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MITROPA CUP

POPRVÉ V HISTORII ZLATÁ

NECHTE SE ROZMAZLOVAT 

Nigel Short

Máte zbytečných 
cca 70 tisíc a chtěli 
byste se učit šachy 
od nejlepších? Brian 
Callaghan, majitel 
luxusní vily Ezzahra 
v Marrákéši (Ma-
roko), přichystal 

inovativní koncept šachově aktivní 
dovolené. Od 6. do 10. října mohou 
šachoví nadšenci i se svými partnery 
(připravte si dalších cca 20 tisíc pro 
svůj nešachový protějšek) strávit zcela 
výjimečný výukový prodloužený ví-
kend ve společnosti velmistrů Nigela 
Shorta a Stuarta Conquesta, ředitele 
populárního šachového festivalu 
Tradewise, který se každoročně hraje 
na Gibraltaru. Zatímco velmistři se 
starají o šachistovu duševní potravu 
konáním každodenních přednášek 
plných analýz, tipů a praktických rady 
z vlastní kariéry, vysoce kvalifikovaný 

personál se postará o rozmazlování 
těla. Vila Ezzahra nabízí veškerý lu-
xus, který si jen můžete představit. 
Pro příští rok se v šachové lektory pro-
mění sedminásobný ruský šampion 
Peter Svidler a pětinásobný mistr světa 
Viši Ánand. Fotografie z prostředí vily 
Ezzahra si můžete prohlédnout např. 
na serveru ChessBase. 

NEVDĚČNÁ ÚLOHA ŠACHOVÝCH HODIN

Andrej Babiš, Miloš Zeman, Milan Chovanec

Šachové hodiny jako symbol roz-
vážnosti věnoval ve středu prezident 
Miloš Zeman vicepremiérovi Andre-
ji Babišovi (ANO) a ministrovi vnitra 
Milanu Chovancovi (ČSSD). 

pokračování na straně 2

Středoevropský turnaj Mitropa Cup 
se hraje již od roku 1976 a Česká re-
publika, ani dříve Československo, ho 
ještě nikdy nevyhrála. Až do letoška. 
V týdnu 19.–27 června se v pražském 
hotelu Olympik konal Mitropa cup – 
prestižní reprezentační akce, které se 
většinou účastní mladí talentovaní hrá-
či s potenciálem dostat se do základu 
A – týmů svých reprezentací a tedy na 
Olympiádu. Domácí družstvo se akci 
často snaží vyhrát a letošní ročník ne-
byl výjimkou. Reprezentační áčko bylo 
prvním nasazeným týmem se sestavou 
Zbyněk Hráček, Vlasta Babula, Peter 

Michalík, Štěpán Žilka a Cyril Ponížil. 
Ambice týmu byly jistě vysoké, i nej-
větší pesimisté by se shodli na tom, že 
bez medaile by to byl letos propadák. 
V případě odřeknutí některého z po-
zvaných týmů pak má domácí právo 
postavit i druhý tým. Ten byl obsazen 
kompletně mládeží a hráli v něm Plát, 
Nguyen, Rýdl, Vykouk a Marek.

pokračování na straně 16

Z ČEZ CHESS TROPHY  
ROVNOU POD ČEPEC

Richard Rapport a Jovana Vojinović

Maďarský velmistr Richard 
Rapport, který letos v rámci 
šachového festivalu ČEZ Chess 
Trophy pořádaného v Praze po-
razil Davida Navaru, se 23. červ-
na oženil. Ženou mu je dlou-
holetá přítelkyně, srbská WGM 
Jovana Vojinović a na svůj den 
D vyrazili do Dánska. Novopeče-
nou paní Rapportovou jste mohli 
potkat na pražské Kampě, kam 
doprovázela svého manžela na 
ČEZ Chess Trophy. Jeho vítězství 
mohla však sledovat už jen na in-
ternetu, jelikož z festivalu muse-
la odcestovat dříve kvůli zkoušce 
na vysoké škole, kde studuje 
psychologii. Manželé Rapportovi 
spolu žijí v Bělehradě. 

Manželé Rapportovi oba patří mezi 
úspěšné šachisty.

Zápas Česko A vs. Česko B
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pokračování ze strany 1

Aktéři vládní roztržky kolem 
reorganizace policie dorazili na 
Pražský hrad vysvětlit hlavě státu 
okolnosti jejich sporu. Prezident 
je vyzval, aby zklidnili emoce. 
(zdroj: blesk.cz). Že by výběr po-
někud zastaralých, analogových 
hodin naznačoval, v jakém stavu 
se nachází naše politická scéna? 

IDYLKA V DOLOMITECH

Liviu-D. Nisipeanu

Stále větší popula-
ritě se těší Ortisei 
Open, který se hraje 
v malebné vesničce 
Ortisei v úchvat-
ných  italských 
Dolomitech. Jeho 
třetí ročník vyhrál  

za německo hrající Liviu-Dieter Nisi-
peanu, který v devíti kolech nasbíral 
spolu s Holanďanem Janem Werle 
sedm bodů, vítězství mu zajistil tie-
-break. Pěkná přestřelka se odehrála 
mezi velmistry Neverovem (2507) 
a Nabatym (2610).

Valeriy Neverov (2507)
vs. Tamir Nabaty (2610) 
A13 Anglická hra
Itálie, 3. Open Ortisei, 4. kolo
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17.d5! Pěkná oběť pěšce, kterou bílý 
otevírá sloupce a diagonály k útoku. 
17…exd5 18.exd5 Vf8! Jediný tah, 
který drží černého ve hře. Sebrat pěš-
ce nebylo možné. 18…Jxd5 19.Jg5 h6 
20.Sh7+! Kf8 21.Je6+ fxe6 22.Dxe6 
Sf6 23.Dg8#. 19.Jg5! h6 (19…g6 
20.Sb1! Jxd5 (20…Sxd5 21.Jh3 Vd7 
22.Jf4 Sc6 23.Vxd7 Dxd7 24.Dxe7 Ve8 
25.Db4+-) 21.Jxh7 Kxh7 22.Dh5+ 
Kg8 23.Dh8#) 20.Sxf6 Sxf6 21.Jh7 

Sc3 22.Jxf8 Sxe1 23.Je6? (23.d6! To 
byla cesta, jak dosavadní skvělou hru 
dotáhnout do vítězného konce. D 
pěšec je velice silný. 23…Vc8 24.d7! 
Vc7 25.Vxe1 Dxf8 26.d8D Dxd8 
27.De8+ Dxe8 28.Vxe8#) 23…fxe6 
24.Dxe6+ Kf8÷ 25.d6 Sxf2+ 26.Kxf2 
Vf7+ 27.Kg1 Dg5! Nabaty přebírá 
iniciativu, nyní musí hrát bílý přesně, 
aby udržel remízu. Neverov to však 
nedokázal. 28.Se4? De3+ 29.Kh1 
De2! 30.Vg1 Dxe4 
0–1

PŘEDEHRA

Sergej Karjakin a Magnus Carlsen

Těšíme se na to všichni! Letos 
v listopadu v New Yorku postaví 
Magnus Carlsen a Sergej Karjakin 
své armády k největší šachové 
bitvě roku, kdy ve hře bude titul 
mistra světa. Už v červenci se ale 
potkají za šachovnicí také a to na 
jednom z nejsilněji obsazených 
turnajů roku The Bilbao Grand 
Slam Masters Final. Doplní je silná 
čtyřka Hikaru Nakamura, Anish 
Giri, Wesley So a Wei Yi. Napoví 
turnaj v Bilbau, jaký průběh bude 
mít podzimní šachový svátek?

IVANČUK TENTOKRÁT NEUSNUL

Vassily Ivančuk

Ukrajinský vel-
mistr Vassily Ivan-
čuk si ani letos 
nenechal ujít svůj 
oblíbený turnaj 
Capablankův me-
moriál, který se 
hraje na Kubě již 

od roku 1962. Letos byl na pořadu 
jeho padesátý první ročník a stal 
se kořistí právě Ivančuka. Tento 
v mnohém ohledu kontroverzní 
velmistr (nerad se fotografuje a 
nejednou se do partie zahloubal 
tak, že spadnul na čas) na Kubě 
dokázal zvítězit už posedmé. 
Letos mu k tomu stačilo uhrát 
při čtyřech vítězstvích a šesti 

remízách 7/10 bodů, a to se ještě 
nemusel o prvenství s nikým dě-
lit, protože jeho krajan, stříbrný 
Jurij Kryvoručko za ním zaostal 
o celý bod a bronzový Ivan Čepa-
rinov z Bulharska dokonce o body 
dva. Typický „ivančukovský“ styl 
předvedl Ukrajinec v partii pátého 
kola. Černými zvolil neobvyklé za-
hájení, rychle vyrovnal a postupně 
zvyšoval tlak, který bílý neustál 
a udělal rozhodující chybu. 

Leinier Dominguez Perez (2723)
vs. Vassily Ivančuk (2710) 
C70 Španělská hra
Kuba, 51. Capablankův memoriál, 
5. kolo, 13. 6. 2016

33.b3
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Bílý se snaží zbavit tlaku černého, 
ale takhle to nepůjde. (A: Po 33.Jc3 
je hra vyrovnaná, např. 33…Sxb2 
34.Jd5+ Kf7 35.De1 a hrozby vpá-
du bílé dámy pomocí Dh4 nebo 
Da5 dávají dostatečnou protihru. 
35…c3? 36.Dh4±) (B: 33.c3 Dd2 
34.Dxd2 Sxd2 35.Ke2) 33…a5 
34.c3? V těžké pozici bílý chybuje. 
(Po 34.g4 stojí černý jenom mír-
ně lépe.) 34…Dd2 35.Dxd2 Sxd2 
36.Ke2 Sc1 37.bxc4 a4 a pěšce 
nelze zastavit. 
0–1

Kromě hlavního turnaje se hrál 
i vedlejší uzavřený velmistrovský 
turnaj, kde na vítězství stačilo 
6,5/9 bodů a získal je teprve 
šestnáctiletý americký talent GM 
Xiong Jeffery. Zajímavý je po-
střeh vzešlý z řad čtenářů: Mezi 
Ivančukem (vítězem hlavního 
turnaje) a Xiongem (vítězem 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/402606/zeman-chovancovi-s-babisem-chladil-hlavy-dal-jim-hodiny-se-specialnim-casem.html
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velmistrovského turnaje) je rozdíl 
plných 31 let. Šachy jsou zkrátka 
hrou pro každého!

