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NĚCO PRO FAJNŠMEKRY

Na americkém trhu se objevil kousek 
tak unikátní, že by většinu sběratelů 
ožebračil až do druhého kolene. Cena 
precizně zpracované šachové soupra-
vy se totiž v přepočtu vyšplhala na 
bezmála čtyřicet miliónů českých 
korun, za které byste koupili třeba 
čtyři mírně ojetá auta Lamborghini 
Aventador nebo dvě luxusní vily v 
Praze. Souprava, jejíž součástí je i sty-
lový stolek ze vzácného dřeva a dvě 
židle, má připomínat Bitvu u Issu, 
která se odehrála v roce 333 před na-
ším letopočtem, a byla prvním bojem 
mezi Alexandrem Velikým a perským 

velkokrálem Dareiem III. Rozhodně 
stojí za zmínku, že každá figurka 
tematické šachové soupravy je vyro-
bena z 14karátového zlata a zdobena 
drahými kameny. Více o soupravě se 
dočtete třeba na Seznamu.

BOŽSKÉ RIO
Letní olympiáda je minulostí. Po-
zitivní je, že i šachy v ní zanechaly 
jakousi stopu a to díky olympijské-
mu parku na Lipně, kde Šachový 
svaz zřídil svůj stan a za účelem 
propagace šachu se sehrály různé 
exhibiční partie a přednášky. 

pokračování na straně 2

SINQUEFIELD CUP 2016

VYROVNANÉ BOJE
Letošní Grand Chess Tour 2016 
napsala svůj třetí díl v Saint Lou-
is. Ze zdravotních důvodů zrušil 
svou účast v Sinquefield Cupu 
Vladimir Kramnik, nahradil ho 
Peter Svidler. Nejvíc radosti udělal 
svým fanouškům domácí Wesley 
So, který s půlbodovým náskokem 
obsadil první příčku před druhým 
až pátým Ánandem, Aronjanem, 
Caruanou a Topalovem. Ti všichni 
předvedli výsledek 5/9. Poslední 
skončil Giri.

pokračování na straně 16

ŠACHY JINAK

VODNÍ ŠACHY

Hrát šachy umíte, že? Plavat asi 
také, že? A co takhle se potápět? 
A co teprve zkusit to všechno 
dohromady! Jde to. V posledních 
letech vznikají nejrůznější variace 
pro hru v šach a snaha zkombinovat 
šachy a jiné druhy sportů je nasna-
dě. Jistě jste slyšeli třeba o šachbo-
xu. Ale „potápěné šachy“? Pravidla 
hry samotné se od klasického šachu 
neliší. Odlišné je ale prostředí. Hraje 
se totiž v bazénu, a to na jeho dně. 
Ano, čtete správně, hraje se pod 
vodou. No a tempo na hru? Jedno-
duché – každý hráč má na svůj tah 
právě tolik času, na jak dlouho do-
káže zrovna zadržet dech. Potápěné 
šachy se neformálně hrají už leckde 
a fanoušci této šachové disciplíny se 
dokonce dali dohromady a uspořá-
dali už několikáté mistrovství světa. 
To poslední se hrálo v londýnském 
sportcentru Soho. 

Medailisté posledního MS v potápěných 
šachách: zlatý James Heppell (Anglie) 
stříbrný Etan Ilfeld (USA) a bronzový 
Alain Dekker (Jižní Afrika).

Vítěz Wesley So

26. SRPNA 2016 ROČNÍK X. 34|35

Lukáš Krpálek a Jířa Prskavec

https://www.novinky.cz/muzi/412715-sachy-za-vsechny-penize-doslova.html
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pokračování ze strany 1

Dokonce i medailoví olympioni-
ci Lukáš Krpálek a Jiří Prskavec 
se před autogramiádou Českého 
olympijského týmu nechali hrou 
v šach pohltit. Ze zákulisí živé 
šachové partie vzniklo i krátké 
video, které je ke zhlédnutí třeba 
na facebookovém profilu ŠSČR.

SVĚTOVÝ REKORD NEBUDE
Pokus o překonání světového re-
kordu v simultánce naslepo se le-
tos v prosinci v Praze konat nebu-
de. Pražská šachová společnost se 
po pečlivém zvážením všech pro 
a proti rozhodla tuto velkou akci 
s velmistrem Timurem Garejevem 
v Praze nepořádat. „Byli jsme 
rádi, že jsme mohli letos v červnu 

českým šachovým fanouškům vel-
mistra Garejeva představit při fes-
tivalu ČEZ CHESS TROPHY 2016, 
kde sehrál simultánku naslepo 
proti dvanácti soupeřům. Zároveň 
jsme při této akci pochopili, že 
naše a jeho představy o průběhu 
velké šachové akce a také o chová-
ní a přístupu hlavního protagonis-
ty se významně liší. Proto jsme se 
rozhodli pokus o překonání světo-
vého rekordu s velmistrem Gare-
jevem nepořádat,“ uvedl předseda 
Pražské šachové společnosti Pavel 
Matocha.

VYJDE TO VANOVI NA MEDAILI? 

Thai Dai Van Nguyen

Čtyři kola před 
koncem si z Čechů 
na ME mládeže 
nejlépe vedl FM 
T h a i  D a i  Va n 
Nguyen, kterému 
s jednobodovou 
ztrátou na průběž-

ně vedoucího Arména IM Manuela 
Petrosjana patřila šestá příčka prů-
běžného pořadí. Nadohled první 
desítce byli v nejstarší kategorii po 
pěti kolech také Martina Fusková, 
Natálie Kaňáková, FM Jan Vykouk 
a Martin Blahynka. 

FM Thai Dai Van Nguyen (2445)
vs. FM Catalin-Lucian Patrascu (2286)
[C90] Španělská hra
ME mládeže 2016, Praha, 2. kolo
19. 8. 2016

Český reprezentant v předchozím 
průběhu hry získal dvě věže proti 
dámě. Vzhledem k nestejnobarev-
ným střelcům, kteří nahrávají útočící 
straně, tím získal výhodu, protože 
soupeř může mít problém bránit dů-
ležitá pole, přeci jen kvantitativně má 
o figurku na šachovnici méně. Reali-
zace výhody ale nemusí být snadná.
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43.Kg2! Zdánlivě ztrácí pěšce. Sxc3? 
Soupeř neprokoukl, že střelec musí 
zůstat stát a bránit zdvojení věží na 
7. řadě. Nutné je však dodat, že by po-
zici už pravděpodobně neudržel ani 
po lepších tazích. 44.Vee7 Df5 45.Se4 

NEJVĚTŠÍ ŠACHOVNICE NA SVĚTĚ?
Žádné šachové figurky, žádné 
dřevěné šachovnice. Namísto toho 
traktory, kombajny a 25 000 metrů 
čtverečních speciálně upravených 
polí. V malé vesničce Hinojosa ve 

španělské provincii Guadalajara se 
sehrála snad nejbizarnější šachová 
partie, ve které klasické dřevěné 
figurky nahradily zemědělské 
stroje. Záznam je k zhlédnutí 

na YouTube. I nejlepší šachistka 
Islandu Lenka Ptáčníková jezdí 
na traktoru a míní: „Je to nejlepší 
způsob, jak se připravit na šacho-
vou olympiádu.“

Lenka Ptáčníková

Velmistr Timur Garejev s předsedou 
Pražské šachové společnosti Pavlem 
Matochou a rozhodčím Pavlem Votrubou 
před zahájením jeho simultánky naslepo 
v červnu 2016 v Praze.

https://www.facebook.com/chess.cz/?fref=ts
http://chess-results.com/tnr233629.aspx?lan=1&art=9&fed=CZE&flag=30&wi=821&snr=8
https://www.youtube.com/watch?v=CNJ_ijFRXyk
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(kdyby měl soupeř ještě chuť pokra-
čovat 45…Df6 přišlo by 46.Sd5 a tím 
už padá pěšec f7 a s ním celá pozice 
černého.) 1–0 „Povinná“ druhá výhra 
v úvodu turnaje tím byla splněna. 

ROSTE AMERICE  
BUDOUCÍ MISTR SVĚTA?

Jeffery Xiong

Patnáctiletý americ-
ký talent GM Jeffery 
Xiong (2633) se 
přesvědčivě stal 
novým juniorským 
mistrem světa. Titul 
světového šampió-
na si zajistil již kolo 

před koncem, kdy hladce černými 
porazil IM Paola Bersamina (2402) 
z Filipín a jeho dva nejbližší sokové 
GM Vladislav Artemiev (2665, RUS) 
a IM Gzregorz Nasuta (2442, POL) 
pouze remízovali. Ve dvanácti kolech 
Xiong nasbíral celkem deset bodů, 
což bylo o celý bod a půl více než 
druhý Rus a třetí Polák. 

IM Paulo Bersamina (2402)
va. GM Jeffery Xiong (2633)
[C90] Španělská hra
MS juniorů 2016, 
Indie, Bhubaneswar
11. kolo, 20. 8. 2016

1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.f4 Jc6 4.Jf3 g6 
5.Sb5 Sd7 6.0–0 Sg7 7.Sc4 Ja5 8.Se2 
Jf6 9.De1 Jc6 10.Sc4 Jd4 Novinka 
11.Dh4?! Bílý nabízí pěšce 11…b5, 
kterého černý odmítá a sám pěšce 
obětovává. (Avšak po 11…Jxc2 12.Vb1 
Jd4 má bílý jen velmi pochybnou 
kompenzaci). 12.Jxd4 cxd4 13.Jxb5 
Db6 14.a4 a6 15.a5 Dc6 16.Ja3 Jxe4 
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Černý získal pěšce zpátky a díky 
aktivnějším figurám je jeho pozice 

mírně lepší. 17.d3 Jf6 18.Jb1 d5 
19.Sb3 Dc5 Hráno proti tahu 
20.Sa4 a zároveň kryje pěšce d4 
a e7. 20.Ve1 Jg4 21.Ve2 Je3 22.h3 
0–0 23.De1 Vab8 24.Va3 Vfc8 
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Bílé figury stojí velmi špatně, čer-
ný už stojí na výhru. 25.Kh1 Sf5 
26.Sxe3 dxe3 27.Vxe3 Sxb2 28.Va2 
Sd4 29.Vf3 (Po 29.Vxe7 má černý 
29…Sf2 30.De2 Vxb3 s výhrou.) 
29…h5 30.Jd2 Sc3 31.Df2 e6 32.Dxc5 
Vxc5 Po výměně dam získá černý 
a pěšce a tím hra prakticky končí. Bílý 
se snažil o zázrak až do 78. tahu. 0–1

I JUNIORKY MAJÍ SVOU MISTRYNI
Mezi juniorkami se o mistryni pro 
letošní rok rozhodovalo až do posled-
ních kol. Pro Kazachstánku Dinaru 
Saduakassovou, která byla jasnou 
papírovou favoritkou – její elově 
nejbližší soupeřky měly o více než 
60 bodů méně – se turnaj nevyvíjel 

tak docela jedno-
značně. Dlouhou 
dobu byla ve vede-
ní Filipínka Frayna 
Janelle Mae, které 
ale nevyšel závěr 
turnaje. Poslední 
dvě kola prohrála 

a ztratila tak šance na vítězství. To 
Saduakassova měl více štěstí. V po-
sledním kole získala rozhodující bod 
proti Paule Andree Rodriguez, která 
ve vyhrané pozici zazmatkovala, 
chybovala a poslala tak favorizo-
vanou Kazachstánku na stupínek 
nejvyšší. Na zisk titulu juniorské mis-
tryně světa letos stačil výkon 9,5/13. 

VINCENT KEYMER OPĚT ZÁŘÍ
Není to tak dávno, co jsme in-
formovali o německém talentu 
jménem Vincent Keymer, jehož 
šachový potenciál zkoumal i Garry 
Kasparov. A jedenáctiletý Vincent 
už září znovu. Tentokrát na dobře 
obsazeném Openu ve Vídni, kde 
dvě kola před koncem zaostává 
za průběžně vedoucím domácím 
velmistrem Markusem Raggerem 
o pouhý půlbod. Vincent Keymer 
je v sedmičlenné skupince šestibo-
dových, a pokud mu závěr turnaje 
vyjde, bude o senzaci postaráno. 
Open ve Vídni hraje i náš IM Cyril 
Ponížil, který drží dvě kola před 
koncem třináctou příčku. 

