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DAVID A GOLIÁŠ

Bob Ferguson

Washingtonský pro-
kurátor Bob Fergu-
son, který je také od 
mládí zapáleným 
šachistou, žaloval 
na konci ledna 
exekutivní příkaz 
prezidenta Trumpa, 

který se snažil zamezit vstupu do 
USA uprchlíkům a držitelům víz ze 
sedmi převážně muslimských zemí. 
Už třetí únorový den soudce vyhověl 
požadavku Fergusona pro dočasný 
soudní zákaz. Federální zaměstnanci 
tak nemohou prosazovat Trumpův 
příkaz. Přátelé a kolegové říkají, že 
šachy jsou cestou pro pochopení 
B. Fergusona, který hrál šachy od 
dětství a stal se také dvakrát mistrem 
státu. Podobné myšlení jako při par-
tii se snaží uplatňovat i v práci, kdy 
myslí několik kroků dopředu, studu-
je soupeře a vytváří si podrobný plán 

s hodnocením rizik. Bob Ferguson 
nevypadá jako někdo, kdo by chtěl 
jít do boje s prezidentem USA, ale 
přesto se do tohoto boje Davida s Go-
liášem pustil a výsledek dopadl i zde 
pro Goliáše nepříznivě.

NEJLEPŠÍ ŠACHOVÁ JEDENÁCTKA

Ve facebookové skupině Thin-
kingSquares byla přidána úvaha 
o nejlepší šachové jedenáctce.

pokračování na straně 2

TATA STEEL

WESLEY SO ZASLOUŽENÝM VÍTĚZEM
3 a 56. Článek by neměl začí-
nat čísly, jenomže když jsou ta 
čísla impozantní, čestné místo 
si zaslouží. Wesley So zvítězil 
v 79. ročníku turnaje ve Wijk aan 
Zee. A nejen to. Odehrál již 56 
partií v řadě bez porážky a v ratin-
govém žebříčku se díky 2822 bo-
dům posunul na třetí příčku. Lepší 
jsou jen Fabiano Caruana (2827) 
a Magnus Carlsen (2838). Ale při 
současné formě Wesleyho So není 
jejich náskok neohrozitelný.

pokračování na straně 17

DOPING V ŠACHU

Nová studie ukazuje, že některé 
přípravky mohou zlepšit výko-
ny šachistů. Přípravky, které by 
měly zvyšovat výkonost šachis-
tů, jsou methylfenidát, který 
je na trhu nejčastěji k dostání 
pod jménem Ritalin, nebo také 
modafinil, který se prodává jako 
Alertec, Modavigil a Provigil. 
Výkony byly lepší v průměru 
o 13–15 %, zatímco při použití 
kofeinu, který by měl také zlep-
šovat výkonnost, bylo zjištěno 
zlepšení pouze o 9 %. Zlepšení 
výsledku při použití chemikálií 
nebylo dle studie způsobeno 
zlepšením kvality myšlení a roz-
hodování v časovém intervalu, 
ale pouze ve schopnosti a ochotě 
hráče trávit více času rozhodová-
ním a tudíž provádět důkladnější 
propočty. Dnes už jsou hráči na 
nejvyšší úrovni na přítomnost 
těchto „léků“ testováni. FIDE 
se pro to rozhodla ani ne tak 
z důvodu, že by věřila, že by 
se v šachách podobný problém 
vyskytoval, ale spíše pro to, aby 
uspokojila mezinárodní olympij-
ský výbor, který to vyžaduje.

pokračování na straně 2
Vítěz hlavního turnaje Wesley So

VYDÁVÁ PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST
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pokračování ze strany 1

V prvním nástřelu, pod kterým 
se rozhořela živá diskuse, bylo 
použito rozestavení 4-3-3 s ná-
sledujícím obsazením. Co vy na 
to, uspěl by takový tým na fotba-
lovém MS? 

3× CARLSEN

Magnus Carlsen

J e  z n á m o ,  ž e 
Magnus Carlsen 
je fotbalový fa-
noušek a jeho ob-
líbeným týmem je 
Real Madrid. Vě-
děli jste však, že 
mistr světa je také 

fanouškem basketbalu a konkrét-
ně litevského hráče hrajícího za 
New York Knicks Mindaugase 
Kuzminskase? Trenér Magnuse 
Carlsena Peter Heine Nielsen 
však žertoval, že on sám je jeho 
daleko větším fanouškem a při 
mistrovství světa v New Yorku si 
koupil dres s jeho jménem.

Další zpráva hovoří o vyrůstajícím 
nástupci mistra světa, který je po 
něm dokonce pojmenován. Na 
Facebooku se objevilo video zachy-
cující dvouroční dítko údajně se 
jménem Magnus Carlsen S. Roma, 
jak hraje šachy se svým otcem. Za-
hájení na videu odehrál obstojně.
Poslední zpráva pojednává o tom, 
že by Norsko mohlo pořádat ná-
sledující zápas o titul mistra 
světa. Zatím se to zdá pouze jako 
spekulace, protože hlavní norská 
média, která sledují každý Mag-
nusům krok, o ničem podobném 
zatím neinformovala. Jisté ale 
je, že hlavní město Norska Oslo 
již schválilo financování procesu 
o podání žádosti částkou 500 000 
norských korun, získání dalších 
prostředků se však zdá být pro-
blémem. Předpokládá se, že by 
byla potřeba zafinancovat ještě 
částku kolem 40 000 000 nor-
ských korun.