PŘÁTELSTVÍ  
MEZI ČÍNOU A RUSKEM

Jan Nepomniači

V pořadí již desátý 
přátelský zápas 
mezi Ruskem a Čí-
nou, který proběhl 
v Moskvě, skončil 
nejtěsnějším mož-
ným výsledkem 
25,5:24,5 pro Rus-

ko. O vítězství sborné se zasadil 
ženský tým, který porazil své so-
kyně 13:12. Mužské duely skon-
čily nerozhodně 12,5:12,5. Že 
se hrálo v přátelském duchu tak 
trochu dokazuje i nezvykle vyso-
ké procento remíz, v mužských 
duelech 76 % (19 partií skončilo 
remízou, 6 rezultativně), v žen-
ských 64 % (16 partií skončilo 
remízou, 9 rezultativně). Nej-
lepším hráčem rusko-čínského 
zápasu byl Jan Nepomniači který 
dosáhl skóre 3,5/5.

POLSKO vs. EVROPA

David Navara

Řek,  Ukraj inec 
a Čech se sešli 
na … ne, to není 
z a č á te k  v t i p u , 
nýbrž skutečnost. 
Sešli se v polském 
Lublinu, aby jako 
zástupci Evropy 

vytvořili tým, který se utká s tý-
mem Polska. Evropský tým ve 
složení velmistrů Dmitrios Mastro-
vasilis, Martyn Kravtsiv a David 
Navara přehráli své polské soky, 
velmistry Pioruna, Bartela a Tom-
czaka těsně 9,5:8,5. O vítězství 
Evropy se nejvíce zasloužil náš Da-
vid Navara, když byl výkonem 5/6 
vyhlášen nejlepším hráčem turna-
je. O definitivní porážce Poláků se 
rozhodlo až v partii posledního 
kola, když naše šachová jednička 
zdolala Jaceka Tomczaka. Velmi 
rychle byl Navara se svým sou-
peřem hotov v prvním kole, kdy 
se Kacper Piorun dopustil chyby 
v zahájení a český šampion mu 
nedal nejmenší šanci. 

David Navara (2744)
vs. Kacper Piorun (2676) 
D20 Přijatý dámský gambit
Polsko, 8. Evropský šachový festival, 
1. kolo, 13. 6. 2016

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.Jf3 
Sb4+ 5.Sd2 Sxd2+ 6.Dxd2 exd4 
7.Jxd4 Jf6 8.Jc3 Se6 9.e5 Bílý hrál 
zahájení aktivně a získal útočnou 
pozici. Černý by však po správ-
ném ústupu pozici držel. 9…Jg4? 
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Jezdec zde žádnou aktivitu ne-
vyvine a stane se terčem útoku. 
(9…Jfd7! 10.Jxe6 fxe6 11.Sxc4 
De7 12.0–0–0 ) 10.Df4 De7 
11.0–0–0 Jh6 Snaha o dokončení 
vývinu vázne na 11…Jc6 12.Jxe6! 
Dxe6 13.Sxc4 Dh6 14.Sxf7+! Ke7 
15.Jd5+ Kf8 a nyní už bílý může 
měnit dámy a přejít do vyhrané 
koncovky, protože po 16.Dxh6 
gxh6 17.Sh5 už nelze 17…Jxf2?? 
18.Vhf1+- 12.g4! Jc6 13.g5 Jxd4 
14.gxh6 Jf5 15.hxg7 Jxg7 Černé-
mu zůstal král v centru. 16.Vg1 
Jf5 17.Sh3 Aktivnější bylo 17. 
Je4, např. 17…Dh4 18.Vg4 Dh6 
19.Jf6+ Kf8 20.Vg5+- 17…Dh4 
18.Df3 Urychluje svou porážku, 
ale pozice už byla stejně pro-
hraná. 18…Jd4 19.Vxd4 Dh6+ 
20.Kb1 Dxh3 21.Dxb7 Df5+ 
Ještě pomsta, pomstička! 22.Je4 
Dxe5 23.Dxa8+ Ke7 24.Dxa7 
1–0

Tabulka individuálních výsledků
Poř. Jméno Fed. Elo Tým Body %

1. Navara D. CZE 2744 Evropa 5,0 83,3
2. Piorun K. POL 2676 Polsko 3,5 58,3
3. Bartel M. POL 2640 Polsko 3,0 50,0
4. Kravtsiv M. UKR 2634 Evropa 3,0 50,0
5. Tomczak J. POL 2588 Polsko 2,0 33,3
6. Mastrovasilis D. GRE 2606 Evropa 1,5 25,0

KAM UTEKL OD ŠACHU? 

Kurt H. Schneider

Ne každý, kdo 
v mládí vyniká 
úžasným šacho-
v ý m  t a l e n te m , 
v  č e r n o b í l é m 
světě šedesáti čtyř 
polí setrvá. Jeden 
z nejslibnějších ta-

lentů amerického šachu Kurt Hugo 
Schneider, který se v patnácti letech 
stal vítězem na mistrovství juniorů, 
se rozhodl svoje úsilí nasměrovat 
jinam. A kde je kluk z předměstí Fi-
ladelfie s vídeňskými kořeny dnes? 
Řídí jeden z nejpopulárnějších 
YouTube kanálů zabývajících se 
hudební produkcí a má přes sedm 
miliónů návštěvníků. Na žebříčku 
popularity všech hudebních YT ka-
nálů Schneider okupuje 34. příčku 
a neztrácí se ani v žebříčku oblíbe-
nosti všech YouTube kanálů, kde 
mu patří 121. místo. 

TŘI VELMISTŘI  
V BRATISLAVSKÉM FIDE OPENU

Imre Balog

Poslední červnový 
víkend se uskuteč-
nil v Bratislavě již 
tradiční 32. ročník 
memoriálu JUDr. 
Ernesta Nového 
Open Doprastav 
2016. Hlavního tur-

naje se zúčastnilo celkem 24 hráčů, 
startovní listinu  vedli první tři na-
sazení hráči GM Imre Balog (HUN), 
GM Milan Pacher (SVK) a GM Miku-
láš Maník (SVK).
Zkrácený, pětikolový turnaj lákal 
hlavně finanční odměnou pro vítěze. 
Bylo potřené hrát všechna kola na 
výhru, což se podařilo GM Imre Ba-
logovi, který v posledním kole porazil 
GM Milana Pachera a stal se celko-
vým vítězem s plným počtem bodů. 
Vedle hlavního turnaje se v sobotu 
odehrál i bleskový turnaj, ve kterém 
zvítězil také GM Imre Balog s 12 body 
z 13 kol. Doplňkový turnaj v Holan-
ďanech vyhrálo bez prohry družstvo 
Mladí jezdci ve složení FM Samir 
Sahid a Dmitry Nestorenko. Poděko-
vání patří všem hráčům za pohodový 
a bezproblémový průběh, který si 
pohlídal hlavní rozhodčí Martin Sklář.
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MLÁDEŽ V BABYLONU

Z hracího sálu

K ukončení školního roku a hráč-
ské sezony 2015-2016 uspořádal 
šachový klub TJ Slavia Liberec 
letní Babylon Open. Mládežníci 
dostali trička, poháry, pro vítěze 
kategorií sponzor akce Wellness 
Centrum Babylon přichystalo ce-
lodenní vstupenky do Aquaparku. 
Na tento oddychový turnájek se 
v doprovodu trenérů a rodičů se-
šlo rovných 50 mládežníků včetně 
početných výprav z DDM Varns-
dorf, ZŠ Partyzánská Česká Lípa, 
ZŠ Josefův Důl a ŠK Libštát. Při 
samotném turnaji došlo i k něko-
lika zajímavým momentům. Zápis 
výsledku 2-2, zápis obráceného 
výsledku či nechtěného odebrání 

vstupenky do Aquaparku (mlá-
dežník si jej spletl s letáčkem a za 
vrácení sklidil od všech potlesk). 
Celkovým vítězem se stal suve-
rénně Kryštof Hofman s 8 body, 
před Pavlem Haasem 7,5 a prvním 
ze skupiny 6,5 bodových, Filipem 
Dolenským.

ZWARDOŇ  
BLESKOVÝM PŘEBORNÍKEM

Vojtěch Zwardoň

3. ročník „FIDE 
blesk turnaje BŠŠ”, 
akce hraná součas-
ně jako okresní 
přebor Fr ýdek-
-Místek proběhla 
ve Středisku vol-
ného času Klíč 

a startovalo 32 hráčů.  Turnaj se 
hrál na 15 kol s časovým tempem 
3 minuty + 2 s za tah a výsledky 
budou zaslány na výpočet FIDE 
ELO v bleskovém šachu. Vítězem 
a zároveň okresním přeborníkem 
se stal Vojtěch Zwardoň, další příč-
ky patří Sergueiovi Vesselovskému 

a Jakubovi Rabatinovi. V rámci 
turnaje se uskutečnilo i prestižní 
devatenácté utkání „Frýdek proti 
Místku“. Třetím rokem se hraje 
modelem, kdy se výsledek utká-
ní počítá z konečných výsledků 
turnaje. Z historických výsledků 
utkání lze vyčíst, že Místek má nad 
Frýdkem výsledkově mírně navrch 
a tak se čekalo, zda své postavení 
upevní či zaškobrtne. A jak to do-
padlo? Frýdek zabodoval a Místku 
jemně naložil a tak se můžeme tě-
šit, zda odveta v roce 2017 Místku 
vyjde či opět zaškobrtne.

ČEŠI V AKCI
Na dvanáctém ročníku Pražského 
šachového festivalu se Čechům da-
řilo. Uzavřený IM turnaj Memoriál 
Karla Opočenského vyhrál ziskem 
7/9 IM Pavel Vávra a v tabulce ko-
nečného pořadí Openu Zlatá Praha 
A se to v první desítce hned devět-
krát zabarvilo českou trikolorou. 
Na vítězství dosáhl výkonem 7,5/9 
FM David Vichnar. 

