starší lidé. Tady u toho Fina 
jsem ale nevěděl, připadal mi 
relativně ok. Znám ale místní 
byrokracii a než by ho někde 
přijmuli, tak kdo ví, jak dlouho 
by to trvalo. Rozhodl jsem se, že 
s ním zajedu do nemocnice po-
moci mu najít doktora a nějak to 
vyřešit. On říkal, že nemocnici 
najde bez problémů, zadali jsme 
to do navigace, že může řídit. 
Ok, jel tedy do nemocnice a já 
jsem jel kousek s ním, aby se 
v HK neztratil. Když jsem ale ve 
zpětném zrcátku viděl, že občas 
hodil myšku na silnici, tak jsem 
se rozhodl, že s ním do nemoc-
nice pojedu radši taky. U sema-
forů jsem zastavil a běžel k jeho 
autu, jestli je ok, on že ano. Tak 
jsme jeli spolu. Já autem před 
ním a on za mnou. Před nemoc-
nicí byl problém s parkováním 
a zdálo se, že jede nějak divně. 
Tak jsem zastavil auto a běžel 
k němu, jestli je ok a on už začal 
kolabovat a auto pořád běželo. 
Vtáhl jsem se k němu dovnitř 
do auta. Vypnul motor, zabrz-
dil auto a chtěl mu pomoc vyjít 
z auta a on začínal na tom být 
hodně špatně. Přestal mluvit, 
začal se klepat, začal ztrácet 
vědomí... Zakřičel jsem na pár 
lidí kolem, ať zavolaj doktora, 
že mu mezitím pomůžu z auta. 
Ostatní dělali, že mě neslyšej, 
a šli dál – neskutečný! Auta za 
námi jen troubila, ať vypadnem. 

Tak jsem mu řekl, že jsem za 
minutu zpátky, a běžel jsem do 
nemocnice pro pomoc. Odchytl 
jsem sestru na rohu budovy 
a běžel s ní zpátky k autu a tím, 
že nám tam kolabuje člověk. Po 
cca 20 s jsme přiběhli a on už 
nejevil známky života!! Auta 
stále troubila!! Se sestrou jsme 
ho vytáhli na zem a začali re-
suscitovat s tím, že jsem doběhl 
pro doktory, aby nás našli, a se-
stra se ho snažila vrátit zpátky 
do života. Doktoři doběhli cca 
po 2 minutách a začali ho za-
chraňovat. Neskutečné, s jakou 
profesionalitou to zvládli. Po cca 
15 minutách otevřel oči a znovu 
se nadechl, byl to hodně silný 
zážitek! Pravděpodobně měl in-
farkt. Kdybychom jeli dál do prá-
ce, bylo by po něm. Kdybychom 
nejeli s ním do nemocnice, tak 
taky nevím nevím, vzhledem 
k tomu, jak ostatní reagovali, 
když se to začalo zhoršovat. Teď 
je zpátky ve Finsku a v pořádku. 
Od jeho rodiny nám s Káťou cho-
dí děkovné maily.“ 
Oba mladí šachisté zasluhují 
velké uznání a poděkování za 
příkladné a statečné jednání, 
které vedlo k záchraně lidského 
života! Je moc dobře, že jsou 
mezi námi šachisty lidé, kteří 
nejsou lhostejní ke svému okolí 
a neváhají obětavě nabídnout 
pomoc druhému, navíc v ohro-
žení života. 

Luboš Roško a Kateřina Vlčková
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ČEZ CHESS TROPHY

RYTÍŘSKÉ SOUBOJE, VLAK I ROTOPED
Kvalitní a bohatý doprovodný 
program ČEZ Chess Trophy bývá 
již dlouhé roky příjemnou tra-
dicí, letos však dny vymezené 
šachování na Kampě doslova 
praskaly ve švech.

Světová juniorská jednička, ma-
ďarský velmistr Richard Rapport 
v úvodní den předvedl devatenácti 
soupeřům, co čeká jeho hlavního 
soupeře Davida Navaru. Vzhledem 
k velmi zdatným soupeřům, jako 
byl třeba Akaki Sharashenidze 
(ELO 2343), neprošel Richard 
Rapport tříhodinovou simultán-
ku bez bodových ztrát. Úspěch 
v podobě výhry nad velmistrem 
zaznamenali ředitel firmy CORA 
Geo Tomáš Habiňák a ředitel Do-
pravních staveb Brno Vlastimil 
Chládek, remízou uzavřel konečné 
skóre 16,5:2,5 Igor Němec.

Ozdobou festivalu se stal i Štiav-
nický živý šach, který o sobotním 
odpoledni na Střeleckém ostrově 
sledovaly davy turistů a praž-
ských šachistů. Pohybům živých 
figur veleli Richard Rapport 
s Davidem Navarou naslepo. 
Úspěšnější byl v partii maďar-
ský velmistr a po necelé hodině 
a půl, kdy šou plná šermířských 
soubojů probíhala, byl korunován 
vítězem.

Živé šachy se večer dostaly i do 
hlavní zpravodajské relace České 
televize a podrobnější reportáž 
ještě uvidíte v příštím díle pořadu 
V šachu. Ve stejnou dobu, kdy 
Česká televize vysílala reportáž 
z šachového festivalu ČEZ CHESS 
TROPHY 2016, byl v pražském 
kině Ponrepo promítán film Chess 
Train (Šachový vlak), estonsko-
-britské dokumentaristky Maris 
Flabbaové. Filmu, který skvěle 
zachycuje báječnou atmosféru 
Šachového vlaku, aplaudoval za-
plněný sál kina Ponrepo, včetně 

generálního ředitele Výzkumné-
ho ústavu železničního Antonína 
Blažka či australského velmistra 
Iana Rogerse a dalších účastníků 
loňského Šachového vlaku.