CARUANA MOCNĚ DOTAHUJE

Fabiano Caruana

Jako každý mě-
síc i začátkem 
února vyšel nový 
FIDE ELO žebří-
č e k .  M a g n u s 
Carlsen jako svě-
tová  j edn ičk a 
s ratingem 2838 

má už na druhého Fabiana Caru-
anu (2827) náskok pouhých 
11 bodů. Po nepříliš úspěšném 
účinkování Caruany na Gibralta-
ru se ale Carlsenův náskok opět 
navýší. Mnohem lepší formu má 
poslední dobou Wesley So, který 
si polepšil své životní maximum 
a figuruje na 3. místě s ratingem 
2822, za vyhraný turnaj ve Wijk 
aan Zee si připsal 14 bodů. V live 
Chess Ratingu po propadu Caru-
any je už dokonce druhý. Vpřed 
se probíjí také Wei Yi, který se 
probojoval už na 26. příčku. Hra-
nici 2800 kromě již třech zmíně-
ných hráčů drží ještě Vladimir 
Kramnik (2811). V ženském žeb-
říčku na nejvyšších příčkách ke 
změnám nedošlo. Změny se oče-
kávají spíše při dalším přepočtu, 
protože Ju Wenjun na Gibraltaru 

prolomila hranici 2600 bodů. 
Z českých hráčů si David Navara 
mírně pohoršil, v extralize po-
ztrácel 5 bodů. Dvacáté páté mís-
to světového žebříčku je však 
stále víc než pěkné. Nedařilo se 
také českým ženám. Kristýna 
Havlíková si odepsala 34 bodů za 
účinkování v lize a na turnaji 
v Praze, 22 bodů odepisovala 
také Nataša Richterová.

KRAMNIK VEN,  
ARONJAN DOVNITŘ

Vladimir Kramnik

Vladimir Kram-
nik odmítl po-
zvání na Grand 
Chess Tour 2017. 
Důvodem je na-
b i t ý  p r o g r a m 
a odehrát čtyři 
turnaje v rámci 

tohoto seriálu by pro něj bylo pří-
liš náročné. Vyjádřil se, že by se 
rád  účas tn i l  dvou tur na jů 
z Grand Chess Tour, protože to 
však pravidla neumožňují, tak 
raději vynechá všechny. Jeho 
místo převezme první náhradník, 
kterým je Levon Aronjan. S vý-
jimkou GM Kramnika se tak 
představí prvních 9 hráčů světo-
vého žebříčku. Účastnit by se 
měli M. Carlsen, F. Caruana, W. 
S o ,  M .  Va c h i e r - L a g r a v e , 
V. Ánand, L. Aronjan, H. Naka-
mura, S. Karjakin a I. Něpomňaš-
čij. GM Kramnik se ještě případ-
ně může účastnit jednotlivých 
turnajů na divokou kartu. V le-
tošní tour se podařilo udržet 
všechny turnaje z roku 2016 
a podařilo se navíc přidat rapid 
a bleskový turnaj v St. Louis, kte-
rý bude následovat hned po 
Sinquefield Cupu.

V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH  
ČEŠI ZROVNA NEZÁŘILI

Dmitry Kononeko

Po Praze pokračo-
val seriál CZECH 
TOUR v Marián-
ských Lázních, 
kde se dobojovalo 
na konci ledna. 
Do hlavních tur-
najů se přihlásilo 

pokračování ze strany 1

Zatím se nezdá, že by se šachy 
mohly dostat na Olympijské hry, 
ale testování nakonec bude mít 
své opodstatnění. Zatím se FIDE 
zaměřila spíše na podvádění 
formou využití technologií, ale 
výsledky této studie ukazují, že 
by i v šachách mohl být klasický 
doping problémem jako v ji-
ných sportech. Expert Dr. Lieb 
má však ke studii dvě výhrady. 
Jednou je, že musí být provede-
no více studií, než půjdou dělat 
přesvědčivé závěry. A také, že 
chybou studie bylo, že hry byly 
příliš rychlé. Hráči měli na partii 
jen 15 minut. Závěry plynoucí 
ze studií vycházejících z takto 
krátkého časového úseku nemu-
sí být relevantní, protože neza-
hrnují dobu útlumu, kdy prášek 
přestane stimulovat. Doplňkové 
studie budou muset být zaměře-
ny na delší partie.
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161 hráčů z 24 zemí. Kromě Openu 
se hrálo také množství uzavřených 
turnajů, těch bylo celkem pět 
a z toho dva umožňovaly splnit 
velmistrovskou normu a další dva 
normu mezinárodního mistra. 
Velmistrovský turnaj A vyhrál 
Dmitry Kononeko z Ukrajiny. Če-
chům se zde příliš nedařilo. Jan 
Vykouk skončil sedmý s výkonem 
4/9 a Svatopluk Svoboda devátý 
(3,5/9). Uzavřený turnaj A2 vyhrál 
Rus Stanislav Novikov. Na čtvrtém 
místě skončil s výsledkem 5,5/9 
Thai Dai Van Nguyen a osmou 
pozici obsadil Josef Havelka (3/9). 
Turnaj B1 vyhrál Vojtěch Plát se 
ziskem 7,5/9. Turnaj B2 Ovládl Se-
bastian Plischki z Německa, Češi 
opět skončili na chvostu. Osmý 
byl Jan Bartoš a desátý Jaroslav 
Daneš. V turnaji B3 jsme měli 
pouze jediného hráče, kterým byl 
Josef Jurek na konečném devátém 
místě. Turnaj vyhrál Szymon Gu-
mularz z Polska. Open s náskokem 
1,5 bodu a výkonem 8/9 vyhrál 
Nor Johan-Sebastian Christiansen, 
druhý skončil Kacper Grela z Pol-
ska a třetí Alexander Shemeakin 
z Ukrajiny. Velký úspěch zazna-
menal také teprve šestiletý Lev 
Zverev, který uhrál v turnaji 50 %. 
Seriál CZECH TOUR, který se koná 
od roku 2001, bude mít další za-
stávku v Liberci, open tam začíná 
25. února. 

