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PROHRÁT NEMŮŽETE

Viktor Láznička

Velmistr Viktor 
Láznička se zapojil 
do projektu Fan-
dony, jehož cílem 
je propojení spor-
tovců a fanoušků. 
Láznička nabízí 
90 procent své ceny 

na Talově memoriálu v Jurmale 
všem, kdo ho na cestu finančně pod-
poří. Na webu Startovač si můžete 
vybrat, zda velmistru Lázničkovi 
věříte více v rapidech či v blickách, 
a podle toho na něj „vsadit“. Pokud 
vyhraje, tak vyhrajete také – a když 
svým umístěním v Lotyšsku nezíská 
finanční cenu, budete si s ním moci 
zahrát simultánku.
Tak neváhejte. První šachový pro-
jekt Fandony (Sergej Movsesjan na 
Aeroflot Open v Moskvě) potřebné 
finance nasbíral již za dvanáct dnů.

ŠACHY V BÍLÉM DOMĚ?

Vítězné olympijské družstvo USA

V USA vznikla petice, která si klade 
za cíl, aby vítězný tým reprezen-
tující Spojené státy americké na 
šachové olympiádě v Baku v roce 
2016 byl pozván do Bílého domu. 
Americká vláda se zabývá každou 
peticí, která získá 100 000 podpi-
sů. Díky tomu se do Bílého domu 
už podívalo mnoho vítězných 
týmů, které ovšem reprezentovaly 
USA ve sportech přece jen v zemi 
oblíbenějších. 

pokračování na straně 2

WIJK AAN ZEE 2017

PO STARTU V ČELE PŘEKVAPIVĚ ELJANOV
První letošní superturnaj se během 
úvodních třech kol postupně rozjíž-
dí. Udrží-li hráči nastolené tempo, 
máme se opravdu na co těšit. V prv-
ním kole jedna rezultativní partie, 
ve druhém dvě a ve třetím tři. Do-
čkáme se i čtyř, pěti, šesti a sedmi? 
Po prvních třech kolech vede v Ni-
zozemsku překvapivě ukrajinský 
Pavel Eljanov se 2,5 bodu, za otlou-
kánka je prozatím domácí borec 
Loek Van Wely a Richard Rapport.
Velmistr Štěpán Žilka připravil pro 
Šachový týdeník shrnutí prvních 
tří kol a okomentoval jednu z ví-
tězných partií Eljanova. pokračování na straně 9

ANKETA

TO NEJLEPŠÍ 
Z ROKU 2016

Wesley So Chou-I-fan

Hlasovali jste v anketě ChessBase 
pro nejlepšího hráče, hráčku, par-
tii, tah a koncovku roku 2016? Že 
ne? Nevadí. Udělali to za vás jiní. 
Jaké jsou tedy výsledky ankety? 
Šachistou roku se stal zaslouženě 
Američan Wesley So, který je 
momentálně světovou čtyřkou 
a jedním z mála hráčů, kteří pře-
sáhli hranici Ela 2800. So podal 
výborný výkon na šachové olym-
piádě v Baku, kde dosáhl se svým 
týmem na zlato, vyhrál London 
Chess a Sinquefield Cup, což mu 
pomohlo dosáhnout celkového ví-
tězství v loňské Grand Chess Tour. 
Za šachistku roku byla vybrána 
Chou-I-fan. Ta loňský rok zahá-
jila na turnaji ve Wijk aan Zee, 
kde se jako jediná žena účastnila 
silného A-turnaje. Jen o několik 
týdnů později získala titul mis-
tryně světa, kterého se ovšem 
vzdala, protože odmítla přijmout 
herní systém dalšího MS žen, 
který se hraje systémem KO. 
Číňanka je dlouhodobou jednič-
kou světového ženského šachu 
dle listiny ELO FIDE. 

pokračování na straně 2
Pavel Eljanov
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Organizátoři nové petice jsou 
ovšem přesvědčeni, že šachový 
tým by měl také získat tuto poctu. 
Navíc by přijetí reprezentantů 
v Bílém domě mohlo motivovat 
další mladé šachisty. Záměr to je 
jistě dobrý, ale v době psaní tohoto 
textu měla petice pouze 736 hlasů, 
a tak potřebných 100 000 se nezdá 
dosažitelných. Ale kdo ví? Text pe-
tice a možnost podpisu je k dispo-
zici na petitions.whitehouse.gov.

IM PLÁT BEZ NORMY

Vojtěch Plát

V  a r m é n s k é m 
Jerevanu bojoval 
IM Vojtěch Plát 
o svou třetí velmis-
trovskou normu, 
ale úspěšný nebyl, 
když kromě sou-
peřů musel čelit 

i vlastním zdravotním problémům. 
Po úvodních dvou remízách přišla 
porážka ve třetím kole a turnaj ne-
vypadal pro našeho reprezentanta 
dobře. Stejný zisk měl ovšem po 
třech kolech i pozdější vítěz IM 
Stanislav Bogdanovič, který v násle-
dujících šesti kolech získal 5,5 bodu 
a celkových 6,5/9 stačilo na první 
místo. Stejný nástup se však IM 
Plátovi nepovedl. K dalším remízám 
přidal ještě porážky v 6. a 7. kole 
a turnaj zakončil s výsledkem –3. 
Předvedl nicméně bojového ducha 
i ve chvílích, kdy se mu nedařilo, 
jako například v partii 7. kola proti 
pozdějšímu vítězi.
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V pozici na diagramu se IM 
Plát rozhodl obětovat figuru za 

čtyři pěšce. 21.Dxa6?! Lepším 
způsobem, jak bojovat o vý-
hodu, bylo 21.Je2. 21…Sxc3 
22.dxe6 Jd5 23.Sg3 Jinou mož-
ností bylo 23.Vxd5!? Dxd5 24.e7 
Ve8 25.bxc3=. 23…Sf6 24.c4 
Je7 25.Vd7 fxe6 26.Vfd1 Vf8 
27.Dxe6+ Kh8 Bílý má tedy za 
figuru čtyři pěšce, pěšcovou 
strukturu královského křídla ale 
vážně pochroumanou; tři spojení 
volní pěšci sice vypadají nebez-
pečně, ale ukáže se, že dostat je 
do pohybu není snadné. Počítače 
hodnotí pozici jako rovnou, ale 
snadněji se hraje černému, což 
se ukázalo i v dalším průběhu 
partie, kterou černý dovedl do 
vítězného konce.

