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POSLEDNÍ MÍSTA  
V ŠACHOVÉM VLAKU

Váháte, zda se 
letos vypravit Ša-
chovým vlakem? 
Když tento mi-
mořádný a všemi 
chválený turnaj na 
železných koleč-
kách jede tou nej-

krásnějších z možných tras – přes 
starobylé německé Řezno do Alp 
(Innsbruck a Salzburg) a potom 
ještě nádherný Český Krumlov? 
Aktuálně jsou volná poslední dvě 
místa v rapid turnaji, který se 
ve vlaku bude hrát. Takže jestli 
chcete 7. až 11. října jet také, tak 
neváhejte a rychle se přihlaste 
(prazska.sachova@gmail.com).
Více informací najdete na webu 
praguechess.cz nebo si o ně může-
te napsat mailem.

ROBERT CVEK NA IDNES

Robert Cvek

Český velmistr  
R o b e r t  C v e k , 
který před něko-
lika dny oznámil 
otevření webové 
stránky zaměře-
né především na 
trénování, poskytl 

pro webový portál idnes.cz ob-
sáhlý a velmi zajímavý rozhovor. 
V něm mimo jiné konstatoval, 
že šachy jsou kruté a agresivní, 
silný šachista vás láme v každé 
pozici a vysaje z vás všechnu 
energii. Ale gentleman je podle 
něj v šachu ten, kdo umí při-
jmout porážku, kdo se chová za 
šachovnicí i mimo ni korektně 
a přes všechno si uvědomuje, že 
to je jenom hra. Celý rozhovor si 
můžete přečíst na idnes.cz.

CZECH OPEN 2016

VÍTĚZSTVÍ PO 21 LETECH

Sergej Movsesjan

H l a v n í  t u r n a j 
festivalu šachu 
a her Czech Open 
2016 – Pardubi-
ce Open vyhrál 
v Česku žijící ar-
ménský velmistr 
Sergej Movsesjan, 

který vybojoval 7,5 bodu. S dru-
hým místem se musel spokojit 
loňský vítěz český reprezentant 
Viktor Láznička, který v devíti-
kolovém turnaji vybojoval o půl 
bodu méně. Cenu za třetí místo 

si do Indie odváží mladý IM 
NR Visakh. Do první desítky se 
z českých hráčů dostal ještě vel-
mistr Jiří Štoček, který obsadil 
se 7 body 7. místo. Na čtrnáctém 
místě skončil Robert Cvek a de-
vatenáctý Martin Červený, který 
si navíc uhrál i velmistrovskou 
normu. 
Vítězný Sergej Movsesjan vyhrál 
hlavní festivalový turnaj po jede- 
nadvaceti letech, první výhru si zde 
totiž v roce 1995.

pokračování na straně 14

SLON A MYŠ 
U ŠACHOVNICE

Prázdniny jsou dobou cesto-
vání a výletů. Pokud vás Vaše 
cesty povedou do americké 
Arizony, konkrétně do města 
Carefree (cca 30 km severně od 
Phoenixu), zajděte do parku 
„Desert Garden“. Najdete zde 
mimořádně vydařené pískové 
sousoší „Myš hraje se slonem 
šachy“. A pokud se tam letos do 
31. srpna nedostanete (ten den 
bude totiž sousoší odstraněno), 
můžete ho alespoň obdivovat na 
videu. Video od svého zveřej-
nění zaznamenalo na 4 milio- 
ny zhlédnutí! A stejně jako ty 
4 miliony asi i vás překvapí ne-
uvěřitelně propracované detaily 
sousoší, někteří návštěvníci 
prý dokonce nemohli uvěřit, že 
slon není živý. Autor sochař Ray 
Villafane se svým kolektivem 
zaslouží velký obdiv.

12. SRPNA 2016 ROČNÍK X. 32|33

http://xman.idnes.cz/sachy-jsou-velmi-agresivni-hra-cesky-velmistr-robert-cvek-p3y-/xman-rozhovory.aspx?c=A160709_213404_xman-rozhovory_fro
https://www.facebook.com/VillafaneStudios/videos/1077624425632508/
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ZÁPAS CARLSEN VS. KARJAKIN 

Magnus Carlsen  Sergej Karjakin

Zápas o titul mistra světa mezi ob-
hájcem titulu Magnusem Carlsenem 
a jeho vyzyvatelem Sergejem Karjaki-
nem se uskuteční od 11. do 30. listopa-
du 2016 v New Yorku v atriu budovy 
Fulton Market na Manhattanu. Pořa-
datelem je společnost Agon. Poslední 
12. partie by se měla hrát 28. 11.

ŠACHY V OLYMPIJSKÉM PARKU

V olympijském parku na Lipně je možné si 
vyzkoušet i šachy. 

Návštěvníci Olympijského parku 
na Lipně „Rio–Lipno“ si mohou vy-
zkoušet řadu olympijských sportů, 
kromě toho si ale mohou také zahrát 
šachy! Na Lipně je totiž šachový stan, 
kde je možno si naši královskou hru 
vyzkoušet. A v neděli 7. 8. se zde do-
konce hrály živé šachy. Velmistr Mar-
tin Petr a mezinárodní mistr Pavel 
Šimáček vedli armády 32 dětských 
figurek v krásných kostýmech. Oba 
borci vyhráli po jedné partii, a tak vý-
sledek souboje byl spravedlivý – 1:1. 
Šachový stan bude na Lipně až do 
21. 8., kdo se tedy ještě chystáte na 
Lipno do Olympijského parku, za-
stavte se v šachovém stanu!

TURNAJ POJKOVSKIJ  
VYHRÁL KOROBOV

Anton Korobov

Tradiční silně ob-
sazený zavřený 
turnaj 10 hráčů 
Karpov Pojkovskij 
vyhrál poměrně 
překvapivě Ukraji-
nec Anton Korobov 
se 6 body. O půl 

bodu zpět byl Polák Radoslaw 

Wojtaszek a 5 bodů vybojovala tro-
jice Rusů Dmitrij Andrejkin, Maxim 
Matlakov a Dmitrij Jakovenko.

ŠACHY POD VIADUKTEM
V Praze Karlíně 
pod Negrelliho via-
duktem proběhlo 
v rámci akce „Léto 
pod viaduktem“ 
v sobotu 6. srpna 
2016 setkání ša-
chistů. Veřejnost 

si mohla vyzkoušet šachové partie 
na zahradních i „malých“ šachách. 
Akci pořádalo Centrum pro středo-
evropskou architekturu a šachový 
oddíl TJ Dukla Praha.

SINQUEFIELD CUP 2016

Veselin Topalov

V turnaji Sinque-
field Cup 2016, 
který se hraje ja-
kou součást Grand 
Chess Tour, byla 
po 4. kolech ve ve-
dení čtveřice Aron-
jan, So, Anand 

a Topalov se 2,5 bodu. Topalov 
bodoval hned v prvním kole, když 
využil hrubé chyby Petera Svidlera:

Veselin Topalov (2761) 
vs. Peter Svidler (2751)  
Sinquefield Cup, Saint Louis USA
1. kolo, 5. 8. 2016

XABCDEFGHY 

8-tr-+-+k+( 
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xabcdefghy

Černý sice stojí hůře, ale například 
po 25…Vb5 by se ještě hrálo. Mís-
to toho se Svidler dopustil velké 
chyby…
25...Vb4??
…kterou Topalov ihned potrestal.
26.Dc3! Jxd4 
Nic jiného černý nemá.

27.Dxb4 Je2+ 28.Kh1 
A černý se vzdal nečekal na 28...
Jxc1 29.Db8+ Kf7 30.Dxc7+ nebo 
29...Kh7 30.Db1+ Jd3 31.Je1 v obou 
případech se ziskem jezdce.
1–0

Turnaj se hraje až do 15. srpna, po-
drobné výsledky přineseme v příš-
tím vydání Šachového týdeníku. 

V TÁBOŘE VYHRÁL LALIČ

Bogdan Lalič

V  T á b o ř e  n a 
12. ročníku me-
z i n á r o d n í h o 
otevřeného ša-
chového turnaje 
v hotelu Palcát vy-
hrál v konkurenci 
94 hráčů nejvýše 

nasazený chorvatský velmistr 
Bogdan Lalič se 7 body. Druhý 
skončil Zdeněk Vybíral a třetí 
Radoslav Doležal (oba 6,5 bodu).

MICKY ADAMS MISTREM ANGLIE

Michael Adams

V one-man-show 
se proměnilo le-
tošní mistrovství 
Anglie. Michael 
Adams v 11 ode-
hraných kolech 
získal 10 bodů 
a první místo ob-

sadil s náskokem 1,5 bodu před 
Davidem Howellem. Třetí skončil 
s 8 body Gawain Jones.

ČEŠI V POLI PORAŽENÝCH

Hrací sál Šachové olympiády mládeže

Na šachové olympiádě mládeže 
ve slovenském Popradu se naší re-
prezentaci příliš nedařilo. Z devíti 
zápasů získali naši mladí 9 bodů za 
tři výhry a tři remízy a skončili až na 
32. místě. Sestava byla Miesbauer 
(3,5 ze 7), Anaškin (2,5 z 8), Jelínek 
(5 z 8), Dolanský (3,5 z 9) a Bruno-
vá (2,5 ze 4). Olympiádu vyhrálo 
družstvo Íránu se 17 body před Rus-
kem (15 b.) a Arménií (14). 
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PŘEBOR FINSKA DRUŽSTEV

NELETĚL JSEM DO FINSKA DÁVAT REMÍZY

Po roce jsem se opět vypravil 
do Finska na přebor družstev 
v bleskovém šachu. Teoreticky 
se může zúčastnit i tým z ČR, 
ale jinak, aby byl tým počítán do 
mistrovství, může mít na soupis-
ce maximálně jednoho cizince, 
zbytek hráčů musí být finské ná-
rodnosti, nikoli však ze stejného 
týmu. Vydal jsem se do Finska již 
asi počtvrté, loni jsem se nějakou 
náhodou domluvil na možném 
hostování za tým Vammala, kte-
rý hraje druhou nejvyšší finskou 
soutěž, uhrál jsem 2,5 ze 3, ale 
postup nám utekl v posledním 
kole (mimochodem ve volejbale 
hrál/hraje Vammala ligu mistrů 
rok co rok). 