IMKO PŘEHRÁLO GMKA

Dmitry Gordievsky

V neděli 5. 2. se 
d o h r á l  t u r n a j 
O p e n  M o sk va . 
Hlavní turnaj si 
zahrálo 221 hráčů 
z 16 zemí, celkem 
se však v rámci 
Openu Moskva 

hrálo sedm turnajů a sešli se na 
nich hráči z rekordního počtu 
31 zemí. Hlavní turnaj nakonec 
ovládl IM Dmitry Gordievsky, 
který se po celý turnaj držel 
ve vedoucí skupině hráčů. Po 
osmém kole se mu dokonce po-
dařilo se na čele osamostatnit, 
a tak se i přes remízu v posledním 
kole s GM Gatou Kamskym mohl 

radovat z vítězství. Bodově se na 
D. Gordievskyho sice dotáhl dru-
hý GM Vladislav Artemiev, ale po-
mocné hodnocení měl horší. Na 
třetí příčku dosáhl GM Boris Gra-
chev. V turnaji žen řádila WFM 
Oksana Gritsayeva, která v devíti 
kolech ztratila pouze polovinu za 
remízu v osmém kole s IM Alinou 
Kashlinskayou. Ta nakonec obsa-
dila 2. místo. Třetí skončila WGM 
Dina Belenkaya. O. Gritsayeva si 
kromě vítězství v turnaji odváží 
také 75 elo bodů.

TRÉNUJTE S TRENÉREM

Petr Paleček

Pokud se chystá-
te zlepšit si své 
šachové znalosti 
a  d o v e d n o s t i , 
mohlo by vám 
pomoci začít spo-
lupracovat s ša-
chovým trenérem. 

ŠSČR zveřejnil tabulku se jmény 
a dalšími informacemi o šacho-
vých trenérech z různých koutů 
naší republiky, kteří nabízejí své 
služby. Pokud by se nepodařilo 
někomu nalézt v seznamu trené-
ra, který je pro něj v dosahu, tak 
může využít nabídky mnohých 
z nich, kteří nabízejí tréninky po 
internetu. Neméně zajímavý je 
i slovenský výukový portál, kde 
najdete lekce reprezentačního 
trenéra mládeže SR Petra Palečka.

PORAZIL KASPAROVA I KGB

Boris Gulko

Rusko-americký 
ve l m i s t r  B o r i s 
Gulko oslavil vý-
znamné životní 
jubileum, 70 let. 
Jeho jméno ne-
patří v šachovém 
světě zrovna k nej-

známějším, ale mělo by. Boris 
Gulko byl totiž statečným v době, 
kdy to bolelo, a svůj souboj s KGB 
po sedmi letech vyhrál. Zároveň je 
jediným šachistou na světě, který 
vyhrál šachové mistrovství Sovět-
ského svazu i USA. A má pozitivní 
skóre i s legendárním mistrem 
světa Garri Kasparovem (třikrát 
ho porazil, čtyřikrát remizovali 

a jenom jednou prohrál). Proč se 
nestal mistrem světa a proč upadl 
v zapomnění? V roce 1977 odmítl 
podepsat pomlouvačný text pro-
ti velmistru Viktoru Korčnému, 
který krátce před tím utekl ze 
Sovětského svazu. Tehdy KGB při-
pravila otevřený dopis, který měli 
podepsat všichni sovětští velmis-
tři, a odsoudit tak „zrádce vlasti 
a sovětského šachu“. Z aktivních 
velmistrů odmítli podepsat pouze 
dva: David Bronštejn a Boris Gul-
ko. Oba si tím v podstatě ukončili 
svoji šachovou kariéru. Boris Gul-
ko toho ale nelituje. „Zachránil 
jsem si duši a to je důležitější,“ 
nechal se slyšet Gulko při návště-
vě Prahy. Boris Gulko hrál v České 
republice v letech 2011 a 2013 v zá-
pasech Sněženky a Machři.