STŘET GENERACÍ

Vlastimil Hort

V Hotelu Galerie 
Royale se koná ša-
chový zápas Talenti 
proti legendám. 
Legendami jsou 
GM Vlastimil Hort 
a GM Robert Hüb-
ner, v týmu talentů 

se proti nim postavili IM Tadeáš 
Kriebel a IM Thai Dai Van Nguyen. 
Zápas se hraje na čtyři kola klasic-
kým tempem. Před zahájením prv-
ního kola proběhl křest nové knihy 
Vlastimila Horta. První kolo nepři-
neslo žádný rezultativní výsledek, 
když talenti nevyužili výhodu bí-
lých figur a oba remizovali. Tadeáš 
Kriebel měl za soupeře Roberta 
Hübnera a Thai Dai Van Nguyen 
hrál proti Vlastimilu Hortovi; v obou 
úvodních partiích zvolili černí na e4 
Francouzskou obranu. Ve druhém 
kole poměrně rychle bez větších 
problému remizoval černými Thai 
Dai Van Nguyen s Robertem Hüb-
nerem. Legendy se však dostaly do 
vedení zásluhou Vlastimila Horta, 
který dokázal v dlouhé partii porazit 
Tadeáše Kriebela. Vlastimil Hort 
v přechodu do koncovky V+S proti 
V+J získal pěšce a posléze ještě dru-
hého, bez potíží se vypořádal s ča-
sovou tísní a partii vyhrál v 80. tahu. 
Stav v polovině zápasu byl tedy 
2,5:1,5 pro legendy.

pokračování ze strany 1

Nejlepší partii podle ankety 
sehráli Magnus Carlsen s Jev-
genijem Tomaševským v tur-
naji Tata Steel Tournament, 
Wijk aan Zee 2016. Působivou 
hru předvedl především mistr 
světa, který po klidném za-
hájení vyvinul silný tlak na 
královském křídle a ruského 
velmistra přehrál strategicky 
i takticky.
Trojnásobný mistr světa platí 
za hlavního aktéra i v nejlépe 
hodnocené koncovce roku 
2016. Tu sehrál proti Vladimiru 
Kramnikovi v turnaji Norway 
Chess, Stavanger. Carlsen zde 
předvedl přímo učebnicovou 
hru poté, co se v obehrané va-
riantě odmítnutého Dámského 
gambitu brzy vyměnily dámy 
a on využil slabosti pole f5, 
které se stalo opěrným bodem 
pro jeho figury. No a na důkaz, 
že norský fenomén Magnus 
Carlsen je světovou šachovou 
jedničkou a mistrem světa na 
slovo vzatým, nejlépe hodno-
cený šachový tah v roce 2016 
provedl také on. Tentokrát 
v boji o titul mistra světa proti 
Sergeji Karjakinovi. Kdo by 
si nepamatoval jeho krásnou 
oběť dámy ve čtvrté rapid 
partii 50.Dh6!!, která zhasla 
všechny naděje ruského vy-
zyvatele a byla i posledním 
tahem celého zápasu.
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Po 48…Df2 následovalo
49.Vc8+ Kh7 50.Dh6+!!

https://petitions.whitehouse.gov/petition/invite-united-states-mens-olympiad-chess-team-wh-winning-2016-world-chess-olympiad
https://petitions.whitehouse.gov/petition/invite-united-states-mens-olympiad-chess-team-wh-winning-2016-world-chess-olympiad
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VE VEDENÍ BELGIČAN

Tanguy Ringoir

V našem hlavním 
městě probíhá od 
13. 1. 2017 tradiční 
turnaj Open Praha, 
který je součástí se-
riálu turnajů Czech 
Tour 2016/2017 
pořádaných spo-

lečností AVE-Kontakt. Turnaj je 
tradičně silně obsazen. Prvním 
nasazeným je s ratingem 2524 pol-
ský velmistr Marcin Tazbir, známý 
i z české extraligy, kde nastupuje 
za družstvo Jičína. Z českých hráčů 
startovali nejvýše 11. nasazený IM 
Petr Neuman a 13. GM Marek Vo-
káč. Oba si v prvních čtyřech kolech 
připsali dvě remízy a dvě výhry a se 
ziskem 3/4 zaujímali 15., respektive 
16.–18. pozici. 3/4 uhráli ještě další 
dva Češi, IM Tomáš Kulhánek a Mi-
chal Šindler. Pouhou polovinu bodu 
ztratilo zatím 9 hráčů, mezi nimiž 
je i nasazená jednička. Beze ztráty 
zatím prochází turnajem pouze GM 
Tanguy Ringoir z Belgie. V rámci 
Open Praha 2017 se kromě hlavního 
turnaje hraje ještě open B a turnaje 
v rapidu a blesku. Turnaj v rapid 
šachu proběhl 15. 1. a jeho vítězem 
se stal IM Gabor Nagy z Maďarska 
se ziskem 8,5 bodu z 9 možných. 
Nejlepším Čechem byl na 4. místě 
IM Tomáš Kulhánek.

VÍKEND PLNÝ PŘEKVAPENÍ

David Navara

Nejvyšší slovenská 
šachová soutěž 
se o uplynulém 
víkendu dostala 
do své poloviny, 
odehrálo se totiž 
její 5. a 6. ko- 
lo. Do druhé polo-

viny slibuje soutěž ještě napínavý 
boj. Velký favorit Slovan Bratislava 
totiž v pátém kole nečekaně podlehl 
Liptovské šachové škole, a na první 
místo tak pustil družstvo Košic, 
které zvládlo víkend beze ztráty. 
V sobotním kole také nečekaně pro-
hrálo družstvo Rainter Humenné, 
v jehož barvách nastoupili dva Češi, 
David Navara a Vlastimil Babula. 
GM Navara sice na první šachovnici 
zdolal IM Lukáše Černouška, ale 

konečné porážce svého družstva 
3:5 tím nezabránil. V nedělním 
kole ale Caissa už velmistra Navaru 
opustila a on překvapivě prohrál se 
slovenským talentovaným hráčem 
Jergusem Pecháčem. Jednu prohru 
a jednu výhru rovněž zaznamenal 
IM Tadeáš Kriebel. Jako nový lídr do 
druhé poloviny nastoupí TJ Slávia 
UPJŠ Košice, a to i díky Jiřímu Štoč-
kovi, který na první šachovnici nej-
prve porazil Jerguse Pecháče a poté 
remizoval s Lukášem Černouškem. 
Na opačném konci tabulky je zatím 
s jediným bodem ŠK Strelec De-
vínska Nová Ves. Vlasta Babula si 
z víkendu odnesl bod a půl, stejně 
jako nová posila české reprezentace 
Peter Michalík. Dalším Čechům hra-
jícím páté a šesté kolo se nedařilo 
a uhráli jen půlbod či ještě méně. 