POLITICKY NEKOREKTNÍ ŠACHOVÉ OKÉNKO EDITORA BLESKU ANTONÍNA EBRA

Nabídka zboží na bleším trhu Petrovka v ukrajinském Kyjevě, kde mezi 
plynovými maskami, žehličkami a vinylovými deskami najdete i staré 

šachové soupravy. Je to logické, při možných náletech v některých částech 
země se všechny tyto propriety v krytu velmi hodí…

D. Saduakassova
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ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA 2016

ČESKÉ NOMINACE SE DVĚMA NOVÁČKY

Jedním z šachových vrcholů 
letošního roku bude bezespo-
ru 42. šachová olympiáda, 
která se bude konat ve dnech 
1.–14. 9. 2016 v ázerbájdžán-
ském Baku.

Složení obou českých týmů 
doznalo oproti minulým akcím 
změn. 
U mužů, kteří budou chtít vylep-
šit 26. místo z olympiády v Nor-
sku před dvěma roky, osvěd-
čenou čtveřici velmistrů David 
Navara (2742), Viktor Láznička 
(2648), Zbyněk Hráček (2591), 
Vlastimil Babula (2540) doplní 

čerstvý mistr republiky IM Voj-
těch Plát (2503), který tak dostal 
přednost před velmistry Jiřím 
Štočkem a Peterem Michalíkem 
a také Martinem Petrem, který 
pozici pátého člena hájil na mi-
nulé olympiádě.

V předběžné startovní listině je 
český tým mužů s průměrným 
ratingem 2604 nasazen s č. 18, 
největšími favority budou Rusko 
(průměr 2760) a USA (Ø2740). 
Oba týmy disponují obrovskou 
silou, za Rusko nastoupí Kram-
nik (2808), Karjakin (2769), 
Griščuk (2754), Tomaševský 

(2731) a náhradník Nepomniaščij 
(2740), USA nasazují Caruanu 
(2807), Nakamuru (2791) a Soa 
(2771), které doplňuje Robson 
(2674) a Shankland (2661). Tře-
tím vzadu, ale s velmi silným 
týmem, je Čína s průměrem 2735 
v sestavě Wang Yue (2737), Li 
Chao b (2753), Ding Liren (2755), 
Yu Yangyi (2725) a Wei Yi (2709). 
O medaili určitě budou usilovat 
také Ázerbájdžán (Ø2705) s Ma-
meďjarovem (2764) a Radžabo-
vem (2722) a Ukrajina (Ø2688) 
s Eljanovem (2737) na první. Hrát 
by měli i první dva hráči světo-
vého žebříčku Carlsen (2857) 

David Navara

Joana Worek

Viktor Láznička

Kristýna Havlíková

Zbyněk Hráček

Tereza Rodsthein

Vlasta Babula

Karolína Olšarová

Vojta Plát

Olga Sikorová
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v týmu Norska a Vachier-Lagrave 
(2819) za Francii. O olympijské 
vítězství tentokráte nebude usi-
lovat tým Arménie, který z poli-
tických důvodů svoji účast zrušil.

O tom, jak se tvořil tým českých 
mužů a proč na pozici náhrad-
níka dostal příležitost Vojta 
Plát, nám kapitán družstva GM 
Vlastimil Jansa napsal: „Sestava 
se vytvářela postupně, dříve již 
byla stanovena první čtyřka, 
pátý člen družstva byl určen 
k 1. červenci. Rozhodl jsem se pro 
Vojtu Pláta z těchto důvodů: je 
mistrem republiky pro tento rok, 
jeho hráčský potenciál leží hodně 
vysoko, vím, že je to pro někoho 
diskutabilní, ale Vojta může být 
pro mužstvo potřebným oživením 
v kritických chvílích a nejen v ča-
sových tísních.“ O ambicích a cí-
lech našich mužů GM Jansa pro-
zradil: „Věřím v celkový úspěch, 
jsem zastáncem hry o co nejvyšší 
umístění, družstvo je třeba na-
ladit na podobné tempo jako na 
minulé olympiádě – ale vydržet 
až do konce! Nejsem příznivcem 
„ustrašených” a  alibistických 
výkonů. Samozřejmě nemáme 
široký výběr špičkových světových 
velmistrů, ale bojovnost a kvali-
ta Davida, nekompromisní, ale 
objektivní Viktor, erudice a solid-
nost Zbyňka musí gradovat do té 
nejlepší formy – to je podmínka. 
Jestli se podaří k tomu vytvořit 
potřebné oživení na 4. šachovnici 
u Vlasty a Vojty, jsou možné i ty 
nejvyšší cíle.“ A dodal: „Konku-
rence je obrovská, prosadíme se 
jen ukázněným, vysoce kolektiv-
ním výkonem, při kterém se mož-
nosti mohou projevit tím nejlep-
ším způsobem. Členové družstva 
i já sám hodláme pro to učinit 
maximum…“

O ambicích týmu mužů se vyjád-
řil v rozhovoru pro web czecho-
pen.net Viktor Láznička: „Chtěli 
bychom skončit co nejvýše. Obrov-
ským úspěchem by bylo umístění 
v první desítce, ale pokud skon-
číme do patnáctého místa, tak to 

bude velmi dobré.“ K nominaci 
Vojty Pláta sdělil: „Věřím, že nám 
Vojta dodá jakýsi nový impuls, 
protože zbytek týmu už je tam 
téměř zdomácnělý. Přijde mi, že 
jsme na posledních akcích byli 
poněkud vyčpělí.“

Družstvo českých žen oproti mi-
nulým akcím posílí bývalá polská 
reprezentantka Joana Worek 
(2360), tým doplní osvědčené 
reprezentantky Kristýna Ha-
vlíková (2282), Tereza Rodsh-
tein (2226), Karolína Olšarová 
(2258) a Olga Sikorová (2234). 
Mimo nominaci tak oproti minulé 
olympiádě zůstala Eva Kulovaná.

Naše ženy jsou předběžně na 
21. místě startovní listiny s prů-
měrným ratingem 2272. Předběž-
né startovní listině vévodí Číňan-
ky (Ø2528) v sestavě Hou Yifan 
(2658), Zhao Xue (2518), Ju Wen-
jun (2575), Tan Zhongyi (2475) 
a Guo Qi (2417). Druhé nasazené 
jsou Rusky (Ø2493) v sestavě 
Kostenjuk (2538), Gunina (2520), 
Gorjačkina (2475), Pogonina 
(2484) a Girya (2452), hned za 
nimi jsou Ukrajinky (Ø 2485): 
Muzyčuk A. (2544), Muzyčuk 
M. (2539), Ušenina (2452), Žu-
kova (2475) a Gaponenko (2416) 
a čtveřici největších favoritek do-
plňují Gruzínky (Ø2474) ve slože-
ní Dzagnidze (2529), Javakhišvili 
(2486), Batsiašvili (2474), Chote-
našvili (2463) a Melia (2419), pře-
kvapit mohou Indky s Harikou 
Dronavali (2542), ale bez Humpy 
Koneru.

Do Baku odlétá česká výprava po 
trase Praha-Kyjev-Baku 31. srpna. 
První kolo se hraje v pátek 2. září 
od 15 hod. 

Petr Herejk

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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SOUHRN ČESKÝCH OPENŮ

LETNÍ STŘÍPKY
Letní prázdniny jsou časem do-
volených i dobou hojnosti pro 
všechny šachové nadšence. Bě-
hem dvou měsíců se uskuteční 
řada větších, menších, meziná-
rodních i místních turnajů, které 
se mohou těšit z početného zá-
stupu hráčů, kteří prázdninový 
odpočinek rádi vymění za slavné 
bitvy na černobílé desce. 

První prázdninový týden lákal ša-
chisty do Vsetína. Tradiční přebor 
města ovládl zlínský Jakub Rou-
balík, který obhájil post nasazené 
jedničky. Vítězství si zajistil drti-
vým závěrem, když vyhrál všech-
ny tři poslední partie. Největším 
konkurentem mu byl do poslední-
ho kola IM Stanislav Jasný, který 
ale v poslední hře pouze remizoval 
a nakonec skončil s půlbodovou 
ztrátou druhý.   

JAKUB ROUBALÍK
vs. ERNST WEINZETTL 
Přebor města Vsetína 2016, 7. kolo
7. 7. 2016

XABCDEFGHY

8r+-+r+-+(

7+-+nzppmk-'

6-+-zp-+psN&

5+-zpPwq-zPn%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2P+-vL-zPQzP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

BNT Jakub Roubalík partii za-
končil pěkným a nenápadným 
dvojúderem 28.Dh3. Hrozby Sc3 
a Dxd7 černý současně nepokryje. 
28.Dh3 Kh7 29.Dxd7 Jf4 30.Sxf4 
Dxf4 31.Dg4 
1–0

Na Vsetínský turnaj ihned navázal 
open v Karviné. Mezi padesátkou 

hráčů se s trochou štěstí prosadil 
IM Jozef Michenka, který měl ze 
skupinky hráčů se šesti a půl body 
nejlepší pomocné hodnocení. Nej-
výše nasazení IM Vojtěch Zwar-
doň s Maciejem Nurkiewiczem se 
museli smířit s druhým a třetím 
místem. Na dělené první místo se 
nečekaně dotáhl také brněnský 
junior Adam Dvořák, přestože 
nebyl nasazen ani v první desítce. 
Pomocné hodnocení jej nakonec 
odsunulo na konečnou čtvrtou 
příčku.   

MACIEJ NURKIEWICZ (2372)
vs. LUKÁŠ KLÍMA (2339) 
Open Karviná 2016, 8. kolo 
9. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+p'

6-+-+P+p+&

5+-+-+-tR-%

4-+p+-mk-+$

3+-+-+-+P#

2-zPr+-+-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

BNT Druhý nasazený Nurkiewicz 
našel nejlepší 57.Ve5! a černá věž 
se překvapivě nemá jak dostat na 
bílého pěšce. Černý se vzdal po 
několika tazích. 1–0 57.Ve5 Kxe5 
58.e7 Vxb2 59.e8D+ Kd5 60.Dh8 
Vb7 61.Da8 Kc6 62.Da6+ 
1–0

Pohár města Klatov se ve srov-
nání s loňskem o třetinu rozrostl 
a přiblížil se hranici sta účastníků 
v hlavním turnaji. Podle předpo-
kladů zvítězil GM Petr Neuman, 
jediný velmistr ve startovním poli. 
Souběžně hraný národní open 
hranici sta šachistů překonává 
pravidelně a také letos dostál po-
věsti jednoho z nejoblíbenějších 

národních openů u nás. Díky nej-
lepšímu pomocnému hodnocení 
získal první místo Milan Kotva ze 
Svitav. 

JAN MIESBAUER (2321)
vs. MARTIN HORÁK (2107) 
O pohár města Klatov A, 4. kolo, 
5. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7+R+-+pmkp'

6-+p+p+p+&

5+-+-zP-+-%

4r+-+-+-+$

3+-+-+qzPK#

2PwQ-+-tR-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

ČNT Výhra Martina Horáka 
nad pátým nasazeným Janem 
Miesbauerem patřila k největším 
překvapením turnaje. Černý hru 
rázně zakončil tahem 31…Vh4+! 
s rychlým matem po vynuceném 
32. Kxh4 Dh5 mat. 31…Vh4+ 
0–1

Open v Poličce letos čelil výraz-
nému úbytku hráčů. Na start se 
postavilo pouhých 14 šachistů. 
Jasnou jedničkou sedmikolového 
turnaje se stal IM Martin Červený, 
který vyhrál s náskokem 1,5 bodu.

Petr Neuman, vítěz turnaje O pohár města 
Klatovy
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Liberec pro změnu nepřál favori-
tům. První nasazený Petr Kučera 
skončil až sedmý a turnajová trojka 
se čtyřkou, Jiří Gregor se Zdeňkem 
Hábou, se nevešli ani do první dva-
cítky. Zvítězil Jakub Šafařík z Hrad-
ce Králové. Druhý Karol Jaroch za 
ním zaostal o půl bodu. 