Za tento tým jsem tedy přijel 
do Helsinek hrát. Po příletu 

a následném přespání ve městě Tik- 
kurila (Dickursby je to Švédsky, 
radši nechci vědět, proč), jsme se 
přesunuli do velké tenisové haly, 
kde má akademii asi nejznámější 
finský tenista Jarko Nieminen. Již 
dopředu jsou týmy podle síly roz-
děleny do 7–8 skupin (letos osmi) 
a první čtyři postupují do finále 
A, další čtyři do finále B atd… Při-
pomíná mi to staré časy blicáku 
v Městečku Trnávka, kde jsem 
jako menší jezdil na kole si zahrát 
(dnes už se tam hraje švýcarem). 
Nalosováni jsme byli do skupiny 
F, která čítala 26 družstev. Ještě 
než se začalo hrát, se odehrály se 
první dvě kola Cupu, kde bílý má 
šest minut proti pěti a musí vyhrát. 
Očekával jsem stejně loni, že se 
bude náhodně losovat z klobouku, 
ale pořadatelé se rozhodli roztřídit 

hráče podle finského bleskového 
ela. Nasazen jsem byl jako číslo tři 
a pokusil jsem se obhájit loňské 
prvenství. Hodí se připomenout, 
že pokud se vám nepodaří postou-
pit v prvním či druhém kole, tak 
máte možnost se tzv. dokoupit za 
5, resp. 10 eur, počáteční vstup 
činil 3 eura. 
Postup až do čtvrtfinále šel jako 
po másle, pak jsem však narazil 
na nebezpečného blicaře Seemana 
z Estonska a byl jsem vyřazen. 
Přeci jen se dohrávalo po 25bles-
kovkách ve skupině a partie se mi 
opravdu nepovedla a soupeř mě 
jasně přehrál. Nakonec celý turnaj 
vyhrál, aspoň malá útěcha pro mě. 
Co se týče základní skupiny, uhrál 
jsem 24 bodů z 25, jediná prohra 
byla v pozici, kde jsem dle mě vy-
hraný, ale musím být opatrný.

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+p+l+p+p'

6-+pzp-+p+&

5zp-wq-+-+-%

4P+-sN-+-+$

3vlPzP-+-zPP#

2-+-wQ-+LmK"

1+-+R+R+-!

xabcdefghy

Soupeř zahrál 1. Da2 a já si spočítal 
tah 1…Ve3, načež jsem očeká-
val 2.Jc2 a plánoval jsem 2…Ve2 
3.Dxa3 Dh5! (ne však 3…Vxc2, při-
šlo by Dxc5 a Vxd7) a brzo by byl 

Vojta Plát se vypravil do Finska na přebor družstev v bleskovém šachu.

Hrálo se v tenisové hale v Helsinkách, kde má svoji akademii známý finský tenista Jarko Nieminen.
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konec. Soupeř však po Ve3 zahrál 
2.b4! a mně spadla brada, padá jak 
pěšec f7, tak i střelec d7 a střelec 
na a3 bude taky úžasný. Ačkoliv 
technika bílého (2350 elo) nebyla 
nejlepší, tak to postupně zvládl. 

Ale abych ukázal i nějakou výhru, 
tak například v poměrně jednodu-
ché pozici:

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7+p+-+pzpp'

6p+nwqp+-+&

5+-+-+-+-%

4-zPRzP-+-+$

3zP-+L+N+-#

2-+-+-zPPzP"

1+-+Q+RmK-!

xabcdefghy

…s hráčem cca 2250 a zahrál jsem 
nenápadné 1.Sb1 s tím, že udě-
lám baterii a pak se uvidí. Černý 
však zahrál 1…b5 a po 2.Dc2 jsem 
jaksi pohrozil matem a ještě na-
padl koně. V duchu jsem se za b5 
modlil a vyšlo to. Škoda že to takto 
vychází jednou ze sta případů. 

Po tom, co jsem vypadl z Cupu, ná-
sledovala šílená cesta domů. Ačko-
liv jsme na finské poměry cestovali 
de facto za roh a mělo to trvat půl 
hodiny, vše se protáhlo na hodiny 
dvě. Jelikož se v pátek a v sobotu 
ve Finsku paří a popíjí, tak se ob-
čas holt stane, že se někdo neudrží 
na nástupišti a spadne pod vlak. 
To, že se takoví smolaři najdou tři 
během hodiny na 10kilometrovém 
úseku, to už je opravdu vrchol… 
Takže po půlnoci doma, zčekli 
jsme basket z Ria (Amíci naložili 
Číňanům) a šli jsme spát a doufat 
v co nejlepší finále. 
Ráno už nikdo pod vlak neskákal, 
a tak jsme dorazili cca 20 minut 
před prvním kolem. Tím, jak si 
v sobotu člověk všímá jen své sku-
piny, tak zapomene, kdo všechno 
ze silných hráčů tam vlastně je. 
Nyní mohu říct, že to bylo snad 
nejkvalitnější finále, co kdy bylo. 
O to víc si cením výsledku 24/27 

(bez remízy!), prohra s finskou 
jedničkou Nybäckem (zbyly mu 
dvě vteřiny, když mi dal mat), od-
mítnutá remíza s legendou tohoto 
turnaje, s Riiho Liivou z Estonska, 
který například Cup vyhrál tak 3× 
po sobě, dohromady snad 10×, 
ačkoliv hrál pomalu, tak zkušeně 
odbránil mou oběť koně a v po-
hodě vyhrál. To se událo během 
osmi kol. Pak jsem se však chytl 
na slabších soupeřích, mezi nimi 
hráči jako Kartunen a Mojseenko, 
který nedávno vyhrál turnaj Heart 
of Finland v Jyväskyle výkonem 
9/9!!!, a to tam hráli i GM-ka 
a spousta dalších silných hráčů. 
Mimochodem jsem na tento turnaj 
byl zván, dal jsem však přednost 
Pardubicím, ale příští rok se ne-
bráním si tento turnaj zahrát, kdy-
by měl někdo zájem jet se mnou 
(nejlíp nějaká pěkná šachistka), 
tak tím líp. 
Třetí a poslední prohra mě mrzí, 
už jsem hrál líp, ale soupeř mě 

překvapil v zahájení, prospal jsem 
ho a poté jsem sice partii dovedl 
do rovné věžovky, ale jaksi mi 
došel čas a soupeř, kterému zby-
la ještě minuta, mi řekl: SORRY. 
A pak jsem vyhrával partii za par-
tií, tým v jednu dobu ztrácel půlku 
na první místo, ale zároveň měl 
jen půl bodu náskok na čtvrtého. 
A bohužel naší druhé a třetí des-
ce docházela šťáva, takže z toho 
bohužel bylo 4. místo (finanční 
ceny+medaile byly logicky jen pro 
první tři týmy). 
Zároveň se vyhodnocovali nejlep-
ší na jednotlivých šachovnicích. 
Ačkoliv jsem na konci byl první, 
tak se bohužel udála někde chyba, 
Riihovi napsali místo výhry jen 
remízu, pak mu to opravili a tak 
měl úctyhodných 24,5/27. Jeho 
taktika nabídnout silným remízu 
slavila úspěch, všichni silní přijali, 
jen já ne, a kvůli tomu byl přede 
mnou. Ale jinak jsme byli jasně 
nejlepšími hráči turnaje, Riiho se 
výhrou se mnou pomstil za loňsky 
Cup, kdy dostal 2:0 a v družstvech 
silou vůle remizoval. I proto jsem 
s ním odmítl remis, neletěl jsem 
do Finska dávat remízy po třech 
tazích, ale pěkně si zahrát a užít 
si každou partii. Ihned po turnaji 
mi bylo sděleno, že se mnou za 
rok můj tým počítá znovu, bude se 
hrát v Pori. To je na tomto turnaji 
super, co rok, to jiné pořadatelské 
město, člověk tak postupně pozná 
skoro celou zemi. 
Takže snad za rok budu mít opět 
co napsat!

Vojtěch Plát

Vojta Plát se utkal i se současnou finskou 
jedničkou Tomi Nybäckem.

K návštěvě finské sauny Vojta Plát neměl čas. Snad mu to vyjde příští rok...
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BIEL 2016

VACHIER-LAGRAVE K NEZASTAVENÍ
Hlavní událostí 49. ročníku turna-
je ve švýcarském Bielu byl zápas 
mezi současnou světovou dvojkou 
Francouzem Maximem Vachie-
rem-Lagravem a ruským velmis-
trem Peterem Svidlerem. Oba 
borci nejprve odehráli čtyři partie 
v rapid tempu, poté následovaly 
čtyři partie v „normálním“ tempu 
s dvojnásobným bodováním. 
Po úvodním rapidech vedl Vachier-
-Lagrave 2,5:1,5, když si v prvních 
třech partiích oba hráči prohráli 
bílé figury:

PETER SVIDLER (2759) 
vs. MAXIME V. LAGRAVE (2798)
Biel Masters Rapid, 1. partie
24. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(
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6p+-zp-+-+&
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xabcdefghy

Pozice bílého je sice materiálně vy-
rovnaná, rozhodne ale nešťastné 
postavení bílého střelce.
31…f6 32.De3 Se5 
Vynucuje další průběh. Bílý nemá 
na výběr a musí jít cestou, která 
vede k výhodě černého.
33.Sxd6 Db7! 
Šlo i přímé 33…Sxd6 34.De6+ Kh7 
35.Dxd6 Dxc2 a bílému králi by 
nebylo dobře.
34.De4 Sxd6 35.De6+ Kh7 
36.Dxd6 Vxc2 37.Dd7 
V podstatě díky hrozbě 37…Vd2 
vynuceno.
37…Dxd7 38.Vxd7 Vxa2 
Pozice bílého je po ztrátě pěšce 
beznadějná. Ještě se stalo…
39.Va7 a5 40.Vb7 b4 41.h4 Va3 
42.Va7 Vxb3 

A bílý se vzdal.
0–1

MAXIME VACHIER LAGRAVE (2798) 
vs. PETER SVIDLER (2759)
Biel Masters Rapid, 2. partie
24. 7. 2016

XABCDEFGHY
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Vachier-Lagrave se rozhodl k od-
vážné (a správné) oběti dámy za 
věž a lehkou figuru. Souhra čer-
ných figur je téměř nulová.
15.Sxf4!? Vxg3 16.hxg3 Sh6 17.Sxh6 
Těžko s ohledem na výsledek par-
tie kritizovat tento tah a doporučo-
vat zde 17.Jxd6+.
17…gxh6 18.Vxh6 Ke7 19.0–0–0 
b5 20.Jca5?. 
Na a5 bude jezdec spíše na obtíž, 
mělo se stát 20.Je3.