UČEBNICE ŠACHU PRO DĚTI

DETEKTIV S PSEM BASETEM

Todd Bardwick

Vždycky mě po-
těší, když vidím, 
že nešachové na-
kladatelství vydá 
šachovou knihu. 
Znamená to, že ša-
chy budou v knih-
kupectvích lépe 

vidět, a také že nejen insideři věří, 
že šachy jsou dobré téma. A když 
do toho tématu někdo vsadí své 
peníze, a to nakladatel při vydávání 
knihy dělá, je ten názor podpořen 
vážným argumentem. Už to není 
jen „řekl bych“, „domnívám se“ 
a podobné kavárenské blafání, ale 
výsledek vážné úvahy a investování 
peněz.
Když mi pošťák tento týden přinesl 
zásilku od nakladatelství Pragma, 
byl to přesně tento případ. V obálce 

byl recenzní výtisk Učebnice ša-
chu pro děti od Todda Bardwicka, 
kterou Pragma právě vydala. Její 
podtitul „Úvod šachového detektiva 
do královské hry“ docela přesně 
naznačuje, jak bude tato učebnice 
koncipována.
Zábavnou formou s velmi dobrou 
grafikou a obrázky, mnoha zku-
šebními diagramy s vysvětleným 
řešením. Děti se podle ní mohou 
šachy nejen dobře naučit, ale navíc 
se u toho rozhodně nebudou nudit. 
Jednodušší testové otázky jsou pro 
„psa baseta“, složitější jsou již pro 
„šachového detektiva“.
Autorem knihy je americký šachový 
mistr Todd Bardwick, který je nejen 
autorem několika šachových knih, 
ale především zkušeným šachovým 
pedagogem. Provozuje Šachovou 

akademii v Denveru a je organizáto-
rem Rocky Mountain Chess Camp, 
jednoho z nejstarších dětských tábo-
rů v Americe.
Kniha je velkého formátu (A4), 
brožovaná v měkkých deskách, má 
180 stran a stojí 248 Kč.

Pavel Matocha
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GRAND CHESS TOUR 2016

MAGNUS CARLSEN ZASE NEJLEPŠÍ

Seriál Grand Chess Tour po pa-
řížském zastavení pokračoval 
v belgické Lovani. Dříve, než 
se tam podíváme, ještě několik 
zajímavých partiových ukázek 
z Paříže.

Dvě partie černými vyhrál v ra-
pid turnaji Carlsen ve Španěl-
ské, ve 2. kole pěkně přehrál 
Vachiera-Lagravea:

MAXIME VACHIER-LAGRAVE (2789) 
vs. MAGNUS CARLSEN (2855)
GCT Rapid Paříž 2016
2. kolo, 9. 6. 2016

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+lwq-+pzpp'

6p+-vl-+-+&

5+pzp-+-+Q%

4P+-zp-+-+$

3+L+P+-+-#

2-zPP+-zPPzP"

1tR-vL-tR-mK-!

xabcdefghy

Zahájení (Španělská) se domácí 
jedničce vůbec nepovedlo, již po 
16 tazích stojí velmi podezřele, 
černý má výraznou prostorovou 
převahu a daleko lepší působnost 
střelců.

17.c3?
Ale tímto tahem bílý ještě vše 
zhoršuje, nutno bylo dokončit vý-
vin 17.Sd2, i když po 17…c4 by měl 
černý výhodu. 
17…c4! 18.Sc2 g6 19.Dh3 dxc3 
20.axb5? 
A definitivně prohrává, i když ani 
20.bxc3 není lepší, protože po 
20…cxd3 ztrácí bílý pěšce buď 
21.Sxd3 21…Dxc3 nebo 21.Dxd3 
Sxh2+ 22.Kh1 Se5. 
20…Vfe8 21.Ve3 cxb2 22.Sxb2 c3 
23.Sc1 
Trpký návrat domů, nešlo 23.Sa3? 
pro 23…Vxe3 24.Dxe3 axb5 se zis-
kem figury–+.

23…axb5 24.Vxa8 Vxa8 25.Sb3 
Po 25.Ve1 není po 25…Sd5 obrany 
proti postupu b-pěšce.
25…Sf4 26.Ve1 Va1
0–1

O dvě kola později Magnus opět 
černými, opět Španělka a opět pro-
blémy bílého již v zahájení:

FABIANO CARUANA (2804) 
vs. MAGNUS CARLSEN (2855) 
GCT Rapid Paříž 2016
4. kolo, 9. 6. 2016

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+lzpqvlpzpp'

6p+-zp-sn-+&

5+p+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3zP-sNP+Q+-#

2LzPP+-zPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

13.Je2?
Caruana chtěl asi svého jezdce 
převést někam na královské kříd-
lo, ideálně na f5, přehlíží ale ele-
mentární taktiku. Že by komplex 
Carlsen?
13…Jxe4! 14.Sxe7 Jc5 15.Sd5 
Sxd5 16.Dxd5 Dxe7 
A černý má pěšce více a o vítězství 
rozhodl vítězným pochodem krále 
v koncovce o 25 tahů později:

XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7+-zp-+p+-'

6-+-zp-+p+&

5+-snP+-+p%

4psN-+-+-zP$

3zPr+-+-zP-#

2R+-+-zP-+"

1+-+-+K+-!

xabcdefghyMaxime Vachier-Lagrave

Komentátor akce Maurice Ashley gratuluje Carlsenovi k vítězství.
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41….Ke7! 42.Jc6+ Kf6 43.Jd4 
Vb1+ 44.Ke2 Ke5 
A padá druhý pěšec, o osudu par-
tie je rozhodnuto.
45.Jf3+ Kxd5 46.Jg5 f6 47.Jh3 Je6 
48.Vd2+ Jd4+ 
0–1

Pěknou taktikou se prezentoval Vla-
dimír Kramnik v souboji se svým leti-
tým úhlavním soupeřem Topalovem:

VESELIN TOPALOV (2761) 
vs. VLADIMIR KRAMNIK (2812)
GCT Rapid Paříž 2016
3. kolo, 9. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+pvl-+pzp-'

6-+p+q+-+&

5zp-+-+-+-%

4P+-zP-+Psn$

3+-zPQ+-+-#

2-zP-+-mKP+"

1tR-vL-trN+-!

xabcdefghy

Výhoda černého je zjevná, Kram-
nik zakončil kombinačně ve vel-
kém stylu.
27…Jxg2! 28.Kxg2 Dxg4+ 29.Kf2 
Dh4+ 30.Kg2 Vxc1! 31.Vxc1 Dg5+ 
Dobere věž zpět a dva volní pěšci 
na královském křídle zaručují čer-
nému jasnou výhodu, Topalov to 
zabalil hned.
0–1

A ještě jedna ukázka, tentokráte 
z bleskového turnaje a oběť dámy 
v podání Magnuse Carlsena:

WESLEY SO (2770) 
vs. MAGNUS CARLSEN (2855)
GCT Blesk Paříž 2016
10. kolo, 12. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+Q+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-vL-+-+-%

4p+n+-+-+$

3zPq+l+LzP-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

28…Dxd1+! 
Krásná oběť dámy, Wesley ihned 
vzdal, nenechal si ukázat variantu 
29.Sxd1 Ve1+ 30.Kg2 Sf1+ 31.Kf3 
Je5+ 32.Kf4 Jxd7–+.
0–1

GCT Paříž celkově
1. Hikaru Nakamura 25½
2. Magnus Carlsen 24½
3. Maxime Vachier-Lagrave 22
4. Wesley So 19½
5. Levon Aronjan 19
6. Aniš Giri 18
7. Vladimir Kramnik 15½
8. Fabiano Caruana 14
9. Veselin Topalov 12

10. Laurent Fressinet 10

Wesley So

Veselin Topalov

ČERNOBÍLÁ 
CESTA

NOVÁ KNIHA VYDANÁ 
PRAŽSKOU ŠACHOVOU 

SPOLEČNOSTÍ

Nejkrásnější studie a úlohy Maria 
Matouše, nejlepšího českého 

šachového skladatele 20. století, 
a bizarní šachové povídky Pavla 

Housera spojují ilustrace Kristiny 
Peřichové v jednu nádhernou 

knihu.

Kniha vyšla i v limitované 
číslované edici (100 ks), vázaná 

v imitaci kůže s raženým 
diagramem, papírovým přebalem 

a všitou stužkovou záložkou.

Na 240 stranách najdete 
45 studií a úloh, 

22 povídek a 36 ilustrací. 

Knihu doplňují biografie 
obou autorů a několik dosud 
nepublikovaných fotografií.

333 Kč + poštovné

(limitovaná edice v imitaci kůže 
999 Kč + poštovné)

zájemci si ji mohou objednat 
na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
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O 5 dní později už hráči seděli 
v Belgii na turnaji YourNextMove 
Rapid v Lovani. Formát turnaje 
úplně stejný, startovní listina 
doznala jediné změny: Laurenta 
Fressineta nahradil Viswanathan 
Anand.
Rapidová část se stala kořistí Mag-
nuse Carlsena, a to i přesto, že prv-
ní den získal pouhé 2 body z 5 par-
tií. Druhý den ale zabral a všechny 
4 partie vyhrál. Před jeho uměním 
se musel sklonit i bývalý mistr svě-
ta Viši Anand:

MAGNUS CARLSEN (2855) 
vs. VISWANATHAN ANAND (2770)
GCT Rapid Lovaň (BEL) 2016
8. kolo, 18. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+-tR-+-+(

7+p+-trr+-'

6p+p+-snkzp&

5zP-sN-zpR+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-zP-+-#

2-zP-+-+P+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Materiál je vyrovnaný, bílý má 
dvojpěšce, ale velký rozdíl ve pro-
spěch bílého je v působnosti figur.
33.Vd6 Kg7 34.Je6+! Kg6 35.Jd8 
Vf8 36.g4! 
A najednou se ukazuje, že černé 
figury jsou v zugzwangu, 36…Kg7 

nelze pro 37.Je6+, věž z f8 se ne-
může pohnout, protože visí jezdec 
a věž e7 kryje b7 i e5.
36…c5 37.b3 Vee8 38.Jxb7
A Anand vzdal, ztrácí totiž ještě 
i pěšce c5. 
1–0

Pěkný závěr partie se povedl Caru-
anovi s Kramnikem:

FABIANO CARUANA (2804) 
vs. VLADIMIR KRAMNIK (2812)
GCT Rapid Lovaň (BEL) 2016
8. kolo, 18. 6. 2016

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7vlp+-wqpzp-'

6p+p+n+lzp&

5zP-+R+-+-%

4-+R+P+N+$

3+PwQ-+-zPP#

2-vLL+-zP-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

32.Jxh6+! 
Pěkná taktika! Nelze vzít 32…gxh6 
pro 33.Dh8#.
32…Kh7 33.Jf5! cxd5 34.exd5! 
Do útoku investoval bílý ještě věž.
34…Df6 35.Vh4+ Kg8 36.Jh6+! 
Kf8 37.Sa3+ Jc5 38.Sxc5+ Sxc5 
39.Dxc5+ De7 40.Jf5!! 
A ještě závěrečný úder s obětí 
dámy, při jejím vzetí hrozí samo-
zřejmě 41.Vh8#.
1–0

S druhým místem s půlbodovým 
odstupem za Carlsenem byl roz-
hodně spokojen Američan Wesley 
So, další dvě místa obsadili Aron-
jan a Anand. Co však překvapilo 

asi všechny, je jméno posledního 
hráče. Se 3,5 bodu červenou lucer-
nu obdržel vítěz z Paříže Hikaru 
Nakamura.