KAROL JAROCH vs. JAKUB ŠAFAŘÍK 
Open Desko Liberec 2016, 5. kolo
20. 7. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+-+qzp-'

6-+-+-+-zp&

5zppvl-+R+-%

4-+r+-+P+$

3+-zP-+N+P#

2Q+-+-zP-+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

ČNT Taktický postřeh pomohl 
Jakubu Šafaříkovi k celému bodu. 
V pátém kole jistě nikdo netušil, že 
spolu hrají dva nejlepší hráči turna-
je, ani jak důležitá výhra to pro Ša-
faříka je. Černý zahrál 29…Vxg4+ 
a bílý se pro ztrátu dámy na a2 
okamžitě vzdal. 29…Vxg4+ 
0–1

Chorvatský velmistr Bogdan Lalič 
zvítězil v Táboře. Loni jej o prven-
ství připravil suverénní GM Alexey 
Kislinsky, letos Lalič přemožitele 

nenašel. Vítězství však neměl do 
posledního kola jisté, zvlášť, když 
závěrečnou partii jen rychle re-
mizoval. Stačilo, aby IM Radoslav 
Doležal poslední hru vyhrál a díky 
lepšímu pomocnému hodnocení 
by se sám posunul na první místo. 
Po remíze skončil s půlbodovou 
ztrátou třetí. Lalič se ovšem na 
celém turnaji prezentoval obdi-
vuhodně úspornou hrou. Všech 
pět svých výher získal do 30 tahů 
a jeho nejdelší partie v turnaji trva-
la pouhých 32 tahů. Druhé místo 
vybojoval Zdeněk Vybíral.    

BOGDAN LALIČ (2434)
vs. JOSEF JUREK (2298) 
Velká cena Tábora 2016, 7. kolo
5. 8. 2016

XABCDEFGHY

8-+r+-tr-mk(

7+-+R+-zpp'

6-zp-+-+-+&

5zp-zp-tR-+-%

4qvl-wQ-sN-+$

3+-+-+-zP-#

2-zP-+-zP-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

BNT Bílý partii rychle zakončil 
tahem 28.Jg6! a černý se okamžitě 
vzdal (28…hxg6 29.Vh5+ s násled-
ným 30.Dxg7 mat). 28.Jg6+ 
1–0

Open Letní Praha přilákal silnou 
konkurenci, potvrzenou star-
tem pěti velmistrů. Překvapivě 
se mezi elitní osmičku vešel jen 
jeden z nich. Druhé místo obsa-
dil GM Alexej Gavrilov z Ruska. 
Nejvýše nasazený domácí hráč, 
GM Petr Neuman, obsadil až 12. 
místo. Zvítězil desátý nasazený 
FM Radek Londyn. Prohrál sice 
hned ve čtvrtém kole, ale skvělým 
závěrem se dokázal na samostat-
né první místo nakonec protáh-
nout. V rozhodujícím posledním 
kole si v přímém souboji o zlato 
poradil i s nejvýše nasazeným Ga-
vrilovem. Souběžně hraný FIDE 
open pro hráče s ratingem do 2100 
vyhrál řecký šachista Alexandros 
Rigopoulos. 

ALEXEJ GAVRILOV (2456)
vs. RADEK LONDÝN (2404) 
Open Letní Praha 2016, 9. kolo
12. 8. 2016

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+l+-wq-+p'

6-zp-+-+-tr&

5zp-snp+p+-%

4-+-sN-sNp+$

3+P+-zP-+P#

2PwQ-+LsnP+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghyMedailisté Openu Letní Praha, Daniel Málek, Alexej Gavrilov, Radek Londýn

Bogdan Lalič, vítěz turnaje GP Tábor

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ
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ČNT Rozhodující partii vyhrál 
černý díky smělé oběti figury 
24…Jxf2! s útokem, kterému bílý 
nedokázal čelit. 25.Kxf2 g3+ 
26.Kf1 Dxe3 27.Jd3 f4 28.Jf3 Jxd3 
29.Sxd3 Vxh3 30.gxh3 Dxf3+ 
31.Kg1 De3+ 32.Kf1 f3 33.Sxh7+ 
Kf7 34.Vc7+ Ke6 35.Vd2 Sa6+ 
0–1

Desetikolový open ve Starém Městě le-
tos hranici sta startujících nepřekročil. 
Na loňský triumf však navázal aspoň 
velmistr Vladimir Talla, který úspěšně 
obhájil první místo. Získal sice o půl 
bodu méně než loni, ale pomocné 
hodnocení mu přálo úplně stejně. 
Druhou příčku vybojoval IM Stanislav 
Jasný a třetí IM Martin Červený. 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+-+l+-vl-'

6p+-zp-trn+&

5+-+Pzp-tR-%

4-zp-wqPzp-+$

3+-sNL+P+-#

2PzP-vLK+-+"

1tR-+-+-+Q!

xabcdefghy

BNT Bílý nehleděl na napadené-
ho jezdce a bez otálení spustil 
rozhodující útok 29.Dh6. 26.Vag1 
Vc8 27.Vxg6 Vxg6 28.Vxg6 bxc3 
29.Dh6 1–0

Turnaj v Rakovníku vyhrál nejtěs-
nějším rozdílem FM Jiří Gregor 
před Štefanem Koperem. Oba 
hráči získali 7,5 bodu a rozhodl 
jen půlbodový rozdíl v pomocném 
hodnocení. Třetí místo vybojoval 
Daniel Hadžala.  

Milan Boháček

Vladimír Talla, vítěz Openu ve Starém Městě

KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

Karel Opočenský porazil mistra světa Ale`andra 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 oko-
mentoval 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
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ZE SVĚTA ŠACHOVÝCH PROBLÉMŮ

WOLFGANG PAULY
SKLADATEL ÚLOH VŠECH ŽÁNRŮ
Byl to rumunský problémista, 
narodil se 15. srpna 1876 v Do-
hna. Prvotinu uveřejnil v roce 
1895 a byl velmi aktivní v době 
rychlého vývoje různých typů 
přímých i ostatních úloh. Mezi 
jeho přímými úlohami najdeme 
hodně úloh vícetahových. Zvláštní 
skupinu tvoří úlohy se symetric-
kým základním postavením, ve 
kterých je řešení nejčastěji založe-
no na nestejném počtu sloupců od 
sloupce symetrie ke kraji šachov-
nice. Složil velkou řadu samoma-
tů, úloh se zadáním pomocného 
matu i dalších úloh s neobvyklým 
zadáním, například dvojníků. Ve 
výběru se proto objeví i takové 
skladby. Pustil se i do exošachu, 
jeho úlohy se cvrčky ale vynechá-
me, i když některé jsou zajímavé. 
Složil více než 4000 úloh. Spolu-
pracoval s Alainem Whitem a také 
s Thomasem Dawsonem, se kte-
rým vydal v roce 1927 knihu úloh 
„Assymetry“. Byl také známý jako 
výborný řešitel. Jeho úlohy se do-
staly jen do Alba FIDE 1914-1944, 
měl za ně 25 bodů. 

Zemřel 3. března 1934 v Bukurešti. 
V roce 1948 nizozemský skladatel 
a vydavatel knih o šachových pro-
blémech Meindert Niemeijer vydal 
sbírku jeho úloh „Zo sprak Wolf-
gang Pauly“. V životě toho stačil 
opravdu hodně, byl jako mnoho 
výborných šachistů dobrým ma-
tematikem. Zabýval se intenzivně 
astronomií, v roce 1898 objevil ko-
metu, která pak byla pojmenována 
jeho jménem.
Vybrané ukázky jeho úloh začí-
náme dvojtažkou se zvláštním 
zadáním. Následuje trojtažka – 
dvojník. Nejlepší jsou podle mého 
názoru jeho vícetažky. Maty v ně-
kterých vybraných úlohách jsou 
modelové. Poslední dva samomaty 

jsou černé maximálníky, jsou to 
velmi originální práce!

GAZETTE TIMES 1912
Mat 2. tahem. 
a) postavení diagramu, 
b) černý Ka7, 
c) černý Ke7, 
d) černý Ke8.
To je zadání podle současných 
zvyklostí. Původně byla úloha 
ale uveřejněna bez černého krále 
s tím, že krále je možno postavit 
na čtyři různá pole: b1, a7, e7 a e8. 
Řešením je proměna pěšce c7 na 
čtyři různé figury.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zP-+-zp-'

6-zp-+-+P+&

5+P+-vL-+-%

4-+-+-zpK+$

3+-+R+P+-#

2-+-+-+-+"

1+k+-+-+-!

xabcdefghy

Řešení: a) 1.c8D Ka2 2.Dc2 mat; 
b) 1.c8S Ka8 2.Va3 mat, c) 1.c8V 
Ke6 2.Ve8 mat, d) 1.c8J Kf8 2.Vd8 
mat.

DEUTSCHE WOCHENSCHACH 1911
Mat 3. tahem, a) i b).
Dvojník byl reprodukován v břez-
novém čísle Časopisu českých 
šachistů v roce 1915. Bylo ro 
v článku, který pravděpodobně 
napsal František Dedrle. Postavení 
zrcadlově otočená se v současné 
době používají v řešitelských sou-
těžích. Účelem je zhoršit možnost, 
že si na základní postavení daného 
problému řešitel může vzpome-
nout. Řešení v takových případech 
je také zrcadlově otročené. U dvoj-
níku Pazulyho je to ovšem jinak. 

V prvním postavení bílý může dě-
lat velkou rošádu a černý malou. 
Ve druhém rošády nejsou možné, 
řešení je jiné! 

XABCDEFGHY

8-+-+k+-tr(

7+-+-+-+p'

6p+-+PvL-+&

5+P+-+-+-%

4-snp+-+-+$

3+-+-+-+p#

2-+R+-+-+"

1tR-+-mK-+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+-mk-+-+(

7zp-+-+-+-'

6-+LzP-+-zp&

5+-+-+-zP-%

4-+-+-zpn+$

3zp-+-+-+-#

2-+-+-tR-+"

1+-+K+-+R!

xabcdefghy

Řešení: a) 1.0-0-0 Jd3+ 2.Vxd3 
cxd3 3.Vc8 mat, 1…Ja2+ 2.Vxa2 
a 3.Vd8 mat, 1…0-0 2.Vg1 mat. 
Kdyby mohla být na šachovnici 
černá figura, která by se představi-
la věži na sloupci „g“, byla by i tato 
varianta třítahová. V postavení a) 
by to mohl být černý jezdec na h1, 

Wolfgang Pauly
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ten by ale zmařil variantu 1…Jxf2+ 
v řešení b). řešení b): 1.Vxh6 Jxh6 
2.Ve2 a 3.Ve8 mat, 1…Jxf2+ 2.Kc2 
a  1…Jxf2+ 2.Kc2 a 3.Vh8 mat.

DEUTSCHES WOCHENSCHACH 1905
Mat 4. tahem.
Tato úloha je tempová, černý má 
po úvodníku jen dva tahy možné, 
stejné jako v základním postave-
ní. Řešení není snadné, protože 
v hlavní variantě se bílá věž vrací 
na sloupci „f“ ve druhém tahu až 
na první řadu. Maty v obou varian-
tách jsou odtažné.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-zp-'

6-+N+-+-+&

5+-+-+-zp-%

4-+L+-+p+$

3+-+-mk-zP-#

2-+-+-tR-+"

1+-+-mK-+-!

xabcdefghy

Řešení: 1.Vf8! tempo g6 2.Vf1! 
Ke4 3.Kf2 Kf5 4.Ke3 mat, 1…Ke4 
2.Ke2 g6 3.Sf7! Kf5 4.Sd5 mat. 

DEUTSCHE SCHACHBLÄTTER 1916
Mat 4. tahem.
Základní postavení je symetrické. 
Černý král má jediný tah a tak 
je úvodník věží nutný. Zkusíme-
-li 1.Vh7, po Ke5 2.e7 Kf6! 3.e8V 
Kg6! je napadená věž a nevychází 
4.Ve6+? pro Kxh7. Věž musí jít pro-
to na delší stranu.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-tR-+-'

6-+-+P+-+&

5+-zp-+-zp-%

4-+P+k+P+$

3+-+-zP-+-#

2-+-+K+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Řešení: 1.Va7! Ke5 2.e7 Kd6 nebo 
Kf6 3.e8V! Kc6 nebo Kg6 4.Ve6 

mat, 2…Ke6 3.e8J! Ke5 4.Ve7 
mat.