SITUACE V PRVNÍCH LIGÁCH
V prvním únorovém víkendu po-
kračovaly svým sedmým kolem 
první ligy. Nejblíže k návratu do 
extraligy má zatím v 1. lize – zá-
pad stále ŠK ZIKUDA Turnov, kte-
rý zdolal GROP Praha 3:5. Pouhý 
bod za Turnovem zaostává jejich 
rival z oblasti Českého Ráje ŠK AD 
Jičín B. Všechna družstva nejvíce 
ohrožená sestupem nebodovala. 
Poslední zůstává s jediným bodem 
ŠK AD JC Smíchov. První nesestu-
pové místo drží zatím QCC České 
Budějovice, ovšem pouze o skóre 
před TJ Pankrácem. 1. liga – vý-
chod má zatím souboj o postup 
ještě těsnější. TŽ Třinec je před 
moravskou Slavií Brno pouze 
o skóre a o bodík za nimi je třetí 
Agentura 64 Grygov. Právě Grygov 
byl před sedmým kolem ve vedení, 
avšak prohrál s KVS EKODIVIZÍ 
Opava 3,5:4,5. Prohrála také Slavia 
Kroměříž, která dělila třetí pozici. 
Tým z Kroměříže podlehl v soubo-
ji o čelo moravské Slavii Brno. Svůj 
první bod získal ŠK Zlín za remízu 
4:4 s dalším adeptem na sestup ŠK 
Starým Městem. Další šanci zabo-
dovat budou mít týmy prvních lig 
19. 2., kdy se bude hrát 8. kolo.

http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2016-2017/aktuality-z-domova/nabidka-trenerskych-sluzeb.html
http://sachovetreningy.sk/
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RECENZE KNIHY

BUDU-LI MÍTI KLIKU
Čerstvou knihu vzpomínek vel-
mistra Vlastimila Horta, vydanou 
nakladatelstvím NAVA ve prospěch 
„Šachové nadace Vlastimila Horta“, 
jež hodlá podporovat mladé šacho-
vé talenty, jsem pročetl v noci jed-
ním dechem hned, jak mi ji Karel 
Mokrý ze své prostějovské šachové 
prodejny poslal. 

Již na první pohled působí sym-
paticky pevnou vazbou, vtipným 
obrázkem autora na křídové obálce 
i rozdělením kapitol, které po poně-
kud tajemném úvodu sledují jakousi 
konfrontaci šachových událostí 
a jejich nejvýraznějších postav (totiž 
prvních mistrů světa, Capablan-
cou počínaje) s událostmi v rodině 
„česko-německého Kladeňáka“, jak 
se pan Hort v knize sám nazývá. 
S láskou vzpomíná na své rodiče 
i prarodiče, jejichž soc. demokratické 
přesvědčení v dělnickém Kladně ho 
formovalo, vysvětluje svůj zděděný 
řekněme negativní vztah k církvi, jíž 
přeje úbyt oveček, nicméně vztah 
k ateismu nepřehání, neboť když se 
učil šachy hrát na začátku 50. let, stal 
se členem velmi různorodé společ-
nosti inteligentních lidí, sdružených 
v kladenském šachovém klubu a ko-
munistickým režimem zatlačených 
do kouta, pro něž byla královská hra 
jedním z mála povolených ostrůvků 
svobody. 
Mezi nimi prý šachovým umem 
vynikal farář Laudin (milovník krá-
lovského gambitu – v mládí hrával 
pod pseudonymem Milka), nebo 
organizátor dvou velkých válečných 
turnajů v Praze za účasti Aljechina, 
Kerese a nejlepších českých mistrů 
v období 1942–1943 Tibor (Ctibor) 
Kende. Nehodlám zde převypravovat 
celý gejzír vzpomínek pana Horta 
a připravit vás o požitek z četby. 
Pan Hort na str. 23 napsal pozoru-
hodná slova: „Každý autor vlastního 
životopisu něco zatajuje. Slibuji, 
že těch mrtvol v mém sklepě bude 
co nejméně.“ Myslím, že se to 

snažil dodržet. Zejména v příběhu 
jeho utkání s mocnou trojicí Šajtar, 
Filip a Záruba, která stála za jeho půl-
ročním zákazem výjezdů pro téměř 
nevinnou kritiku našich bolševiků, 
kterou si dovolil v našem tisku a pak 
tvrdý souboj se všemocnou StB, která 
skončila málem jeho vězením. 
Autor vysvětluje, proč neodešel 
z ČSSR hned po sovětské invazi 1968 
(hlavním důvodem setrvávání v oko-
vech byl syn Daniel – jeho dospívání 
a hrozící ztráta dobrých životních 
šancí), vlídná slova věnuje svým třem 
manželkám, i když s tou druhou 