Michnův palác byl ještě před 
zahájením první partie zápasu 
v neděli odpoledne svědkem 
jedné velké události. Simultánka 
uzbecko-amerického velmistra 
Timura Garejeva proti dvanácti 
soupeřům přilákala i početnou 

diváckou kulisu včetně odborníka 
na šach naslepo velmistra Vlasti-
mila Horta. Dostalo se i na zdravý 
pohyb, velmistr Garejev odjezdil, 
jak je jeho zvykem, celou simul-
tánku na rotopedu, se zaváza-
nýma očima občas zašátral na 
vedlejším stolíku po zeleninovém 
občerstvení. Po čtyřech hodinách 
a patnácti minutách a nesečte-
ných kilometrech zaznamenal 
přesvědčivou výhru 11:1, remízu 
vybojovali pouze Magda Miturová 
(ELO 2193) a Rudolf Soukal (ELO 
1997).

Na simultánku naslepo naváza-
la výstava šachových fotografií 
z kaváren a hospod. Návštěvníci 
ČEZ CHESS TROPHY 2016 si 
mohli v Michnově paláci až do 
konce festivalu prohlédnout deset 
nejhezčích fotografií ze soutěže, 
která byla organizována v rámci 
projektu Chess café – Tady se hra-
jí šachy. A v 16.00 pak došla řada 
na hlavní bod programu celého 
festivalu, na první partii zápasu 
velmistrů Davida Navary a Ri-
charda Rapporta. 

Petr Boleslav
Foto: Anežka Kružíková

Timur Garejev při simultánce naslepo 
jezdil na rotopedu.

Představení živých šachů na Střeleckém ostrově sledovaly desítky nadšených diváků.
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Richard Rapport vyhrál 
v simultánce 16,5:2,5, cenný skalp 
získali Tomáš Habiňák a Vlastimil 

Chládek, remízu vybojoval 
Igor Němec.

Timur Garejev se zavázanýma očima 
vyhrál 10 partií, remízu s ním vybojovali 

Magdalena Miturová a Rudolf Soukal.

Návštěvníci akce mohli obdivovat  
deset nejhezčích šachových fotografií 
z kaváren a hospod.

Živé šachy byly plné velmi atraktivních 
rytířských soubojů.

S nadšením sledovali v kině Ponrepo  
diváci dokumentární film  „Chess Train“ 
estonsko-britské dokumentaristky Maris 
Flabbaové (na fotografii před zahájením 

projekce s ředitelem ČEZ Chess Trophy Pavlem 
Matochou a tlumočníkem Milošem Zdeňkem).
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MEMORIÁL VUGARA GAŠIMOVA

KDYŽ ANI ČTYŘI VÝHRY V ŘADĚ NESTAČÍ
Po pěti kolech to na 3. ročníku 
Memoriálu Vugara Gašimova 
v ázerbájdžánském Šamkiru vy-
padalo na souboj dvou největších 
favoritů Fabiana Caruany a Ani-
še Giriho. Caruana po čtyřech 
výhrách v řadě byl v čele s impo-
zantní bilancí 4,5 bodu, Giri ho 
stíhal s půlbodovým odstupem, 
ostatní byli zpět s minimálně 
bodovou ztrátou. Nic na tom ne-
změnilo ani 6. kolo, ve kterém 
všechny partie skončily remízou. 
Pořadí v tu chvíli bylo 1. Carua-
na 5, 2. Giri 4,5, 3. Karjakin 3,5, 
4.–5.Harikrišna a Mameďjarov 3. 

Tři kola před koncem bylo téměř 
nemyslitelné, aby turnaj vyhrál 
někdo jiný než Caruana nebo Giri. 
Přesto se neuvěřitelné stalo skut-
kem! Nejlepší domácí hráč Šachri-
jar Mameďjarov, který v tu chvíli 
na vedoucího Caruanu ztrácel celé 
dva body, zapnul na vyšší obrátky. 
Jako první to v sedmém kole odne-
sl jeho krajan Safarli:

ŠACHRIJAR MAMEĎJAROV (2748)  
vs. ELTAJ SAFARLI (2664)
Memoriál V. Gašimova, 
Šamkir (Ázerbájdžán), 7. kolo, 
2. 6. 2016
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Mameďjarov měl sice dvě figury 
proti věži, jak ale tuto výhodu 
využít? Po 34.Sxf7 Jxf7 35.Dd5 
končí partie po 35…Dc2+ 36.Kh3 
Dc8+ věčným šachem, nabízelo 
se 34.Dd3 s dalším 35.Jxf7 Vxf7 

36.Sxf7 Kxf7 s pěšcem více v dám-
ské koncovce, otázkou je ale, jak 
by bílý výhodu uplatňoval.
34.Dh6!?
Místo toho Mameďjarov nastražil 
léčku. 
34…Vc2+?
Proč si teď nedat šach, který z dál-
ky dokonce vypadá hodně dobře? 
To Safarli udělal, ale brzy asi litoval. 
Mělo přijít 34…Da6 35.Sxf7+ (35.
Df4 Vc2+ 36.Kh3 Dc8+ 37.Se6 Dxd8 
38.Dxf7+ Kh8, a po 39.Dxg6 by se 
černý zachránil pěknou patovou 

kombinací 39…Vh2+! 40.Kxh2 
Dd2+ 41.Kh3 Dh2+!=) 35…Vxf7 
36.Jxf7 De2+= s věčným šachem.
35.Kh3 Dd7+ 36.Je6! 
Hrozba matu Dg7 vynucuje braní.
36…fxe6 37.Dxg6+ Kf8 
Možná o trochu lepší bylo 37…Kh8 
38.Dxh5+ Kg7 39.Dg4+ Kf7, ale 
není vidět, jak po 40.h5 účinně 
bránit postupu pěšce.
38.Sxe6 Dg7 39.Dxh5 Vc3 40.Dg4 
Dxg4+ 41.Kxg4 Kg7 42.Kf4 Vc1 
43.Kg5 Ve1 44.Sf5 
1–0

Turnaj se koná na počest ázerbájdžánského reprezentanta Vugara Gašimova, který zemřel 
10. 1. 2014 ve věku 27 let.