První den bleskového turnaje nej-
lépe vyšel Levonu Aronjanovi, kte-
rý vybojoval 5,5 bodu, a to i díky 
pěkné výhře nad Soem:

LEVON ARONJAN (2792) 
vs. WESLEY SO (2770)
GCT Blesk Lovaň (BEL) 2016
6. kolo, 19. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+rwqkvl-tr(

7zpp+-zppzp-'

6-+p+-sn-+&

5+-+lsN-+-%

4-+-zPP+-+$

3+-+-+-zP-#

2PzPQ+-zPL+"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

14…Sxe4? 
So se nechal nalákat ke kombinaci.
15.Sxe4 Dxd4 
Vypadá to, že černý získává figuru 
zpět, ale…
16.Jxf7! Kxf7 17.Sg6+ Kg8 18.Vd1 
…ale vše je jinak, černý svojí 
kombinací dostal svého krále do 
matové sítě. Smrtelnému převodu 
střelce na f5 nelze čelit.
18…De5 19.Sf4 Da5 20.Sf5 g5 

Viši Anand

Vladimir Kramnik

GCT Rapid Lovaň 2016 rapid
1. Magnus Carlsen 2855 6/9
2. Wesley So 2770 5½
3. Levon Aronjan 2792 5
4. Viswanathan Anand 2770 5
5. Fabiano Caruana 2804 4½
6. Maxime Vachier-Lagrave 2789 4
7. Aniš Giri 2782 4
8. Veselin Topalov 2761 4
9. Vladimir Kramnik 2812 3½ 

10. Hikaru Nakamura 2787 3½



1. ČERVENCE 2016 • ROČNÍK X. • 26|27 9

Po ústupu věže samozřejmě násle-
duje 21.Se6#.
21.Sxc8 Kg7 22.Se3 
1–0

S pěti body s půlbodovým od-
stupem byla hned čtveřice hráčů 
Carlsen, Kramnik, Nakamura a So. 
Druhý den opět začal úřadovat 
Carlsen, s 6 body posbíral o bod 
více než Caruana, Giri a Anand. 
Hodně si přitom pomohl výhrou 
černými na Caruanou:

FABIANO CARUANA (2804) 
vs. MAGNUS CARLSEN (2855)
GCT Blesk Lovaň (BEL) 2016
15. kolo, 20. 6. 2016

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+p+-+-+-'

6-+p+-+pzp&

5tR-+-+p+-%

4R+-+pzP-+$

3+-+-zPn+-#

2-zP-+-zPKzP"

1+-+r+L+-!

xabcdefghy

32…Vxf1! 
Logické řešení velké výhody černého, 
dominuje především jezdec na f3.
33.Kxf1 Vd1+ 34.Kg2 Vg1+ 
35.Kh3 g5! 36.fxg5 hxg5 
Matu pěšcem nelze bránit.
0–1

V bleskové části tak vyhrál Magnus 
Carlsen s bodovým náskokem před 
Aronjanem. S 9,5 bodu skončil spo-
lečně s Anandem a Soem Hikaru 
Nakamura, který si tak po výpadku 
v rapidU trochu spravil chuť.

Celkové pořadí turnaje v Lovani 
tak jasně opanoval Magnus Carl-
sen – 23 bodů a 2,5 bodu náskoku 
hovoří za vše. Spokojeni mohli 
být druhý Wesley So, třetí Levon 
Aronjan a asi i čtvrtý Viši Anand. 
U ostatních bylo asi ke spokoje-
nosti trochu daleko, ale největším 
zklamáním je určitě poslední místo 
Veselina Topalova.

GCT pokračuje turnajem v Sinque-
fieldu začátkem srpna a končí pro-
sincovým turnajem v Londýně.

GCT Rapid Lovaň 2016 blesk:
1. Magnus Carlsen 2855 11/18
2. Levon Aronjan 2792 10
3. Hikaru Nakamura 2787 9½ 
4. Viswanathan Anand 2770 9½
5. Wesley So 2770 9½
6. Vladimir Kramnik 2812 9
7. Maxime Vachier-Lagrave 2789 9
8. Fabiano Caruana 2804 8½
9. Aniš Giri 2782 8

10. Veselin Topalov 2761 6

GCT Lovaň 2016 celkově
1. Magnus Carlsen 23
2. Wesley So 20,5
3. Levon Aronjan 20
4. Viswanathan Anand 19,5
5. Fabiano Caruana 17,5
6. Maxime Vachier-Lagrave 17
7. Hikaru Nakamura 16,5
8. Vladimir Kramnik 16

Aniš Giri 16
10. Veselin Topalov 14

Výsledky Grand Chess Tours po 
dvou turnajích
1. Magnus Carlsen 23
2. Hikaru Nakamura 17
3. Wesley So 17
4. Levon Aronjan 14
5. Maxime Vachier-Lagrave 13
6. Fabiano Caruana 9
7. Aniš Giri 7,5
8. Viswanathan Anand 7
9. Vladimir Kramnik 6,5

10. Veselin Topalov 3
11. Laurent Fressinet 1

Petr Herejk

Levon Aronjan

Hikaru Nakamura

Fabiano Caruana
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V roce 1989 jsem startoval jako 
mladý mezinárodní mistr na 
openu v maďarském městečku 
Zalakaros. Tehdy bylo prestižní 
hrát openy v Maďarsku – bývaly 
tam slušné podmínky, dobré ceny 
a zajímavá sestava účastníků. 

Ke koloritu maďarských openů 
patřila hojná účast hráčů z tehdejší 
NDR – jinam prostě vycestovat ne-
mohli. Ani v Zalakaros 1989, při 8. 
ročníku tohoto turnaje, tomu neby-
lo jinak. Enders, Gauglitz, Paehtz, 
Mohring, Heinig… … Zahrál jsem 
tehdy celkem obstojně a seznámil 
jsem se s organizátorem turnaje, 
mezinárodním mistrem Tamásem 
Horváthem ze Zalaegerszegu. Na-
bídl mi angažmá v místním ambici-
ózním týmu Csuti Antal Zalaegers-
zeg – a začal jsem hrát maďarskou 
ligu. Nebylo to tehdy v Zalakaros 
jediné zajímavé seznámení – mimo 
jiné jsem tam poznal i organizáto-
ra z nedaleké Nagykanizsi László 
Kisse. Dva roky po sobě jsem pak 
o prázdninách hrál v Nagykanizse 
dva mamutí zavřené turnaje (ten 
o něco delší byl s 16 účastníky), 
které László uspořádal. Rozdíl mezi 
oběma místy byl citelný – na jedné 
straně Zalaegerszeg, šachová to-
várna a velkoklub, na straně druhé 
Nagykanizsa, malý oddíl, hrající 
2. maďarskou ligu…  
A o těchto dvou městech a jejich 
dalších šachových osudech je tento 
článek. Připadají mi dostatečně za-
jímavé na to, aby se o nich napsalo, 
a snad zaujmou i vás… 
O maďarském šachu se u nás moc 
nepíše. V Maďarsku jsou přitom 
šachy velmi populární, Maďaři 
dosáhli za několik posledních de-
setiletí takových úspěchů, které 
jim můžeme jen závidět. Námětů, 
o kterých by se dalo psát, je dlou-
há řada. Fenomén Lájos Portisch. 
Fenomén mladší konkurenti Lájose 
Portische (Ribli, Sax, Adorjan). 

Fenomén šachová olympiáda 
v Buenos Aires 1978 a maďarské 
vítězství. Fenomén János Kádár 
(bývalý dlouholetý vládce Maďar-
ska za minulého režimu, generální 
tajemník Maďarské socialistické 
dělnické strany, byl nadšený ša-
chista a velký podporovatel šachu 
v Maďarsku). Fenomén sestry 
Polgárovy. Fenomén Peter Léko. To 
jsou všechno poměrně známé věci, 
já si ale vybral téma, o kterém jste 
pravděpodobně neslyšeli. Souboj 
dvou sousedních provinčních klu-

bů, který nakonec vedl až k jejich 
naprosté dominaci v maďarské lize.
Bezprostředním podnětem ke vzni-
ku tohoto povídání byla moje účast 
na letošním již 35. ročníku openu 
v Zalakaros, kde jsem se dozvěděl 
další nové informace a oprášil staré 
vzpomínky. Další podnět jsem zís-
kal na letošní Mitropě od Zoltána 
Ribliho, dlouhodobě působícího 
v nagykanizském klubu, kterého 
jsem krátce vyzpovídal.
Na letošní open jsem odjel s talen-
tovaným Thai Dai Vanem. I přesto, 
že mu nevyšel závěr podle před-
stav, zahrál solidně – doporučuji 
k přehrání jeho krásnou výhru ve 
francouzské obraně s velmistrem 

Erdosem. Mně se šachově nedařilo 
vůbec nic, ale nezkazilo mi to ra-
dost z toho, že jsem se po tolika le-
tech ocitl na starém známém místě 
mezi dobrými přáteli.
Nebyli jsme s Vanem jediní čeští 
zástupci na letošním openu – v B 
turnaji startovala početná skupi-
na ze severních Čech, které vedl 
Láďa Hrbolka, senior z Mostu. Jak 
mi sdělil, jezdí na tento turnaj do 
maďarských lázní víceméně pravi-
delně, líbí se mu tam a letos tam byl 
snad podesáté… 

To už Láďa překonal v počtu účastí 
i mě, já hrával v Zalakaros do roku 
1997 a letos jsem se vrátil po 19leté 
přestávce… Po roce 1997 se pros-
tě termíny turnaje, který pořádal 
můj klub ze Zalaegerszegu, začaly 
krýt s přebory republik, Mitropami 
a dalšími akcemi, které byly v daný 
moment důležitější a atraktivnější.