20…Db6 21.f4 Jd7 22.Kb1 Sb7 
23.f5 e5 24.f6+ Jxf6 25.Jxb7 Dxb7 
26.Vf1 Jd7 27.g4 Vg8 28.Jc1 Vxg4 
29.Je2 Vg6 30.Vh3 b4 31.Jg3 Jc5 
32.Sc4 Vf6 33.Vxf6 Kxf6 34.Vh6+ 
Kg5 35.Vh7 Jxe4 36.Vxf7 Dc6 
37.Vg7+ Kf4 38.Je2+ Ke3 39.Sd3 
Jc5 40.Jc1 e4 41.Sf1 d5 42.Vg2 
Df6 43.Ve2+ Kd4 44.Sg2 a5 
45.Vd2+ Ke5 46.c3 bxc3 47.bxc3 
Ja4 48.Kc2 Dc6 49.Je2 Dc4
 0–1

PETER SVIDLER (2759) 
vs. MAXIME V. LAGRAVE (2798)
Biel Masters Rapid, 3. partie
24. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+R+Pvl&

5+p+-+-+-%

4k+p+-+L+$

3+-zP-+P+-#

2-+-tr-+-+"

1+K+-+-+-!

xabcdefghy

Krásná ukázka využití aktivního 
krále, bílý má sice dva volné pěšce, 

Vachier-Lagrave (vpravo) jasně Petera Svidlera porazil.
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jednoho dokonce až na g6, hraje 
ale černý.
40…Kb3!
Hrozí Vd1 mat.
41.f4 
Nepomáhá 41.Ve1, protože po 
41…b4! 42.cxb4 nezabrání matu 
42…Vb2+ 43.Ka1 Va2+ 44.Kb1 Sd2 
45.Vd1 Sc3 a mat Va1#.
41…Vg2 42.Sd1+ Kxc3 43.Ve3+ 
Kd2 44.Vh3 Sxf4 45.Vh1 Vxg6 
A ze dvou volných pěšců nezbylo 
nic, během posledních čtyř tahů 
ztratil bílý všechny své pěšce. 
46.Sc2 Vg5 
0–1

Čtvrtá partie rapidu skončila po 
boji remízou ve čtyřvěžovce a tak 
po rapidech vedl Vachier-Lagrave 
o jediný bod 2,5:1,5 a šlo se do 
vážných partií.
Po remíze v úvodní partii však 
mladý Francouz ukázal svoji 
současnou formu a Svidlera v ná-
sledujících dvou partiích donutil 
ke kapitulaci. Nejprve ve druhé 
uplatnil výhodu pěšce ve střelcové 
koncovce.

MAXIME VACHIER LAGRAVE (2798)  
vs. PETER SVIDLER (2759) 
Biel Masters, 2. partie, 26. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-vl-+-+-+(

7+P+-+-+-'

6-+-+-+p+&

5+-+-+p+-%

4-+-+-+-+$

3+-+KvL-zPp#

2-+-+-zPkzP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Po logickém…
46.Sf4 Sa7 
…zahrál Maxime přesné…
47.g4!
Za cenu oběti pěšce kryje pěšce 
h2, postavení dámy počká… 
Po netrpělivém 47.b8D by partie po 
47…Sxb8 48.Sxb8 Kxh2 49.g4+ Kg1 
50.gxf5 gxf5 51.Ke2 h2 52.Sxh2+ 
Kxh2 53.Kf3 skončila remízou.
1–0

A ve třetí partii Vachier udeřil zno-
vu, a tentokrát přímým útokem na 
krále:

PETER SVIDLER (2759) 
vs. MAXIME V. LAGRAVE (2798)
Biel Masters, 3. partie, 28. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-tR-+-+-+(

7+-+Nmk-zp-'

6Q+p+-+p+&

5+-+-zp-+-%

4-+-zpn+-+$

3zP-+-+q+-#

2-zPP+-+-+"

1+K+-+-+-!

xabcdefghy

Bílý má sice věž navíc, černý je ale 
na tahu a jak dáma, tak jezdec jsou 
nebezpečně blízko bílého krále.
31…Jd2+ 32.Ka2 
Trochu lepší bylo 32.Kc1, ale po 
32…De3 33.c3 d3! by výsledek 
partie byl stejný, např. 34.Da4 
Jb3+ 35.Kb1 Dg1+ 36.Ka2 Jc1+ 
37.Kb1 d2–+.
32…Dd5+ 33.b3 Dh1 34.a4 Db1+ 
35.Ka3 Da1+ 36.Kb4 Dc3+ 37.Ka3 
Jb1+ 
Po 38.Ka2 Dxc2+ 39.Ka1 Jc3 nepo-
kryje mat na b1 nebo a2.
0–1

Čtvrtá partie skončila remízou 
a celkové skóre se tak zastavilo 

na stavu 8,5:3,5 ve prospěch 
Vachiera-Lagravea.

Maxim Vachier-Lagrave si do 
ratingu FIDE za vítězství v zá-
pase připsal 8 bodů, společně 
s +13 body za vítězství na turnaji 
v Dortmundu si tak k 1. srpnu při-
psal +21 bodů a ve světovém žeb-
říčku se s hodnotou ratingu 2819 
posunul na 2. místo. Na Carlsena 
sice ztrácí 38 bodů, ale vzhledem 
k jeho formě by to mohlo vypadat, 
že neochvějná pozice Magnuse 
coby světové jedničky by zase tak 
neochvějná být nemusela. 
Ještě v listopadu minulého roku 
byl Vachier-Lagrave s ratingem 
2765 na 12. místě světového žeb-
říčku od té doby jde jen nahoru. 
Je málo uvěřitelné, že od Světové-
ho poháru 2015, kde 25. 9. 2015 
prohrál s Girim, neprohrál ani 
jedinou vážnou partii! (Pozn. před 
uzávěrkou: Osud tomu chtěl, aby 
těsně po dopsání tohoto článku 
tato série skončila. Postaral se 
o to ve 2. kole turnaje Sinquefield 
Cup v americkém Saint Louis Ind 
Viši Anand, který Vachiera-Lagra-
va porazil černými a ukončil tak 
315 dní trvající sérii neporazitel-
nosti ve vážných partiích) Maxime 
Vachier-Lagrave se v roce 2009 se 
stal juniorským mistrem světa, 
o rok později vystudoval na vyso-
ké škole matematiku. Zajímavostí 
je, že MVL (jak je někdy zkráce-
ně uváděn první písmeny svého  

Ve skvělé formě se představil i mladý nizozemský junior Benjamin Bok, který přehrál Nico 
Georgiadise poměrem 10,5:5,5.
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jména) je ročník 1990 stejně jako 
světová jednička a mistr světa 
Magnus Carlsen a stejně jako vyzy-
vatel mistra světa Sergej Karjakin. 
Zkrátka dobrý ročník!
Vraťme se ale do letošního Bielu. 
Kromě zápasu Vachier-Lagrave vs. 
Svidler se zde konaly ještě další 
akce. V zápasech juniorů Benja-
min Bok porazil Nico Georgiadise 
10,5:5,5 a Francesco Rambaldi 
porazit Noele Studera 9:7. 
Všech šest hráčů si pak ještě „střih-
lo“ bleskový turnaj, který společně 
vyhráli Maxime Vachier-Lagrave 
a Peter Svidler se 3,5 bodu. Oba pak 
ještě sehráli dodatečný zápas, který 
VML vyhrál jednoznačně 2:0.

Hlavní otevřený turnaj vyhrál Ame-
ričan Sam Shankland se 7,5 bodu 
(za 6 výher a 3 remízy), druhý 

skončil Eltaj Safarli z Ázerbájdžánu 
se 7 body, třetí byl se 6,5 bodu Ind 
Chithambaram Aravindh. Nasaze-
ný hráč č. 1 Nikita Viťjugov skončil 
s 6 body na 11. místě, dvojka Ma-
xim Rodshtein se stejným bodo-
vým ziskem byl dvacátý. Maxim 
byl na turnaji i se svou manželkou, 
českou reprezentantkou Terezou 
Rodshtein, která získala 4 body 
a obsadila ve 112členném startov-
ním poli 77. místo. 
Z otevřeného turnaje jedna pěk-
ná taktika v podání Ukrajince 
Kovchana:

MAHADEVAN SIVA (2352) 
vs. ALEXANDER KOVCHAN (2576)
Biel Masters, 2. kolo, 26. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+-+p'

6-+-+-+pvl&

5+-+-+-+-%

4-+-+r+-+$

3+-trp+LvL-#

2P+-+-zPPzP"

1+R+K+-+-!

xabcdefghy

Pozice je za černého samozřejmě 
jednoduše vyhraná po 29…d2, čer-
ný si ale nenechal ujít příležitost 
dostat se do učebnic taktiky obětí 
dvou věží. 
29…Vc1+ 30.Vxc1 Ve1+ 31.Kxe1 
d2+ 
0–1

Petr Herejk

Open turnaj se stal kořistí Američana Sama Shanklanda.

Peter Svidler na Vachiera nestačil.

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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ZE SVĚTA ŠACHOVÝCH PROBLÉMŮ

ŘÍŠE POHÁDKOVÉHO ŠACHU VÁCLAVA KOTĚŠOVCE
Ve svých šedesáti letech, kterých 
se dožil minulý měsíc 29. čer-
vence, může s uspokojením 
bilancovat svou dosavadní pra-
covní i šachovou činnost. V té 
šachové více než 3000 skladeb, 
160 cen z 550 vyznamenaných. 
Prvotinu uveřejnil v Šachovém 
umění ve svých 14 letech a již 
do Alba FIDE 1977–1979 se do-
staly tři jeho znamenité úlohy! 
Je mimořádnou osobností a na 
stránkách české Wikipedie: 
www.wikipedie.cz pod heslem 
„Václav Kotěšovec“ se dovíme, 
že byl v roce 2004 uveden mezi 
2000 nejvýznamnějších žijí-
cích intelektuálů na světě ve 
21. století! 