Slovenská Extraliga po 6. kole
Družstvo Body Skóre 

1. TJ Slávia UPJŠ Košice 14 27,5 
2. Slovan Commander Bratislava 13 34,0 
3. ŠK Dunajská Streda 12 32,5 
4. Reinter Humenné 10 26,5 
5. ŠK Modra 10 24,5 
6. ŠKŠ Dubnica nad Váhom 9 23,5 
7. TJ INBEST Dunajov 9 20,0 
8. Liptovská šachová škola 8 23,0 
9. ŠK Prakovce 7 22,5 

10. ŠK Osuské 5 21,5 
11. Šachový klub Sabinov 4 14,0 
12. ŠK Strelec Devínska Nová Ves 1 18,5

DRUHÉ LIGY
V 2. lize A potvrdila vedoucí druž-
stva svou pozici. V polovině soutě-
že je ve vedení ŠK DP Praha s jedi-
nou remízou, na záda mu dýchají 
družstva Karlovarský šachklub Ti-
etz A a TJ Praha – Pankrác B, oba 
s jedinou porážkou. Naopak 
družstva ohrožená sestupem opět 
nebodovala. 
V 2. lize B se překvapivě zapotilo za-
tím suverénní družstvo Bartoš Uni-
chess B s Deskem Liberec, Unichess 
však nakonec pokračuje s šesti vý-
hrami. Souboj mezi druhým Bako-
vem nad Jizerou a třetím ŠK Zikuda 
Turnov B dopadl lépe pro Turnov, 
který se tak dostal na druhou pozici. 
Výsledek ovšem nahrává vedoucí-
mu družstvu Unichessu, které má 
již pětibodový náskok.

V 2. lize C naprosto přesvědčivě 
vede družstvo ŠK Joly Lysá nad 
Labem C, které porazilo zatím se-
stupující Prachatice 7:1. Lysá beze 
ztráty bodu má náskok už dokonce 
šesti bodů, protože její nejbližší 
pronásledovatelé zaznamenali už 
dvě porážky.
Napínavý souboj o postup pokraču-
je v 2. lize D, kde družstva ŠK Lípa 
a TJ Slavia Hradec Králové B mají 
obě 15 bodů a na skóre zatím vede 
Klub ŠK Lípa. V neděli však vyhráli 
pouze 5,5:2,5 nad družstvem TJ 
Štefanydes Polička. Hradec Králové 
zvítězil v Lanškrouně 6,5:1,5 a stá-
hl tak náskok ve skóre.
Ve 2. lize E zbývala dvě neporaže-
ná družstva, ale zatímco ŠK Grade 
Lipovec porazil 5:3 ŠK Kuřim, tak 
ŠK Staré město B pouze remizovalo 
v Adamově. S tříbodovou ztrátou 
na Lipovec může ještě na postup 
pomýšlet třetí Šachy Hošťálková. 
Ve 2. lize F si první ztrátu připsala 
družstva Slavoj Český Těšín, který 
remizoval s TŽ Třinec B, a také TJ 
Sokol Velké Losiny, který dokonce 
prohrál s ŠK TJ Dolní Benešov. Na 
prvním místě tak je s bodovým 
náskokem Těšín, ztráta vedoucích 
nahrála družstvu TJ Slavia Orlová, 
které se bodově dotáhlo na Losiny.

ZEMĚTŘESENÍ V CHILE

Neuris Delgado

V první polovině 
ledna se v chil-
ském městě An-
tofagasta konal 
turnaj pojmenova-
ný Zicosur open, 
který dokázal při-
lákat smetánku la-

tinsko-amerického šachu. Účastnil 
se například Julio Granda z Peru, 
Neuris Delgado z Paraguaye, Fe-
derico Pérez Ponsa a Alan Pichot 
z Argentiny. Zpestřením pro hrá-
če bylo zemětřesení, které přišlo 
v průběhu kola a v epicentru mělo 
sílu 5,8 stupně Richterovy stupni-
ce. Pro místní nešlo o nic neobvyk-
lého, ale například pro Evropany 
mohlo jít přinejmenším o pořádné 
rozptýlení. Turnaj vyhrál výkonem 
7,5/9 paraguayský velmistr Neuris 
Delgado.



3 • ROČNÍK XI. • 20. LEDNA 20174

REPLIKA K HORTOVĚ HYPOTÉZE
Se zájmem jsem si přečetl rozhovor 
s Vlastimilem Hortem z posledního 
Šachového týdeníku, především pasáž 
o Salo Flohrovi. Na závěr rozhovoru 
Vlastimil vyjádřil hypotézu, že naše 
tolik diskutovaná fotografie Aljechina 
a Flohra mohla vzniknout během 
poděbradského turnaje z roku 1936 
a žena na ní je Raisa Flohrová (ta na 
turnaji skutečně byla, je zachycena na 
jednom ze snímků).
Je možné, že snímek vznikl během 
„Poděbrad 1936“, já to ve svém článku 
nevylučuji, ale zdá se mi to málo prav-
děpodobné. Turnaj v Poděbradech se 
hrál v létě, od 5. do 26. července 1936. 
Tomu odpovídá i oblečení účastníků 
turnaje na dochovaných snímcích, na-
příklad A. Aljechin je párkrát zachycen 
v košili s krátkými rukávy. Skupina 
osob na naší fotografii má ale oblečení 
teplejší, včetně rukavic! 
K identifikaci ženy na snímku (Flohro-
vá nebo Meisnerová) je vhodné použít 
další srovnávací fotografie a všimnout 