bylo rozvodové řízení vskutku divo-
ké, a nakonec ho zachránila ta třetí, 
kovaná Němka, s níž získal i pozo-
ruhodného tchána Willy Kreutera, 
který byl sice spíše nechtěně přísluš-
níkem wehrmachtu, ale při službě 
ve Francii 1940 z armády zdrhl a po 
čase byl dopaden a odsouzen k smrti, 
z níž náhodně unikl, ovšem vězněm 
zůstal – a to ještě pár poválečných let 
v Anglii. 
Pěknou vzpomínku věnuje svým 
třem zasloužilým mecenášům: Joop 
van Oosteromovi (organizátoru tur-
najů veteránů se ženami), Wilfriedu 
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Hilgertovi (za jehož tým SG Porz 
Köln hrál přes 20 let) a v poslední 
době Pavlu Matochovi. Skutečným 
„kouzlem naivního umění“ vyniká 
v knize citovaný dopis z roku 1922, 
tedy z doby, kdy si „náš dědeček 
babičku bral“, který autor pokládá 
za vzácnou rodinnou relikvii. Na 
své soupeře z turnajů, kdy hrál Hort 
téměř první housle ve světovém ša-
chu (60 vyhraných turnajů, účast na 
11 olympiádách za Československo 
a 3 za Německo, kandidátský zápas 
1977 s Borisem Spasským) vzpomí-
ná tentokrát především na Slovany 
(Rusy a Jugoslávce), o svém idolu 
Fischerovi píše otevřeně, že po jejich 
dvoudenním setkání v Budapešti na 
začátku 90. let dospěl k závěru, že 
tento největší šachový génius bohu-
žel zešílel. Proč – to si přečtěte sami. 
Velmi výraznou kapitolou je „Mat je 
mat, aneb šachový horor“, kde se líčí 
nebeská utkání jeho zemřelých přátel 
jak z kavárny u Nováků, tak z klubu, 
či našich velkých hvězd, jako byli 
Důras, Opočenský nebo Salo Flohr. 
Závěrečné kapitoly jsou věnovány 
velice aktuálním záležitostem. Hort 
vyjadřuje zásadní nesouhlas s poli-
tikou Frau Merkel i své obavy z hro-
zící islamizace Evropy. Mluví jasně, 
otevřeně, ale především píše vtipně, 
s velkou znalostí minulosti i součas-
nosti zdaleka nejen šachu. 
A teď k drobným nedostatkům, které 
mohla odstranit pečlivější redakce – 
úpravu textu prováděla podle údajů 
v tiráži Mgr. Jana Panošová. Některá 
jména známých šachistů i jejich ro-
dinných příslušníků jsou nepříjemně 
zkomolena (jednou se píše správné 
Fischer, desetkrát a více nesprávné 
Fisher), Fischerova matka se jmeno-
vala Regina Werder (nikoliv Verena 
Fischerová – str. 44), Westerinen je 
náhle Westerinennem, Andor Lili-
enthal se jmenuje Arborem (?), Belgi-
čan Alberic O´Kelly je nějak záhadně 

překřtěn, operní pěvec Caruso není 
Carusso… atd. 
V poutavé kapitole o Aljechinovi 
(Hortově vzoru od mládí) píše 
„U všech důležitých historických 
článků je podle mého názoru nut-
né uvést bezpodmínečně zdroje, 
kterých autor používal. I já jsem se 
po celý život systematicky i nesyste-
maticky po Aljechinovi pídil a to, co 
jsem zjistil, dávám co nejobjektivněji 
dále. Jedna paní povídala, nikoliv, ke 
každému tvrzení uvádím jméno pů-
vodce či očitého svědka, sice nikoliv 
chronologicky za sebou, ale dostateč-
ně věrohodně, aby se čtenář něco do-
věděl a doplnil si velmi nejasný obraz 
geniálního mistra světa.“ – Tolik citát. 
Z bodů a) až k) je kouzlem nechtěné-
ho hned několik ve stylu „jedna paní 
povídala“, ale autor má zde alibi – viz 
předchozí citace. 
a)  „Je docela možné, že Aljechin byl 

ženat třikrát, a ne dvakrát…“ (Mgr. 
Michael Ehn, Vídeň 2012). Přitom 
každý trochu s Aljechinovým 
životopisem obeznámený amatér 
dávno zná jména všech tří Aljechi-
nových žen: Ruska baronka Anna 
von Severgin, Švýcarka Annaliese 
Rüegg, Američanka Grace Wisha-
ar. Všechny o dobrých 10–12 let 
starší než on. V knize prvních 
zdatných a obeznámených živo-
topisců Aljechina Hanse Müllera 
a A. Pawelczaka (ten šachově 
vyrostl v Brně – tehdy se jmenoval 
Adolf), vydané v Německu 1953 
a znovu 1962, čteme na str. 47 větu 
„Aljechin war dreimal verhairatet“ 
a následují podrobnosti o všech 
jeho manželkách, okolnostech 
svatby a rozvodu atd.*)… 

f)  „Čechy a zvláště Moravu, si Alje-
chin oblíbil. Jeho honorář za 
simultánní produkci obnášel na 
Hané 11 litrů nejlepší slivovice 
plus právo (40 šachovnic, žádné 
omezení výkonnosti ani policejní 

*) Kniha „Odesskije tajny Aleksandra Aljechina“, kterou napsal ukrajinský velmistr 
kompozičního šachu a šachový historik Sergej Tkačenko (Moskva 2017), vnáší do otáz-
ky Aljechinových manželství úplný „zmatek“. První jeho ženou prý byla Aleksandra 
Lazarevna Batajeva (manželství bylo zaregistrováno 5. března 1920). Koncem dubna 
se s Batajevovou rozvádí a bere si 15. dubna 1921 Anna-Liese Rüegg. Třetí manželkou 
Aljechina se stává Naděžda Semenovna Vasiljeva (za svobodna Fabrická), nar. 1873 
(zemřela 1937) a tedy starší než on o 19 let! Ta prý měla rozhodující podíl na výhře Alje-
china s Capablancou. Dlouho spolu žili „na hromádce“, vzali se teprve v roce 1927, když 
Aljechin získal francouzské občanství. Poslední ženou Aljechina se stala Američanka 
Grace Wishaar (1876–1956).