Maďarsko je rozděleno na 19 žup 
(megye), a Zalaegerszeg je hlavním 
městem jedné z nich – Zala. Župa 
Zala, pojmenovaná podle stejno-
jmenné řeky a největšího přítoku 
jezera Balaton, leží na jihozápadě 
Maďarska a sousedí se Slovinskem 
a Chorvatskem. Velikostí i počtem 

OHLÉDNUTÍ ZA MAĎARSKÝMI TURNAJI A KLUBY V ZALAKAROS A NAGYKANIZSE

RIVALITA V KRAJI ZALA

Maďarský kraj Zala
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obyvatel je srovnatelná s naším 
Karlovarským krajem. Kromě Za-
laegerszegu (cca 60 000 obyvatel) 
se v župě Zala nachází ještě jedno 
velké město – dopravní křižovatka 
Nagykanizsa (cca 50 000 obyvatel). 
Trochu menší než Zalaegerszeg, 
trochu méně významné… ale 
v mém dnešním vyprávění bude 
hrát důležitou roli.
V župě Zala se nachází i Zalakaros, 
nejmenší maďarské město (1800 
obyvatel), ale nejdynamičtěji roz-
víjející se maďarské lázně. V roce 
1962 zde byly nalezeny termální 
prameny, a samotné lázně, léčící 
choroby pohybového ústrojí či kož-
ní nebo kloubní nemoci, vznikly 
v roce 1965. Poprvé jsem zde hrál 
v roce 1989, ještě před revolucí… 
Tehdy byly v Zalakaros tři hotely 
a občas bylo slyšet němčinu ra-
kouských návštěvníků lázní. Dnes 
je zde hotelů nepočítaně, stejně tak 
jako návštěvníků z České republiky 
(což bylo dříve nepředstavitel-
né – Zalakaros u nás takřka nikdo 
neznal!), a lázeňské centrum se 
mnohonásobně rozrostlo. 
Pokud potřebuje někdo z návštěv-
níků lázní na větší nákup nebo 
potřebuje-li sehnat něco neobvyk-
lého, co v Zalakarosi nedostane, 
musí do města. A když do města, 
tak do Nagykanizse, která je vzdá-
lena od Zalakaros pouhých 17 km. 
Přesto se v Zalakaros „zaháčkovali“ 
a tradiční open pořádají šachisté 
z 50 km vzdáleného Zalaegersze-
gu. Jedná se v posledních letech 
o nejvýznamnější maďarský turnaj, 
letošního 35. ročníku se zúčastnilo 
30 velmistrů. 
Vysvětlení je jednoduché – na roz-
díl od Nagykanizsi je Zalaegerszeg 
město s bohatou šachovou tradicí, 
kde se konala celá řada meziná-
rodních turnajů. Je to rodiště nej-
slavnějšího maďarského šachisty 
Lajose Portische. Ten sice strávil 
svá nejproduktivnější léta v Buda-
pešti, ale místní šach úspěšně těžil 
z jeho popularity. V Zalaegerszegu 
navíc zůstal jeho bratr, meziná-
rodní mistr Ferenc Portisch, také 
velmi silný hráč. Když se naskytla 
možnost pořádat turnaje v novém 

lázeňském městečku Zalakaros, 
využili ji šachisté z hlavního města 
župy. Šachy v Nagykanizse byly 
v té době ještě v plenkách… 
Šachový klub v Zalaegerszegu nese 
jméno místního organizátora a prv-
ního trenéra Lájose Portische, An-
tala Csutiho. Měl dostatek funkcio-
nářů, kteří se obětavě starali o chod 
oddílu, řadu odchovanců – silných 
praktických hráčů, početnou mlá-
dežnickou sekci. Jsem rád, že jsem 
působil právě v tomto klubu – mezi 
tolika moudrými lidmy, od nichž se 
dalo hodně pochytit. Nejen po čistě 
šachové stránce, ale i celkovým 
pohledem na šachy a na to, jak to 
všechno funguje. Maďaři holt vidí 
některé věci jinak než my.

Lajoš Portisch 1968

Dlouhodobý cíl byl jasně nasta-
ven – zisk maďarského titulu. 
A to nebylo vůbec jednoduché, 
maďarská liga byla silná a domi-
novaly v ní budapešťské celky. 
Csuti Antal Zalaegerszeg měl sice 
stabilní kvalitní celek a pohyboval 
se v popředí tabulky, zisk titulu 
mu ale unikal. Na začátku 90. let 
kostru týmu tvořili domácí hráči 
IM Tamás Horváth, jeho bratr 
FM Sándor Horváth, IM Gyula 
Horváth (v žádném příbuzenském 
vztahu k Tamásovi a Sándoro-
vi – o Horváthech ze Zalaegerszegu 
ještě bude řeč) IM Ferenc Portisch, 
WIM Maria Porubszky a další. Na 
1. šachovnici nastupoval velmistr 

z Kecskemétu Attila Groszpeter 
a pravidelně hrával americký vel-
mistr Alex Sherzer, který studoval 
v Budapešti medicínu. Alex byl 
vážený člověk – nejenže se dobře 
znal s rodinou Polgárových, ale 
v maďarské metropoli se několikrát 
setkal a analyzoval s Robertem Fis-
cherem. Bobby tenkrát po druhém 
zápase se Spasským (1992) něja-
kou dobu bydlel v Budapešti. Alex 
neuměl maďarsky – jeho výuka na 
budapešťské univerzitě probíhala 
v angličtině – zato obstojně mluvil 
rusky.
Maďarská liga byla specifická nejen 
tím, že se několikrát od roku 1990 
měnil formát soutěže (hrálo se na 
15 šachovnicích, s povinnou žen-
skou šachovnicí, s povinným juni-
orem, pak jen na 12 šachovnicích), 
ale především tím, že se hrálo 
„olympijsky“ – rozhodovalo skóre. 
Zápasové body byly až jako druhé 
kritérium. Každá partie tedy byla 
důležitá a často se stávalo, že právě 
proti outsiderům se nastupovalo 
v nejsilnější sestavě, aby se dosáhla 
co nejvyšší výhra. Výsledky typu 
10:2 nebo 11:1 nebyly výjimečné. 
Když se dostal soused z Nagyka-
nizsy do nejvyšší maďarské soutě-
že (podle Zoltána Ribliho to bylo 
někdy okolo roku 1992), vládla 
v Zalaegerszegu spokojenost. Bude 
to jistá výhra a nemusí se daleko 
cestovat. To také nějakou dobu pla-
tilo. Šachový život v Zalaegeszegu 
byl v 90. letech dobře zaběhnutý: 
od října do dubna maďarská liga 
a nakonec druhé nebo třetí místo, 
v květnu open v Zalakaros, po 
prázdninách Evropský pohár, který 
klub pravidelně hrával. Do oddílu 
postupně přestoupili velmistři 
z Budapešti bratři Jozsef a Csaba 
Horváthovi, Gyula Sax, a domů se 
po letech vrátil Lajos Portisch. Mezi 
řadou talentovaných místních od-
chovanců vyčníval Adam Horváth, 
který se brzy stal velmistrem 
a pomohl uskutečnit dávný recesi-
stický sen – k jednomu ze zápasů 
Evropského poháru nastoupil tým 
složený ze samých Horváthů – Jo-
zsef, Csaba, Adam, Gyula, Tamás 
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a Sándor! V Zalaegerszegu nikdy 
nechyběl smysl pro humor.
Sestava CA Zalaegerszeg se kon-
cem 90. let stabilizovala (Portis-
ch, Sax, J. Horváth, Cs. Horváth, 
Groszpeter, Konopka, A. Horvath, 
G. Horvath,… ), ale titul stále 
nepřicházel.

Judita Polgárová 2008

V Nagykanizse se začínalo skrom-
něji, jak jsem již popisoval. Po 
postupu do 1. maďarské ligy tým 
posílil Zoltán Ribli, bývalý kan-
didát mistrovství světa a velká 
osobnost. To byl důležitý základ. 
Dále v Nagykanizse začali působit 
velmistři József Pintér a Ivan Fa-
ragó a z podceňovaného týmu se 
postupně stával nebezpečný sou-
peř. I zde nakonec vyrostlo kvalitní 
funkcionářské zázemí (László Ki-
sse, který vážně onemocněl, nahra-
dili jiní – především Tamás Násna-
dy) a bylo odhodlání něco dokázat. 
Z otloukánka se stal nepříjemný 
soupeř, a i když byl CAZ papírově 
silnější a končil v maďarské lize 
lépe, ve vzájemných soubojích byli 
nejednou úspěšnější hráči Nagyka-
nizse. Myslím, že u Nagykanizsi 
byla také silná motivace pokořit 
svého krajského rivala.
Velký rozdíl mezi oběma týmy byl 
v získávání finančních prostředků 
na fungování oddílu. Csuti Antal 
Zalaegerszeg získával určité dotace 
od společnosti Hydrocomp, pře-
vážnou část příjmů ale zajišťovalo 

město. Šachy měly v Zalaegersze-
gu výsadní postavení a to se ne-
změnilo ani po postupu místních 
fotbalistů do nejvyšší maďarské 
soutěže. Nahrávalo tomu i to, že 
předseda CA Zalaegerszeg, dr. Ti-
bor Varga byl dlouhá léta ve vedou-
cích funkcích na městském úřadě 
v Zalaegerszegu.
Naproti tomu šachy v Nagykanizse 
dlouho sponzorovala místní největ-
ší továrna Tungsram (výroba žáro-
vek) a následně především firma 
Aquaprofit, což je, jak vysvětloval 
Zoltán Ribli, úspěšná společnost 
zabývající se projekty pláží (na 
Balatonu?) a lázní (úplný název 
oddílu je Aquaprofit Nagykanizsai 
Tungsram Sakk-Klub, často uvádě-
no jako Aquaprofit NTSK).
Pak se stalo to, co se stát muselo 
a co už dlouho viselo ve vzduchu: 
v sezóně 2001/2002 se Zalaegers-
zeg konečně stal mistrem Maďar-
ska (s jedinou kaňkou – prohrou 
s Nagykanizsou). Sousedé ale byli 
také úspěšní, stabilizovali kádr 
(Igor Štohl a Levente Vajda) a skon-
čili druzí. V další sezóně – mé za-
tím poslední v Maďarsku – AC své 
prvenství obhájil (opět se stejnou 
kaňkou jako minulý rok). Pak jsem 
z různých důvodů – především 
termínových – přestal maďarskou 
ligu hrát, ale srdcem jsem zůstal 
v Zalaegerszegu. Když jsem pak vi-
děl své týmové kolegy na různých 
turnajích a ligách, vždy referovali, 
co je v oddíle a maďarské lize no-
vého. A zprávy to byly často velmi 
nečekané.
Další roky probíhaly v ostrém 
konkurenčním boji mezi Zalae-
gerszegem a Nagykanizsou. Do 
Zalaegerszegu přestoupil Igor 
Štohl a maďarský velmistr Zoltán 
Gyimési. Později na soupisku při-
byli hráči jako Alekseev, Tiviakov, 
Chenkin, Korneev, Landa… Nagy-
kanizsa naopak získala z domá-
cích es Juditu Polgárovou a Csabu 
Balogha, na soupisce figurovali 
Anand, Širov, Nisipeanu, Carua-
na, Naiditsch, Beljavskij a mnoho 
dalších zahraničních velmistrů. 
Z nich bych vyzdvihnul úspěš-
ně hrající velmistry Kotroniase 
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a Bobrase. (Maďaři jsou velmi be-
nevolentní k soupiskám v ligových 
soutěžích. Na rozsáhlých soupis-
kách Zalaegerszegu a Nagykanizsi 
nezřídka hráči s ratingem přes 
2500 figurovali okolo 20. místa 
sestavy.) 
Došlo tak ke kuriózní situaci, kdy 
nejsilnější hráči Maďarska jezdili 
hrát za týmy na samém západním 
okraji Maďarska, do župy Zala. 
Zpočátku Zalaegerszeg pokračoval 
ve vítězném tažení a v následují-
cích pěti letech přidal další čtyři 
mistrovské tituly. Jen v sezóně 
2006 -2007 ho vystřídala na prv-
ním místě – Nagykanizsa, pro 
kterou to byl premiérový titul. Pře-
devším od Tamáse Horvátha, který 
se stal kapitánem maďarské repre-
zentace a vídal jsem se s ním na 
ME družstev a olympiádách, jsem 
se dovídal v průběhu let aktuality, 
vybírám ty nejzásadnější: 