si některých charakteristických znaků 
(například nos nebo výška). Podle 
obálky knihy „Nejen o Salo Flohrovi“, 
na které je Salo Flohr a Věra Meisnero-
vá, ale i dalších fotografií obou dam se 
zdá být zřejmé, že tenkrát Na Příkopě 
byla s Aljechinem a Flohrem spíše 
Meisnerová. 
Nadále považuji jako nejpravděpodob-
nější možnost, že tajemná fotografie 

vznikla v listopadu 1933 během Alje-
chinova simultánkového turné a před 
odjezdem Flohra do Moskvy na zápas 
s Botvinnikem. Salo Flohr je na ní 
zachycen ve vší počestnosti s Věrou 
Meisnerovou, svojí tehdejší přítelkyní. 
S budoucí ženou, Raisou Kristallin-
skou, se seznámil až později…

Michal Konopka

vám usnadní  
         cestování

Aplikace

MŮJ VLAK 

STAHUJTE 
ZDARMA

Muj_vlak_inzerce_Sachovy_tydenik_2016_A5_210x148_v03_tisk.indd   1 02/09/16   10:35

Kdy byl tento snímek z pražského setkání A. Aljechina (zcela vlevo) se S. Flohrem vyfocen? 
A kdo je ona dáme po levici Sala Flohra?
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PRAŽSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV

ZNOVU NA MÍSTĚ ČINU

Minulý týden po dlouhých měsí-
cích čekání zase začaly pražské 
soutěže družstev, které jsou pro 
mnoho kamarádů jedinými sou-
těžními šachovými partiemi roku. 
Šachový klub GROP Classical Chess 
končil loňskou sezónu 8. dubna 
zápasem s Bohnicemi a letos se do 
jejich Domova důchodců Sluneč-
nice vrátil na první kolo 1. třídy. 
Předseda klubu Václav Klaus měl 
na poslední loňský zápas skvělé 
vzpomínky. Nejenže družstvo 
splnilo cíle uložené mu Vejborem 
klubu, což mimo jiné bylo maxi-
málně 22 remíz za celou sezónu (tj. 
průměrně maximálně dvě remízy 
z osmi partií), ale předsedovi se 
podařilo zakončit sezónu matovou 
kombinací.

Začněme proto letošní sezónu tou-
to loňskou vzpomínkou:

DALIBOR VLČEK (1965)  
vs. VÁCLAV KLAUS (1944)
Bohnice A vs. GROP CC, 1. třída 
Pražského přeboru družstev

XABCDEFGHY
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Bílý je ztracen a Václav Klaus 
zakončuje partii matovou kom-
binací. Ukázal Daliboru Vlčkovi, 
že koňské dvouspřeží s dámou je 
královou noční můrou.
23…De4+ 24.Kf1 Vhf8 25.Ve1 
Vxf2+ 26.Kxf2 Jg4+ 27.Kg3 Po 
Kg1 by přišel klasický dušený mat.
27…Je3! 28.Sxe3 Dh4+ 29.Kf3 Je5 
mat. 0-1

Letošní první zápas se klasikům 
z GROPu povedl stejně jako výše 
uvedená partie. Za stavu 4:0 za-
knihovali dvě remízy z pozice 
síly, potom vyhráli ještě jednu 
partii a čestnou branku za Bohnice 
vstřelil až v samém závěru kmeno-
vý hráč ŠK GROP Ondřej Matras, 
který je v Bohnicích na hostování.
Celkem pražské šachové soutěže 
hraje 105 týmů. Na rozdíl od soutěží 
ve všech ostatních krajích se v Praze 
začíná až v půlce ledna; další odliš-
ností od jinak tradičních víkendů 
zbytku republiky je to, že v hlavním 
městě se hraje večer ve všední dny.
Nejvyšší pražskou šachovou soutěží 
je Pražský přebor, pod ním jsou pak 
dvě skupiny I. a II. třídy a čtyři sku-
piny III. třídy, všechny většinou po 
dvanácti družstvech. O výjimečnos-
ti pražských soutěží družstev svědčí 
i to, že průměr prvních osmi ša-
chovnic v Pražském přeboru (2149 
ELO) je vyšší než v II. ligách, kam se 
z Pražského přeboru postupuje. 

Pavel Matocha

Stínový ministr školství ODS Václav Klaus si zahrál i turnaj v Šachovém vlaku.

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
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



3 • ROČNÍK XI. • 20. LEDNA 20176

POVÍDKA

AŠÓKŮV KODEX MATE HLAVU ŠACHOVÝM HISTORIKŮM
Nález zlomků dosud neznámého 
kodexu krále Ašóky znovu otevřel 
otázku původu šachové hry.
Jak známo, Ašóka byl nejslavněj-
ším vládcem dynastie Maurjů, 
která se v Indii dostala k moci po 
tažení Alexandra Makedonského. 
Z Ašókovy doby se dochovala řada 
skalních nápisů včetně textů práv-
ního charakteru. Nově nalezený 
text byl však zapsán na papyru, 
kterýžto materiál se do Indie do-
stal díky jejímu kontaktu s antic-
kým světem.
Papyrus (objevený mezi dosud 
neroztříděnými předměty z ruin 
tehdejší metropole Pataliputry) 
představuje pouhý zlomek rozsáh-
lejšího kodexu, zřejmě jakéhosi 
tehdejšího zákoníku. Podle všeho 
šlo o dílo vskutku monumen-
tálního rozsahu. Tehdejší vláda 
se zřejmě do detailu snažila po-
stihnout a klasifikovat jednotlivé 
přečiny; v dochovaném úryvku se 
například pečlivě rozlišuje, jak se 
liší trest v závislosti na tom, zda 
útočník napadeného ještě poplival 
či pozvracel, a to navíc s přihléd-
nutím k tomu, které části těla byly 
takto znečištěny. Pro nás je v této 
souvislosti důležité, že zlomek vy-
počítává rovněž další škody, které 
mohl agresor během bitky a po ní 
způsobit. Vedle poskvrnění oděvu 
se zmiňuje rovněž poškození/zne-
čištění čajové konvice, lůžka – či 
právě šachovnice. Pasáž o tres-
tech v jednotlivých případech se 
v rámci zlomku mimochodem 
nedochovala.
Vzhledem ke krajně fragmentár-
nímu charakteru textu je samo-
zřejmě troufalé dělat z něj příliš 
dalekosáhlé závěry, přesto se však 
může jednat o nejstarší zmínku 
o šachové hře. Nebo alespoň o ša-
chovnici; kritici mohou jistěže 
namítnout, že v textu chybí coko-
liv o figurkách nebo jejich posu-
nování, samotné hře i pravidlech. 
Šachovnice, domnívají se proto 
skeptičtěji naladění historikové, 