Spokojený vítěz Šachrijar Mameďjarov přebírá cenu pro vítěze, Fabiano Caruana (vzadu 
vpravo) jako by stále nevěřil, že mohl přijít o vítězství.
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Před posledními dvěma koly ztrá-
cel Mamaďjarov půlbod a kromě 
toho, oba tito největší favorité ho 
čekali v poledních kolech. Nejpr-
ve v osmém vytáhl na vedoucího 
hráče černými Svěšnikovovu Sicil-
skou a ukázalo se, že to byla dobrá 
taktika:

FABIANO CARUANA (2804) 
vs. Š. MAMEĎJAROV (2748)
Memoriál V. Gašimova, 
Šamkir (Ázerbájdžán), 8. kolo, 
3. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7+q+-+pmk-'

6-+-zp-zp-zp&

5+-tr-zpP+-%

4p+P+-+-zP$

3zPptR-tR-zP-#

2-zP-+QzP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

V pozici diagramu se elegantně 
zbavil slabiny d6…
30…d5!
Caruana asi spoléhal na vazbu…
31.Df3 
…ale Mameďjarov přesně vystihl 
problémy bílého po… 
31…Vdc8! 
Teď bílému nezbývá než jít do 
špatné dámské koncovky.
32.cxd5 Vxc3 33.Vxc3 Vxc3 
34.Dxc3 Dxd5 

Problémy bílého jsou slabí pěšci 
b2 a f5, navíc král černého je v na-
prostém bezpečí.
35.Db4 h5 36.Dxa4 Dd3!
Útočí sice na pěšce f5, ale jde mu 
o pěšce b2. Po jeho pádu se pozice 
bílého zhroutí.
37.g4 Db1+ 38.Kg2 Dxb2 39.gxh5 
Dc2 40.Dg4+ Kh7 41.h6 Kxh6 
42.Dg8 Dxf5 43.Df8+ Kh5 44.f3 
Kxh4 45.Db4+ Df4 46.Dxb3 Dd2+ 
47.Kf1 Kg3! 
A matová hrozba nutí bílého ode-
vzdat posledního pěšce královské-
ho křídla.
48.f4+ Kxf4
Je rozhodnuto, další průběh byl již 
jen formální záležitostí.
49.a4 f5 50.Db5 Dd1+ 51.Kf2 Dc2+ 
52.Kf1 f6 53.Db4+ e4 54.Db5 Kg3 
55.De2 Dxe2+ 56.Kxe2 f4 57.a5 
f3+ 58.Kf1 e3 
0–1

Situace na čele před posledním 
kolem se tak vyrovnala, Carua-
na a Giri 5 bodů a Mameďjarov 
4,5 bodu. A v posledním kole čekal 
na Mameďjarova Aniš Giri a Ca-
ruana hrál černými s Karjakinem. 
Obě partie skončily ve věžových 
koncovkách, ale zatímco Caruana 
svoji partii udržel v remízových 
vodách, partie Mameďjarova s Gi-
rim byla dramatičtější:

ŠACHRIJAR MAMEĎJAROV (2748) 
vs. ANIŠ GIRI (2790)
Memoriál V. Gašimova, 
Šamkir (Ázerbájdžán), 9. kolo, 
4. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7+-+-+-+p'

6-+-+-+-+&

5+-zP-mKRzp-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-+-+-tr"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Asi nejvíce nervózní musel být 
v tuto chvíli Caruana, který měl 
svoji partii ukončenou a netrpělivě 
čekal, jak dopadne tato koncovka. 
Bílý si může sebrat pěšce, správně 
ale pochopil, že volný c-pěšec je 
cennější než okamžitý zisk pěšce.
45.Kd6!
Samozřejmě! 45.Vxg5 Kd7 by bylo 
zbytečnou komplikací.
45…Vd2+
Nebo 45…g4 46.c6 Vd2+ 47.Kc7 
Ke7 48.Ve5+ Kf6 a 49.Vb5 
s výhrou.
46.Kc7 Vd7+ 
Opět 46…g4 není k ničemu, 
47.Ve5+ Kf7 48.c6 Kf6 49.Vb5 s vý-
hrou stejně jako v předchozím pří-
padě. Zbytek už je srozumitelný.

Sergej Karjakin tentokrát ze 4. místa jen 
přihlížel dostihům na čele.

Šachrijar Mameďjarov drtivým finišem převálcoval všechno, co mu stálo v cestě.
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47.Kb6 g4 48.Ve5+ Kd8 49.Vg5 
Vd3 50.Vg8+ Ke7 51.Vxg4 Vb3+ 
52.Kc7 Kf6 53.c6 
1–0

Mameďjarov se tak dotáhl na Ca-
ruanu a podle regulí turnaje si to 
spolu o vítězství rozdali v tie-brea- 
cích. Caruana v prvních dvou ra-
pidových partiích Mameďjarovovi 
zle zatápěl, ale ten se v obou vždy 
téměř zázračně zachránil. Rozho-
dující se ukázala být třetí partie, 
tentokrát již v bleskovém tempu, 
která se rozhodovala (opět) ve 
věžovce:

FABIANO CARUANA (2804) 
vs. Š. MAMEĎJAROV (2746)
Memoriál V. Gašimova, 
Šamkir (Ázerbájdžán), TB3, 
4. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+k+-'

6-+-+-+-+&

5+-zP-+-+p%

4R+-+-mK-+$

3zp-tr-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Oba hráči mají volné pěšce, rozho-
duje každé tempo!
55.Va7+?

A Caruana chybuje, remizovalo 
55.Ke5! – aktivní král, protože po 
55…Vxc5 přijde 56.Kd4! a černý 
nepokryje pěšce a3 a se samotným 
h-pěšcem je pozice remízová; a na 
55…Ke7 stačí 56.c6 Kd8 57.Kd6 
k remíze. 
55…Ke6 56.Ke4 h4 57.Kd4 Vg3 
58.Va6+ Ke7 59.Ke5 h3 60.c6 h2 
A jeden z pěšců projde a černý král 
si s pěšcem c7 poradí.
61.Va7+ Kd8 62.c7+ Kc8 
0–1

Ve 4. partii to ještě Caruana čer-
nými zkoušel, Mameďjarov ale 
partii umně převedl do nestejno-
barevných střelců, která končila 
remízou v 69. tahu. 
Neuvěřitelné se tak stalo skutkem. 
Mameďjarov se stal vítězem Me-
moriálu Vugara Gašimova, ačkoli 
tři kola před koncem ztrácel celé 
dva body! Neskutečné!