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

p r a g u e c h e s s . c z
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hodina) na malé štamprle po kaž-
dém kole…“. (Dr. Miroslav Foltys, 
šedesátá léta na Hané, bratr Jana 
Foltyse, tyto simultánní produkce 
spoluorganizoval). Zajímavé je, že 
informace o 11 litrech slivovice pro 
Aljechina se v Hortově knize obje-
vuje na třech různých místech – asi 
mu takový honorář za simultánku 
učaroval…, 

j)  „Něco takového jsem nikdy ne-
zažil a už neuvidím. Nastoupili 
v podstatě nejlepší hráči New 
Yorku. Aljechin měl všechno pod 
kontrolou a postupně je přehrával.“ 
New York, simultánka naslepo 
v roce 1921. (Isaac Kashdan, Lone 
Pine, 1974). No – v roce 1921 prá-
vě Aljechin utíkal ze sovětského 
Ruska do Berlína, kde hrál v půlce 
roku zápas s Teichmannem a pak 
turnaje v Budapešti a Haagu. Jak-
pak by se asi dostal v tom roce do 
Ameriky?! – 

Ovšem i zde si vyčaroval autor alibi: 
„Letopočty mne obtěžují. Zbytečně 
zatěžují paměť. Snažím se je potlačo-
vat a nahrazuji je neutrálními údaji 
jako byl jsem ještě na vysoké škole, 
jako student, před emigrací, po same-
tové revoluci, asi před dvaceti kilogra-
my, ještě bez cukru, ještě matička žila, 
ještě v Lublaňské ulici, za komunistů, 
jako panic. atd.“ Takže například: 
první mezinárodní turnaj Borise 
Spasského se odehrával v Bukurešti 
1953, nikoliv 1951, nebo první Hortův 
start na finále přeboru družstev se ne-
konal v Mariánských Lázních v roce 
1954, nýbrž 1956. Filmový záběr 
Capablancy (str. 17) je spíše než z tur-
naje v Moskvě 1935 o deset let starší 
(z filmu Šachová horečka). 
Nepřesnost je i na str. 69, kde 
Vlastimil Hort píše o rakouském 
mistru Hansi Kmochovi, který prý 
prohlásil, že když prohraje s Věrou 
Menčíkovou, naučí se baletit. (Malá 
parafráze.) Přitom sám mistr Hans 
Kmoch má v turnajové knize (Ka-
rlsbad 1929 – pozn. JK) o světové 
přebornici humorně zabarvenou 
pasáž, která v překladu zní: „Slečna 
Menčíková může podat ruku Bo-
goljubovi. Také je nevinně obžalo-
vána, také proti ní podkládá tabulka 

více než je pravda. Nezbývá než 
vyzvednout relativní velikost jejího 
úspěchu – je fenomén. Nepatrná 
maličkost ještě a její skóre by bylo 
vykázalo aspoň o půl tuctu jednotek 
více. Bezvadné bylo její zakládání 
partií, duchaplná její koncepce, 
pouze její vytrvalost nedostačovala. 
Úzkostné starosti připravila vídeň-
skému mistru, který se před turna-
jem zavázal, že bude nadále vystu-
povat jako baletka, jestliže slečna 
Menčíková docílí více než 3 bodů. 
Dlouho trpce litoval svého slibu 
a již to vícekrát neučiní. Jeho jméno 
chci diskrétně zamlčet, prozradím 

pouze, že byl křtěn ‚Hans‘ a píše se 
na začátku K a na konci ‚ch‘.“ Spolu 
však Kmoch a Menčíková nikdy ne-
hráli – poznámka JK.
Trochu mne zklamala obrazová 
příloha. Z dávnějších dob je snímků 
minimum, navíc evidentně často jen 
přefocené z novin (což velkou kva-
litu neslibuje), barevných obrázků 
z doby autorova šachového důcho-
du (kdy ovšem nadále hraje simul-
tánky, pořádá besedy, komentuje 
události, jezdí se Šachovým vlakem 
P. Matochy) je požehnaněji. 
Jako šachista postrádám aspoň 
náznak autorova pochlubení se 

„nejlepší životní partii“, nebo aspoň 
těmi osudovými (se Spasským a Re-
shevským), o nichž v knize píše… 
Tak tu nejosudovější vám zde aspoň 
přikládá recenzent, je to ta partie 
s Borisem Spasským z Reykjavíku, 
komentovaná samotným Vlastimi-
lem Hortem (vyšla před čtyřiceti 
lety v Rudém právu). 
Fazit: Váš zpravodaj knihu vřele 
doporučuje, drobné nedostatky ply-
nulost a poutavost autorova vyprá-
vění neruší. Občas i zkušené znalce 
šachové historie pan Hort svým 
originálním názorem překvapí. Kéž 
by takových otevřených a též neša-
chistům srozumitelných vzpomínek 
vycházelo více! 