mohly mít tehdy pouze dekorativ-
ní účel. Ašóka panoval ve 3. stol. 
př. n. l., první další zmínky o hře 
připomínající šachy jsou až o ně-
kolik století pozdější, existuje zde 
tedy značná mezera v záznamech. 
Je třeba rovněž dodat, že příslušný 
papyrus není psán sanskrtem, ale 
nářečím oblasti Kalinga; tato země 
se za Ašóky stala součástí jeho říše 
(známá je v této souvislosti histor-
ka, podle které ztráty na životech 
provázející dobytí Kalingy způso-
bily Ašókovo obrácení k pacifistic-
kému buddhismu), naše porozu-
mění jejímu dialektu ovšem není 
úplně spolehlivé. Volba papyru 
jako materiálu pro psaní dává po-
dle některých znalců naději, že by 
mohla být objevena i verze přísluš-
ného Ašókova zákoníku v řečtině 

nebo aramejštině. Snad šlo o vý-
kladové dílo určené primárně těm, 
kdo patřili k cizincům, respektive 
nebyli znalí poměrů, protože je-
jich země byly k Ašókově státu 
připojeny teprve nedávno.
K otázce, zda se na tehdejších 
šachovnicích hrály šachy, nelze 
v tuto chvíli zaujmout žádné roz-
hodnější stanovisko. Objevil se 
názor, že šachovnice nepředsta-
vuje předmět doličný, ale má spíše 
metaforickou povahu a odkazuje 
ke kombinatorice. Jak známo, 
v indické tradici znamená šachov-
nice mj. symbol pro obrovská 
čísla – vzpomeňme na úlohu se 
zdvojnásobovaným počtem obil-
ných zrn na jednotlivých polích. 
Tak tedy, praví někteří vykladači 
(nejde však o archeology ani 
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historiky), má zmínka o šachov-
nici ve skutečnosti pouze nazna-
čovat, že výčet situací je nutně 
neúplný a bylo by v něm možno 
pokračovat do nekonečna. Byť se 
zákoník snaží detailně postiho-
vat veškeré možné případy, jeho 
tvůrci tak rovněž připouštějí, že 
jde o úsilí marné, protože složitost 
lidského života se do paragrafů 
beze zbytku vtěsnat nedá, a to 
ani pokud se omezíme na výčet 
zločinného jednání. Nakonec král, 
respektive jeho jménem soudce 
stejně rozhodne podle svého uvá-
žení a na literu zákona se přestup-
ník nemůže spoléhat.
Existují však i další výklady; figur-
ky na šachovnici mohly být tehdy 
domácímu bůžky. Pokud pachatel 
tedy ztloukl pána domu a ještě 
cosi provedl se šachovnicí, šlo 
snad i o něco na způsob zničení 
domácího oltáře, čímž se útočník 

snažil zbavit svou oběť ochrany 
a uchránit se před případnou od-
platou bůžků. Tato teorie však pů-
sobí jako dost přitažená za vlasy.
Zmínka o šachovnici se mimo-
chodem nachází i v dalším do-
chovaném fragmentu Ašókova 
zákoníku, kde je řeč o účetních 
podvodech. Tento útržek papyru 
je však značně poškozený a písmo 
skoro nečitelné. V tomto případě 
snad slovo pro šachovnici vyjad-
řuje spíše počítací desku, jakýsi 
abakus, kde se prováděly výpočty 
související s účetními operacemi. 
Odtud už je jen krůček k opravdu 
revoluční teorii, podle které by 
šachová hra nevznikla ze simu-
lace střetu armád, ale posouvání 
kamenů sem a tam původně bylo 
čímsi na způsob dnešního sčítání 
pod čarou.

Pavel Houser

Fanoušci pomáhají sportovcům naplňovat ambice.
Sportovci odměňují fanoušky z dosažených výher.

Podílejte se na výhře velmistra Viktora Lázničky na Memoriálu Michaila Tala právě teď na
www.startovac.cz/projekty/fandona-podilejte-se-na-vyhre-velmistra-laznicky/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za 33 000 Kč nabízí Viktor Láznička 90% své výhry za každé placené umístění!



GENERÁLNÍ PARTNER

ŠACHOVÝ VLAK 2017
Praha–Olomouc–Trenčín–Bratislava–Lednice–Praha

13. – 17. října 2017
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WIJK AAN ZEE 2017

PO STARTU V ČELE PŘEKVAPIVĚ ELJANOV
pokračování ze strany 1

První kolo začalo ve Wijku smír-
ně. Wesley So se chvíli s Carl- 
senem tvářil, že by mohl mít ini-
ciativu, pozice se ale rychle vy-
jasnila, nikdo ničeho nedosáhl, 
a výsledkem tak byla celkem po-
klidná remíza. Karjakin si doma 
zřejmě zapomněl počítač, takže 
zkoušel vyvrátit Najdorfovu si-
cilskou šestým tahem a3; Giri je 
ale příliš pevný hráč, než aby ho 
rozhodilo oslí ouško, a bez pro-
blémů zapsal půl bodu. 
O poznání víc se do sebe pustili 
Harikrišna s Aronjanem, střel-
ný prach ale došel poměrně 
brzy – bílý sice získal pěšce, 
v koncovce nestejnopolných 
střelců to ale nestačilo. V partii 
Adhibana proti Van Welymu to už 
vypadalo, že by k položení krále 
dojít mohlo. Bílý rozehrál zajíma-
vě zahájení, získal postouplého 
volného pěšce na d6 a nebylo tak 
úplně jasné, je-li to pěšec spíš 
slabý nebo silný. Nakonec se uká-
zalo, že dynamické prvky v pozici 
převažují, a bílý se postupně do-
stal do výrazně lepší pozice. Tu ale 
nezahrál přesně, o všechnu výho-
du přišel, a když už to vypadalo,