Vraťme se ale do časového sle-
du: Vystudoval přírodovědné 
gymnázium se zaměřením na 
matematiku a fyziku. Maturoval 
v roce 1976, ale již na gymnáziu 
se účastnil matematických olym-
piád. K tomu nestačí jen schop-
nosti, ale snaha dosáhnout něco 
navíc, bez ohledu na vynaložený 
čas a energii. A to vše potřeboval 
i ve svém dalším odborném pů-
sobení. Podařilo se mu věnovat 
velmi úspěšně dvěma mimořád-
ně náročným oborům – jednak 
teoretické matematice a progra-
mování a jednak problémovému 
exošachu. V té matematice jsou to 
zejména asymptotické vzorce pro 
posloupnosti celých čísel. V tom-
to speciálním odvětví je uznáva-
ným odborníkem i ve Spojených 
státech, a proto se na něj obracejí 
matematici z celého světa jako 
na konzultanta. Jako autor a šéf- 
editor přispívá do encyklopedie 
„On-Line Encyclopedia of Integer 
Sequences“. Je to možné jen s do-
konalým analytickým a logickým 

myšlením a výbornou znalostí 
vysoké matematiky. 
Přejdeme-li teď k šachu, dokázal 
toho na dva životy! Významným 
hodnocením nejlepších problé-
mistů jsou práce, vybrané pro 
Alba FIDE. Do těchto publikací se 
dostalo již 42 jeho prací! Pomoh-
lo to Václavovi k udělení titulu 
mistra FIDE v šachové kompozici 
v roce 1996 a pak k udělení titulu 
mezinárodního mistra v šachové 
kompozici v roce 2005. Meziná-
rodním rozhodčím FIDE se stal 
v roce 2010. Posuzoval například 
skladby v exooddělení Alba FIDE 
2010-2012. Velkou popularitu mají 
jeho webové stránky, které otevřel 
v roce 2000 a které najdete na ny-
nější adrese www.kotesovec.cz. 
Patří k nejlepším ve světovém 
měřítku, obsahují obsáhlý archiv 
naskenované české a zahraniční 
literatury, elektronické časopisy, 
vybrané soutěže, články a vybra-
né knihy Václava Kotěšovce, řešící 
programy i matematické články. 
Jsou nejlepší vizitkou autora, kte-
rý jim věnoval nespočetné hodiny 
práce. Počet navštívení stránek se 
blíží číslu 900 tisíc! Při tom všem 

nezapomíná na své koníčky: foto-
gafování a houbaření.
Také Václavova publikační čin-
nost je rozsáhlá. Dosud je to 
18 vydaných knih a brožur. Vy-
brané tituly jsou uvedeny dále. 
Do roku 2006 je vydával v papí-
rové formě, od roku 2007 v elek-
tronické podobě. Některé z nich 
byly vydány v malém počtu i v pa-
pírové formě. V letech 1985-1990 
působil v Šachovém umění jako 
redaktor exoproblémů. Dlouho-
době spolupracuje se Šachovou 
skladbou v odděleních pomocní-
ků a exoproblémů.
Mezi vlastním nákladem vydaný-
mi publikacemi najdeme: „Rekor-
dy v Platzwechselcirce“, Praha 
1996. „500 trojnásobných ech 
v pomocných úlohách“, Praha 
1998. „Cyklická vazba – 30 let“, 
elektronicky PDF, Praha 2008. 
„Exokoncovky – nové výsledky 
2008“, elektronicky PDF, Praha 
2008. „234 mých nejlepších ša-
chových úloh“, Praha 2008 a také 
elektronicky PDF. „Využití teorie 
grafů v šachových úlohách“, 
Praha 2009 a také elektronicky 
PDF. „Exodvojtažky 2008–2010“, 
Praha 2011 a také elektronicky 
PDF. „Rekordy v 5-kamenových 
pomocných matech s exoka-
meny“, elektronicky PDF, Praha 
2013.

Ukázky z obsáhlé problémové 
tvorby jsou řazeny většinou podle 
data uveřejnění, některé úlohy 
s podobnými tématy jsou u sebe. 
Vybíral jsem ale z těch jednoduš-
ších, u kterých není nutný příliš 
složitý výklad pravidel exošachu. 
Základem pro výklad jsou defini-
ce podle „Slovníku pojmů kompo-
zičního šachu“ Michala Dragou-
na. Ve všech úlohách se zadáním 
pomocného matu začíná černý!

Václav Kotěšovec se dožívá 60 let.

http://www.wikipedie.cz
http://www.kotesovec.cz
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Jubilejní turnaj Miroslav Bílý 50, 
1995, 1. cena
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

9-+-+-sn-+0

9+-+-mK-+-0

9-+-+-+-wq0

9+-+-+-sNk0

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Pomocný mat 4. tahem, 3 řešení. 
Trojnásobné echo, modelové maty.
Řešení: I. 1.Jh5! Je2! 2.Dg3+ Kf5 
3.Dh2 Kg5 4.Jg3 Jf4 mat, II. 1.Kg4 
Ke6 2.Dh3 Kf7 3.Kh4 Kg6 4.Jg4 
Jf5 mat, III. 1.Jh7! Je4! 2.Jg5! Kf6 
3.Kg4 Kg7 4.Kh5 Jf6 mat.

Phénix 1997, 3. cena

Pomocný mat 2. tahem, 4 řešení.

Čtyřnásobná výměna polí mezi 
matující figurou a figurou, která 
blokuje pole v matové síti.
Cvrček, anglicky grasshopper, je 
přeskakující figura, která se pohy-
buje po frontálách nebo diagoná-
lách na první pole bezprostředně 
za kamenem, který mu stojí v ces-
tě. Pokud je tam kámen soupeře, 
může ho brát. Na diagramech 
označuje cvrčka dáma, otočená 
o 180°.

Řešení: I. 1.Cb7! Jc3 2.Ce4! Jb5 
mat, II. 1.Sxd5! Jxc5! 2.Se4 Je6 
mat, III. 1.Vxf4! Jd2 2.Ve4 Jf3 
mat, IV. 1.Jc3! Jxg3! 2.Je4 Je2 
mat.

Jubilejní turnaj Vladislav Buňka 
60, 1997, 1. cena

Pomocný mat 3. tahem, 3 řešení. 
Tématem je zde trojnásobná vý-
měna polí bílého cvrčka a všech 
černých cvrčků. Ti blokují pole 

b5 v matech. Není to složitá, ale 
vtipná úloha!
Řešení: I. 1.Cxg4 Cd7 2.Ce2 Cg4 
3.Cb5 Ce6 mat, II. 1.Ch3! Cd3 
2.Cf1 Ch3 3.Cb5 Cf3 mat, III. 
1.Ca6 Cb8 2.Cd3! Cxe8 3.Cb5 Cc8 
mat.

Šachová skladba 1998, cena

Pomocný mat 4. tahem, 3 řešení. 
Maty tvoří trojnásobné Chame-
leon-echo, dává je bílý lion. Bílý 
pěšec zajišťuje jeho působnost 
přerušením řady. Je to tak zvaná 
anti-baterie. 
Lion je přeskakující figura po-
hybující se po diagonálách nebo 
frontálách na jakékoliv volné pole 
za prvním kamenem, který jí stojí 
v cestě. Pokud je to pole obsaze-
né soupeřovým kamenem, může 
ho brát. Na diagramech označuje 
liona dáma, otočená k pravému 
okraji šachovnice.
Řešení: I. 1.Vg4 Ke1 2.Ke3 LId3 
3.LId4 LIh3 4.Ve4 g3 mat, II. 
1.LId5 LId1 2.Ke4 LId8 3.Vg5 
LIh4 4.Ve5 g4 mat, III. 1.Vg6 g4 
2.LId6 LIh5 3.Ke5 Ke3 4.Ve6 g5 
mat.

Ideal-mate Review 1999

Pomocný mat 5. tahem, 3 řešení.

Václav Kotěšovec patří mezi nejlepší skladatele exoproblémů na světě.
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Maty tvoří trojnásobné chame- 
leon-echo.
Žirafa je skokan podobný jezdci, 
táhne na frontále, ale přes 4 pole 
a pak teprve na jedno pole vlevo 
nebo vpravo. Na diagramech ozna-
čuje žirafu jezdec, otočený hlavou 
k pravému okraji šachovnice.
Řešení: I. 1.Kd8 ŽIe2 2.Kc8 ŽId6 
3.Kd8 ŽIh7! 4.Ch8 ŽId8 5.Cc8 
ŽIc4 mat, II. 1.Db7+! Kc5 2.Cb5 
ŽIe2 3.Ce8 ŽIa3 4.Kd8 Kd6 5.Dc8 
ŽIc4 mat, III. 1.Ke8 ŽIb5 2.Ca5 
Kc7 3.Cd8 Kd6 4.Cf8 Ke6 5.Dd8 
ŽIf4 mat!. 

Probleemblad 1999, České 
album šachových skladeb 1998-
2000, exoproblémy 17. místo

Pomocný mat 5. tahem, 3 řešení.
Tématem je trojnásobné echo, ve 
kterém je černý král na první řadě. 
Zajímavou figurou je zde Wazír. 
Je to figura, která táhne na frontále 
vždy jen o jedno pole. Podobně 
jako prastará figura ferz, který táhl 

vždy jen o jedno pole na diago-
nále. Na diagramech ho označuje 
věž, otočená o 180°. 
Tátoš, anglicky Nightrider, je li- 
niová figura s chodem jezdce 
a v pohádkovém šachu je poměrně 
častá. Na diagramech označuje tá-
toše jezdec, otočený hlavou dolů.
Řešení: I. 1.Tc3 Wd4 2.Cb3 Wd3 
3.Cb1 Kb3 4.Kcl Wd2 5.Td1 Wc2 
mat, II. 1.Ta3 We3 2.Cd3 We2 
3.Cf1 Kb3 4.Cc1 Kc3 5.Te1 Wd2 
mat, III. 1.Th2 Kc3 2.Cb3 We3 
3.Ke1 Kc2 4.Cd1 Kd3 5.Tf1 We2 
mat. 

Šachová skladba 2000, 1.–2. cena

Pomocný mat 4. tahem, 3 řešení.
Maty tvoří trojnásobné chame- 
leon-echo.
Řešení: I. 1.Vb1! Cf6 2.Dc1 Ke4 
3.Dh1 Kf3 4.Vg1 Cf2 mat, II. 
1.Dc2 g3 2.Kh3 Cf6! 3.Dh2 Kf4 
4.Vg2 Cf3 mat, III. 1.Dh3! g4 
2.Kg3 Cf6 3.Kh4 Kf5 4.Vg3 Cf4 
mat.

Pat a Mat 2003, 4. cena

Pomocný mat 5. tahem, 3 řešení.
Trojnásobné exaktní echo s po-
hybem všech osmi kamenů! Je to 
technicky dokonalá, mimořádně 
obsažná úloha.
Řešení: I. 1.d5 Kb3 2.Ce5 Ca3 
3.c5 Kc2 4.Kd4+ Kd2 5.De4 Cd6 
mat, II. 1.d6 Cd7 2.c6 Cg4 3.De5+ 
Kc2 4.Kd5 Kd3 5.Ce6 Cd7 mat, 
III. 1.Ke5 Cb5 2.Cc6 Kc3 3.Kd6 
Kd4 4.Ce7 Cg5 5.De6 Cd8 mat.

StrateGems 2008, 5. čestné 
uznání 

Mat 2. tahem. a) diagram, b) an-
dernašský šach
Téma „Lačný“, cyklická záměna 
obran a matů mezi a) a b). Pro 
„Andernašský šach“ platí: Jestliže 
kámen bere, přejímá barvu soupe-
řova kamene (neplatí pro krále). 
Při proměně s braním vzniká fi-
gura opačné barvy, než byl pěšec, 
takto vzniklá věž na svém základ-
ním poli má právo rošády. Vystří-
dání cvrčků v matech je zajímavé.
Řešení: a): 1.Sxa6 tempo 1…Vxc3 
a 2.Cd8 mat A, 1…Jxc2 b 2.Cf4 
mat B, 1…Cxe3 c 2.Cd7 mat C. 
b): 1.Se4 tempo 1…Vxc3 (bílá 
věž) a 2.Cf4 mat! B, 1…Jxc2 (bílý 

Václav Kotěšovec mezi přáteli problémisty při oslavě svých 60 narozenin

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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jezdec) b 2.Cd7! mat C, 1…Cxe3 
(bílý cvrček) c 2.Cd8! mat A. 