1)  Lajos Portisch přestoupil ze 
Zalaegerszegu do Nagykanizse! 
(ani jsem se neptal na podrob-
nosti, cítil jsem, že to je citlivé 
a velmi ožehavé téma – bylo 
to v době největší konkurence 
mezi oběma sousedními městy. 
Podrobnosti mi sdělil až Zoltán 
Ribli. Výborně dokreslují hlavní 
téma tohoto článku, ale k publi-
kaci se nehodí)

2)  Zemřel dr. Tibor Varga a město 
Zalaegerszeg razantně omezilo 
finanční podporu šachovému 
klubu. Bylo třeba poohlédnout 
se po nových sponzorech.

3)  Nagykanizsa vyhrála v maďar-
ské lize 48 zápasů v řadě (!) 
a získala popáté titul! 

4)  (na olympiádě v Istanbulu 
2012): Zalaegerszegská kasa 
je prázdná, přes léto se ne-
podařilo sehnat žádného vý-
znamného sponzora. Klub se 
rozhodl dobrovolně sestoupit 
z maďarské ligy (! – edávný 
mistr…) Příští sezónu bude 
hrát jen s domácími hráči ve 
2.lize, snad zase přijde chuť do 
šachu a možná nový sponzor. 
(tak se i stalo, CAZ samozřejmě 
s přehledem postoupil zpět, ale 
od té doby hraje v 1.maďarské 
lize již jen „druhé housle“)

Tím bylo v podstatě ukončeno 
šachové soupeření mezi Zalaeger-
szegem a Nagykanizsou, dvěma 
sousedními městy na západě 
Maďarska. Soupeření, ve kterém 
neustálé posilování soupisek při-
pomínalo závody ve zbrojení. Zpo-
čátku podceňovaná Nagykanizsa, 
opírající se o podstatně stabilnější 

finanční zázemí, má nyní jasně 
navrch. Svou neuvěřitelnou sérii 
vítězných zápasů v maďarské lize 
natáhla k číslu 55, než po pěti 
letech okusila hořkost prohry 
v zápase s Paksem. Právě Paks, 
tým z města na Dunaji, které je 
známé svou jadernou elektrárnou, 
je nyní po odchodu Zalaegersze-
gu z výsluní největším soupeřem 
Nagykanizsi v maďarské lize. 
V případě Nagykanizsi se nabízí 
srovnání s naším Novým Borem. 
S tím rozdílem, že pro novoborské 
je prioritou úspěšně se prosadit 
v evropských pohárech, zatímco 
Aquaprofitu NTSK stačí převaha 
na domácí scéně. 
Bilance týmů z kraje Zala v novém 
tisíciletí je více než úctihodná: 
6 titulů pro Zalaegerszeg, 9 titulů 
pro Nagykanizsu. A k tomu řada 
2. a 3. míst… 
Jak mi řekl během letošního ope-
nu v Zalakarosi Sándor Horváth, 
šachy v Zalaegerszegu musí pokra-
čovat. Je třeba pečovat o silnou ša-
chovou tradici města. V maďarské 
lize chtějí stabilně hrát v 1. polovi-
ně, nějací sponzoři se také objevili. 
Uvidíme, zda nedojde v budoucnu 
k novému kolu soupeření s kraj-
ským rivalem!
A tak zřejmě jediné, co může ša-
chová Nagykanizsa Zalaegerszegu 
v současné době závidět, je právě 
tradiční open v Zalakaros, rodin-
né stříbro velkoklubu Csuti Antal 
Zalaegerszeg…  

Michal Konopka

Michal Konopka
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OPEN TEPLICE

V TEPLICÍCH UŽ POJEDENÁCTÉ
Organizátoři na severu Čech 
zorganizovali svůj open už poje-
denácté a každým rokem se jim 
daří dělat turnaj silnější a sil-
nější. Zvláště špička startovního 
pole obsahovala i letos mnoho 
zvučných jmen – mj. Alexandr 
Běljavský, čtyřnásobný přeborník 
SSSR nyní reprezentující Slovin-
sko, „Pražák“ Sergej Movsesjan, 
čínská reprezentantka Zhao 
Xue, rodina holandských talentů 
Van Foreestů v čele s nejstarším 
Jordenem, Paraguayec Axel Ba-
chmann, „Islanďanka“ Lenka 
Ptáčníková a mnozí další.

Kromě toho byl turnaj (stejně jako 
v předchozích letech) Krajským 
přeborem Ústeckého kraje.
Na startu se sešlo celkem 180 hráčů 
a hráček, reprezentujících 30 růz-
ných krajin.
Ačkoli na turnaji bylo aplikováno 
Sofijské pravidlo, byl turnaj na 
špici hodně vyrovnaný, ba přímo 
až remízový. Během celého prů-
běhu nebyl žádný hráč schopen 
„utrhnout se“ do samostatného 
úniku a do cíle nakonec dorazila 
společně velká skupina 7 hráčů se 
sedmi body, kteří si dohromady 
připsali pouze jedinou partiovou 
prohru.
Tím jediným, a řekl bych i nejvíce 
bojujícím, byl český velmistr Jiří 
Štoček, pomocná hodnocení jej 
však nakonec zařadila až na páté 
místo. Na stupních vítězů se tak 
seřadila trojice Movsesjan, Vorobi-
ov, Běljavský.
Skokanem turnaje se stal pro 
mezinárodní elolistinu neznámý 
čínský trenér An Yanlong, který 
na turnaji dosáhnul performance 
2274. I z jeho příkladu je zřejmé, 
že Čína disponuje mnoha silnými 
hráči, o kterých „se neví“.
Přál bych pořadatelům, aby se jim 
i v dalších letech podařilo uspořá-
dat tak silný turnaj.

SERGEJ MOVSESJAN (2660)
cs. JORDEN VAN FOREEST (2578)
[C72] Odložená Steinitzova obra-
na španělské hry
Teplice open, 8. kolo, 18. 6. 2016
Komentuje: GM Sergej Movsesjan

1.e4 e5 Shodou okolností jsme 
se s talentovaným holandským 
mladíkem potkali téměř přesně po 
roce. Vloni to bylo také v 8. kole, 
opět jsem měl bílé a partie se 
dokonce odehrála opět na druhé 
šachovnici! Doufal jsem, že na 

tomto podobnost s loňským rokem 
skončí, jelikož zmiňovaná partie 
skončila dělbou bodu. 
2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 d6 V pří-
pravě jsem si všiml, 6e Jorden tuto 
poněkud méně hranou výstavbu 
používá vcelku často se solidními 
výsledky. 
5.0–0 Za hlavní pokračováni v této 
pozici je považováno spíše 5.c3 
5…Sd7 6.c4!? Můj soupeř v před-
chozích partiích dokončoval vývin 
figur po Jge7, g6 a Sg7. Usoudil 
jsem, že se v pozicích po „klasic-
kém” Jf6, Se7 nemusí cítit úplně 
pohodlně, přece jen v 17 letech 
málokterý hráč má zkušenosti se 
všemi druhy Španělské obrany.
6…Jf6 Po 6…g6 7.d4 exd4 8.Jxd4 
Sg7 9.Se3 má bílý příjemnější hru.
7.Jc3 Se7 

XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7+pzplvlpzpp'

6p+nzp-sn-+&

5+-+-zp-+-%

4L+P+P+-+$

3+-sN-+N+-#

2PzP-zP-zPPzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

8.d3 8.d4 by vedlo předčasnému 
zjednodušení pozice 8…Jxd4 
9.Jxd4 exd4 10.Dxd4 Sxa4 11.Jxa4 
0–0 12.Jc3 Jd7 13.Jd5 Sf6 a černý 
stojí celkem v pohodě. 
8…0–0 9.h3 Jd4 Mladý Holanďan 
se snaží hledat cestu k vyrovnání 
přes výměnu lehkých figur, cenou 
je ale mírné pochroumání pěšcové 
struktury. 
10.Jxd4 Sxa4 11.Dxa4 exd4 
12.Je2 c5 13.Jg3 Bílý jezdec se 
okamžitě zapojuje do hry, černý 
musí řešit hrozbu Jf5. 
13…b5!? Přiznám se, že jsem tak 
trochu počítal s tím, že můj mladý 

Vítěz turnaje Sergej Movsesjan.