že hráči brzy podepíšou remízu, 
Adhiban zaútočil podruhé a do-
stal se do koncovky s pěšcem víc. 
Van Wely ale bránil dobře a půl 
bodu si nakonec vyseděl. Woj-
taszek s Nepomniaščim rozehráli 
zajímavého Grünfelda a vypadalo 
to, že i v této partii by mohlo dojít 
k napínavému boji. Malá poziční 
výhoda Wojtaszka v symetrické 
pozici byla ale nakonec až příliš 
malá, a tak i tato partie dospěla 
do remízy. Andrejkin s Wei Yim 
zahráli Ruskou a ani zde ze syme-
trické pozice nikdo nic nezískal. 
Už to vypadalo, že smírně se ro-
zejdou všichni hráči, v poslední 
partii kola ale hrál Pavel Eljanov 
s Richardem Rapportem.

 
PAVEL ELJANOV (2755)  
vs. RICHARD RAPPORT (2702)
[A04] Rétiho hra
Wijk an Zee 14. 1. 2017
Komentuje: GM Štěpán Žilka

1.Jf3 e6 2.g3 c5 Systémy s c5 jsou 
obecně o něco agresivnější a hodí 
se pro hráče hledající komplikace. 
3.Sg2 Jc6 4.c4

XABCDEFGHY
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To je jak jít s rudým hadrem na 
krocana. Člověk by si měl být jis-
tý, že má v druhé ruce tyčku. Po 
jiných tazích by se partie určitě 
vyvíjela mnohem standardnějším 
způsobem. 
4…g5!? Opravdu svérázný pří-
stup k zahájení, na druhou 
stranu ne nelogický. Kvůli trvalé 
hrozbě g4 a ještě se střelcem, 
který se brzy objeví na g7, bude 
mít bílý problémy s prosazením 
d4. Přitom bez tohoto tahu bude 
těžké soupeřův postup vyvrátit. 
A pokud ho bílý nevyvrátí, bude 
se hrát zajímavá dynamická po-
zice, což je přesně to, čeho chce 
černý dosáhnout.
5.d3 Bílý tedy v centru pospí-
chat nebude a zaměří se trochu 
i na královské křídlo černého. 
Zde má ale méně prostoru a ani 
střelec na g2 tomuto plánu moc 
nápomocný nebude. Tah d4 se 
tedy spíš jen odkládá o pár tahů, 
tento postup ale není tak snadné 
připravit. 
5…h6 6.Jc3 Sg7 7.h4 Oslabení 
způsobené tímto tahem nebude 
tak vážné jako následné oslabení 
černého. 
7…g4 8.Jd2 d6 9.e3 Eljanov hraje 
velmi jednoduše, napadá s tempy 
vytahané pěšáky černého a dou-
fá, že se mu podaří černou pozici 
rozrušit dřív, než se jeho soupeř 
stihne zkonsolidovat. V opačném 

Hrací sál ve 2. kole  © 2017 Tata Steel
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případě by černý mohl získat 
i lepší hru kvůli prostorové pře-
vaze, která má všeobecně větší 
hodnotu než oslabení krále na 
křídle, kde je soupeř slabší. 
9…f5 10.Jb3 Jge7 Bílý tah d4 
nakonec prosadí, na jeho přípra-
vu ale spotřeboval příliš mnoho 
temp a jezdec na b3 navíc stojí 
při dané pěšcové struktuře špat-
ně. Podle mě černý vyrovnal. 
11.d4 b6 12.0-0 0-0 13.De2 e5 
V partii bych asi zvolil spíš 13…
Sb7 14.Vd1 Db8 s f lexibilní 
pozicí – po d5 přijde vždy Je5. 
Vypadá to, že bílý nemůže svou 
pozici příliš vylepšit. Tah černé-
ho ale chyba určitě není; oslabe-
ní pole d5 a otevření d-sloupce 
sice může působit hrozivě, černý 
ovšem plánuje rychle přehradit 
střelce g2 tahem e4 a pak bude 
mít určitě dost figur na to, aby 
ochránil jediné citlivé políčko ve 
své pozici před dezorientovanou 
armádou bílého.
14.Vd1 cxd4 15.Jd5 Počítač do-
poručuje 15.exd4 e4 16.c5 bxc5 
17.dxc5 d5 18.Se3 s drobnou vý-
hodou bílého, pozice je ale velmi 
složitá a její hodnocení se může 
měnit každým tahem.

XABCDEFGHY
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15…d3? Tak ošklivý tah by od 
Rapporta čekal málokdo. Jas-
nou převahu dává černému vý-
vinové 15…Sa6! s velmi silnou 
iniciativou v případě, že se bílý 
rozhodne oběť kvality přijmout: 
16.Jxe7+ Jxe7 17.Sxa8 Dxa8 
18.exd4 Dc8 =+. Pokud bílý kdy-
koliv vezme pěšcem na d4, násle-
duje okamžitě e4, po kterém jsou 