Jubilejní turnaj Josef Maršálek 
80, 2015, 2. cena

Pomocný mat 6. tahem, 3 řešení.
Čtyři cvrčci proti samotnému králi 
jsou zajímavým materiálem, vy-
nutí (na šachovnici 8x8) mat nej-
později 79. tahem! Důležité jsou 
přitom tahy bílého krále.

Řešení: I. 1.Ke2 Ce1 2.Kd2 Cc1 
3.Kc3 Cc4 4.Kb4 Cb5+! 5.Ka4 
Kc5 6.Ka5 Cb4 mat, II. 1.Kc2 Cd3 
2.Kb3 Ca6 3.Ka4 Ca3 4.Kb4 Cc5 
5.Ka5 Kc6 6.Ka6 Cb5 mat, III. 
1.Ke3 Cd2 2.Kf4 Cg5 3.Kg4 Ke6 
4.Kh5 Cf6 5.Kh6 Kf5 6.Kh5 Cg6 
mat.

45. TT feenschach 1985, 2. cena

Bílý táhne a vyhraje. 

Tato exostudie vychází z teoretic-
kého objevu Václava Kotěšovce 
z roku 1977, potvrzeného počítači 
v roce 2013: Čtyři cvrčci spolu 
s králem proti samotnému králi 
vyhrávají. Exostudie s exokame-
ny byly tématem soutěže, kterou 
vypsal jubilant ke svému výročí. 
Výsledky soutěže ukáží určitě pro-
blémistům nové náměty.
Řešení: 1.e7! Vxf8 2.exf8D Je6+ 
3.Kd6! Jxf8 4.Cf5 Jh7 5.Cg6 Jf6 
6.C4e6! a vyhraje, 5…Jg5 6.C7h5! 
Kc4 7.Ke5! a vyhraje.

Redakce Šachového týdeníku přeje 
Václavu Kotěšovcovi do dalších let 
dobré zdraví a další úspěchy v říši 
pohádkového šachu!

Josef Maršálek 

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

K N I H Y  P R A Ž S K É  Š A C H O V É  S P O L E Č N O S T I

Salo
Flohr
Měl jsem bojovat!
Biografie a partie Salo Flohra 
a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné
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CZECH OPEN 2016

VÍTĚZSTVÍ PO 21 LETECH
pokračování ze strany 1

Obyvatelé Pardubic si už asi zvyk-
li, že v červenci je jejich město 
dostane do obležení stovek ša-
chistů. Letos tomu nebylo jinak, 
pardubický zimní stadion opět, 
tentokráte již po dvacáté sedmé, 
ovládli šachisté. Pořadatelé z AVE 
kontaktu pod vedením Jana 
Mazucha připravili pro šachisty 
a nejen pro ně v době od 14. do 
31. července desítky turnajů. 
Nejprestižnějším byl samozřej-
mě hlavní A–turnaj Pardubice 
Open, kde letos hrálo 291 hráčů 
a hráček z 39 zemí, mezi nimi 
45 velmistrů. V turnaji nakonec 
kraloval Sergej Movsesjan, zdržel 
se sice remízou ve třetím kole, 
ale po šesti kolech již byl na čele 
s 5,5 bodu. Příjemný pohled 
z hlediska českého fanouška po 
6. kole byl ale na devítičlennou 
stíhací skupinu pětibodových, ve 
které bylo i pět (!) našich borců.
V sedmém kole Sergej Movsesjan 
černými odremizoval Viktora Láz-
ničku a bodově se na něj dotáhl 
nejvýše nasazený Ind Ganguly. 
A osmé kolo a jejich vzájemný 
soubor se ukázal být pro konečné 

pořadí rozhodující. Tuto velmi 
zajímavou partii okomentoval pro 
čtenáře Šachového týdeníku sám 
Sergej Movsesjan:

SERGEJ MOVSESJAN (2666)
vs. SURYA S. GANGULY (2676)
Sicilská [B48]
Czech OPEN Pardubice, 8. kolo
29. 7. 2016
Komentuje: GM Sergej Movsesjan

V osmém kole turnaje mi los určil 
za soupeře nasazenou jedničku 
Gangulyho z Indie. Bylo to naše 
první utkání za šachovnicí a byl 
jsem zvědav, s čím zkušený dlou-
holetý sekundant Višiho Ananda 
přijde. 
1.e4 c5
Musím se přiznat, že Sicilská mě 
poněkud překvapila. Ganguly ji 
sice má v repertoáru jako jednu 
z hlavních zbraní, ale čekal jsem 
spíše jeden z tahů královským 
pěšcem. 
2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jc6 
5.Jc3 Dc7 6.Se3 a6
Toto pořadí tahů hraji poměrně 
často černými figurami, takže to 

od Gangulyho byla poměrně ris-
kantní volba. Zajímavostí je, že 
tuto výstavbu jsem úspěšně použil 
proti Anandovi na MS v rapid ša-
chu v roce 2014. 
7.Sd3
Tento pozapomenutý tah byl ve-
lice populární koncem minulého 
století, i to byl jeden z důvodů, 
proč jsem ho použil, abych se vy-
hnul přípravě soupeře. V posled-
ních letech se mnohem více hrává 
7.Dd2 nebo agresivní 7.Df3!?.
7...Jf6 8.0–0 b5 

XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7+-wqp+pzpp'

6p+n+psn-+&

5+p+-+-+-%

4-+-sNP+-+$

3+-sNLvL-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Jedna z hlavních možností černé-
ho. Sám jsem v několika partiích 

Nejlepší tři hráči letošního Czech Openu, 
vítězný Sergej Movsesjan, druhý Viktor 
Láznička a třetí Ind Visakh.

Vzájemný souboj Lázničky s Movsesjanem v 7. kole skončil remízou.
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použil zajímavý výpad 8...h5!?; 
k ostré hře vede i 8...Je5 9.h3 
Sc5 10.Kh1 d6 11.f4 Jg6 12.De1; 
o něco bezpečnější pro černého je 
8...Jxd4 9.Sxd4 Sc5, např. 10.Se2 
e5 11.Sxc5 Dxc5 12.Dd3 b5 13.a4 
b4 14.Jd5 Jxd5 15.Dxd5 Dxd5 
16.exd5 d6= Navara vs. Movsesjan, 
ČEZ Trophy, Praha 2011. 
9.Jxc6 Dxc6 10.a3 
Tady se můj soupeř nadlouho za-
myslel. Bylo evidentní, že mnou 
zvolená varianta ho překvapila 
a není si úplně jistý, jak postupo-
vat dál. 
10...Sc5?! 
V této pozici černý výměnu černo-
polných střelců bez újmy nestih-
ne... Přirozeněji vypadá 10...Sb7 
11.De2 Se7.
11.Df3 Sxe3 12.Dxe3 d6 
Asi menším zlem bylo 12...Sb7 
13.Dd4! s dalším postupem a4 
a výhodou bílého.
13.a4 b4 

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+-+-+pzpp'

6p+qzppsn-+&

5+-+-+-+-%

4Pzp-+P+-+$

3+-sNLwQ-+-#

2-zPP+-zPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

14.Jd5! Vb8? 
Chyba v již nepříjemné pozici. 
Černý se měl smířit se ztrátou 
pěšce po 14...Jxd5 15.exd5 Dc5 
(15...Dxd5?? 16.Se4+–) 16.dxe6 
Sxe6 (16...Dxe3 17.exf7+ Kxf7 
18.fxe3+±) 17.De2! 0–0 18.Sxa6.
15.Dg5! Jxd5 16.Dxg7 Vf8 17.exd5 
Dxd5 18.Vfe1 
Nechtěl jsem dávat černému mož-
nost zkusit zachránit koncovku po 
18.Sxh7 De5.
18...h5 19.Vad1 Dc5 20.b3! 
Po přesunu střelce na c4 s hrozbou 
Vd5 se pozice černého již bránit 
nedá. 
20...Ke7 21.Sc4 Df5 

XABCDEFGHY

8-trl+-tr-+(

7+-+-mkpwQ-'

6p+-zpp+-+&

5+-+-+q+p%

4PzpL+-+-+$

3+P+-+-+-#

2-+P+-zPPzP"

1+-+RtR-mK-!

xabcdefghy

22.Vxd6
1-0

Touto výhrou se Sergej Movsesjan 
opět dostal do samostatného vede-
ní, které pak pojistil remízou s Na-
batym v posledním kole. A protože 
partie hráčů, kteří ztráceli půlbod, 
skončily remízou, Sergej se stal 
s půlbodovým náskokem vítězem 
letošního Czech Openu. O druhé 
místo se bojovalo až do poslední 
partie, nakonec šel štěstí nejblíže 
Viktor Láznička, který v posled-
ním kole vyhrál a na pomocné 
hodnocení všechny sedmibodové 
hráče přeskočil:

VIKTOR LÁZNIČKA (2654) 
vs. MARTIN ZUMSANDE (2487)
Czech OPEN Pardubice, 9. kolo
30. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+rmk-tr(

7+-vL-+pzp-'

6-+-+p+-+&

5+p+l+-+p%

4-zP-+n+-wQ$

3+-+-wqNzP-#

2-+R+PvlLzP"

1+-tR-+K+-!

xabcdefghy

Černé figury jsou sice blízko bílé-
ho krále, ale ublížit mu nemohou.
26.Sf4 Db6 27.Je5! 
S hrozbou vidličky 28.Jd7.
27…Jf6 28.e4
Jezdec vyklidil pole e4, které oka-
mžitě zaujímá pěšec – visí oba 
střelci. Dodejme ještě, že šlo také 
přímo zaútočit na krále 28.Vc7, 

protože po 28…Ve7 29.Vc8+ Ve8 
(29...Je8 30.Vxe8++–) 30.Jd7+ 
Jxd7 je po 31.Vxe8+ Kxe8 32.Vc8+ 
Dd8 33.Vxd8# mat.
28...Se3 29.exd5 Sxc1 30.Vxc1 
exd5 31.Sxd5+– Dd4 

XABCDEFGHY

8-+-+rmk-tr(

7+-+-+pzp-'

6-+-+-sn-+&

5+p+LsN-+p%

4-zP-wq-vL-wQ$

3+-+-+-zP-#

2-+-+-+-zP"