DEUTSCHE SCHACHZEITUNG 1907
Mat 4. tahem.
Tempovka, tři různé modelové 
maty, dvakrát dostane černý král 
mat na d5. Jednou na sloupci 
a jednou na řadě. A to všech-
no s pouhými šesti figurami na 
šachovnici.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mK(

7+L+-vL-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-mk-+-+$

3+-+-+R+-#

2-+-sN-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Řešení: 1.Sc8! tempo Kd5 2.Sd7! 
Kd4 3.Sd6 Kd5 4.Vd3 mat, 2…
Ke5 3.Sc5 Kd5 4.Vf5 mat, 1…
Ke5 2.Vd3 Kf4 3.Kg7! tempo Ke5 
4.Sd6 mat.

WIENER SCHACHZEITUNG 1930
Mat 6. tahem.
To je úloha jednoduchá, je to 
příklad na nutnou změnu tempa. 
Pokud by byl v základním postave-
ní na tahu černý, po jediném mož-
ném tahu 1…Kb3 by přišlo 2.Dd3 
mat. Přenesení povinnosti tahu na 
černého je řešením.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-wQ-+-+&

5+-+-+-+-%

4ptr-+-+-+$

3mk-+-+-+-#

2-zp-+-+-+"

1vlK+-+-+-!

xabcdefghy

Řešení: 1.Dc5! Kb3 2.Dc2+ Ka3 
3.Dc3+ Vb3 4.Dc5+ Vb4 5.Dd6! 
Kb3 6.Dd3 mat.

CHESS AMATEUR 1923, 2. CENA
Pomocný mat 4. tahem, 
a) základní postavení, 
b) pěšec d2 se vymění s věží h2
V řešení a) oběhne bílá věž všech-
ny rohy na šachovnici, mat dává 
na svém výchozím poli. V řešení 
b) dělá bílá věž podobný oběh, ale 
s nejkratšími možnými tahy. Vždy 
jen o jedno pole, ale mat dává opět 
na svém výchozím poli.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+p+-+p+-'

6-+-+n+-+&

5+-+-+-wq-%

4-+-+k+l+$

3+r+-sn-mK-#

2-zp-zp-+-tr"

1+-+-+-+R!

xabcdefghy

Řešení: a) 1.Kd3 Va1! 2.Ke2 Va8 
3.Kf1 Vh8 4.Ve2! Vh1 mat, b) 
1.Kd3 Vg1! 2.Ke2 Vg2+ 3.Kf1! 
Vxh2 4.Ve2! Vh1 mat.

LEIPZIGER ZEITUNG 1930, 1. CENA
Samomat 5. tahem.
Samomatů složil Pauly hodně, 
některé by byly bezpochyby oce-
něny i dnes. Některé jsou s dalšími 
podmínkami a ty vybrané mají 
velmi překvapivá řešení. Tento má 
základní postavení téměř symet-
rické a je velmi nesnadné objevit, 
jak může vynuceně dávat černá 
věž mat bílému králi, když je tak 
obklopen svými figurami.

XABCDEFGHY

8L+-+-+RmK(

7+-+-+-+R'

6-+-+-mk-+&

5+-zP-tr-+-%

4-+-+-+-+$

3+-vL-zP-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+Q!

xabcdefghy

Řešení: 1.Sc6! Ke6 2.Vg6+ Kf5 
3.De4+! Vxe4 4.Vh5+ Kxg6 
5.Se8+ Vxe8 mat, 1…Kf5 2.Vf7+ 
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Ke6 3.Sd5+! Vxd5 4.Ve8+ Kxf7 
5.Dh5+ Vxh5 mat.

DEUTSCHES WOCHENSCHACH 1921
Samomat 13 tahem.
Dlouhé samomaty jsou obvykle 
jednovariantové. Kdyby na šachov-
nici nebyly obě čené věže a oba 
černí jezdci, stačilo by bílému za-
hrát 1.Vd1 a přišlo by Sb2 mat. Bílý 
prožene černého krále dvanácti-
tahovou procházkou a přitom mu 
věže i jezdce sebere. Černý král se 
dostane na své výchozí pole.

XABCDEFGHY

8r+-+n+n+(

7+P+-+P+-'

6-+N+-+-+&

5+-wQ-+-+-%

4-+L+-+-+$

3+-mk-+-+-#

2p+-+-+-+"

1vl-mK-+R+r!

xabcdefghy

Řešení: 1.Sa6+ Kb3 2.Ja5+ 
Ka4 3.Sb5+ Kxa5 4.Sd7+ Ka6 
5.bxa8V+! Kb7 6.Sc6+ Kc7 
7.Sxh1+! Kd7 8.fxe8S+ Ke6 
9.Sd5+ Ke5 10.Sxg8+! Ke4 
11.Sc6+ Kd3 12.Sc4+ Kc3 13.Vd1 
Sb2 mat. 

SPOLEČNÁ S THOMASEM 
DAWSONEM, CHESS AMATEUR 1920
Samomat 8. tahem, 
černý maximálník.
Toto zadání znamená, že černý 
musí dělat nejdelší tahy, které jsou 

v daném postavení možné. Úloha 
je založena na rozdílu délek: tah 
na frontále od kraje ke kraji na 
šachovnici je přes 6 polí – celkem 
8 s výchozím a konečným polem 
je o něco kratší, než tah na dia-
gonále přes 4 pole, celkem 6 polí. 
Bez této podmínky by v základním 
postavení nebylo řešení vůbec 
možné. Některé tahy řešení jsou 
s komentářem. Thomas Dawson je 
jedním ze zakladatelů pohádkové-
ho šachu. Ve III. svazku Alba FIDE 
1914-1944, ve kterém jsou úlohy 
tohoto žánru, má 24 úloh. 

XABCDEFGHY

8-+-+-wq-+(

7+-+-+-+p'

6-+-+K+-+&

5+-+-+-+P%

4-+-+-+-+$

3vL-+-+-+-#

2-zP-+-+P+"

1+k+-+-+r!

xabcdefghy

Řešení: 1.h6! Dxa3! Tah je delší 
než 1…Df1. 2.b4! Tak je zamezen 
návrat na na f8. 2…Dh3+ 3.Kf7! 
Dc8 Tah je delší než 3…Da3. 
4.g4! Tak je zamezen návrat na 
h3. 4…Dc1 5.Kg8! Dxh6 Tah je 
delší než návrat na c8. Věž musí 
krýt pěšce h7! 6.g5! Da6 7.Kh8 
Df1 Tah je delší než 7…Dh6. 
8.b5! Zamezuje návrat dámy na 
a6, ta se musí vrátit na své výcho-
zí pole. 8…Df8 mat. 

TIJDSCHRIFT FÖR SCHACH 1927, 
1. CENA
Samomat 2. tahem, černý maxi-
málník, dvojtahový šach.
a) postavení diagramu, 
b) na d5 je střelec, 
c) na d5 je jezdec
Opět zde černý musí dělat tahy 
maximální délky. Navíc dvojta-
hový šach znamená, že kdo je na 
tahu, hraje dvakrát! Tuto úlohu si 
postavte na šachovnici. Hodila by 
se do silvestrovského čísla, vymy-
slil jí však Wolfgang Pauly a tak 
je zde.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zPP+-+-+-'

6-mK-+-+-zp&

5+-+R+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-zP-+-#

2-mk-+-+-+"

1wq-+-+-+-!

xabcdefghy

Řešení: a) 1.b8J Jc6 Dh1 Da1 
2.Va5! Ka6! Dh1 Dxc6 mat!, b) 
1.b8S Kb7 Dh1 Da1 2.Ka8 Sc6! 
Dh1 Dxc6 mat, c) 1.Kc7 Kb8! Dh1 
Da1 2.Jc3 Jd1+ Dxd1! Dd8 mat. 
Po šachu jezdce je nejdelším ta-
hem vzetí dámou!

Přeji čtenářům Šachového týde-
níku dobrou pohodu s úlohami 
Wolfganga Paulyho!

Josef Maršálek 



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



34|35 • ROČNÍK X. • 26. SRPNA 201614

OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2016

PADLY NORMY
Devatenáctý ročník Olomouc-
kého šachového léta se opět 
odehrál ve velkém stylu. Na pro-
gramu bylo hned šest turnajů, 
největší pozornost samozřejmě 
poutal uzavřený velmistrovský 
A turnaj a Open, kterého se zú-
častnilo osm desítek šachistů. 
Oba tyto turnaje se staly kořistí 
českých šachistů. Velmistrovský 
vyhrál Vojta Plát, v Openu se pro-
sadil Honza Krejčí. 

Největším tématem Olomouckého 
šachového léta 2016 ale samozřejmě 
zůstává druhá splněná velmistrov-
ská norma pro Vojtu Pláta, čemuž se 
věnují další řádky. Kromě něj normy 
splnili ještě Daniel Gurevich (USA) 
a IM normy Elmira Mirzoeva (RUS) 
a Nitish Belurkar (IND).

S VOJTOU NA SLOVÍČKO
Na šachovém festivalu Olomouc-
ké šachové léto jste si uhrál svou 
druhou velmistrovskou normu. 
Jak těžké to pro Vás bylo a jakou 
partii považujete za klíčovou? 
Turnaj z mého pohledu nebyl nějak 
moc náročný, šlo jen o to, abych 
měl minimálně pět výher a žádnou 
prohru, což se nakonec povedlo. 
Klíčový byl dobrý začátek, kdy 
jsem začal 3/3, pak asi osmé kolo, 

kdy jsem vyhrál až moc snadno. 
V závěrečné partii už jsem jistil jak 
normu, tak první místo remízou 
s GM Neumanem.
Co tedy ještě chybí k tomu, abys-
te se stal velmistrem?
Třetí velmistrovská norma. Hod-
notu ela 2500+ nutnou k zisku 
velmistrovského titulu jsem již 
dosáhl. 
Uzavřený velmistrovský turnaj 
o deseti hráčích a tedy devíti ko-
lech jste se sedmi body vyhrál, 
kam ve své šachové kariéře řadí-
te tento úspěch?
Každý vyhraný turnaj je fajn. 
Tím, že jsem si uhrál normu, tak 

samozřejmě vysoko, ale nějak bych 
to nepřeceňoval, přeci jen jsem byl 
první nasazený.

IM VOJTĚCH PLÁT (2503)
vs. IM SEBASTIAN PLISCHKI (2384)
[B84] Scheveningská varianta 
sicilské
Olomoucké šachové léto 2016
Olomouc, 1. kolo, 13. 8. 2016
Komentuje: IM Vojtěch Plát

1.e4 Na partii s Plischkim jsem 
připraven nebyl. Vylosováno bylo 
hodinu před partií, jen jsem si 
říkal, že bude lepší hrát agresivně 
a útočně, že to černý nemá rád. 
Je to taková hroší kůže, co jen 
popotahuje, tak jsem se rozhodl 
pro 1.e4, ačkoliv v dalších partiích 
v turnaji jsem takto již nezačal. 
1…c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
a6 5.Jc3 d6 Poměrně očekávaný 
postup od černého, už jsem ho 
černými viděl hrát a většinou to 
stavěl takto. 
6.Se2 Jf6 7.g4 V životě jsem to 
předtím nehrál. Jen jsem to cca 
viděl u Davida Navary či Vlastimila 
Jansy, tak jsem to taky zkusil, říkal 
jsem si, že to nějak vymyslím. 
7…h6 8.h4 Když jsem řekl A, tak 
i B, možná se to nehraje, ale měl 
jsem plán. 