Memoriál Vugara Gašimova 
2016 – výsledky
1. Š. Mameďjarov 2748 AZE 6
2. Fabiano Caruana 2804 USA 6
3. Aniš Giri 2782 NED 5½
4. Sergej Karjakin 2773 RUS 5
5. Rauf Mammadov 2655 AZE 4½
6. Pentala Harikrišna 2763 IND 4 
7. Eltaj Safarli 2674 AZE 4
8. Tejmur Radžabov 2726 AZE 4
9. Pavel Eljanov 2750 UKR 3½

10. Hou Yifan 2663 CHN 2½ 

Petr Herejk
Foto: www.shamkirchess.az

O svém triumfu rozhodl Mameďjarov ve třetí tie-breakové partii černými kameny.

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

p r a g u e c h e s s . c z

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života

Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš

Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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Před lety napsal jeden můj šacho-
vý kamarád biografický článek 
s titulkem „Kladný hrdina“. Už si 
přesně nepamatuji, kdo byl jeho 
objektem, ale mám dojem, že jím 
byl famózní Jugoslávec Svetozar 
Gligorič. „Gligo“ dlouho patřil 
mezi nejsilnější hráče planety, 
mnohokrát zvítězil v přeboru své 
země a několikrát také zápolil 
v turnaji kandidátů o právo vyzvat 
mistra světa na souboj o jeho titul. 
Autor článku, který velmistra Gli-
goriče osobně znal, dospěl k ná-
zoru, že mu v účasti v takovém zá-
pasu bránila právě jeho přátelská 
a smířlivá povaha. Poté, co jsem 
dostal za úkol napsat několik strá-
nek o Petru Svidlerovi, kterému 
bude v příštím týdnu čtyřicet let, 
jsem si uvědomil, kolik mají osudy 
těchto dvou velmistrů společného. 
S Petrem Svidlerem jsem se něko-
likrát setkal a vyměnili jsme i ně-
kolik mailů a první slovní spojení, 
které mě při vyslovení jeho jména 
vytanulo na mysli, byl právě onen 
kladný hrdina.
Petr se naučil šachy v šesti letech 
a podle jeho vlastních slov ho ša-
chový virus okamžitě a nevratně 
infikoval. První velký turnaj ode-
hrál v roce 1989, když získal v je-
denácti kolech juniorského pře-
boru Sovětského svazu čtyři a půl 
bodu. Velmistr Petr Svidler je dnes 
považován za velice břitkého tak-
tika a na ostří jeho přesně nabrou-
šených mečů již smutně skončilo 
v rozvalinách svých královských 
pevností mnoho předních světo-
vých hráčů. Zajímavé je ovšem 
to, že když se samotného Petra 
zeptáte na jeho nejlepší šachovou 
kombinaci, nedočkáte se žádných 
spektakulárních jmen protihráčů 
či jména velkého turnaje. Jeho 
vzpomínka patří právě do období 
před rokem 1989. Spokojeně se 
usaďme a uvědomme si, že vůdci 

bílých kamenů v následující ukáz-
ce bylo deset let… 

PETR SVIDLER  
vs. VJAČESLAV STJAŽKIN
1986

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+-snpzpp'

6-zp-+pvl-+&

5+-+qsN-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-+-vL-#

2PzP-+QzPPzP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

1.Jg4 
V pozici, kterou bychom možná 
označili za pro černého bezproblé-
movou, nachází desetiletý Svidler 
zajímavou ideu. Bílý by rád vy-
měnil svého jezdce za soupeřova 
střelce a zdánlivě přitom nasta-
vuje svého izolovaného pěšce. 
Kdo by v partii desetiletých čekal 
v takové „suché“ pozici nějakou 
záludnost… 

1…Sxd4 
A černý ji také neočekává. Nabíd-
nutého pěšce bere a směle hledí 
do budoucnosti. Leč průběh partie 
ukazuje, že se měl černý raději na-
bízeného daru vzdát a pokračovat 
klidně tahem 1…Vac8. 
2.Se5 Jc6 
Na 2…Jf5 přijde 3.Vxd4. 
3.Vxd4! Sxd4 4.Jf6+! 
Nezdráhám se napsat „malý“ Svi-
dler nabízí další oběť, po jejímž 
přijetí se všechny bílé figury do-
stanou na ta nejlepší a přirozená 
pole. Tedy až na jednu. Prozatím…
4… Kh8 
Černý nemůže pochopitelně 
4…gxf6 pro 5.Dg4+ Kh8 6.Sxf6# 
5.Dh5 
Černému visí dáma a hrozí mat. Že 
by konec partie? Na desetiletého 
kluka dost dobré, ale ruku na srd-
ce, to se dalo uvidět…
5…Jf3+! 
Kdepak, konec zdaleka není. Čer-
ný trochu materiálu vrátí a pokry-
je i pole h7. 
6.gxf3 Dd3 

ČTYŘICÍTKA PETRA SVIDLERA

KLADNÝ HRDINA
pokračování ze strany 1

Petr Svidler oslaví 17. června čtyřicáté narozeniny.
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XABCDEFGHY

8r+-+-tr-mk(

7zp-+-+pzpp'

6-zp-+psN-+&

5+-+-vL-+Q%

4-+-+-+-+$

3+-+q+P+-#

2PzP-+-zP-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

7.Kh1! 
Až tento tah je, a to nejen v tom-
to věku, hoden obdivu. Přehodit 
se v propočtu z obětí a útočných 
tahů na takový tah králem, a to 
ještě takto daleko v propočtu, to 
je panečku věc! Můj kamarád IM 
Štefan Gross nazýval takové tahy 
útočným ústupem a měl je velice 
rád. Jedinou bílou figurou, která 
se dosud neúčastnila útoku na čer-
ného krále, je věž na a1. A bílý král 
ji právě uvolnil nádherné útočné 
pole! 
7…Dg6 
Protiútok začínající tahem 7…Vac8 
bílý opět hezky odrazí. 8.Vg1 Df5 
9.Vg5 Vc1+ 10.Kg2 Db1 a hlavní 
slovo dostane opět klidný tah bílé-
ho krále 11.Kh3!+–. 
8.Vg1 gxf6 
Přepočítal se bílý? Jeho dáma visí 
a stejné je to s jeho střelcem na 
e5… Po 8…Dxh5 9.Jxh5 f6 10.Sc3 
Vf7 11.Jxg7 Vxg7 12.Sxf6 Vag8 
13.f4+– dojde na šachovnici k ma-
sové výměně na g7 a vítězství bílé-
ho v pěšcové koncovce.