1+-tR-+K+-!

xabcdefghy

32.Jd7+! 
A ještě jeden taktický úder, který 
definitivně bere černému jakouko-
li naději. 
32…Kg8
Černý nemohl vzít 32...Jxd7 pro 
33.Sd6+ Kg8 34.Dxd4 se ztrátou 
dámy. Výhodu už Viktor lehce 
uplatnil.
33.Jxf6+ gxf6 34.Sf3 Dxb4 
35.Dxf6 Vh7 36.Se5 Dd2 37.Vd1 
De3 38.Vd8! Dxe5 39.Dxe5 Vxd8 
40.Dg5+ 
1–0

Na bronzový stupínek nakonec 
došel také se 7 body, ale s horším 
pomocným hodnocením teprve 
sedmnáctiletý Ind Visakh, který si 
zároveň z Pardubic odvezl normu 

Sergej Movsesjan vyhrál Czech Open po 
21 letech.
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mezinárodního velmistra. I v jeho 
případě k úspěchu pomohla výhra 
v posledním kole:

VISAKH N R (2431) 
vs. AVITAL BORUCHOVSKY (2531)
Czech OPEN Pardubice, 9. kolo
30. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-trk+q+(

7+-zp-tr-zp-'

6-+P+-zp-vL&

5+p+PzpQ+-%

4pzPn+-+R+$

3zP-+-+-zP-#

2-+-+-zPKzP"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Bílý v předchozím průběhu partie 
získal pěšce, nyní jednoduchou 
taktikou získá ještě druhého.
39.Dxf6! Vd6 
Braní 29…gxf6 nepřichází v úvahu 
pro 30.Vxg8+ Kf7 a 31.Vxd8.
40.Dg5 Jb2 41.Vd2 Jc4 42.Vd3 
Dh7 43.Dh5+ g6 
Na 43...Kd8 by rozhodlo například 
44.Vf3. 
44.Dh3 Vf7 45.Vh4 Vf5 46.Sg5 
1–0

Vítězný Sergej Movsesjan dokázal 
hlavní turnaj festivalu vyhrát po 
jedenadvaceti letech, tu předchozí 
výhru si totiž připsal v roce 1995. „Obě 
výhry se dají těžko porovnávat. Já i sa-
motný Czech Open jsme ušli poměrně 
dlouhou cestu a myslím, že u nás na-
stal kvalitativní posun dopředu, i když 
u mě ten skok asi není tak veliký 
(smích),“ řekl pro pořadatelský server 
vítěz letošního ročníku. Movsesjan 
během turnaje nenašel přemožitele 
a nakonec posbíral 7,5 bodu.

Druhý Viktor Láznička, který neob-
hájil loňské vítězství, hodnotil své le-
tošní vystoupení takto: „Konkurence 
byla oproti loňsku určitě silnější, bylo 
tady více hráčů s ratingem přes 2600. 
Nakonec se však znovu ukázalo, že 
to je mezi mnou a Sergejem Movses- 
janem. Sergej měl letos jistější ruku, 
trochu víc štěstí, a proto vyhrál.“ 

Do první třicítky velmistrovského 
turnaje se dostalo šest Čechů. Kromě 
Viktora Lázničky zaslouží pochvalu 
i sedmý Jiří Štoček (také se 7 body 
a výhrou v posledním kole), na čtr-
náctém místě skončil Robert Cvek 
(6,5 bodu) a devatenáctý Martin 
Červený, který si s 6 body navíc uhrál 
i velmistrovskou normu. Cyrilu Po-
nížilovi také s 6 body patří 22. místo 
a zřejmě nespokojen z Pardubic od-
jížděl s 25. místem další šestibodový 
dvojnásobný vítěz Czech Openu 
Vlastimil Babula. 

Ve vedlejších šachových turnajích 
dominovali cizinci, ani jeden z čes-
kých hráčů se na medailové posty 
nedostal. Turnaj B – ČPP Open ovládl 
Rus Komakov úctyhodným ziskem 
9z 9, Céčko – Motorgas Open vyhrál 
Islombek Sindarov z Uzbekistánu. 
Turnaj D – Dostihový spolek Open 
pak vyhrál Wojciech Babijczuk 
z Polska.

Kompletní výsledky všech turnajů 
najdete na czechopen.net.

Pardubice Open – turnaj A:
1. GM Sergej Movsesjan ARM 7½ 
2. GM Viktor Láznička CZE 7
3. IM N R Visakh IND 7
…
7. Jiří Štoček CZE 7
14. Robert Cvek CZE 6½
19. Martin Červený CZE 6
22. Cyril Ponížil CZE 6
25. Vlastimil Babula CZE 6

Česká podnikatelská 
pojišťovna Open – turnaj B:
1. Pavel Kolmakov RUS 9
2. IM Alexandr Granovskij KAZ 7½
3. CM Nagueb Saleh UAE 7½
…
7. Štěpán Tichý CZE 7

Motorgas Open – turnaj C:
1. CM Islombek Sindarov UZB 8
2. Martin Bobák SVK 7½
3. Ante Tomas CRO 7½
…
5. Stanislav Mejzlík CZE 7

Dostihový spolek Open –  
turnaj D:
1. Wojciech Babijczuk POL 8½
2. Danylo Mokryk UKR 8
3. Valery Netsvetajev RUS 7½
…
5. Pavel Buk CZE 7

Z dalších turnajů alespoň pořadí 
medailistů Mistrovství ČR:

Mistrovství České republiky 
v rapid šachu:
1. (10.) Štěpán Žilka
2. (13.) Robert Cvek
3. (15.) Rašík Vítězslav

Mistrovství České republiky 
čtyřčlenných družstev
1. ŠK Zikuda Turnov 
(sestava: Cyborowski, Jaracz, Šimáček, Vokáč, 
Sodoma)
2.(4.) ŠK Joly Lysá nad Labem
3.(5.) Slavoj Český Těšín

Mistrovství České republiky  
ve Fischerových šachách 
(o turnaji informujeme v samostatném článku, 
který pro čtenáře napsal sám vítěz turnaje 
David Navara)

1. David Navara
2. (6.) Jiří Adámek
3. (7.) Martin Petr

Mistrovství České republiky  
v bleskovém maratonu
1. (2.) Vojtěch Plát
2. (3.) Vojtěch Zwardoň
3. (4.) Martin Červený

Mistrovství České republiky 
v řešení šachových skladeb
1. (7.) Miloslav Vanka
2. (11.) Martin Petr
3. (13.) Zdeněk Libiš

Mistrovství České republiky  
v bughouse
1. (2.) Dušan Škaloud – Jiří Jezbera
2. (3.) Martin Tajovský – Pavel Menčík 
3. (4.) Marek Krása – Michal Cerha

Martin Červený si letos v Pardubicích uhrál 
velmistrovskou normu.

http://www.czechopen.net
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A z Pardubic ještě pár partiových 
ukázek našich hráčů. 
Vojtěch Zwardoň skončil s 5,5 bodu 
na 79. místě, ve 4. kole se mu ale 
povedl pěkný útok na krále:

PAVEL LAGAŠIN (2148)  
vs. VOJTĚCH ZWARDOŇ (2421)
Czech OPEN Pardubice, 4. kolo, 
25. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zpp+-mkp+-'

6-wq-zpl+-wQ&

5+-+-+-trP%

4-+-tR-+-+$

3+-+-zPP+-#

2-zP-tR-mK-+"

1+-+-+Ltr-!

xabcdefghy

34...Db5! 
Krásná oběť dámy. 
35.V4d3 
Po přijetí oběti 35.Sxb5 přijde 35…
V5g2#.
35...Df5 36.Vxd6 Vxf1+! 
A další oběť, bílý je bez obrany. 
37.Kxf1 Dxf3+ 38.Vf2 Sh3+ 
39.Ke1 Vg1+ 
Rychleji k matu vedlo 39…Dxe3
40.Kd2 Dxf2+ 41.Kc3 Vc1+ 
A bílý se vzdal, nezabrání totiž 
matu, např. 42.Kd4 42...Dxb2+ 
43.Kd5 Sg2+ 44.e4 Db5+ 45.Kd4 

Dc5+ 46.Kd3 Sf1+ 47.Kd2 Dc3# 
nebo 42.Kb3 Dc2+ 43.Ka3 Va1+ 
44.Kb4 Va4+ 45.Kb5 Dc4#.
0–1

To Cyril Ponížil získal hned 
v 1. kole pěšce pěknou obětí věže:

DMITRIJS TOKRANOVS (2257) 
vs. CYRIL PONÍŽIL (2510) 
Czech OPEN Pardubice, 1. kolo
22. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-+-'

6p+-+pzp-+&

5+-+n+-+-%

4-+-zP-+p+$

3tr-+-+-zP-#

2P+R+-zP-+"

1+-sN-+K+-!

xabcdefghy

38...Vxg3! 39.fxg3 Je3+ 40.Ke2 
Jxc2 41.Kd3 Jb4+ 42.Kc4 Jd5 
A výhodu pěšce uplatnil k výhře 
v 71. tahu 
0–1

A ještě jedna krásná ukázka, kte-
rak se náš juniorský reprezentant 
Jan Vykouk pěkně vypořádal 
s hrozbou věčného šachu:

DAGUR RAGNARSSON (2274) 
vs. JAN VYKOUK (2450) 
Czech OPEN Pardubice, 8. kolo, 
29. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+R+Nmkp'

6-+-+-+p+&

5+p+-+-+-%

4-+-+-zPP+$

3+-+-tr-+P#

2-zp-+-+-mK"

1+-+-vl-+-!

xabcdefghy

42...Ve2+ 43.Kh1 b1D 44.Jg5+ 
Co teď? na 44…Kh6 př ijde 
45.Vxh7#, na 44…Kf6 totéž z dru-
hé strany 45.Vf7#, na 44...Kf8 
remízuje bílý způsobem známým 
z učebnic 45.Jxh7+ Ke8 46.Jf6+ 
Kf8=. A na 44…Kg8 45.Vd8+ Kg7 
se pozice opakuje. Černý má ale 
k dispozici mocný úder:
44…Ve7!! 
Po této oběti věže již totiž nefungu-
je remíza věčným šachem uvedená 
v poznámce k minulému tahu.
45.Vxe7+ Kf8 
Bílý se vzdal, může si dát maxi-
málně jeden šach a černá dáma 
zajistí pro svoji armádu výhru.
0–1

Petr Herejk
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CZECH OPEN 2016

OBTÍŽNÁ POZICE FISCHEROVÝCH ŠACHŮ

Pardubického turnaje ve Fis-
cherových šachách se od roku 
2005 účastním pravidelně. Je to 
namáhavá celodenní soutěž, jíž 
se obvykle účastní okolo třiceti 
pěti účastníků včetně několika 
titulovaných hráčů. Turnaj má 
status otevřeného mistrovství 
republiky. Letos byl obsazen 
o něco silněji než obvykle. 
Zúčastnilo se ho pět velmistrů 
v čele se Sergejem Movsesjanem 
a autorem těchto řádků, čtyři 
mezinárodní mistři a jedna 
velmistryně. Při celkovém ceno-
vém fondu 5 000 Kč je patrné, že 
se soutěže účastnili lidé, kteří 
hrají (Fischerovy) šachy velmi 
rádi a nehledí jen na peníze.