jak střelec g2, tak jezdec b3 na 
dost nevhodných polích, zatímco 
černý si užívá perfektní souhru 
figur.
16.Dxd3 e4 17.Jxe7+ Jxe7 
18.Dc2 Velmi chaotická je hlav-
ní varianta počítače 18.Dxd6, 
spočítat a vyhodnotit toto po-
kračování je obtížné nejen pro 
člověka. Nakonec počítač po 18…
Dxd6 19.Vxd6 Se5 20.Vd1 Se6 
21.Jd4 Sxc4 22.b3 Se2 23.Vd2 
Sd3 24.Vxd3 exd3 25.Sxa8 Vxa8 
26.Sb2 f4! 27.gxf4 Sxd4 28.Sxd4 
Jf5 29.Vd1 Jxh4 30.Kh2 dospěje 
k záhadnému hodnocení 0.00, 
a tak se spokojím s tvrzením, že 
bílý zřejmě komplikace vyhod-
notil jako zbytečně nebezpečné 
a radši se trochu stáhnul.
18…Sa6!? Dvojsečné rozhodnutí, 
střelec je zde sice krátkodobě ak-
tivní, po přirozeném tahu bílého 
b3 se ale může ocitnout zcela 
mimo hru. Černý by si tedy měl 
už teď být jist tím, že bude proti 
pěšci c4 bojovat dál s pomocí 
b5 (nebo někdy i d5) a že právě 
nezahodil zbytečně celé tempo. 
Bílý bude hrát b3 tak jako tak.
19.Jd4 Dd7 20.b3 Jc6 Dalo se 
hrát 20…b5, což by bylo celkem 
logické pokračování vzhledem 
k předchozímu vývinu střelce na 
a6. 
21.Sb2 Je5 To sice vypadá dobře, 
právě do této pozice bych ale 
zcela jistě chtěl mít střelce na b7.
22.Je2 Jd3 Černý nic lepšího 
nemá, nadšený z výměny klíčo-
vého obránce vlastního krále ale 
asi nebyl. Navíc bílý ve svém tro-
chu stísněném postavení určitě 
ocení úbytek figur.
23.Sxg7 Dxg7 24.Jd4± S tímto 
materiálem černý f4 neprosadí, 
útok nikdy nebude dost silný, 
aby ospravedlnil různé formy 
obětí na královském křídle. Kvůli 
bílému pěšci na h4 navíc čer-
ný nemůže zkusit ani otevření 
h-sloupce. Černého čeká dlouhá 
neperspektivní obrana. 
24…Vae8 

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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xabcdefghy

25.Vxd3!? Proti této oběti určitě nic 
nemám, počítač se ale tváří, jako by 
se jednalo jen o jeden z deseti dob-
rých tahů, takže k vykřičníku dávám 
i otazník. Jestli je věž za 5 a jezdec 
za 3 pěšce, tak stačí, aby se nemate-
riální stránka věci nasčítala aspoň na 
pěšáka. Likvidace nejsilnější figury 
soupeře, otevření ubožáka na g2, 
oslabení pěšce f5, otevření volného 
d-sloupce proti soupeřově slabině, 
otevření pozice černého krále – to 
už dává docela dost, víc než onoho 
pěšce. 
25…exd3 26.Dxd3 Sb7 27.Sxb7 
Dxb7 28.Je2 Vf6 29.Jf4 Krásné pole 
pro jezdce, který z bezpečí kontrolu-
je vše důležité na šachovnici. Černý 
nemá žádnou protihru. 
29…De4 30.Dd2 Vc8 Zajímavě vypa-
dá 30…b5!?, kde černý obětuje pěšce 
za otevření c-sloupce. Počítač to vy-
vrací docela chladnokrevně: 31.cxb5 
Vc8 32.Vd1 Vc2 33.Da5+- s možným 

pokračováním 33…Vxf2 34.Dd8+ 
Kf7 35.Dc7+ Kg8 36.Db8+ Kg7 
37.Kxf2 Df3+ 38.Ke1 Dxe3+ 39.Je2 
Ve6 40.Db7+ Ve7 41.Dg2. V partii 
bych okamžité b5 určitě minimálně 
zvažoval, po dalším tahu bílého totiž 
černý ztratí i tuto možnost, jak hru 
trochu přiostřit. 
31.a4 Vc5 32.Vd1 Df3 33.Jd5 Vf7

XABCDEFGHY
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1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

34.Dc2 S nenápadnou hrozbou 
Vd4, po které nemá černá dáma 
kam jít. Bílý pak nesmí zapomenout 
na vazbu pěšce c4, a tak její odchyt 
musí o tah odložit (Dd2), pak už ale 
černý dámu zachrání jen za cenu 
dalších materiálních ztrát. 
34…a6 35.Jxb6 Lidské rozhodnutí, 
počítač raději chytá dámu okamžitě: 
35.Vd4 b5 36.Dd3 bxc4 37.bxc4 Vb7 
38.Vf4, kdy je protihra černého jen 
zdánlivá. 
35…De4 36.Dc3 De5 37.Vd4 a5 
38.Dd3 Vc6 39.Jc3 Vf6 40.Jc3 Vf6 
41.Vd5 Černému už jistě nějakou 
dobu docházela trpělivost a v této 
beznadějné pozici partii vzdává. 
Hezký poziční výkon Eljanova a je-
diná výhra v prvním kole turnaje. 
1:0
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Karjakin a po něm i Carlsen v této 
pozici zkusili 6. a3.

Richard Rapportovi se začátek 
turnaje ve Wijku nevydařil. Po prohře 
s Eljanovem podlehl i Wesleymu So, když 
v komplikované ostré pozici nenašel 
vyhrávající pokračování.

BORIS GELFAND:

DESET
POZORUHODNÝCH

PARTIÍ

vydala Pražská 
šachová společnost,

Praha 2006

Knihu deseti podrobně 
komentovaných partií 
izraelsko-běloruského 

šachisty Borise 
Gelfanda, doplněnou 

o krásný portrét tohoto 
hráče od velmistra 
Lubomíra Kaválka, 
si můžete objednat 

na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné



3 • ROČNÍK XI. • 20. LEDNA 201712

Ve druhém kole mistr světa použil 
Karjakinovu „specialitu“ na Najdorfa 
6.a3 a přehrál Wojtaszka. Že by se 
tento tah, který vypadá spíš jako pře-
hmat v internetové bleskovce, stal 
další významnou větví Najdorfovy 
sicilské? Girimu se nepodařilo uplat-
nit převahu pěšce v koncovce nestej-
ných střelců s Wesleym So a partie 
skončila remízou. Stejný materiál 

i výsledek měla i partie Rapporta 
s Karjakinem. V partii Nepomniaš- 
čiho s Andrejkinem byla k vidění 
krátká bitva mezi lepší pěšcovou 
strukturou a iniciativou, která rychle 
vyústila v opakování tahů. Už podru-
hé vyhrál Pavel Eljanov – tentokrát 
nad Van Welym, když černými příliš 
nevěřil na katalánské pohádky, vzal 
jezdcem střelce na f4, oslabil tím na-
víc soupeřova krále a později v zají-
mavé partii sklidil celý bod. Aronjan 
s Wei Yim blokovali, až ublokovali, 
takže o poslední rezultativní výsle-
dek kola se musel postarat Harikriš-
na, který v koncovce dvou jezdců 
proti dvěma střelcům při čtyřech 
věžích zaútočil na soupeřova krále 
a o pár tahů později ho nečekaně 
zmatoval.