Zleva: Jaroslav Fuksík, Alexei Gavrilov,Vojtěch Plát, Jiří Petružálek

Medailisté Openu s pořadateli, zleva: Jaroslav Fuksík, Alexander Chudinovskikh, Jan 
Krejčí, Vinayak Kulkarni, Jiří Petružálek

http://chess-results.com/tnr233873.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&flag=30&wi=821&snr=3
http://chess-results.com/tnr233876.aspx?lan=5&art=9&fed=IND&flag=30&wi=821&snr=11
http://chess-results.com/tnr233873.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&flag=30&wi=821&snr=3
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8…Jc6 9.Se3 Tady jsem přemýšlel 
asi 25 minut, vůbec se mi nechtělo 
hrát Se3 a připustit d5, ale např. 
tah f4 mi přišel moc riskantní, 
stejně tak Vg1. Proto logický vývin. 
9…d5 10.exd5 Nyní přichází podle 
mě vynucená série tahů. 
10…Jxd5 11.Jxd5 Dxd5 12.Sf3 
Da5+ 13.c3 

XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7+p+-+pzp-'

6p+n+p+-zp&

5wq-+-+-+-%

4-+-sN-+PzP$

3+-zP-vLL+-#

2PzP-+-zP-+"

1tR-+QmK-+R!

xabcdefghy

Do koncovky se mi moc nechtělo, 
raději držím figury ve hře a mám 
trošku náskok ve vývinu. 
13…Sd7 První kriticky moment 
partie. Počítal jsem tah Je5. 
13…Je5 14.Se2 (14.Sg2 Jc4 15.Db3 
Dc7 16.Sc6+ bxc6 17.Dxc4 e5! A sto-
jím o něco hůř.) 14…Dd5 15.Vg1 
Jc4 16.Da4+ b5 17.Sxc4 Dxc4 
18.Dxc4 bxc4 19.Vd1 Sb7 20.Ke2 
Se7 21.h5 A tady taky zrovna nějak 
extra dobře nestojím. 
14.Db3 Dc7 15.Dc4!? Podle mě 
silný tah, černý musí řešit vazbu 
a nehrozí Ja5 s tempem, takže mám 
čas na 0–0–0, ale…
15…Vc8 16.0–0–0?! Objektivně je 
to chyba, ale dokončuji vývin, ač-
koliv že bych zrovna nějak schoval 
krále se říct nedá, uvidíte proč. 
16…b5 17.De2 Na první pohled 
krásná pozice, ale nyní má černý 
silné b4! 
17…Ja5 17…b4 18.Dxa6 Jxd4 
19.Vxd4 bxc3 20.b3 Dc5 21.Kc2 
(17…b4 18.Dxa6 Jxd4 A musím 
vzít věží, jelikož po Sxd4 přijde 
Df4+ a ztrácím střelce na f3, to 
jsem v propočtu nejprve zapomněl, 
tak jsem se znovu ponořil do po-
čítání a zjistil jsem, že musím do 
této varianty. 19.Vxd4 bxc3 20.b3 
Dc5 Až doma mi došlo, že můžu 
zahrát 21.Kc2! a hrozí např.Vxd7, 
černý musí měnit dámy. 21.Kc2! 

Db5 22.Dxb5 Sxb5 23.a4 Nakonec 
stojím na výhru, ale byl jsem skoro 
zděšen, že zase něco nevidím, ale 
odhad byl nakonec dobrý.) 
18.Kb1 Tady už jsem spokojený, 
král schovaný, pole c1 volné pro 
střelce, parádní pozice. 
18…Jc4 19.Sc1 Sc5 20.g5 A jedem! 
20…De5 21.Dd3 21.Dxe5 Jxe5 
22.Sb7 Vb8 23.Sf4 Vxb7 24.Sxe5 
Stojím lépe, ale jak jsem psal, chci 
na šachovnici figury a hlavně dámy.
21…hxg5 22.Jb3! 

XABCDEFGHY

8-+r+k+-tr(

7+-+l+pzp-'

6p+-+p+-+&

5+pvl-wq-zp-%

4-+n+-+-zP$

3+NzPQ+L+-#

2PzP-+-zP-+"

1+KvLR+-+R!

xabcdefghy

Silný mezitah, najednou má černý 
velké potíže. 
22…Vd8 Chyba, ale obrana již 
byla těžká. (22…Dd6 23.Jxc5+-) 
(22…Vc7 23.Vhe1 Dd6 24.De2 Db6 
25.Jxc5 Dxc5 26.Vd5! Db6 27.b3±) 
3.Vhe1! Dc7 24.Jxc5 Dxc5 
25.Sxg5+- 0–0 26.Sxd8 Vxd8 
27.Dd4 Df5+ 28.Se4 Dh5 29.Da7 
Nakonec jsem soupeře nějak pře-
chytračil a velkolepá jízda turna-
jem tak byla započata! 1–0

Zuzana Červená

IM Vojtovi Plátovi chybí k zisku 
velmistrovského titulu už jen krůček

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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SINQUEFIELD CUP 2016

VYROVNANÉ BOJE
pokračování ze strany 1

Začátek Sinquefield cupu proti 
sobě poštval do té doby dva vedou-
cí hráči grand chess tour – Wesley 
Soa a Hikaru Nakamuru. Jak už 
je tomu u těchto hráčů zvykem, 
jejich partie málokdy skončí nud-
nou remízou. Ani tentokrát tomu 
nebylo jinak, So získal kvalitu, 
Nakamura mu za to vzal několik 
pěšáků. V momentě, kdy je však 
So úspěšně zablokoval, Nakamu-
ra vzdává. Svidler v o něco horší 
pozici přehlíží jednoduchou tak-
tiku a ztrácí s Topalovem figuru. 
Zbytek partií prvního kola končí 
remízou. 
Ještě více rezultativních partií 
přineslo druhé kolo. O zajímavou 
přestřelku v zahájení se postaral 
Vachier-Lagrave s Anandem. Fran-
couz získal ze zahájení lepší, avšak 
velmi složitou pozici. V komplika-
cích ale přehlédl mezitah soupeře 
a přišel o střelce a tím později 
i o partii. Neméně zajímavá par-
tie se odehrála mezi Nakamurou 
a Girim. První jmenovaný získal ze 
zahájení příjemnou výhodu v po-
době dvojice střelců. Aby černý 
příliš netrpěl, rozhodl se obětovat 
figuru a oslabit soupeřova krále. 
Tato strategie skoro slavila úspěch, 
jedinou možnost k bezpečné 

remíze však Giri nenachází a par-
tii prohrává na akutní nedostatek 
dřeva. Nešťastníkem kola se jistě 
stává Svidler, který v dobré partii 
zahazuje vyrovnanou koncovku. 
Třetí a čtvrté kolo přinesly samé 
remízy. V pátém kole vyhrává pou-
ze Topalov s Dingem. Číňan měl 
dvojici střelců proti dvojici jezdců 
ve dvouvěžové koncovce, což by 
byl obvykle důvod spíše k radosti, 
v jeho neprospěch ovšem hrál fakt, 
že mu chyběli celí dva pěšáci. I to 
ale zřejmě mělo stačit na dělbu 
bodu, jenže Ding nezvládá taktiku 
a místo věžovky dva na dva se vy-
dává králem do matu. 
Před volným dnem a čtyři kola 
před koncem se tak Topalov ují-
má samostatného vedení. Hned 
v šestém kole se ale pořadí v ta-
bulce mění. So poráží Topalova, 
který místo jednoduché dobré 
pozice volí pozici komplikovanou, 
ale špatnou. Aronjan v zahájení 
zcela vybouchnul s Vachierem-
-Lagravem, když bílými už v pat-
náctém tahu hraje neperspektivní 
koncovku s pěšcem méně, kterou 
víceméně bez odporu prohrává. 
Už třetí nulu na turnaji zazna-
menává Svidler, kterého poráží 
Ding po dlouhém manévrování 

mezi dámou a věží s jezdcem. 
Po pěti remízách v sedmém kole, 
následuje hezká poziční výhra 
Aronjana s Nakamurou v kole 
osmém, kterou se Armén vyšvihl 
na průběžné druhé místo. Anish 
Giri prohrává v souboji o poslední 
místo s Peterem Svidlerem. Do 
posledního kola nastoupili hráči 
s velkou bojovností. Nakamura 
smetl Dinga v ostrém Moskevském 
gambitu. Chvíli to vypadalo, že by 
Američan rád partii zakončil s více 
než 1:30 na hodinách, nakonec se 
ale radši na chvíli zamyslel.

GM HIKARU NAKAMURA (2791)
vs. GM DING LIREN (2755)
[D43] Moskevský gambit
Sinquefield Cup 2016, St. Louis
9. kolo, 14. 8. 2016

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 
5.Sg5 h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 
b5 9.Se2 Hlavní varianta Moskev-
ského gambitu. Obě strany by zde 
radši měly znát aspoň něco z teo-
rie, celý systém je dosti konkrétní 
a komplikovaný. 
9…Sb7 10.h4 Častější pokračo-
vání, bílý napadá vytahané pěšce 
královského křídla. Dá se hrát 
i „klidnější“ rošáda. 

Maxime Vachier-Lagrave, Anish Giri, Hikaru Nakamura, Veselin Topalov, Fabiano Caruana.
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10…g4 Nepříliš populární alterna-
tiva 10…b4 11.hxg5 bxc3 12.bxc3 
Jxe4 13.Se5 se hodí spíše do partií 
se zrychleným tempem. 
11.Je5

XABCDEFGHY

8rsn-wqkvl-tr(

7zpl+-+p+-'

6-+p+psn-zp&

5+p+-sN-+-%

4-+pzPP+pzP$

3+-sN-+-vL-#

2PzP-+LzPP+"
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Jbd7 Moderní přístup s vrácením 
pěšce g4. Klasické 11…h5 má své 
nezpochybnitelné místo v teorii 
zahájení, aktivní protihra je ale 
přeci jen trochu víc v souladu 
s dnešním přístupem k šachu. 
12.Jxd7 Populární jsou i dvě další 
pokračování – 12.Sxg4 i 12.Jxg4. 
12…Dxd7 13.Se5 De7 14.b3 Okra-
jový tah, který ale soupeř zcela 
jistě neznal. 
14…cxb3 To je podle mě nepřes-
nost, po 14…Vg8 černá pozice drží 
docela dobře. 
15.axb3 a6 16.Dc1 Všeobecně 
dobré pole pro dámu v těchto sys-
témech, dáma mizí z d-sloupce, 
kde se dřív nebo později objeví 
černá věž, navíc dáma může jít na 
e3 i na f4 a pro všechny případy 
pozoruje i pěšce c6 a h6. 
16…Vg8 17.0-0 Jh5 18.d5
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Tady měl Nakamura na hodinách 
skoro hodinu čtyřicet. Pozice čer-
ného není špatná, bez přípravy je 
to ale jako procházka minovým 

polem. Připravený hráč zde spíše 
neudělá hrubku a každý tah zde 
má cenu zlata. 
18…Dxh4? Když jsem koukal na 
přímý přenos, tomuto tahu jsem 
nemohl uvěřit. Co za myšlenkové 
pochody vede hráče k takovému 
braní proti evidentně připravené-
mu soupeři? Nabízí se f6 nebo Vc8 
a černý může doufat, že bílému 
pomalu dochází střelný prach. 
19.g3 Dg5 20.dxc6 Dxe5 Samo-
zřejmě nešlo 20…Dxc1? cxb7 se 
ziskem materiálu ani 20…Sxc6 
21.Jxb5 s demolicí černé pozice. 
21.cxb7 Vb8
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22.Jd5! +- Tento tah černý zřejmě 
přehlédl, nicméně ani protihra 
po 22.Vxa6 Sc5 23.Kg2 není nic 
převratného. Po tahu v partii je ale 
konec. 
22…exd5  Nechce si  nechat 
ukázat Nakamurovu techniku 
po lepším 22…f6 23.Vxa6 Kf7 
24.Dc7+ Dxc7 25.Jxc7 Vxb7 

26.Jxe6+- s hrůzostrašnou pozicí, 
nicméně pořád ještě s vyrovna-
ným materiálem. 
23.Dc8+ Ke7 24.Vxa6 Hrozí mat 
jedenáctým tahem po Vc1 a není 
úplně snadné to pokrýt. 
24…Jxg3 25.Sxb5 Hrozba jedno-
tahového matu nutí černého jezd-
ce vrátit. 
25…Je2+ 26.Sxe2 f6 27.Ve6+ Dxe6 
28.Dxb8 1-0 A černý se vzdal, b-
-pěšce nemá kdo chytit. Hezká 
miniaturka na závěr turnaje.

Sledovanou partií byla ta mezi 
Vachierem-Lagravem a Soem, kde 
by v případě výhry Francouze 
o první místo najednou bojovala 
polovina účastníků. Partie ovšem 
po dlouhém boji skončila remízou. 
Caruana pozičně přehrál Giriho, 
když hráči hned ze zahájení přešli 
do koncovky dámy proti dvěma 
věžím, ovšem s nezanedbatelnou 
výhodou hráče hrajícího s dámou. 
Topalov s Aronianem vedli zají-
mavou partii, výhoda bílého byla 
zjevná už od zahájení, šlo pouze 
o to, zdali Armén udrží, nebo ne. 
Na tuto partii se také podíváme.