V následujícím odstavci méně 
zkušeným stručně přiblížím tuto 
hru. Oproti jedinému základnímu 

postavení jich je ve Fischerových 
šachách devět set šedesát, protože 
postavení figur na základní řadě 
se losuje. (Podobně jako v kla-
sickém šachu, také zde mají obě 
strany figury rozestavěny stejně.) 
Existují jen dvě omezení: střelci 
jedné strany musejí být různo-
barevní a král musí stát mezi 
věžemi. Poněkud záhadné rošády 
se dělají na normální pole. Buďto 
bílý král jde na g1 a pravá věž na 
f1, nebo se monarcha přesune na 
c1 a levá věž na d1. Teorie zahá-
jení zde má povahu přibližných 
pouček, učit se konkrétní varianty 
nemá smysl.
Na Fischerových šachách se mi 
líbí zejména dvě věci. 
Zaprvé člověk může popustit 
uzdu své kreativitě. V následující 
partii jsem rozehrál zahájení do-
sud nejoriginálněji ve své kariéře:

DAVID NAVARA vs. LUKÁŠ HŮLA
Fischerovy šachy, Pardubice
19. 7. 2016
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xabcdefghy

1.Jg3 e6 2.Jh5?! 
Zlákala mne slabost pěšce g7. 
2…g6?! 
Po 2…b6! 3.Jf3 (3.f3 f5) 3…f5! 
bych výpadu jezdce zalitoval, dů-
sledné pokračování 4.Jxg7 ztrácí 
materiál kvůli 4…Sg6 s dalším 
5…Sf6.
3.Jg7 Sf6?! 
Teď budou černí jezdci stát špat-
ně. Lepší bylo 3…b6 s pozdějším 
f7-f5.
4.Jxe8 Vxe8 5.e3 
Bílý soupeře zbavil práva „malé“ 
rošády. V dalším průběhu jsem od-
klidil krále na g1 a rozhodl útokem 
na dámském křídle. 
1–0

Kromě toho může hráč ve Fische-
rových šachách vyvíjet figury na-
prosto přirozeně, aniž by se musel 
učit teorii zahájení. To uvidíme 
v následující partiové ukázce.
Pro mé umístění byl klíčový úsek 
od třetího do pátého kola. Po po-
čátečních dvou výhrách jsem hrál 
bílými se silným mezinárodním 
mistrem Michailem Děmidovem. 
Zhruba po deseti tazích měl černý 
velkou převahu, což se v klasic-
kém šachu obvykle nestává. Do-
stal jsem se z nejhoršího, odmítl 
jsem remízu a se značným rizikem 
jsem usiloval o výhru, nakonec 
ale nejdelší partie kola skončila 

Nejlepší tři hráči ve Fischerových šachách: vítězný David Navara, druhý Vladimir 
Zachartsov a třetí Američan Bryan Smith. Vlevo ředitel soutěže Jan Mazuch.
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nerozhodně. Po pauze na oběd 
mne čekala další namáhavá partie:

VLADIMIR ZACHARCOV 
vs. DAVID NAVARA
Fischerovy šachy, Pardubice
19. 7. 2016
Komentuje: GM David Navara
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xabcdefghy

1.e4 c5 2.Jf3 b5 3.0–0 d6 4.b3 Jf6 
5.e5 dxe5 6.Jxe5 Sb6 7.Sf3 Sxf3 
8.Jxf3 
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Blízkost s některými variantami 
sicilské obrany je zřejmá. Napří-
klad po 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sb5+ 
Sd7 4.Sxd7 Dxd7 5.0–0 Jf6 6.e5 
dxe5 7.Jxe5 vzniká velmi podobná 
struktura. 
8…Jc6 9.Jc3 a6 10.a4 Jd4 11.Je5 
0–0 12.axb5 axb5 13.Je4 Dd8 
14.Sxd4 cxd4 15.Jxf6+ exf6 
16.Jd3 Sa5 17.b4 Sb6 
Přesnější bylo 17…Ve8! 18.Dd1 Sc7 
(nebo 18…Sb6).
18.De4 Ve8 19.Df5 
Tento tah jsem zpozoroval příliš 
pozdě. 
19…Ve2 20.Dxb5 
20.Vfd1! De8=.
20…Vxd2 21.Vfe1 g6 22.Jb2?! 
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Po tomto tahu začal můj taktický 
radar hlásit blízkost kombinace, 
ale v omezeném čase jsem ne-
dokázal najít správný postup. Po 
22.Jc5 Kg7! 23.g3 h5 24.h4 černý 
může dosáhnout maximálně remí-
zové věžové koncovky se čtyřmi 
pěšci proti třem na jednom křídle. 
Vyberte si sami, zda se výraz „ma-
ximálně“  vztahuje k předchozímu 
slovu, nebo k následujícímu.
22…Vxf2!? 
Komodo navrhuje 22…d3 23.Jxd3 
Kg7!!. Visí c2, bod f2 je velmi zra-
nitelný a po případném 24.Jc5 Dd4 
25.Vf1 Sxc5 26.bxc5 Vxc5 27.Db6 
Dd5 28.Db3 Dc6 černý získá pěšce 
c2, aniž by musel měnit dámy. Bí-
lého by čekala dlouhá a nepříjem-
ná obrana, ale prohrát by neměl.
23.Jc4?! 
Variantu 23.Kxf2! d3+ 24.Kf1 
d2 25.De8+ jsem hlouběji ne-
zkoumal. Podle Komoda vede 
25…Dxe8 26.Vxe8+ Vxe8 27.Vd1 
Sd4! 28.Ja4! Va8 29.Vxd2 Se3 

30.Ve2 Vxa4 31.Vxe3 Vxb4 k malé 
převaze černého. Tipoval bych, 
že bílý díky volnému pěšci a od-
řezanému černému králi zachrání 
remízu.
23…d3? 
Tah 23…Sa7! jsem pochopitelně 
viděl, ale unikla mi pointa 24.Kxf2 
d3+ 25.Ve3?! (Podle počítače 
stojí černý lépe i po 25.Kf3 Dd4! 
26.Ve8+ Kg7 27.Je3 Vc3! 28.Vd1
XABCDEFGHY
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28…dxc2! 29.Vxd4 Sxd4!. Černý 
si postaví dámu a zůstane mu 
pěšec navíc. Na 30.Dd5? by přišlo 
30…Sxe3 31.Vxe3 c1D 32.Vxc3 
Dxc3+ se ziskem druhého pěš-
ce.) 25…Dd4! 26.cxd3 Dh4+! 
(26…Vxc4? 27.De8+) 27.Kf3 Sxe3 
28.Vf1 (28.Kxe3? Dh6+) 28…Sh6–+ 
s rozhodujícím útokem při mate- 
riální rovnováze. Při 22…Vxf2 jsem 
plánoval 23…Vxc4?, ale naštěstí 
jsem včas zpozoroval vyvrácení 
v podobě 24.Ve8+! (24.Dxc4? d3).
24.Dxb6 
Na 24.Jxb6? může přijít 24…Vf5! 
(po 24…d2? 25.Jxc8 dxc1D 26.Vxc1 
Dd2! 27.Dc6 Vxg2+! 28.Dxg2 

Souboj Navary s Movsesjanem zvládl lépe náš reprezentant.
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Dxc1+ 29.Df1 Dg5+= černý ales-
poň udrží remízu.) 25.Da6! Vxc2 
26.Vxc2 Dd4+! (26…dxc2 27.Dc8±) 
27.Kh1 dxc2 28.Dc8+ Kg7 29.Dxc2 
Dxb6 30.Vb1 Db5 s technicky 
vyhranou pozicí, ale tuto variantu 
jsem pochopitelně neviděl.
24…Vxg2+! 25.Kxg2 
Podle počítače drželo rovnováhu 
i 25.Kh1 Dd7 (25…Dd5 26.Je3) 
26.Dd6 Db7 27.Db6 Da8 28.Va1 
Df3 29.De3, ale na přirozeném 
tahu bílého není nic špatného.
25…Dd5+ 26.Kf2 Df5+ 
Po 26…Vxc4? 27.Dxf6 by hrozba 
matu na e8 rozhodla ve prospěch 
bílého.
27.Kg1 
Komodo ukazuje, že po 27.Ke3! 
Vxc4 28.Kd2! nemá černý více 
než věčný šach. Dále se může 
stát 28…Dg5+ (Po 28…dxc2?! 
29.Ve8+ Kg7 30.Dd6 by najednou 
hrozil mat černému!) 29.Ve3 Dg2+ 
30.Kxd3 Dd5+ 31.Ke2 Dg2+.
27…Dg4+! 
Po 27…Vxc4? 28.Dd8+ Kg7 
29.Dxd3 Vg4+ 30.Kh1 by bílý po-
kryl všechny hrozby a zbyla by mu 
věž navíc.
28.Kf2 Vxc4
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29.Db8+ 
Rovnováhu drželo i 29.cxd3 Vxc1 
30.Vxc1 Df4+ 31.Ke2 Dxc1 32.Dxf6 
Dc2+ 33.Ke3 Dxh2 34.b5=.
29…Kg7 30.cxd3 Df5+ 
Neviděl jsem žádné přesvědči-
vé pokračování, proto jsem se 
rozhodl nejprve zopakovat tahy. 
Třeba soupeř odbočí?! Komodo 
zmiňuje 30…Dd4+!?, ale po 31.Ke2 
Db2+ 32.Kf3 Vxc1 33.Vxc1 Dxc1 
34.b5 se bílý nemá čeho obávat. 