BORIS SPASSKIJ 
vs. VLASTIMIL HORT 
[E14] Dámská indická 
Zápas kandidátů, čtvrtfinále, 
15. partie – Reykjavik 17. 4.1977
Komentuje: GM Vlastimil Hort

Patnáctá partie se v zápase Spasskij-
-Hort ukázala osudovou. Šachový 
maratón, který byl dvakrát přerušen 
a dvakrát nastavován, rozhodla 
nakonec půlminuta, ve které jsem 
se nedokázal soustředit a ve kte-
ré se možná promítla i celkově 
nashromážděná únava z velmi 
vyrovnaného zápasu. Byl soupeř 
lepší? Ne, nechce se mi to věřit, 
protože jsem v zápase měl celou 
řadu výhodnějších pozic, a i třetí 
partii, kterou jsem prohrál překro-
čením času, jsem se marně snažil 
vyhrát a remíze se vyhnul nejméně 
na pěti místech. V zápase rozhodla 
především větší zkušenost a rutina 
exmistra světa, který sice nedělal 
vždy vynikající tahy, ale předkládal 
mi mnoho problémů k zamyšlení. 
Komentářem k oné partii dělám 
definitivně tečku za zápasem, jehož 
kritickou pozici z paměti stejně ni-
kdy nevymažu. Čtenářům a všem, 
kteří mi fandili a do Reykjavíku 
psali, děkuji za ne bezvýznamnou 
podporu. Snad až příště! 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.e3 Sb7 
5.Sd3 d5 6.0–0 Jbd7 7.b3 Se7 8.Sb2 
0–0 9.Jc3 c5 10.De2 Vc8 Postavení 
je teorii velmi dobře známo. Spasskij 

12letý Vlastimil Hort v Mariánkách v roce 
1956. Za ním jihočeský reprezentant 
Dr. Jiří Doležal
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dává přednost pozicím, kde má 
„visací pěšce“, a proto jsem se raději 
vyhnul pokračování 10…cxd4. Mís-
to tahu v textu připadá v úvahu též 
okamžité 10…Dc7 s dalším Vad8. 
Přišlo logické: 
11.Vfd1 Dc7 12.Vac1 Vfe8 13.cxd5 
exd5 14.Sf5 Tím začal bílý vyvíjet 
tlak na černé pěšce a následující 
tah je vynucen proto, aby měl černý 
k dispozici pole e4 pro jezdce.
14…g6 15.Sh3 Vcd8 16.Ja4 Je4 
17.dxc5 bxc5 18.Sxd7 Dxd7 19.Je5 
Dc7 20.f3 Jf6 21.Jd3 Bílý konečně 
vynutil postup jednoho z „visacích“ 
pěšců. 
21…c4 22.Jdc5! Sc6! 23.Sd4 Sb5 
24.Df2! Bílý mířil dámou na králov-
ské křídlo, ale partie vjela opět do 
pozičních kolejí. 
24…Jd7 25.Jxd7 Sxd7 26.Jc3 Nyní 
mohl černý, který stál minimálně 
hůře, pokračovat 26…Se6 s plně 
obranyschopnou pozicí. Stalo se 
však ostré: 
26…Sf5?! a po nesprávné reakci 
bílého: 

27.e4 dxe4 28.Jxe4?! Sxe4 29.fxe4 
se černý silným tahem: 
29…c3! dostal do výhody. 
30.Vf1 Sb4 Bílý se marně snažil 
o útok a vzhledem k hrozbám Vxd4 
i Vxe4 stál černý již mnohem lépe. 
Nejvíce šancí na záchranu mohl mít 
bílý po 31.Kh1 Vxe4 32.Sf6 Vde8 atd. 
31.Sxa7? Spasskij spálil za sebou 
všechny mosty 
31…Vd2 32.De3 Va8 33.Sb6 Dd7! 
34.a4 c2 Postavení bylo pro bílého 
beznadějné především vzhledem 
k hrozbě Sb4-a3. 
35.Sc5 Ani jiné tahy nebyly lepší. 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+-+q+p+p'

6-+-+-+p+&

5+-vL-+-+-%

4Pvl-+P+-+$

3+P+-wQ-+-#

2-+ptr-+PzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Zde černý myslel, až překročil 
čas. Vyhrávalo jak 35…Dg4, tak 
35…Sxc5 v několika tazích. Co se 
dá dělat? Šachově fundovaný psy-
cholog by snad pomohl, ale jinak 
má pravdu šachová pranostika, 
která tvrdí, že „praporek na hodi-
nách není jen pro parádu!“. 
1–0

(V. Hort – Rudé právo 21.5.1977) 

Jan Kalendovský

Knihu velmistra Horta 
„Budu-li míti kliku“  

si můžete koupit 

za 249 Kč (+ poštovné).

Objednávky mailem 
(prazska.sachova@gmail.com)

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

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

českého šachisty. 

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

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

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

Kniha Můj šachový svět kombinuje jeho 
autobiografii, postřehy z turnajů a komentované 

partie. Chcete-li poznat svět šachových 
velmistrů, ponořte se do Navarova vyprávění. 

Chcete-li se naučit lépe šachy, přehrávejte si jeho 
partie a studujte k tomu velmistrovy komentáře. 

S touto knihou pochopíte, jak přemýšlí velmistr. 

limitovaná číslovaná edice
vázána v imitaci kůže
vydáno pouze 100 ks

999 Kč

Zájemci si ji mohou 
objednat na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
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EXTRALIGA

ČEKÁ NÁS DRUHÁ POLOVINA
Naše nejvyšší šachová soutěž se 
přehoupla do druhé poloviny 
a my vám přinášíme souhrn 
nejdůležitějších událostí tře-
tího extraligového dvoukola, 
které se hrálo poslední lednový 
víkend. 