XABCDEFGHY

8r+-+-tr-mk(

7zp-+-+p+p'

6-zp-+pzpq+&

5+-+-vL-+Q%

4-+-+-+-+$

3+-+-+P+-#

2PzP-+-zP-zP"

1+-+-+-tRK!

xabcdefghy

9.Sc3!! 
Ne, nepřepočítal! Bílý všechno 
viděl a černý se může vzdát. 

Není to parádní výkon jednoho 
z budoucích nejlepších světových 
šachistů? 
1–0

Mezinárodním mistrem se Petr 
stal v roce 1991 a o rok později na 
juniorském přeboru SSSR dělí prv-
ní místo za osm bodů získaných 
v jedenácti hrách. Průlomovým 
rokem byl pro Petra rok 1994, kdy 
v Elistě získal poprvé titul ruské-
ho přeborníka a zvítězil také na 
mistrovství světa do osmnácti let 
hraném v maďarském Szegedu. 
Jeho úspěchy mu poprvé v kariéře 
zajistily účast na šachové olym-
piádě v Moskvě, kde jako druhý 
náhradník získal pět a půl bodu 
v osmi partiích a tím také velmis-
trovský titul. Na lednové ratingové 
listině pak poprvé nahlédl mezi 
sto nejlepších světových šachistů. 
Přes všechny tyto úspěchy však 
pozvánky na silné mezinárodní 
turnaje Petrovu poštovní schránku 
míjely, nicméně čerstvý velmistr, 
mládežnický mistr světa a úspěš-
ný olympionik byl klidný, trpělivý 
a na otázky svého srovnání se 
světovou špičkou sebekriticky 
říkal: „Stále cítím, že ještě nejsem 
na jejich úrovni. Na druhé straně 
ale cítím, že se k nim přibližuji.“ 
Definitivní přiblížení se odehrálo 
v roce 1997. Petr Svidler vítězí díky 
lepšímu pomocnému hodnocení 
na turnaji v Tilburgu před Kaspa-
rovem a Kramnikem a s velkým 

odstupem za sebou nechává další 
hvězdy světového šachu, velmis-
try Adamse, Léka a Širova. Ve vzá-
jemné partii navíc poráží i Garriho 
Kasparova. Dostatek důvodů 
k tomu, aby jedenadvacetiletý ša-
chista prohlásil o svém výsledku 
a výkonu v turnaji něco nanejvýš 
sebevědomého. Petr Svidler toho 
byl ovšem dalek. Na otázku svého 
definitivního vstupu mezi šacho-
vou elitu jen konstatuje: „Učili mě, 
že když budu poctivě pracovat, pak 
vše ostatní přijde dříve či později 
samo. To, o co se snažím, je naučit 
se hrát šachy lépe než dosud.“
Vypočítávat následné Svidlerovy 
úspěchy by bylo zcela jistě plýtvá-
ní papírem. Mnoho vyhraných sil-
ných turnajů, několik medailemi 
ověnčených olympijských účastí, 
sedminásobný triumf na přebo-
rech Ruska, vítězství ve Světovém 
poháru v roce 2011 a také několi-
kanásobná účast v turnajích o titul 
mistra světa a turnajích kandidátů. 
Vystoupat až na nejvyšší stupínek 
se mu ale nepodařilo. Nejblíže 
tomu byl v kandidátském turnaji 
v roce 2013, kdy zaostal jen o půl 
bodu za vítězi turnaje, velmistry 
Kramnikem a Carlsenem. Ke ko-
nečnému triumfu Petrovi vždy ale 
něco chybělo… „Kdybych věděl, co 
mně chybí, pak by se mě to hodně 
pravděpodobně podařilo v průbě-
hu těch turnajů odstranit. Namís-
to toho končím v kandidátských 
turnajích bez výjimky s prakticky 

V roce 2012 mohli čeští fanoušci vidět Petra Svidlera v Praze při zápase ČEZ Chess Trophy 
s Davidem Navarou.
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stejným výsledkem. Hraji dobře, 
daří se mně nacházet a uplatňovat 
nové vlastní myšlenky a po turnaji 
mně všichni říkají: ‚Maladěc! Dob-
ře ses na turnaj připravil. Hrál jsi 
opravdu dobře.‘ Za to si toho ale 
moc nekoupím. V takovém turnaji 
má smysl jen a jen první místo. 
Když ho nezískáš, pak pro tebe tur-
naj ztratil smysl,“ říká velmistr Svi-
dler. Svůj sen o titulu nejlepšího 
světového šachisty ale nevzdává. 
„Pokusím se zvítězit v dalším cyk-
lu, ale víte, jak to je… S každým 
dalším rokem je to vždycky o něco 
těžší.“ 

V roce 1994 se Petr Svidler stal mistrem 
světa juniorů do 18 let, mezi „dospělými“ 
se mu na nejvyšší stupínek (zatím) nikdy 
nepodařilo vystoupat.