Jiří Štoček uhrál stejný počet bodů jako vítěz.
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soupeř nebude chtít hrát pasivně 
a pokusí se o aktivní protihru. 
14.Dc2 Soupeře by určitě potěšilo 
14.cxb5?! Dd7 
14…bxc4 15.Dxc4 d5 16.exd5 
Dxd5 

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+-+-vlpzpp'

6p+-+-sn-+&

5+-zpq+-+-%

4-+Qzp-+-+$

3+-+P+-sNP#

2PzP-+-zPP+"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

17.b3 Po partii mi Jorden říkal, že 
tento tah trochu podcenil. Bílý se 
nevyhýbá výměně dam, ovšem po 
dobrání na c4 pěšcem b3 a dalším 
Sf4 by černý měl problém udržet 
věž na veledůležitém sloupci „b”. 
17…a5?! Černý vcelku přirozeně 
chce vyřešit problém dámského 
křídla výměnou pěšce „a”, v partii 
se ale ukáže, že to těsně nestihne. 
Blízko rovnováze by byl černý 
po 17…Sd6 18.Sd2 Dxc4 19.bxc4, 
ovšem i tady by ho čekala pasivní 
obrana. 
18.Sf4 Teď již bílý bude kontrolo-
vat pole b8 a výměna dam by byla 
pro černého problémem. 
18…a4 19.Vfe1 Vfe8 20.Je4 
Dc6? Tento tah se da označit za 

rozhodující chybu. Jordenovi se 
moc nelíbilo 20…Df5 21.Jd6 Sxd6 
22.Sxd6, ani nepříjemná koncovka 
po 20…Dxc4 21.Jxf6+ Sxf6 22.bxc4 
ale přece jen by cokoliv z toho bylo 
menším zlem. 
21.b4 Jd5 22.b5 Dd7 

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+-+qvlpzpp'

6-+-+-+-+&

5+Pzpn+-+-%

4p+QzpNvL-+$

3+-+P+-+P#

2P+-+-zPP+"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

23.Jd6! Na tento „hák” černý úpl-
ně zapomněl, najednou je jeho 
pozice v troskách. 
23…Sxd6 O moc lepší není ani 
23…Jxf4 24.Dxf7+ Kh8 25.Jxe8 
24.Dxd5 Vad8 a černý se vzdal, 
aniž si počkal, zda si bílý vybe-
re 25.Sxd6 nebo 25.Vxe8 Dxe8 
26.Sxd6, v obou případech by bílé-
mu zbyla figura navíc. Problémem 
černého je slabá poslední řada 
24…Ved8 25.Sxd6 h6 (25…Dxd6 
26.Ve8+) 26.Dxc5 Vac8 27.Db4 
Dxd6 28.Ve8+ 
1-0

Pavel Šimáček

Hrací sál

medailisté, zleva Evgeny Vorobiov, Sergej Movsesjan, Alexander Beliavsky
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Začátek soutěže jsme procházeli 
úspěšně, kdy se pouze Rakuša-
nům a Italům podařilo s námi 
zremizovat. Po šesti kolech jsme 
tak měli společně s Němci 10 bodů 
a třetí Rakušané na nás ztráceli již 
celé čtyři body. Zápas „o zlato“ se 
bohužel pro nás nevyvíjel příliš 
pozitivně a poté, co jsem se stal bí-
lými obětí domácí přípravy mého 
soupeře, byla situace kritická. Za 
stavu 1:2 dohrával Zbyněk Hráček 
divokou partii s teprve sedmnácti-
letým Donchenkem, kde se hráči 
po ostrém boji nakonec shodli na 
remíze v časové tísni. Pozice sice 
byla vyhraná pro našeho hráče, to 
ale pouze očima počítačů, jejichž 
hra je v komplikovaných pozicích 
pro člověka nenapodobitelná.

Po této prohře by na český tým 
vsadil málokdo, hned další zápas 
se ale situace částečně zlomila. 
Překvapil totiž tým Švýcarů, který 
brzy po začátku vedl s Němci 2:0 
a ze dvou pozic se jim podařilo 
ještě potřebného půl bodu udělat. 
Za stavu 1.5:1.5 u nás ještě bojoval 

o zápasové dva body Zbyněk 
Hráček s Gaborem Pappem ve 
výrazně lepší koncovce, která se 
ale nakonec bohužel stočila pouze 
do remízy. I tak ale byla situace do 
posledního kola napínavá, protože 
nás čekali slabší Slovinci, zatímco 
Němci museli ještě změřit síly se 
silnými Maďary.

Protože jsme měli stejné skóre jako 
Němci a o jeden zápasový bod 
méně, v posledním kole jsme ne-
museli hrát žádné dostihy na skóre 

a stačilo nám získat 2,5 bodu. Zby-
tek už byl v rukou našich spojen-
ců – Maďarů. Zápas se Slovinskem 
se vyvíjel v náš prospěch, hned 
po zahájení jsme stáli na všech 
čtyřech šachovnicích lépe, navíc 
proti týmu s jediným mezinárod-
ním mistrem v sestavě. To se jevilo 
jako jasná záležitost, nakonec však 
mohlo vzniknout ještě pěkné dra-
ma. Celý turnaj skvěle hrající Peter 
Michalík svého soupeře porazil 
s přehledem a zaslouženě získal 
ocenění pro nejlepšího hráče tur-
naje. Po pravici sedící Cyril Ponížil 

MITROPA CUP

POPRVÉ V HISTORII ZLATÁ
pokračování ze strany 1

Cyril PonížilPeter Michalík

Pohled do hracího sálu

Zbyněk Hráček
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také odehrál turnaj ve velkém sty-
lu a s performance přes 2700 byl 
druhým hlavním tahounem naše-
ho týmu. V partii se však dostal do 
o něco horší pozice a vše koruno-
val jednotahovou ztrátou figury, 
kterou soupeř naštěstí nenašel. 
Přijal ji teprve o tah později, kdy 
už to za něj ale bylo prohrané. Za 
stavu 2:0 mi soupeř nabídl remízu, 
a přestože bych normálně ve hře 
pokračoval, rozhodl jsem se týmu 
nedělat vrásky a zápas jsem roz-
hodl v náš prospěch. Zbyněk tak 
měl možnost dohrát svou partii 
bez nervů. Nakonec i u něho remis 
a porážíme Slovince 3:1.

Bitva mezi Němci a Maďary se 
vyvíjí zajímavě. Na třetí šachov-
nici Maďar vyměnil dámu za dvě 
lehké figury a tři pěšce, po čemž 

byla pozice velmi zajímavá a mi-
nimálně na pohled i výrazně lepší. 
Opačný náboj měla pozice na 
desce čtvrté, kde Němec s přehle-
dem odrazil pokus o překvapení 
soupeře v Katalánu s předčasným 
dxc4 a b5. Přestože se pozice pak 
téměř srovnala, na této šachovnici 
to vypadalo pro Němce na celý 
bod. Skvěle hrající Erdos na druhé 
šachovnici stál černými dokonce 
o něco lépe, soupeř ale bez větších 
problémů remis udržel. Zatímco 
všichni upínali své naděje přede-
vším k chaotické pozici s nevy-
rovnaným materiálním stavem na 
třetím prkně, zářez dostali Němci 
na šachovnici první v souboji mezi 
vycházející hvězdou Donchenkem 
a Maďarskou stálicí Pappem. Ma-
ďar získal v zahájení prostorovou 
převahu a soupeři se nepodařilo 

jeho tlak eliminovat. Po přechodu 
do prohrané pěšcovky tak bylo té-
měř jasné, že Němci už vyhrát ne-
mohou. Třetí šachovnice viděla již 
jen zoufalou dámu bojující v kon-
covce proti jezdci, věži a třem 
pěšcům. Partie nakonec skončila 
opakováním tahů a výsledek 2:2 
znamenal pro Německo druhé 
místo. Třetí místo vítězstvím v po-
sledním kole obsadili Italové.

ŠTĚPÁN ŽILKA (2533, CZE)
vs. JIŘÍ RÝDL (2419, CZE) 
[D43] Poloslovanská obrana 
dámského gambitu
Praha, Mitropa Cup
1. kolo, 19. 6. 2016
Komentuje: GM Štěpán Žilka

Ke svému komentáři jsem si vybral 
svou jedinou vyhranou partii a to 
tu z prvního kola, kdy jsme na-
stoupili proti našemu béčku. 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 
5.Sg5 Měl jsem dojem, že můj sou-
peř hraje spíše poziční šachy a tak 
jsem se rozhodl jít do ostřejšího 
typu pozice, kde nejsilnější tahy 
černého slibují dvojsečné pozice 
s materiálními nerovnováhami. 
5…h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 Připra-
voval jsem se spíše na různé boční 
varianty jako Cambridge Springs 
nebo varianty se Se7. Protože sou-
peř Moskevskou nikdy nehrál, byl 
jsem zvědavý, kam až sahají jeho 
znalosti těchto variant. Přeci jen 
jsem toto zahájení už pěkně dlou-
ho nehrál, pamatoval jsem si jen 
trochu rozšířenější základy. 
8.Sg3 b5 9.Se2 Tento klidný vývin 
je zároveň hlavní varianta. Bílý 
nabízí dalšího pěšce, kterého si ale 
černí většinou vzít už nedovolí: 
9…b4 10.Ja4 Jxe4 11.Se5 Jf6 12.Jc5 
s dobrou kompenzací bílého ve 
velmi složité pozici. 
9…Sb7 10.0-0 Vůbec si nevzpomí-
nám, kdy naposledy jsem Moskev-
ský gambit hrál, ale bude se to po-
čítat na roky. Díky bohu jsem měl 
všechny partie v „hlavním“ 10.h4 
a tak měl soupeř téměř nemožný 
úkol v přípravě uhodnout, že budu 
hrát právě takto. 

Štěpán Žilka

Trofeje pro vítěze
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10…Jbd7 11.Je5 Sg7 12.Jxd7 
Braní na f7 zpopularizované Topa-
lovem je určitě zajímavá varianta 
do partie se zrychleným tempem 
nebo jako překvapení. O její teore-
tické hodnotě ale mám určité po-
chybnosti: 12.Jxf7 Kxf7 13.e5 Jd5 
14.Je4 Ke7 15.Jd6 Db6 16.Sg4 Vaf8 
17.Dc2 Vag8 18.Dg6 Jc7 s nejasnou 
hrou. 
12…Jxd7 Braní dámou není příliš 
populární, bílý bez větších problé-
mů získá příjemnou kompenzaci 
za obětovaného pěšce. 12…Dxd7 
13.e5 Jd7 14.Je4 Sf8 15.Dc1 Se7 
16.b3 s iniciativou. 
13.Sd6

XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zpl+n+pvl-'

6-+pvLp+-zp&

5+p+-+-zp-%

4-+pzPP+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzP-+LzPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Touto pozicí jsem se dříve docela 
intenzivně zabýval, variantu jsem 
měl v repertoáru za obě strany. 
Pro soupeře byla pozice vícemé-
ně nová a to nevěstí nic dobrého. 
Vznikající komplikace a změny 
hodnocení jsou často daleko za 
horizontem běžného počítačové-
ho propočtu, člověk bez znalostí 
téměř nemá šanci pokračovat v ko-
lejích hlavních variant. 
13…Db6?! To není nejlepší, hrává 
se 13…a6 nebo 13…Sf8. Analýza 
těchto systémů asi úplně nepatří 
do komentáře k odehrané partii 
a tak se vrhneme rovnou na pokra-
čování z partie. 
14.e5 0-0-0?! Nejpřesnější bylo 
14…c5, kde mám po správném 
15.dxc5 Jxc5 16.a4 solidní výhodu. 
Po tahu v partii se pozice černého 
stává značně nebezpečnou. 
15.a4 Pozici musím začít okamžitě 
otevírat, pár neefektivních tahů 
za bílé zde není způsob, jak přijít 
jenom o výhodu, ale způsob, jak 
přijít často i o celou partii. 