Nebezpečnější je 30…Vf4+! 31.Ke3 
Vf3+ 32.Kd2 Dd4!
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Tady bílý musí najít 33.Vc3! (Je 
příznačné, že prohrávající tah 
33.Vc2? mne snad ani nenapadl. 
Černý vyhraje po 33…Dxd3+! 
34.Kc1 Da6!! (Komodo), například 
35.Vee2 Da1+ 36.Kd2 Dd4+ 37.Ke1 
Vd3! 38.Kf1 Vd1+ 39.Kg2 Dg1+–+ 
s brzkým matem.) 33…Vf2+ 
34.Ve2 Vxe2+ 35.Kxe2 Dxc3 36.b5 
Db2+ 37.Kf3 Dd4 38.b6! s remí-
zou, po 38…Dxd3+ 39.Kf2 jeho 
postouplý volný pěšec vyváží ma-
teriální nevýhodu.
31.Ke2 Dg4+ 32.Ke3 
Soupeř se právem obával, že by na 
32.Kf2 tentokrát přišlo 32…Vf4+ 
33.Ke3 Vf3+ 34.Kd2 Dd4. 
32…Dg5+ 33.Ke2
Nepatrně přesnější bylo 33.Kf3!. 
33…Vxc1 34.Vxc1 Dxc1 35.b5 
Db2+
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36.Kd1? 
Soupeř po partii navrhl správné 
pokračování 36.Kf3!, v oboustran-
né časové tísni se ale rozhodl 
špatně. Variantu 36…Dd4 37.b6 
Dxd3+ 38.Kf2= jsem už v poznám-
kách zmínil. Slabší bylo 36.Ke3? 
f5 37.b6 f4+! 38.Kf3 Dd4 39.Dxf4 
Dxb6 s velkou převahou černého.
36…f5 37.b6 f4! 38.Dxf4 
Nic lepšího bílý neměl. 

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
ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ
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38…Dxb6 
Vzniklá koncovka pravděpodobně 
je vyhraná. V dalším průběhu se 
omezím na stručné komentáře, 
protože bleskovky se neanalyzují. 
39.d4 Db3+ 40.Kd2 Dd5 41.Kc3 
g5 42.Dc7 Kg6 43.Db8 
Po 43.Dc5 vyhrává 43…Dxc5+ 
44.dxc5 Kf6 45.Kd4 Ke6 46.c6 Kd6.
43…f5 44.Db6+ Kh5 45.Dc5 Df3+ 
46.Kb4 De4 47.Kb5 f4 48.d5 f3 
49.d6 De2+ 50.Kc6 f2 51.d7
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51…De6+ 
Jednodušší bylo 51…Da6+! (Ko-
modo) 52.Kc7 (52.Db6?! f1D 
53.d8D Dfb5+) 52…f1D 53.d8D 
Df4+ 54.Ddd6 Daxd6+ 55.Dxd6 
Kh4 s přechodem do vyhrané pěš-
cové koncovky. Ale ta snadnost je 

zavádějící, k nalezení varianty mi 
chyběl čas.
52.Kc7 f1D 53.d8D Dff7+ 54.Kb8 
Db3+ 55.Dcb6 Dxb6+ 
Rychleji prý vyhrávalo 55…Df4+! 
56.Ka8 Dbf3+, ale z přítomnosti 
tolika dam se mi zatočila hlava.
56.Dxb6 Df4+ 57.Kb7 Dxh2–+ 
58.Db1 Dg2+ 59.Kc7 h6 60.Dd1+ 
g4 61.De1 Dc2+ 62.Kd6 Df5 
63.Ke7 Kg6 
…a bílý se po několika dalších ta-
zích vzdal. 
0–1

V pátém kole jsem hrál se Serge-
jem Movsesjanem, kterému se 
předtím nevydařila partie s GM 
Bryanem Smithem. V osmém tahu 
jsem nastavil pěšce a následně 
jsem s údivem zjistil, že soused 
na druhé šachovnici po mně tuto 
chybu bezmyšlenkovitě zopako-
val. Získal jsem kompenzaci a hra 
zanedlouho přešla do naprosto vy-
rovnané koncovky, v níž mi Sergej 
nabídl remízu. Po dalších dvou ta-
zích jsem pochopil, že jsem neměl 
důvod odmítat. Sergeje ale turnaj 
nezastihl v nejlepší formě, díky 
čemuž se mi nakonec podařilo 
partii vyhrát. V šestém kole jsem 

kvůli geopolitické vyváženosti 
(a především ve svém vlastním 
zájmu) porazil GM Smithe a do-
stal se do samostatného vedení, 
jež jsem už nepustil. Turnaj jsem 
vyhrál se šesti a půl body ze sedmi 
partií. O druhé a třetí místo se roz-
dělili IM Vladimir Zacharcov a GM 
Bryan Smith s pěti a půl body, 
o půlku zpět skončili IM Michail 
Děmidov a GM Sergej Movsesjan. 
Stříbrnou a bronzovou medaili 
z mistrovství republiky získali FM 
Jiří Adámek a GM Martin Petr se 
čtyřmi a půl body, stejného skóre 
dosáhl vedle jiných i mladý Pavel 
Haase (*2002). Turnaj s přehle-
dem řídila mezinárodní rozhodčí 
Jiřina Prokopová.
Co dodat závěrem? Deset let jsem 
se snažil popularizovat Fischerovy 
šachy, ale (zatím) bezvýsledně. 
Je to velmi zajímavá varianta hry, 
která se ovšem netěší přízni spon-
zorů. Přitom právě Bobby Fischer 
způsobil příliv peněz do vrcholo-
vého šachu. Nicméně možná to je 
příznačné. Život jedenáctého mis-
tra světa byl plný protikladů a ani 
po jeho skonu tomu není jinak.

David Navara

KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

Karel Opočenský porazil mistra světa Alexandra Aljechina a spřátelil se s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami 
konce devatenáctého století, i s generací, která zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil agenturu 

šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. Byl prvním českým šachovým profesionálem. Mistr 
Karel Opočenský ale také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu Opočenském najdete 

popis jeho pestrého života, doplněný o mnoho dosud nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy. 
Úvodní vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek. Tři desítky partií okomentoval velmistr Vlastimil Hort.

Jako Faust Mefistofelovi upsal se Opočenský vlastní
krví šachu. Šachu – a asi jen šachu – zůstal vždy věrný.

Stárnul. Čas taktikou neošvindluješ, remízu s ním
nevyjednáš. Ale za šachovnicí mohl zůstat mladý.

Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.

• velmistr Vlastimil Hort •

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL



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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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

7.–22. 8. 2016
Bhuvaneswar (Indie). MS juniorů. 
Pro hráče 1996 a mladší, 13 kol 
švýcarským systémem tempem 
tempem 90 min/ 40 tahů + 30 min 
na dohrání partie + 30 s/tah.

13.–20. 8. 2016
Olomouc. Olomoucké šachové 
léto. Turnaj série Czech tour. Uza-
vřené GM a IM turnaje, FIDE open. 
Cenový fond 30 000 Kč.
Jan Mazuch
Tel: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net

13.–27. 8. 2016
Vřesovice. Letní šachový tábor 
Vřesovice 2016.
Tomáš Matula
Tel.: 604 275 012 
tomasmatula79@seznam.cz

14.–20. 8. 2016
Plzeň. FESTIVAL PLZEŇ 2016. 
15. ročník mezinárodního šacho-
vého festivalu. Mezinárodní OPEN 
turnaj švýcarským systémem na 
9 kol 90 min/40 tahů + 30 min do 
konce partie + 30 s/tah, bleskový 
turnaj, turnaj mládeže.
Petr Herejk
Tel.: 773 870 333
herejkpetr@seznam.cz
www.sk64plzen.cz

14.–20. 8. 2016
Jánské Lázně. Letní šachový tábor.
Svatava Ptáčková
Tel.: 731 782 233
sspmlipkyhk@seznam.cz
sspmlipkyhk.wgz.cz

17.–28. 8. 2016
Praha. Mistrovství Evropy mládeže. 
Hraje se v kategoriích do 8, 10, 12, 
14, 16, 18 let švýcarským systémem 

na 9 kol tempem 90 min/ 40 tahů 
+ 30 min na dohrání partie + 30 s/tah.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net

18. 8. 1966
Padesáté naroze-
niny oslaví FM 
Marian Sabol.

20.–27. 8. 2016
Prostějov. Wisconsin cup 2016. 
Švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 90 min/ 40 tahů + 30 min 
na dohrání partie + 30 s/tah se zá-
počtem na ELO FIDE.
Karel Virgler
Tel.: 776 241 447
Karel.Virgler@seznam.cz

20. 28. 8. 2016
Jeseník. O putovní pohár lázeňské-
ho města Jeseník. FIDE open, švý-
carský systém na 9 kol, tempo 90 mi-
nut na 40 tahů, 30 minut do konce 
+ 30 s/tah. Cenový fond 40 500 Kč.
Svatopluk Hastík, Tel.: 723 368 090
shastik@seznam.cz

20.–28. 8. 2016
Deštné v Orlických horách, chata 
Jedlová. Prázdninový letní šacho-
vý tábor Jedlová 2016.
Kateřina Krejčová, Tel.: 777 267 961
krejcovak@gmail.com

20. – 28. 8. 2016
Brno. ČEZ talent festival 2016. FIDE 
OPEN, Národní OPEN, Rapid turnaj, 
Simultánka GM Petra Veličky.
Jiří Vachek, lokobrno@email.cz

27. 8. – 4. 9. 2016
Havířov. Open Havířov 2016. 
Systém hry: Švýcarský systém na 
9 kol. Tempo hry: 90 min/40 tahů 
+ 30 min dohrávka + 30 s/tah.
Jiří Hurta 
Tel.: 606 863 562
hurta.ji@seznam.cz

28. 8. – 4. 9. 2016
Kadaň. OPEN Kadaň 2016. 
Švýcarský systém na 9 kol, 
90 min/40 tahů + 30 s/tah.
Roman Schwarz
Tel. 608 974 543
romanschwarz@seznam.cz

3. 9. 2016
Jablonné n. Orlicí. Memoriál 
arm. generála Ludvíka Krejčího 
2016. Švýcarský systém na 9 kol, 
2 × 20 minut na partii.
Jan Vaníček, Tel: 775 301 179
Golemcz@seznam.cz

5. – 13. 9. 2016
Sluneční pobřeží (Continental 
Park hotel), Bulharsko. XV. ročník 
SUNNY BEACH OPEN. 
Turnaj je součástí XVI. ročník 
seriálu mezinárodních šachových 
festivalů Czech Tours. A open 
FIDE (ELO >= 2300, cenový fond 
6 400 leva, tj. cca 89 000 Kč), 
B open FIDE (ELO 2000–2299, 
cenový fond 4 600 leva, tj. cca 
64 000 Kč), C open FIDE (ELO 
< 2000, cenový fond 4 600 leva, 
tj. cca 64 000 Kč), D open FIDE 
(ženy, cenový fond 1 200 leva, tj. 
cca 16 000 Kč),. E open FIDE se-
niorů (senioři nad 60 let, cenový 
fond 1 200 leva, tj. cca 16 000 Kč), 
F open FIDE (děti do 12 let, cenový 
fond 2 000 leva, tj. cca 27 000 Kč)
Jan Mazuch, Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net
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