Možná právě tady je zakopaný 
pomyslný pes. Petr Svidler na 
šachovnici moc slabin nemá a za 
jeho jedinou Achillovu patu je 
považována jeho psychika. O tom 
může svědčit jeho nedávný finá-
lový zápas se Sergejem Karjaki-
nem na Světovém poháru. Hrál 
nádherné a silné šachy a finálový 
zápas se Sergejem Karjakinem byl 
prakticky „ložený“. Potom se stalo 
cosi a Petr svůj již vyhraný zápas 
ztratil. Je pravděpodobné, že není 
postaven ze stejně odolného ma-
teriálu jako ostatní, a nutno říci 
mladší hráči nejužší světové špič-
ky. Těžko si představit, že by se 
něco podobného stalo například 
aktuálnímu světovému šampióno-
vi. Ve srovnání se sebevědomím 
dnešního mládí se zdá počet 

Petrových sebekritických pozná-
mek, často hraničících s ironií na 
vlastní účet, neuvěřitelně vysoký. 
To z něj činí velice sympatického 
a „lidského“ hráče, ale možná jej 
to trochu vzdaluje od naprostého 
vrcholu. O Svidlerově sebeironii 
jako o limitujícím faktoru psal před 
zahájením kandidátských bojů na-
příklad Sergej Šipov: „Sebeironii 
používá Petr prakticky neustále 
a to je, podle mého názoru, velice 
škodlivé a bolestivé z pohledu jeho 
karmy. Vytváří to pro něj pevný 
strop, který pak nemůže prorazit, 
i když se o to hodně snaží.“
Milovník Anglie, dávající před-
nost klidnému odpočinku, třeba 
s počítačem před procházkou po 
městě. „Nejsem proti procházkám, 
ale chci mít dopředu představu, 
kam půjdu. Nemám rád takové to 
bezcílné chození. Nerad vycházím 
z domu, abych pak jen chodil tam, 
kam mě oči povedou. Vždycky si 
doma představím, kudy půjdu, 
a to třeba i když jsem šel na pro-
cházku s dětmi,“ objasňuje otec 
dvou synů a mě napadá, že by se 
mu zcela jistě nelíbily procházky 
s mým sedmdesátikilovým psem. 
Ten se o moji představu procházky 
příliš nezajímá a velice často naše 
společné chození sklouzne k jeho 
oblíbené hře na bludného Holan-
ďana… Přesto má ale Petr zvířata 
skutečně rád. I jedna z jeho prv-
ních procházek v Praze při jeho 
zápasu s Davidem Navarou mířila 
do zoologické zahrady. „Petře, ty 
asi máš zvířata rád, když jsi hned 
zamířil do zoo,“ ptal jsem se ho po 
skončení zápasu a on mně s náde-
chem smutku v hlasu odpověděl: 
„Máš pravdu, zvířata miluji, ale 
mám jeden problém. Jsem na 
většinu z nich alergický, a tak je 
nemohu mít doma. Ale třeba tady 
v zoo jsem se spřátelil s netopýry, 
a jednoho z nich jsem si dokonce 
i nakrmil.“
Kromě šachů a zvířat má velmistr 
Svidler rád kriket a je jeho nad-
šeným propagátorem. Z obdivu 
k jednomu z nejlepších hráčů této 
hry je jeho nickname na jednom 
z velkých světových šachových 

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

p r a g u e c h e s s . c z

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života

Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš

Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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online serverů „tendulkar“ a svým 
soupeřům dokazoval, že je tohoto 
slavného jména kriketového světa 
hoden. Jeho láska ke kriketu je 
spojena také se sympatiemi k Ang-
lii a britskému národnímu kriketo-
vému týmu. A vše začalo u šachů. 
Petr v posledním roce starého 
tisíciletí pobýval u Nigela Shorta. 
Zrovna v době, kdy Angličané hos-
tili kriketový světový pohár. „Nigel 
se v jednu chvíli zvedl od šachovni-
ce a prohlásil: Pojď, jdeme ven. Ša-
chů už bylo pro dnešek dost. Ukážu 
ti něco jiného. A od té doby tu hru 
miluji,“ vzpomíná ruský šachista, 
jehož další nešachovou sportovní 
láskou je biliár, a pokud sklouzne-
me ke komerčnějším úspěšnějším 
sportům, pak také fanda fotbalové-
ho Arsenalu. 
V posledních několika letech uka-
zuje Petr Svidler šachovému světu 
také svoji další tvář. Poměrně často 

se objevuje v roli online komen-
tátora silných šachových turnajů. 
A je třeba říct, že je i v této roli 
mimořádně dobrý. To, jak sro-
zumitelně a přirozeně vysvětlil 
průběh partie mezi Carlsenem 
a Anandem ve všeobecně nudné 
berlínské, hodně lidí překvapilo, 
o čemž svědčila více než stovka 
nadšených reakcí přihlížejících. 
„Pro mě to není jenom další způ-
sob, jak vydělat peníze,“ říká Petr. 
„Byl jsem jedním z prvních, kdo 
se komentováním partií už na za-
čátku devadesátých let zabýval,“ 
vzpomíná velmistr na dobu, kdy 
ještě neexistovala žádná online 
videa či audio komentáře a své my-
šlenky o průběhu dění na šachov-
nici sděloval ostatním jen pomocí 
klávesnice a chatu. „V průběhu 
komentáře partie nepoužívám po-
čítač, protože ten si může zapnout 
každý. Snažím se lidem ukázat to, 

co jim může ukázat jen málokdo. 
Totiž proces, jak uvažuje nad ša-
chovnici nadprůměrný šachista. 
To je, alespoň si myslím, pro ně 
opravdu cenné. Pomůže jim to 
pochopit dění na šachovnici, ale 
zároveň jim dát návod, jak nad 
šachovnicí, třeba při vlastní partii 
přemýšlet.“ A je zde ještě jeden 
důvod, proč Petr ochotně přijímá 
nabídky ke komentování partií. 
„Nutí mě to souvisle čtyři až pět 
hodin vcelku intenzivně přemýšlet 
nad samotnou hrou. Problém je 
v tom, že když jsem sám a snažím 
se samostatně pracovat a nikdo mě 
přitom nepopohání a nedozoruje, 
tak se mi to moc nedaří. V takovém 
případě nacházím na stole náhod-
ně odloženou, zajímavou knihu, 
nebo program s nápovědou, na 
co bych se mohl podívat v televizi, 
případně si jdu s radostí hrát s dět-
mi… To u komentování nejde.“ 