Ve třetím kole jsme mohli vidět tři 
rezultativní partie. Wesley So se 
štěstím porazil Rapporta, který stál 
sice na výhru, bylo k tomu ale po-
třeba udělat několik přesných tahů 
a to se mu nepovedlo. Neméně zají-
mavý souboj probíhal mezi Wei Yim 
a Nepomniaščim, kde se hrál ostrý 

Najdorf se Sg5 a šachovnici brzy 
ovládl chaos. Ten lépe zvládl bílý, 
přešel do lepší koncovky s kvalitou 
víc a tu uplatnil k zisku celého bodu. 
O poslední rezultativní výsledek se 
postaral Sergej Karjakin, který po vý-
měně dvou věží za dámu nedopustil 
koordinaci sil soupeře a s přehledem 
porazil Van Welyho. Zbylé partie 
nabídly nepříliš zajímavé remízy, 
snad jen s výjimkou střetnutí Elja-
nov–Harikrišna, kde došlo k souboji 
ve složité nesymetrické pozici.

Pořadí po 3. kole
1. Eljanov, Pavel 2,5

2.–6. Harikrišna, Pentala 2
Carlsen, Magnus 2
Wei, Yi 2
So, Wesley 2
Karjakin, Sergej 2

7.–9. Andrejkin, Dmitrij 1,5
Aronjan, Levon 1,5
Giri, Anish 1,5

10.–12. Nepomniašči, Ian 1
Wojtaszek, Radoslaw 1
Adhiban, Baskaran 1

13.–14. Rapport, Richard 0,5
Van Wely, Loek 0,5

Štěpán Žilka

Loek Van Wely je prozatím otloukánem, 
během prvních třech kol dvakrát prohrál 
a jednou měl namále.

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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Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol.
svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň

poskytovaných právních služeb.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje svým 
klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních společnos-

tí, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel.: (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz
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21. – 28. 1. 2017 
Mariánské Lázně. Open Marián-
ské Lázně. Uzavřené GM a IM 
turnaje, open FIDE (cenový fond 
30 000 Kč), otevřený turnaj v ra-
pid šachu a otevřený bleskový 
turnaj
Jan Mazuch, Tel. 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net

22. 1. 2017
1. ligy – 6. kolo 
www.chess.cz

23.–27. 1. 2017 
Gibraltar. Tradewise Gibraltar 
Chess Festival. Tradičně jeden 
z nejsilnějších OPEN turnajů 
roku, nasazenou jedničkou je 
Fabiano Caruana.
www.gibraltarchesscongress.com

28. 1. 2017
Bakov nad Jizerou. Bakovské 
dvojice. Hrací systém: Švýcarský 
na 9 kol, čas 2×15 min. na partii 
plus 3 vteřiny na tah pro každého 
hráče, pravidla platná pro aktivní 
šach. Body – součet dvojice.
Martin Richter
martin.richter@volny.cz

28.–29. 1. 2017
tht Extraliga – 5. a 6. kolo.
5. kolo (28. 1.): ŠK Slavoj Poru-
ba–ŠK DURAS BVK Královo Pole, 
Labortech Ostrava–Lokomotiva 
Brno, ŠK AD Jičín–ŠK města Lysá 
nad Labem, ŠK Rapid Pardubice–
Výstaviště Lysá nad Labem, BŠŠ 
Frýdek Místek–Prestige Photo 
Unichess, Tatran Litovel–1. No-
voborský ŠK; 
6. kolo (29.1.): Lokomotiva Brno–
ŠK Slavoj Poruba, ŠK DURAS 

BVK Královo Pole–Labortech 
Ostrava, Výstaviště Lysá nad La-
bem–ŠK AD Jičín, ŠK města Lysá 
nad Labem–ŠK Rapid Pardubice, 
1. Novoborský ŠK–BŠŠ Frýdek 
Místek, Photo Unichess–Tatran 
Litovel.
www.chess.cz

29. 1. 2017 
2. ligy – 7. kolo 
www.chess.cz

30. 1. 1937 
Osmdesát let osla-
ví 10. mistr světa 
ve lmis t r  Bor is 
Spasskij .  Mis -
trem světa se stal 
v roce 1969 po 
výhře nad Tigra-
nem Petrosjanem, 

o titul přišel v památném zápase 
s Bobby Fischerem v roce 1972 
v Reykjaviku.

3. 2. 2017
Tábor. Chess lady 2017. 10. roč-
ník rapid turnaje pro ženy naro-
zené 1997 a mladší, turnaj má 3 
věkové kategorie. 
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachlub.tabor@seznam.cz
www.sachklub.cz

4. 2. 1987 
Třicet let oslaví 
r uský  ve lmis t r 
Nikita Vitjugov, 
vítěz turnaje na 
Gibraltaru 2013 
a  dvojnásobný 
člen zlatého rus-
kého týmu z MS 

družstev 2009 a 2013.

5. 2. 2017
1. ligy – 7. kolo
www.chess.cz

9. 2. 1947
70.  narozeniny 
oslaví Boris Gul-
ko, u nás známý 
z turnaje Sněžen-
ky a Machři 2011 
a 2013. Narodil 
se ve východním 
Německu, přestě-

hoval se do Sovětského svazu, 
kde se stal velmistrem v roce 
1976. Později (r. 1986) emigroval 
do Spojených států a je jediným 
šachistou, který vyhrál jak mist-
rovství Ruska (respektive SSSR), 
tak i USA. 

10.–11. 2. 2017
Bezměrov. Memoriál Tomáše 
Baštince 2017. Víkendový šacho-
vý festival, 3 turnaje. 
oplustil.vladimir@gmail.com
Tel.: 737 607 503
sszk.chess.cz

10. 2. – 5. 3. 2017
Teherán (Írán). MS v šachu žen.
www.fide.com

11.–18. 2. 2017 
Liberec. Open Liberec. Open 
FIDE (cenový fond 30 000 Kč), 
otevřený turnaj v rapid šachu, 
otevřený bleskový turnaj.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net
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