GM VESELIN TOPALOV (2761)
vs. GM LEVON ARONJAN (2792)
[C65] Berlínská obrana španěl-
ské hry
Sinquefield Cup 2016, St. Louis
9. kolo, 14. 8. 2016

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.d3 
Topalov není příliš zvědavý na 
berlínskou koncovku a volí v po-
slední době značně populární 
pokračování 
4…Sc5 5.c3 d5 Zajímavý tah. Na 
první pohled se člověk podiví, ne-
visí-li pěšák e5. Po jeho vzetí má 
ale černý perfektní kompenzaci. 
6.exd5 Doporučit se nedá 6.Jxe5?! 
0-0 7.Jxc6 bxc6 8.Sxc6 Sxf2+! 
9.Kxf2 Jg4+ 10.Kg1 Df6 s dobrá-
ním střelce a s vynikajícím útokem 
za minimální materiální investici. 
6…Dxd5 7.Sc4 Dd6 8.De2 0-0 
9.Jbd2 a5 10.Jg5 Toto pokračová-
ní se mi líbí. Král je na e1 zatím 
v bezpečí a černý se musí vyjádřit, 

GM Hikaru Nakamura
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jak to myslí s udržením dvojice 
střelců.
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10…Sf5 Zahájení se černému vů-
bec nepovedlo, přijde o dvojici 
střelců a z partie se stává jedno-
branková záležitost. Zajímavé 
bylo 10…Sg4!?, což mimochodem 
ve studiu doporučil k zamyšlení 
i Kasparov. Černý zde nějakým 
způsobem oslabí bílého krále. Za-
jímavé ale nutně nemusí zname-
nat lepší, prověřil bych ale každý 
náznak komplikací, než abych šel 
dobrovolně do pozice z partie. Po 
11.f3 Sf5 12.a4! je ale těžké najít za 
černého dobrý tah.

12…Sb6 13.Jde4 Sxe4 14.Jxe4 Jxe4 
15.fxe4 vede ke slušné poziční vý-
hodě bílého.
12…Jd8 13.g4! Sd7 14.Jde4 a černý 
má opět dosti obtížný problém 
k vyřešení:

14…De7 15.h4 s pohodlným úto-
kem bílého, kdy je černý zcela 
a bez protihry.
14…Jxe4 15.Dxe4 Dg6 16.Dxg6 
hxg6 17.h4 s jasně lepší koncovkou 
bílého.

11.Jde4 Jxe4 12.Jxe4 Srovnatelně 
dobré bylo braní pěšcem, které 
upřednostňoval Kasparov: 12.dxe4 
Sg6 13.h4 h6 14.h5 Sh7 15.Jxh7 
Kxh7 16.0-0, kdy v malé změně 
pozice vidím pro bílého jak výho-
dy, tak nevýhody. Osobně bych 
volil spíše pokračování z partie, 
neoslabuji krále pro případ postu-
pu f-pěšce, a přestože jsem získal 
nějaký prostor, určitým způsobem 
jsem zafixoval pěšce a to při dvo-
jici střelců nedělám úplně rád. 

Černému jezdci se kvůli tomu mů-
žou rýsovat opěrné body. Pokud 
zůstane pěšec na h2/h4, černý 
si o opěrných bodech pro jezdce 
může nechat zdát. 
12…Sxe4 13.dxe4 Jd8 14.Sd2 c6 
15.a4 Je6 16.Vd1 De7 17.g3 Vad8 
18.0-0 Konkrétní hrou a odlože-
ním rošády na později získal bílý 
krásnou výhodu, střelec na c4 je 
výrazně lepší figura než jezdec na 
e6. 
18…Vd7 19.Sc1 Vfd8 20.Vxd7 
Vxd7 21.Kg2 Bílý má všechny 
body na d-sloupci zajištěné a boj 
o něj nedává smysl. Výměna věží 
by byla poziční chyba. Lepší je vy-
lepšit figury na maximum, dokud 
soupeř zcela postrádá smysluplný 
plán hry. 
21…g6 22.Sh6 Df6 23.Dg4 Vd8 
24.Sxe6!? To mě i Kasparova ve 
studiu překvapilo, zase tak špatný 
tah to ale není. Dalo se určitě po-
kračovat i ve hře s více figurami, 
bílý už toho ale k vylepšování zas 
tolik nemá a stejně bude muset 
dřív nebo později přejít ke kon-
krétnější akci. Například po 24.h4 
Sf8 25.Sc1 h5 26.De2 Sc5 27.f4!? 
exf4 28.Sxf4 stojí bílý výborně, 
jeho král je už ale trvale oslabený. 
Koncovka z partie v sobě naopak 
nenese riziko žádné. 
24…Dxe6 25.Dxe6 fxe6 26.Kf3 
Kf7 27.Ke2 Vd7
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28.h4 Tato pozice jde uchopit 
různě a je velmi těžké říct, který 
plán slibuje největší šance na vý-
hru. Počítač například preferuje 
profylaktické 28.Va1, které brání 
tahu b5. 
28…Sf8!? Černý vyklízí jedinou 
perspektivní diagonálu na šachov-
nici a spoléhá na totální blokádu 
pozice. Tomu moc nevěřím. Před-
stava, že se jednou bílý král ocitne 
na b5, by mě budila ze spaní. 
29.Se3 Se7 30.Vb1 c5 31.g4 Bez 
otevření druhého sloupce to ne-
půjde, oslabení pěšce h4 je samo-
zřejmě nepříjemné a černý na tom 
založí svou protihru. 
31…h5 32.gxh5 gxh5 33.Vh1 Vd8 
34.Vh3 Vg8 35.Vf3+ Ke8 36.Vg3 
Kf7 Braní na g3 by byl opravdu 
špatný nápad, hospodskou termi-
nologií to „ztrácí pěšce“.
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37.Kd3 Už jde! 
37…b6 38.Kc4 Sxh4 39.Vh3 Sg5 
40.Sxg5 Vxg5 41.Kb5 Černý v této 
věžovce bojuje o život. Koncovka 
určitě není za bílého lehká, pěšec 
b2 často padne, věřím ale, že při 
správné hře je za bílé vyhraná. 

GM Veselin Topalov
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41…Vg2 42.Vf3+ Ke7 43.Kxb6 
Vg8 44.Vh3 c4 45.Vxh5 Vb8+ 
55.Ka3 Va8 56.Ka4 Va7
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57.Vd4+?? Neuplatnit převahu pa-
desáti věží je trestuhodné. Ne snad 
že by každá tablebase pozice byla 
snadná, to vůbec ne, ale proč do-
voluje Topalov protihru proti pěšci 
e4, tomu moc nerozumím. Klasický 
plán převodu věže na a-sloupec 
vyhrával. Po 57.Kb4 hodnotí počítač 
pozici jako +250.00! Hrozí Vc5 a po 
57…Vb7+ 58.Kc3 Va7 59.Va4 bílý 
postaví věž správně za pěšce. 59…
Kc5 60.Va1 Va6 61.Va2 Typický mo-
tiv. Černý je v nevýhodě tahu. 62…
e5 63.Vd2 s jednoduchou výhrou. 
58…Kc5= Toto je pro změnu o tem-
po remíza. Je ale pravda, že tu mohl 
Topalov některý s obranných moti-
vů přehlédnout. 
59.Vd8 Vb7 60.Vc8+ Kd4 61.a6 
Ve7 61.Kb5 Kxe4 62.Vc4+ Kd3 
63.Va4 e5 64.Va3+
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64…Kd4! Jediný tah. Po 64…Kd2?? 
65.a7 Vxa7 66.Vxa7 e4 67.Kc4 
e3 68.Va2+ by se bílý král dostal 
k pěšci včas. 
65.a7 Vb7+! Ještě dál od pěšce 
musí bílý král. Na nebezpečí mezi-
šachů ve věžovkách upozorňoval 
už Dvorecký ve svých skvělých 
výukových materiálech. 
66.Kc6 Vxa7 67.Vxa7 e4 68.Va4+ 
Kd3 69.Kd5 e3 70.Va3+ Kd2 
71.Kd4 e2 72.Va2+ Kd1 73.Kd3
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73…e1J+! Důležitý obranný mo-
tiv pro koncovky pěšce proti věži. 

Nasazení jezdce vede jako jediné 
k remíze. Přestože Topalov mohl 
partii vyhrát, Aronjan se bránil hou-
ževnatě a poté, co dostal druhou 
šanci, se už nepustil. Následovalo 
ještě 
74.Kc3 Jf3 75.Vf2 Je1 76.Vd2+ Kc1 
77.Vh2 Kd1 78.Vf2 Kc1 79.Vd2 Jf3 
80.Vd5 Je1 81.Vd8 Jf3 a hráči se do-
hodli na remíze. Obrana této koncov-
ky není zas tak těžká, většinou máte 
jediný tah, který okamžitě neprohrá-
vá, a ten zároveň drží remízu. ½

Jako vždy byl k turnaji zajímavý 
doprovodný program, kterého se 
zúčastnili tradičně Yasser Seirawan, 
Jennifer Shahade, Maurice Ashley 
a nechyběli ani Garry Kasparov 
nebo významní představitelé klubu 
v Saint Louis. Milovníkům zvrácené 
zábavy určitě doporučuji vyhledat 
na chess24 článek s názvem „Ulti-
mate Trash Talk“, který to všechno 
shrnuje z trochu jiné perspektivy!

Tabulka konečného pořadí
Poř. Jméno Body Fed. Elo

1. GM So, Wesley 5.5 USA 2771
2. GM Caruana, Fabiano 5.0 USA 2807
3. GM Aronian, Levon 5.0 ARM 2792
4. GM Anand, Viswanathan 5.0 IND 2770
5. GM Topalov, Veselin 5.0 BUL 2761
6. GM Vachier-Lagrave, M. 4.5 FRA 2819
7. GM Nakamura, Hikaru 4.5 USA 2791
8. GM Ding, Liren 4.0 CHN 2755
9. GM Svidler, Peter 3.5 RUS 2751

10. GM Giri, Anish 3.0 NED 2769

Text a analýzy: GM Štěpán Žilka
Foto: Lennart Ootes

Velmistři Ding Liren, Hikaru Nakamura a Peter Svidler při podepisování šachovnic

http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p002.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p007.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p010.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p004.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p005.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p008.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p009.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p001.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p006.html
http://www.saintlouischessclub.org/pgn/2016-Sinquefield_Cup/players/p003.html
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POVÍDKA ŠACHOVÁ KYBERPUNKOVÁ