PETR SVIDLER (2738) 
vs. PETER LÉKÓ (2763) 
[C88] Španělská hra
Saint Louis 2005

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 
Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 
8.h3 
Ruský velmistr volí pořadí tahů, 
které drží na uzdě vyznavače kla-
sického Marshallova útoku. Bílý 
prozatím odkládá postupy pěšců 
c2-c3 a d2-d4 a věnuje se přiroze-
nému vývinu figur. 
8…Sb7 
Ani Lékovi se nechce zabočit do 
klasických španělských pozic. Ty 

Petr Svidler v roce 2012 poskytl rozhovor pro pořad V ŠACHU.
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by se mohly na šachovnici objevit 
po tahu 8…d6
9.d3 Ve8!? 
Nepříliš častý tah, který už ale 
maďarský velmistr v minulosti ně-
kolikrát použil.

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+lzppvlpzpp'

6p+n+-sn-+&

5+p+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+L+P+N+P#

2PzPP+-zPP+"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy

10.a4 
Partie Kramnik-Lékó pokračovala 
10.Jc3 Sb4 11.Jg5 Vf8 12.a3 Sxc3 
13.bxc3 Ja5 14.Sa2 c515.f4 exf4 
16.e5 Jd5 17.Sxd5 Dxg5 18.Sxb7 
s remízou Kramnik-Lékó, 2004
10…h6 
Černý s tahem „d“ pěšce nadále 
vyčkává. Rád by s ním v budouc-
nu, bude-li k tomu vhodná příleži-
tost, postoupil rovnou o dvě pole.
11.Jc3 b4 12.Jd5 Ja5 
Bílý hrozil dostat černého pěšáka 
na b4 do problémů postupem a4-
a5, a tak velmistr Lékó staví do cest 
bílého pěšce jezdcovou barikádu. 
Problémem takového tahu může 
být ovšem to, že se kůň na kraji ša-
chovnice nemusí cítit dobře. 
13.Sa2 Sc5 

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+lzpp+pzp-'

6p+-+-sn-zp&

5sn-vlNzp-+-%

4Pzp-+P+-+$

3+-+P+N+P#

2LzPP+-zPP+"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

14.Sd2! 
Velice silný tah. Díky problémům 
a b4 musí černý měnit na d5. V dů-
sledku výměn se na d5 nakonec 
ocitne bílý pěšec, který odebere 

černému jezdci dobré ústupové 
pole. Zbytek partie je vlastně ze-
jména o nehybnosti černého Ja5.
14…Sxd5 15.Sxd5 Jxd5 16.exd5 
Hlavním úkolem černého by mělo 
být dostat svého jezdce opět do 
hry. Pokud se kůň na dámském 
křídle zadrhne, může mít černý 
problém s odrážením převahy své-
ho soupeře na královském křídle. 
16…Df6 
Černý jezdec bude obtížně hledat 
cesty zpět i po okamžitém 16…Jb7. 
Například 17.c3 bxc3 18.Sxc3 f6 
(18…d6 by nešťastného koně zce-
la umrtvilo) 19.Jh4 s dalším Dg4 
vede k výhodě bílého. 
17.c3! bxc3 
Vítěz partie považoval za lepší al-
ternativu tah 17…Db6 18.Se3 Sxe3 
19.Vxe3 d6 20.Jh4 s malou výho-
dou bílého.
18.Sxc3± 

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+-zpp+pzp-'

6p+-+-wq-zp&

5sn-vlPzp-+-%

4P+-+-+-+$

3+-vLP+N+P#

2-zP-+-zPP+"

1tR-+QtR-mK-!

xabcdefghy

18…Db6 19.Vxe5! 
Snaha bílého o vyčištění cest k čer-
nému královskému křídlu, kde bude 

Ja5 při obraně citelně chybět, je 
pochopitelná. 
19…Sxf2+ 20.Kh1 d6? 
Ucpání pole d6 se černému vy-
mstí. Rozumnou alternativou bylo 
pokusit se probudit koně jeho 
přiblížením k centru dění tahem 
20…Jb7. 
21.Vxe8+ Vxe8 

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-zp-+pzp-'

6pwq-zp-+-zp&

5sn-+P+-+-%

4P+-+-+-+$

3+-vLP+N+P#

2-zP-+-vlP+"

1tR-+Q+-+K!

xabcdefghy

22.b4!+– 
Černá pozice je už téměř jistě mi-
mořádně těžká! Dostat jezdce na 
smysluplné pole je složitým úko-
lem i pro hráče absolutní špičky.
22…Jb7 23.Va2 Sg3 
Nepomáhá ani 23…Da7 24.Ve2 
Vxe2 25.Dxe2 De3 26.Dxe3 Sxe3 
27.a5!+–
24.Ve2 Vd8 
Úpornější bylo 24…Vf8. Černého 
to ale od záhuby zřejmě nezachrá-
ní 25.Jd4 a5 26.Jf5 Se5 27.bxa5 
Jxa5 28.De1! Sxc3 29.Dxc3 f6 
30.Ve7 s vyhranou pozicí bílého. 
25.Jd4 a5 26.Jc6 Vf8 27.Sd4 Da6 
28.b5 Da8 29.Ve7 
Absolutní dominance bílých figur!!! 

XABCDEFGHY

8q+-+-trk+(

7+nzp-tRpzp-'

6-+Nzp-+-zp&

5zpP+P+-+-%

4P+-vL-+-+$

3+-+P+-vlP#

2-+-+-+P+"

1+-+Q+-+K!

xabcdefghy

29…Se5 30.Jxe5 dxe5 31.Sxe5 
1–0

Václav Pech

Petře, všechno nejlepší k narozeninám!



David Navara

MŮJ
ŠACHOVÝ

SVĚT

Múzy jsou vždycky lepší než můry. Zvlášť noční. 
Ty druhé navštěvují kdekoho, ty první jen ty 
vyvolené. Pro šachového velmistra jsou múzy 
životně důležité. Tedy pokud má šachem bavit 
sebe i diváky a destilovat krásu do šedesáti čtyř 

polí. A velmistr David Navara musí mít aspoň dvě – 
hraje geniální šachy a skládá vtipné básně. Obojí 
najdete v této knize o životě a partiích nejlepšího 

českého šachisty. 