15…a6 Moc radosti si černý neu-
žije ani po 15…Sf8 16.Je4 f5 17.a5 
Da6 18.Sxf8 Vhxf8 19.Jd6+ Kb8 
20.b3 s přivyhranou pozicí. Černý 
přišel o jakoukoliv šanci na proti-
hru a nemůže se pohnout. 
16.b3 Opět nejpřesnější tah, 
otevření c-sloupce vážně naruší 
bezpečí černého krále, který je 
odřezán střelcem na d6.

XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(

7+l+n+pvl-'

6pwqpvLp+-zp&

5+p+-zP-zp-%

4P+pzP-+-+$

3+PsN-+-+-#

2-+-+LzPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

16…cxb3 Hezký trik mám po 
16…Jxe5!? 17.dxe5 Vxd6 (17…Sxe5 
18.Sxe5 Vxd1 19.Vxd1 +-) 18.Dxd6 
Vd8 19.Jd5!! s obrovskými materi-
álními ztrátami černého. 
17.axb5! Po braní na b3 by černý 
aspoň částečně uzavřel dámské 
křídlo tahem b4. Černý má nyní 
zajímavou možnost, jak věci 
v praktické partii zkomplikovat, 
jeho pozice je ale objektivně zcela 
prohraná a tak mi stačí najít jeden 
z mnoha vyhrávajících postupů. 
17…b2! Jestli se v praktické partii 
někde mám splést, tak nejspíše po 
tomto tahu. 17…axb5?! 18.Dxb3 

s dalším Jxb5 a Vfc1 nepůsobí jako 
dobrá praktická volba.

XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(

7+l+n+pvl-'

6pwqpvLp+-zp&

5+P+-zP-zp-%

4-+-zP-+-+$

3+-sN-+-+-#

2-zp-+LzPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

18.Ja4! Nad tímto tahem jsem strá-
vil hodně času, počítal jsem i mno-
ho dalších možností: 
18.Jd5? exd5 19.bxc6 Dxc6 není nic 
moc. Mat na g2 sice nehrozí, tempo 
navíc ale za celého jezdce nestojí.
18.bxa6! bxa1D 19.axb7!?+ Kxb7 
20.Dxa1 Va8 21.Ja4 se mi líbilo, 
čekal jsem ale, že v pozici musím 
mít víc.
18.bxa6! bxa1D 19.Dxa1! Sa8 pů-
sobilo nejlépe, můžu hrát a7 nebo 
Vb1. Pozice vypadala vyhraná, ale 
hraní bez věže je přeci jen pro člo-
věka trochu složitější než pro počí-
tač. Malá chyba v propočtu může 
znamenat okamžitou prohru.
18.bxc6!? byla další z variant, kte-
rým jsem se v propočtu věnoval 
docela hodně. 18…Dxc6 19.Sf3 
Dxc3 (19…bxa1D 20.Dxa1 vypadá 
jako poměrně snadná výhra bez 
protihry) 20.Vc1!? (Viděl jsem 
i 20.Va3! a ani zde jsem nenašel 

komentátoři akce IM Pavel Šimáček a GM Sergej Movsesjan
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rozumnou obranu za černé.) 
20…bxc1D 21.Dxc1 Dxc1 22.Vxc1+ 
Jc5 23.Vxc5+ Kd7 24.Vc7+ Ke8 
25.Sxb7 Vxd6 26.exd6 vypadalo na-
dějně, vyhodnotit však šance v této 
koncovce by zabralo dosti času 
a hlavně jsem si nebyl vůbec jistý, 
jestli černý nemá někde možnost 
odbočit například protiobětí jezdce 
na e5.
Do všeho toho ještě mám tři jedno-
duché ústupy věží na a2, a3 a b1. 
Rozhodování zde bylo opravdu 
těžké a po zjištění, že v žádné 
z výše popsaných variant to není 
člověku úplně jasné, vrátil jsem se 
ještě jednou ke svému tahu číslo 1. 
Počítal jsem pouze s obětí dámy, po 
které jsem se chtěl dopočítat něče-
ho hmatatelného, aby černý nestihl 
postavit pevnost. To se mi nakonec 
povedlo.
18…Da7 O toto jsem v propočtu ne-
zavadil, výhra zde se mi zdála snad-
ná a hlavně nekonfliktní. Nešlo 
18…Dxb5 19.Vb1! s lehkou výhrou 
bílého a tak jsem za kritickou pova-
žoval variantu 18…bxa1D 19.Jxb6+ 
Jxb6 20.Dxa1 axb5 21.Sxb5! Vxd6 
22.exd6 Vd8 23.Da7+- s pozicemi, 
které vypadaly jako vyhrané s mi-
nimálním rizikem. Tuto variantu 
jsem posunul nejvýše na svém žeb-
říčku teprve v momentě, kdy jsem 
objevil 21.Sxb5 devastující černou 
pozici. 
19.bxc6 Sxc6 Po braní na a1 bych 
se zbavil dvou nejnepříjemnějších 
figur černého – pěšce b2 a střelce 

b7 za bezcennou věž na a1 a snad-
no bych vyhrál dalšími tahy jako 
Sf3 a Vc1. 
20.Dc2 Jb8

XABCDEFGHY
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21.Sxb8?! Pozice bílého je i zde 
zcela vyhraná, přesto se jednalo 
o přehlédnutí. 
21…Kxb8 Ani jeden z nás si ne-
všiml, že po 21…bxa1D 22.Sxa7 
černý může s napadenou dámou 
vzít na a4. Musel bych tedy zahrát 
22.Dxc6+ Kb8 23.Vxa1 Db7 24.Dc2, 
což jsem o tah dříve v propočtech 
viděl jako jednu z možností, ke 
kterým jsem hledal přesvědčivější 
alternativy. Výhra by i zde byla 
otázkou několika ne příliš složitých 
tahů, takže jsem technicky žádnou 
chybu neudělal, přesto si myslím, 
že přehlédnutí takového motivu si 
otazník zaslouží. 
22.Dxb2+ A černý se vzdal. To mi 
přišlo u partie trochu předčasné, 
na druhou stranu když Komodo 
říká +9, asi není vzdání partie vel-
kou chybou.

Po dlouhých desetiletích jsme do-
kázali Mitropa cup vyhrát, na čemž 
měli největší podíl Peter Michalík, 
Cyril Ponížil a Zbyněk Hráček. Mně 
ani Vlastovi Babulovi turnaj příliš 
nevyšel, nehráli jsme ale ani tak 
špatně, abychom to třem výše zmí-
něným příliš kazili. V béčku hráli 
dobře Jan Vykouk a Nguyen Thai 
Dai Van, kteří oba uhráli perfor-
mance kolem 2600 a mohou tak být 
s turnajem spokojeni. Zbytku týmu 
se dařilo o dost méně a tak béčko 
vybojovalo jen čestné předposlední 
místo před Slováky.

Štěpán ŽilkaVlastimil Babula

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



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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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

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
Tel.: 603 189 266
ladislav.palovsky@gmail.com

2. 7. – 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

2.–9. 7. 2016
Mariánská-Jáchymov. 2. Marián-
ská FIDE open. Švýcarský systém 
na 9 kol, tempo 90 minut na partii 
+ 30 s/tah. 
František Sentenský, Tel.: 606 833 244
marianska@horyakola.cz

2.–9. 7. 2016
Vsetín. 41. ročník Přebor města 
Vsetína. FIDE Open A (Elo nad 
1800) a B (Elo do 2000). Švýcarský 
systém na 9 kol, tempo 90 minut 

na 40 tahů + 30 minut do konce 
+ 30 s/tah od prvního tahu. 
Radek Zádrapa, Tel. 736 77 99 44
radek@zadrapa.cz

2.–10. 7. 2016
Karviná. Open Karviná. Švý-
carský systém na 9 kol, tempo 
90 minut na 40 tahů a 30 minut do 
konce + 30 s/tah od prvního tahu. 
Luboš Zimniok
zimniok@volny.cz 

2.–10. 7. 2016
Bánská Štiavnica (Slovensko). 
Štiavnický šachový festival. Vel-
mistrovský turnaj – uzavřené MSR 
mužů a open, MSR žen a kvalifika-
ce mužů pro uzavřený turnaj 2017. 
Milan Maroš
maros@livechess.sk

3. 7. 1936
80. narozeniny oslaví Karel 
Šimandl, plzeňský šachista. 
V 60. a 70. letech patřil mezi nej-
lepší hráče v tehdejším Západočes-
kém kraji.

3.–10. 7. 2016
Polička. FIDE open Polička. Švý-
carský systém na 9 kol, tempo 
90 minut na partii + 30 s/tah. 
David Schaffer, Tel.: 731 012 518
dschaffer@seznam.cz

9. 7. 1966
50.  narozeniny 
oslaví Petr Vaněk, 
vyšehradský patri-
ot, předseda praž-
ského Vyšehradu, 
kapitán A-druž-
stva, aktivní hráč, 
trenér mládeže, 

majitel advokátní kanceláře.

9.–17. 07. 2016
Slovinsko. ME juniorských 
družstev. 

11.–15. 07. 2016
Záhřeb (Chorvatsko). ME vyso-
kých škol. 

13. 7. – 14. 9. 2016
Šenov (u Ostravy). GP Šenov v rapid 
šachu. Hraje se každou středu od 
17 hodin. Švýcarský systém na 9 kol, 
tempo 7 minut na partii + 3 s/tah. 
Ivan Nešpor
INespor@seznam.cz

14.–31. 07. 2016
Pardubice. Czech Open. 27. ročník 
mezinárodního festivalu šachu 
a her. Vypsáno je 24 šachových 
turnajů, včetně turnajů ve Fis-
cherových šachách, v Baskickém 
šachu, v Holanďanech, chybět ne-
bude tradiční bleskový maraton, či 
stále populárnější turnaj družstev. 
Jan Mazuch
Tel.: 466 535 200, 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechopen.net

19.–24. 07. 2016
Novi Sad (Srbsko). ME mládeže 
v bleskovém a rapid šachu. 

20.–24. 07. 2016
Bezměrov. 3. šachový festival 
mládeže 2016. Turnaj A FIDE 
OPEN jednotlivců U13 – Přebor 
ČOS a KP Zlínského kraje (U13, 
U11, U9). Turnaj B FIDE OPEN Me-
moriál Pavla Slavíka, Přebor ČOS 
a KP Zlínského kraje (U15). Turnaj 
C O Bezměrovského krále -rapid 
pro mládež C1 (U15), C2 (U11).
Vladimír Opluštil, Tel.: 737 607 503
oplustil.vladimir@gmail.com
sokolpostoupky.sweb.cz
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