PŘEBOR DOMU
„Musím jít, musím jít,“ nedočkavě 
se třesu. Prsty sice poskakují po klá-
vesnici a proud virtuální reality se mi 
nahrává do elektrod v mozku, to ale 
nestačí. Potřebuju si zahrát šachy. 
Jinak mi hrozí ošklivý absťák a na-
víc vím, že na turnaj musím dorazit 
včas, však zde platí pravidlo nulové 
tolerance a pozdní příchod znamená 
kontumaci. To je pochopitelně vedlej-
ší, o výsledek nejde, ale zkontumova-
ná partie znamená hrát o jednu míň.
Je to už několik let, co přes internet 
šachy přestaly fungovat a veškerý ša-
chový software zkolaboval. Systémy 
dokonce i nějak poznají šachovou 
notaci, pokud by si člověk chtěl tahy 
posílat e-mailem nebo diktoval mobi-
lem, pošta se rovnou zahodí a hovor 
zkolabuje. 
Proč se to stalo? Četl jsem například, 
že za to může nějaký politik zastáva-
jící tradiční hodnoty. Chtěl donutit 
lidi, aby se alespoň na chvíli se odpo-
jili od virtuální reality a setkávali se 
znovu také osobně. Jeho odpůrci ho 
podezřívali, že pak si ze shromáždě-
né skupiny udělá svou bojůvku, po-
dle jiných teorií se takhle jednodušeji 
spáchá teroristický útok, když je víc 
lidí pohromadě, než aby někdo mu-
sel obcházet hráče připojené k ter-
minálům a chráněné v hermeticky 
uzavřených bytových kójích.
Všechny tyhle výklady jsou nicméně 
podle mě hloupost. Mnohem pravdě-
podobnější mi přijde, že za tím vším 
stojí ve skutečnosti nějaký šachista, 
jemuž bylo líto, že všichni už hrají 
jenom přes síť a s programy a chtěl 
obnovit šachy i z hlediska souvisejí-
cích společenských rituálů. Dlužno 
dodat, že šachisté mu jsou však za 
to pramálo vděční. Normální lidé už 
dávno nevstávají od terminálů, jsou 
napojeni na přívody výživy, cévka 
spolehlivě odvádí odpad, takže se 
netřeba obtěžovat dokonce ani s vy-
měšováním. Za těchto okolností je 
venku země nikoho, místo, kde se 

pohybují jen jedinci vyšinutí, zločinci 
nerespektující pravidla, náboženští 
fanatici odmítající virtuální realitu 
a další pochybná společnost. Chodit 
mimo noru je riskantní… Takže je 
nakonec vlastně možné, že hacknutí 
sítě ve skutečnosti provedl nějaký ne-
přítel šachů, který tím chtěl náruživé 
závislé hráče vylákat ven a v podstatě 
zahubit. I to je možné.
Bohužel jinou možnost než jít ale 
nemám. Klepu se v počínajícím 
absťáku, myslím, že přátelé tentokrát 

domluvili turnaj opravdu na nejzazší 
termín. Jsem rád, že je uvidím, i když 
za riziko pohybu venku mi to přiro-
zeně nestojí, chat by mi klidně stačil. 
Smůla.
Nejprve si musím na cestu opatřit 
potravu. Při pohybu mrakodrapem 
budu potřebovat mnohem více ener-
gie, než když jsem normálně infúzí 
připojen k živným roztokům. Nehle-
dě k tomu, že má karta stejně fun-
guje pouze k tomuto konkrétnímu 
přívodnímu místu a hadičky mohu 
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těžko za sebou táhnout výtahem. 
Hledám na síti plánek svého věžáku. 
Ano, přesně jak jsem předpokládal: 
o patro níže se dříve nacházelo řez-
nictví, však jsem tam před výročním 
turnajem loni myslím něco kupoval. 
To bude muset na cestu stačit.

Xxx

Vybledlé pláty masa visely na obrov-
ských železných hácích, do obchodu 
zjevně už dlouho nedorazil žádný 
zákazník a neviděl jsem ani obsluhu. 
Nejspíš by na místě byla též návštěva 
hygienika.
Dokonce jsem se v jeden okamžik 
vylekal, že na pultech se válí maso 
lidské, to když jsem na hnátě uviděl 
třpytící se náramek. Už dlouho po síti 
kolují zprávy o násilnících, kteří se 
dokáží vlámat do buněk, kde si jich 
člověk připojený k netu vůbec nepo-
všimne – dokud není pozdě. Maličké 
kopýtko mě však usvědčilo z omylu. 
Zřejmě nešlo o šperk, ale o nějaký 
měřící čip, který se za života staral 
o pašíka nebo po smrti monitoroval 
kvalitu jeho masa.
V tu chvíli mi nad hlavou zasviští 
sekera a pouze reflexu získanému 
při hraní akčních počítačových her 
mohu děkovat za to, že jsem zůstal 
naživu.
„Co tady děláš, hajzle,“ křičí řezník 
v bílé, krví zacákané zástěře, a zno-
vu máchne sekerou. Asi už odvykl 
zákazníkům… Lidé z toho, jak se 
nepotkávají, úplně zdivočeli, takže 
se pak chovají jako šílení, mohl by 
někdo říct. Je to jen poloviční prav-
da, lidé se tak totiž chovali vždycky. 
Pro všechny je naopak lepší, že dnes 
se nemusí nikdo s nikým potkávat. 
Nebýt potřeby zahrát si šachy, nikam 
samozřejmě nejdu.
„Chci si jen koupit maso,“ křičím 
a z kapsy vytahuji paralyzující sprej.
„Maso? To by mohl říct každý,“ chrlí 
ze sebe stále nedůvěřivě, ale už as-
poň neútočí.
„Prostě si koupím maso, zaplatím 
bezkontaktně u čtečky karet, ani 
se k vám nepřiblížím. Vy mi pak to 
maso hodíte a já zase půjdu.“
„Nemůžu tě pustit pryč, teď, když 
víš, kde bydlím.“

„Ale to já přece nevím.“
„Víš, kde mám krám.“ Připadám si, 
jako kdybych hrál šachovou partii 
s někým, kdo sice moc neovládá 
pravidla, ale těžko ho na to upozor-
nit, protože je psychopat a podobný 
komentář by mohl vyvolat leda další 
záchvat. Opatrně, opatrně, říkám si, 
stále je tu ta sekyra. Mohl bych ho 
zkusit sejmout sprejem…
„Kde máte krám, to ví každý, je to na 
všech plánech budovy.“
„A jak to, že sem teda nikdo necho-
dí,“ triumfuje. 
…mohl bych ho sejmout sprejem, 
honí se mi hlavou, a pak mu vzít 
sekeru a pak bych měl čerstvé maso. 
Jakostní. Masité ruce a tučné břicho, 
které se samo celý život určitě cpalo 
tím nejlepším krmivem. Musím se 
ovládnout, už mi z něj taky hrabe, 
duševní poruchy jsou lehce přenos-
né. Opakuji si, že nejde o řezníka, 
jen o něco k jídlu, abych se posilnil 
a mohl si jít zahrát šachy.
Chvíli se tedy dohadujeme, ale pak 
přistoupí na mé představy o transak-
ci. Pípnu kartou nad čtečkou, on po 
mně háže velký kus špeku. Sekeru 
pustí z rukou jen okamžik. Vybral 
jsem si schválně slaninu, protože si 
říkám, že prosolený tuk s nejmenší 
pravděpodobností podléhá rozkladu. 
Prchám z řeznictví na chodbu, on se 
u pultu podivně klátí.

Xxx

Turnaj se dle pozvánky v mejlu koná 
v přízemí, aby mohli dorazit i hráči 
z jiných bloků. Myslím, že je to úpl-
ná hloupost; už jen pohyb po domě 
znamená takový nezvyk, že lze sotva 
očekávat, že by někdo zkusil vyjít 
ven na ulici. Dokonce jsem slyšel, 
že mnoho šachistů takhle zmizelo. 
Na turnaj se vypravili, ale na místo 
určení nikdy nedorazili. Možná dnes 
venku bloudí zástupy umírajících 
šachistů, nebo na tomto základě do-
konce vznikne jakási nová outdooro-
vá populace geneticky i jinak odděle-
ná od zbylého Homo sapiens; jak by 
se poddruh asi nazýval, když v latině 
samozřejmě těžko mohlo existovat 
slovo pro šachy? (O tomto scénáři 
však krajně pochybuju; jednak zde 

existuje velký nepoměr mezi pohlaví-
mi, ale hlavně nevěřím, že by venku 
někdo dokázal přežít zimu. Už jsme 
odvykli zajišťovat si základní životní 
funkce.)
Když se chci dostat dolů, musím 
dvěma výtahy. Tak si to alespoň 
pamatuju, možná se mezitím něco 
změnilo. Nejprve 4 patra nahoru vý-
tahem místním a pak dolů výtahem 
globálním, který zastavuje pouze 
v každém třicátém patře. Pokud bych 
zde narazil na problém, čeká mě 
boční spojovací chodba a další složi-
tá cesta do vedlejší globální zdviže, 
tudy jsem však nikdy nešel. 
První výtah samozřejmě nefungu-
je, nikdo s ním už dlouho nejezdí. 
Produktovody skrze zdi a biokabely 
s živnými roztoky jsou natolik bez-
problémové, že už se po mrakodrapu 
nemuseli podle všeho pohybovat 
ani opraváři a údržbáři (lhostejno, 
zda robotičtí nebo lidští). Zase tolik 
mě to nepřekvapuje, doufám jen, 
že hlavní výtah využiju, přece jen 
dostal ISO štempl na infrastrukturu 
strategického významu. Jinak své vy-
hlídky dostat se do přízemí hodnotím 
jako celkem nevalné. Možná padák 
z okna a jistit se několika nadnáše-
cími drony, ale pronikl bych potom 
zpět do budovy?

Xxx

Musím jít tedy nahoru po schodech. 
Čtyři patra, říkám si, mohlo to být 
také patnáct (když hlavní výtah 
zastavuje jednou po 30. patře), to 
bych se však samozřejmě vydal dolů. 
Jenomže i čtyři patra mohou být 
nepřekonatelná. Na síti se vyprávějí 
příběhy, že nepoužívané chodby 
snadno zarostou vegetací, trnitými 
neprostupnými křovisky, které prak-
ticky brání v pohybu bez mačety či 
plamenometu. Jinde se mluví o tom, 
že vegetace je naopak prostupná, 
ovšem především pro menší, přesto 
však životu nebezpečné šelmy typu 
rosomáků a urbánních rysomáků.
Příliš těmto zprávám přirozeně ne-
věřím. Má skepse se zakládá na tom, 
že v chodbách není dost světla, takže 
rostliny by zde nemohly provádět 
fotosyntézu. Totéž platí pro vodu 
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a půdní substrát, prostě těžko zde vy-
tvořit základ nějakého komplexněj-
šího ekosystému. Samozřejmě v dů-
sledku chyby přístrojů mohou třeba 
zářivky na chodbě zůstat rozsvícené 
nepřetržitě, ale v sérii chyb a selhání 
je mnohem pravděpodobnější, že 
nakonec zhasnou a veškerá vegeta-
ce by pošla v bezmocném záškubu 
entropie. Proto mám ostatně kromě 
slaniny a paralytického spreje s se-
bou i baterku, klasickou, s kovovou 
konstrukcí. V případě potřeby jsem 
odhodlán použít i ji jako zbraň.
Naproti tomu celkem věřím zprávám 
o tom, že chodby mrakodrapů jsou 
plné lidí, a to nejen šachistů. Uvažte: 
kolikrát jste, když jste ještě vycházeli 
ven, měli v domovní schránce in-
formaci od zámečníka, že v případě 
potřeby otevře byt či dům? Tak mnozí 
opustili byt, dveře se zaklaply, biome-
trika přestala fungovat, chybou nebo 
proto, že dotyčný byl přepaden a při-
šel o bříška prstů s otisky… Scénáře 
jsou různé, přitom tihle lidé si stále 
mohli zavolat zámečníka, zámečník 
vešel do budovy, ale i přes své zá-
mečnické umění se pak již třeba ne-
dokázal dostat ven… Těmito teoriemi 
jsem opovrhoval jako konspiračními 
nesmysly, to jsem však byl připojen 
k terminálu, výživným hadičkám 
i odsávacím cévkám a nemusel se 
plížit chodbou. Teď je má skepse vy-
stavena těžší zkoušce
Jdu tedy chodbou a vidím a cítím, 
že někdo zde žije, žije zde něco bez 
odsávacích cévek, s průvodním me-
tabolismem rozkladu. Strašlivý puch. 
Ještě než dorazím ke schodišti, mám 
za sebou první setkání své cesty. 
Bláznivá stařena v nejvyšším stupni 
úpadku skučí jakousi pomalou píseň 
beze slov a tónů, kontrolky na čele 
zapnuté, zřejmě aby se jí do operační 
paměti stačil nahrát text té děsivé 
pseudomelodie. Nechtěl bych, aby se 
něco takového někdy stalo mně; zdá 
se mi to být mimořádně trapné. Už je 
vlastně mrtvá, jen víčka zašít a špun-
ty do uší by jí měl někdo zatlačit. Já 
na to nemám sílu ani motivaci. Navíc 
se stařeny přese všechno trochu 
bojím, v ruce svírá stříbrnou jehlici, 
snad důsledek módy filmů o upírech. 
Málokdo by asi chtěl riskovat hrot 

v srdci a pak vše zkusit reklamovat 
s tím, že upírem není. Dělám tedy, 
že nic, přimáčknu se ke zdi, nechá-
vám ženu přejít a přitom si v duchu 
opakuji varianty přijatého dámského 
gambitu. Kolegové většinou ve 3. 
tahu hrají e4.