Velmistr David Navara (30) je nejlepším 
šachistou České republiky a čtrnáctým 
nejlepším šachistou světa. Vystudoval 

logiku na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, skládá básně a zajímá se 

o sociologii. Stále studuje nové a nové cizí 
jazyky, aktuálně čínštinu a vietnamštinu.

Kniha Můj šachový svět kombinuje 
jeho autobiografii, postřehy z turnajů 

a komentované partie. Chcete-li poznat 
svět šachových velmistrů, ponořte se 

do Navarova vyprávění. Chcete-li se naučit 
lépe šachy, přehrávejte si jeho partie 

a studujte k tomu velmistrovy komentáře. 

S touto knihou pochopíte, jak přemýšlí 
velmistr. 

zájemci si ji mohou 
objednat na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
cena knihy 390 Kč plus poštovné
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4.–14. 6. 2016
Jerevan (Arménie). 16. ME seniorů. 
Hraje se ve dvou věkových kate-
goriích 50+ a 65+, cenový fond 
10 000 €
info@chessfed.am
Tel.: (+374) 10 57 07 58
Tel.: (+374) 93 48 19 77
www.europechess.org

5.–12. 6. 2016
Rožumberok (Slovensko). 
ME amatérů.
Marek Zelnický 
Tel.: +421 907 390 407
marek@sachrbk.sk

10.–12. 6. 2016
Hradec Králové. MČR družstev 
mladších žáků. 9 kol v tempu 
2 × 25 minut + 10 sekund na tah.
Mgr. Svatava Ptáčková
Tel.: 731 782 233
sspmlipkyhk@seznam.cz
sspmlipkyhk.wgz.cz

11. 6. 2016
Praha. Memoriál Břetislava Mod-
ra. Turnaj jednotlivců v rapid ša-
chu. 7 kol, 2×15 minut + 2 s/tah, 
bez zápočtu na Elo. Během turnaje 
grilování na terase hotelu. 
Petr Zvára
petrzvara@hotmail.com
www.sachybohemians.cz

11. 6. 2016
Mosty u Jablunkova. Mostecká 
věž, 15. ročník. Turnaj je sou-
částí GRAND PRIX ČR v rapid 
šachu. Hraje se na 9 kol v tempu 
2 × 13 minut +2 s / tah. Finanční 
cenový fond 27 000 Kč.
Pavel Kantor
Tel.: 724 227 238
pavel.kantor@seznam.cz
www.sachymosty.webnode.cz

11. 6. 2016
Modřišice-Podháj. O rohozecký 
soudek. Rapid šach, švýcarský 
systém na 9 kol, tempo 15 minut 
na partii.
Zdeněk Maršálek
zdenek.marsalek@quick.cz

11.–19. 6. 2016
Teplice. XI. Open Teplice. 9 kol, 
90 minut na 40 tahů + 30 minut 
do konce partie s přidáváním 
30 vteřin za každý provedený tah, 
cenový fond 170 000 Kč. 
Maščák Milan
Tel.: 724 070 707
milan.mascak@gmail.com
www.tepliceopen.cz

12.–19. 6. 2016
Třebíč. FIDE OPEN Vysočina 
2016. 10 kol hraných v tempu 
2 × 90 minut + přídavek 30 sekund, 
přeborem Vysočiny jednotlivců, 
žen, seniorů a kategorií H20, H18, 
D20 a D18.
Mgr. Luboš Svíženský
Sviza81@seznam.cz

16.–26. 6. 2016 
Chalkidiki (Řecko). Mistrovství 
Evropy škol. 
www.europechess.org

17. 6. 1976
Čtyřicet let oslaví 
r uský  ve lmis t r 
Petr Svidler. Je 
č t y ř n á s o b n ý m 
přeborníkem Rus-
ka a několikaná-
sobným reprezen-
tantem Ruska na 

šachových olympiádách.

18.–27. 6. 2016
Praha. Mitropa Cup. Soutěž repre-
zentačních týmů mužů a žen Ra-
kouska, Chorvatska, České repub-
liky, Francie, Německa, Maďarska, 
Itálie, Slovenska, Slovinska a Švý-
carska. ČR budou reprezentovat: 
muži A – GM Hráček, GM Babula, 
GM Michalík, GM Žilka, IM Poní-
žil, muži B – IM Plát, FM Nguyen, 
FM Marek, FM Rýdl, FM Vykouk, 
ženy – WGM Worek, WGM Rodsh-
tein, WIM K. Olšarová.
www.chess.cz

24. 6. – 2. 7. 2016
České Budějovice. Šachový festi-
val Českých Budějovic. Tři turna-
je: Uzavřený velmistrovský turnaj, 
FIDE Open České Budějovice 2016, 
Open Jihočeské univerzity. Ceno-
vý fond 150 000 Kč.
Jiří Havlíček, Tel.: 775 142 262
sachovaskola@qcc.cz

25. 6. – 3. 7. 2016
Brno. OPEN DURAS BVK 2016. 
Švýcarský systém na 9 kol se zá-
počtem A turnaje na FIDE a LOK 
ČR, B turnaje na LOK ČR.
Ladislav Palovský
ladislav.palovsky@gmail.com
Tel.: 603 189 266

2.–10. 7. 2016
Klatovy. XXIV. ročník O pohár 
města Klatov 2016, otevřené mezi-
národní turnaje A a B se zápočtem 
na FIDE, 9 kol švýcarským systé-
mem, 2 hod/partii + 30 s za každý 
tah, bohatý doprovodný program, 
turnaje v bleskovém a rapid šachu, 
rapid turnaje mládeže a seniorů 
a další, cenový fond 70 000 Kč.
Pavel Hrdlica, Tel: 723 514 274
sachklub.klatovy@seznam.cz
www.sachy-klatovy.cz
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