Xxx

Konečně tedy na schodišti. Zapá-
lil jsem si eukalyptovou cigaretu, 
abych vyčistil vzduch. Čidlo na stěně 
ukazovalo zvýšenou úroveň radio-
aktivity, což mi přišlo jako hloupost. 
Kde by se tady nějaké záření vzalo, 
mnohem spíš se senzory prostě po-
rouchaly. Horší bylo, že schodiště 
opravdu zarostlo, jakousi mazlavou 
bakteriální masou, která se lepí k bo-
tám a skutečně nevzbuzuje důvěru.
V mezipatře nahlédnu do kočárkár-
ny, která se mezitím zřejmě přemě-
nila na knihovnu. Divné, původně 
malá místnost (nebo se snad mýlím 
a vše jsem zapomněl? zešílel jsem? 
proč jsem se sem vůbec koukal?) se 
táhne až na horizont. Vidím před 
sebou rozpadlé řady regálů, kostry 
knihovníků i posledních návštěv-
níků místnosti dosud ve tmě slabě 
světélkovaly, papírová drť se mísí se 
zbytky kočárů i jejich obyvatel. Fuj. 
Jak jsem vlezl do nitra kočárkárny, 
písmena abecedy na stěnách se 
stávala stále neumělejšími, řady abe-
cedních i klínových nápisů postupně 

řídly a i hieroglyfů ubývalo. Blázním 
nebo mám halucinace z toho šlemu 
na podlaze? Vidím kresby pravěkých 
lovců, snad jsem vstoupil do stroje 
času. Kdybych šel ještě dál, dostal 
bych se možná až do dob, ve kterých 
není písmo vůbec známo, radši jsem 
se proto rozběhl zpět ke světélkujícím 
kostrám. Zbytečno zkoumat, opaku-
ju si, jdu na šachový turnaj a cokoliv 
nad to je pouze podřadné rozptýlení. 
Takže zpátky na schodiště. Stoupám 
krok za krokem, jako pěšec, který se 
postupně prodírá soupeřovou pozicí 
na poslední řadu s nadějí, že za své 
úsilí bude odměněn proměnou.

Xxx

V dalším patře dokonce někdo posta-
vil výrobní linku, nebo co to vlastně 
je. Zrůdy sedící u obrazovek vydávají 
hýkavé zvuky a zvědavě si mě prohlí-
žejí. Jedinci mávají rukama a otáčejí 
hlavami, ale snaha koordinovat po-
hyby je předem odsouzena k neúspě-
chu, jsou zřejmě optimalizováni pro 
jiné procedury než setkání se šachis-
tou. Motorická parodie vrcholí v jedi-
né davové křeči a masovém záchvatu 
epilepsie. Všude se vznáší štiplavý 
dým pocházející z obráběného kovu. 
Acetonové hořáky zapnuté na ma-
ximum. Jiskry poletují v řetězcích, 
syčí a sedají na ulepené zdi a ulepená 
těla. Rekrystalizované žhavé kapky 
se chvějí na okraji plamene.
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Najednou vidím, že mnozí mají dvě 
hlavy. Šílím? Začnu jim vyprávět 
o výhodách dvojice střelců, ovšem-
že lépe než dvě hlavy, dva střelci 
zajišťují totiž prostorovou převahu, 
zatímco dvě hlavy… Pochopitelně mi 
nerozumějí, dvě hlavy jim přitom ni-
jak nepomáhají. Vřískání brusky trhá 
uši, kotouč se zoufale zmítá, když 
nad ním znetvořený dělník náhle 
ztrácí kontrolu. Jeden neuvážený po-
hyb kurzorem, interface-fatal-error, 
zřejmě nešťastně spuštěná strojová 
instrukce, osudově interpretovaný 
kód – bruska se otáčí a vyráží proti 
muži. Předtím měla s ocelí problé-
my, ale masem projede hladce. Na 
své cestě kopíruje ostří krční tepnu, 
rozdělí horní i dolní čelist na pra-
vou a levou část a trochu si pohraje 
s nosní chrupavkou. Když proráží 
ven temenem hlavy, vrní už kotouč 
vysloveně spokojeně, jako poslintané 
nažrané dítě. Druhá hlava se několik 
okamžiků debilně hihňá, než bruska 
vzápětí dostane i ji.
Musím se přiznat, že mě to dokonce 
pobavilo. Někteří mí známí měli vy-
pěstovanou třetí ruku – dvě ovládaly 
klávesnici a jedna myš – více hlav 
jako tady ve výrobě jsem ale ještě 
neviděl. Dává to ale smysl. Soustruhy 
a frézy je třeba obsluhovat z prostředí 
složitých designérských aplikací, kde 
se dvě hlavy mohou uplatnit. Mohl 
bych se dvěma hlavami a třema ruka-
ma třeba lépe blicat? Těžko rozhod-
nout, pokud to člověk nezkusí.

Xxx

Výtahová šachta byla naštěstí na 
místě, kde jsem ji čekal. Oprýskaný 
lak spolu se rzí rozházené po zemi, 
vše seskupeno do silokřivek běžících 
od pólu k pólu. Kolem výtahových 
šachet bych se bydlet bál. Jednotlivé 
buňky jsou k sobě přistaveny jako 
plástve včelína, na který každou 
chvíli přijde mráz. Dnešní výtahy 
spojující tisíce pater jsou opravdu 
napůl živé. I inženýři nakonec došli 
k závěru, že nukleová kyselina je 
v něčem výjimečná.
Výtah z dvojšroubovice různě modifi-
kovaných nukleových kyselin, výstel-
ky i pevnou část tvoří polypeptidové 

řetězce. Metaloproteiny, natočené 
dipólem k magnetickému jádru dole 
v podzemí, pak tlačí těžiště dolů 
a chrání stavbu před tím, aby se vlast-
ní vahou zhroutila. Jenže konstrukce 
má i chyby – třeba tu, že právě dvo-
jšroubovice se dá dobře využít jako 
nosné lano i pro šachtoborec; těmhle 
napůl zkroceným šelmám se někdy 
také říká šavlozubé výtahy a těžko 
říci, který z obou názvů je výstižněj-
ší. Když takový šachtoborec jednou 
vyjede, zpravidla rozboří i okolní 
byty a pochutná si na nájemnících, 
či je jen rozdrtí, jak při svém pohy-
bu působí všeobecnou destrukci. 
A samozřejmě číhají v patrech, když 
by někdo chtěl jet výtahem. Člověk 
zmáčkne tlačítko, než však dorazí 
původní výtah o pár set pater níž či 
výš, dveře si zevnitř otevře šachtobo-
rec a je to.
Jasně, vím, takhle se to jen píše na 
síti. Říká se, že někteří lidé dokonce 
s šachtoborci uzavřeli dohodu, aby 
je tito vozili a mohli sledovat účinky, 
namletou dřevotřísku spolu s masem 
a krví. Nejspíš se to všechno ovšem 
tvrdí proto, aby zdražily obytné kóje 
dál od výtahových šachet, zatímco 
ceny bezprostředně okolních chlív-
ků jdou dolů. A žádní šachtoborci 
neexistují.
Na druhé straně, úplně jistý si ne-
jsem, viděl jsem v chodbě podivnou 
továrnu i kočárkárnu, která zmuto-
vala na knihovnu, takže těžko říct. 
Jako mantru pro uklidnění si opakuji 
metodické pokyny hry proti visacím 
pěšcům. Lze z existence šachů vy-
vodit něco o existenci šachotoborců? 
Může třeba buňka kus dál od šachty 
fungovat jako pevnost, budete na 
agresory křičet „vypadněte, teoretic-
ká remíza?“ A pomůže to?
Pak přijíždí výtah, ale já jsem už 
tak vystresovaný, že dlouho čekám, 
než se odvážím nastoupit, mu-
sím zakousnout špek i uklidňující 
prášky. Naštěstí jinak výtah nikdo 
nepřivolává.

Xxx

Vždy, když přišel čas, stáli zde 
všichni a čekali, nulová tolerance 
a tak dále. Marketingový specialista 

Němík, vývojář Grulich, bankéř 
Klecan, účetní podvodník Poláně 
i básník Zyrex. Dnes už zřejmě leží 
jen u přístrojů a své profese nevyko-
návají, nicméně tak si členy našeho 
šachového klubu pamatuji. Se mnou 
šest členů klubu, vidím pět postav, 
vše, jak má být.
„Jsem rád, že jste všichni dorazili,“ 
povídám. „Tentokrát to bylo docela 
riskantní.“ 
Ale co to: proti mně ve skutečnosti 
stojí monstra z kovu a plastu.
Roboti? Co tady sakra dělaj roboti? 
Kde je otylý potící se Klecan, kde vy-
hublý rovněž se potící notorik Zyrex? 
Kde jsou mí přátelé?
„Pánové…“ koktám v rozpacích.
„Hele, copak nevíš, že šachová blo-
káda byla prolomená?“ slyším hlas 
kolegy Poláně. Všichni se smějí. Pak 
mi dochází, že se smějí asi mně. 
„Nikam nemusíme chodit a můžeme 
hrát zase normálně přes net.“
„Ale proč mi nikdo nic neřek?“
„Asi nějaké komunikační nedo- 
rozumění.“
„No tak moment,“ protestuji, „proč 
jste sem teda poslali za sebe ty 
roboty?“
„Tobě taky musí všechno říct natvr-
do, než ti každej vtip dojde,“ bere 
si teď slovo Němík. „Prostě jsme si 
každej z nás nezávisle na sobě řekli, 
že když je turnaj už domluvenej, tak 
se taky sehraje, osobně. Teda vlastně 
prostřednictvím avatarů, ale hrát bu-
deme my sami, ne programy…“
Skutečně tomu rozumím až teď. Tak-
že já byl ten největší hňup, kdo jako 
jedinej riskoval celou cestu. Kvůli 
nim se ženu přes obří barák a oni 
zatím někde leží na gauči s kanyla-
ma v cévách a totálně se mi smějou. 
Tohle jsou tedy poslední partie, co si 
s nima sehraju. Vlastně ani nevím, 
jestli se je mám snažit porazit a nebo 
jim naopak zkazit požitek ze hry 
a všechno rychle prohrát.
Jinou věc ale vím určitě. Jestli přes 
veškeré nástrahy dojedu výtahy v po-
řádku domů, tak už nikdy nevyjdu 
ven.

Pavel Houser
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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

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. Švýcar-
ský 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

10. 9. 2016
Turnov. Turnovský granát. Tur-
naj je zařazen do 10. ročníku 
seriálu Grand Prix ŠSČR 2016/17, 
2 × 15 min + 2 s/t, 9 kol.
Jan Vaníček

Tel: 775 301 179
Golemcz@seznam.cz

10. 9. 2016
Brno-Bystr. Pohár bystrcké radni-
ce 2016. Rapid turnaj 2 × 20 minut. 
Švýcarský systém na 9 kol.
Jiří Řehůřek
Tel.: 777 744 401
petria@seznam.cz

10.–17. 9. 2016
Valašská Bystřice. 8. Šachový fes-
tival, 4 turnaje, FIDE Open 9 kol, 
bleskový turnaj, rapid turnaj, tur-
naj pro mládež. 
Hana Obšivačová
Tel.: 739 359 231
hana.obsivacova@gmail.com

17. 9. 2016
Moravský Beroun. 19. ročník O po-
hár města. 9. kol – 2 × 15 minut
Jan Stůj
Tel.: 732 208 326
janstuj@seznam.cz

17. 9. 2016
Dolní Benešov. 30. ročník Memo-
riál K. Osmančíka. 9. kol – 15 min 
+ 2 s/tah, cenový fond 12 000 Kč 
+ věcné ceny + tradiční dort.
Radim Krupa
Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz
sachy-msa.dolnibenesov.net

29. 8. 1991
Dvacáté páté naro-
zeniny oslaví čes-
ký IM Epaminon-
das Kourousis. 

Šachový týdeník
vydavatel: občanské sdružení Pražská šachová společnost, Sudoměřská 8, Praha 3 • prazska.sachova@gmail.com

šéfredaktor: Pavel Matocha (tel: 603 861 533, pavel.matocha@gmail.com)
editor: Zuzana Červená (tobizc@seznam.cz) • jazykový korektor: Pavel Houser

sazba a grafická úprava: Jan Reich (honza.reich@gmail.com)

KALENDÁRIUM

mailto:hana.obsivacova@gmail.com
mailto:janstuj@seznam.cz
mailto:radimkrupa@seznam.cz
http://sachy-msa.dolnibenesov.net/