Jedničkou tabulky je zatím Vý-
staviště Lysá nad Labem, které 
vyhrálo všech sedm kol (včetně 
kola předehraného s ŠK města 
Lysá nad Labem). O tři body 
méně má pak 1. Novoborský ŠK, 
který má ale odehráno kol pouze 
šest, tedy se může rovněž chlubit 
stoprocentním bodovým ziskem. 
Tyto dva týmy vedou s velkým 
náskokem na zbytek soutěžících 
družstev. O třetí místo zatím sou-
peří především ŠK Slavoj Poruba 
se 13 body a ŠK Rapid Pardu-
bice se 12 body. Konec tabulky 
pak patří Tatranu Litovel, který 
zatím prohrál všech šest zápa-
sů, čekají ho však ještě přímí 
konkurenti o sestup a tak to má 
pořád ještě vše ve vlastních ru-
kou. Nad propastí balancují také 
dva brněnské týmy – Lokomotiva 
Brno s jedním bodem a ŠK Du-
ras BVK Královo Pole se třemi 
body. Nespokojeny s dosavadním 
průběhem budou určitě týmy 
z Frýdku Místku a Jičína, které 
místo bojů o medaile zatím patří 
do horší půlky pole. V relativním 
bezpečí jsou už naopak Prestige 
Photo Unichess, ŠK města Lysá 
nad Labem a Labortech Ostrava 
s osmi a devíti body. Pojďme se 
nyní podívat na partiové ukázky 
z jednotlivých zápasů.

V důležitém zápase o medaile 
mezi Pardubicemi a Lysou nad 
Labem za město perníku úspěšně 
skóroval na první šachovnici Max 
Rodshtein, k celkovému úspěchu 
Pardubic to ale nestačilo.

MAXIM RODSHTEIN 2693
vs. EVGENY NAJER 2679
tht Extraliga 2016/2017
Rapid Pardubice–Lysá n. L.
5. kolo
28. 1. 2017

23.a3 

XABCDEFGHY

8-tr-trl+k+(

7zp-+-vlpzpp'

6-+-+p+-+&

5+-+n+-+-%

4-snN+-+-+$

3zPN+-+-zP-#

2-+-+PzPLzP"

1vLRtR-+-mK-!

xabcdefghy

Bílý posledním tahem napadl 
soupeřova jezdce. Vrátit se na c6 
s vyrovnanou pozicí, nebo zavřít 
oči a jít na a2? 

GM Maxim Rodshtein

23…Ja2! Z tohoto pole nemusí být 
návratu, dynamické faktory ale 
hrají ve prospěch černého. 

24.Vc2 Vdc8 Jezdce sice nelze 
krýt, protiúder a vazba ale drží vý-
hodu černého. Z hlediska propoč-
tu se jedná o velmi těžkou pozici 
pro obě strany. Černý riskuje, že 
příjde o jezdce a2, bílý riskuje, že 
bude zcela svázán. 
25.Se5 Bílý napadá věž, která na-
padá jezdce… Přituhuje. 
25…Vb7?! Správné bylo další čistě 
počítačové rozhodnutí 25…Jac3!, 
např.:
26.Sxb8 Jxb1 27.Sxa7 Vc7 28.Se3 
Sa4 29.Vb2 Jxe3 30.Jxe3 Jc3 s ne-
bezpečnou iniciativou černého.
26.Vbb2 Ja4 27.Sxb8 Jxb2 28.Vxb2 
Vxb8 29.Sxd5 exd5 30.Jcd2 a5 
s dvojicí střelců a iniciativou. 
26.e4?! Tady vedlo k obrovské 
výhodě pro změnu 26.Vbb2! Jac3 
27.Jca5 Vd7 28.Sxd5 se ziskem 
materiálu. 
26…Jdc3 27.Jca5 Víc toho skoro 
viset nemůže. Na šachovnici za-
vládl totální chaos, který je podle 
počítače mdlé 0.00. 
27…Vb5 A ještě střelce… 
28.Sxc3 Jxc3 29.Vc1 Je2+ 30.Kf1 
Vcb8?? Po 30…Jxc1 31.Vxc8 Jxb3 
32.Vxe8+ Sf8 to počítače zcela 
bezostyšně hrají černými na vý-
hru. To člověka asi na první po-
hled dosti překvapí, pokud ale vaz-
ba na osmé řadě nepřinese bílému 
nic pozitivního, a ona nepřinese, 
pak jsou černé figury jednoznačně 
lépe postavené. Černý místo toho 
nastavuje celou figuru. 
31.Kxe2+- Černý drží malou šanci 
na záchranu, pozice je ale s čistou 
figurou méně velmi špatná. 
31…Kf8?! 32.a4 Vh5 33.Vc8 Vb4 
34.Va8 A před ztrátou další figury 
se černý vzdal.

Zápas Litovle s Unichesem skončil 
těsným vítězstvím 4.5:3.5 ve pro-
spěch pražského klubu. Nemalý 
podíl na tom měla svižná výhra 
Mariána Jurčíka.
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LUBOŠ ROŠKO 2360
vs. MARIÁN JURČÍK 2484
tht Extraliga 2016/2017
Unichess–Tatran Litovel, 6. kolo
29. 1. 2017

17…Sd7 

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7+-wqlvlpzpp'

6p+-zpp+-+&

5sn-sn-+-+-%

4N+-sNP+P+$

3+LwQ-vLP+-#

2PzPP+-+-zP"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

18.e5? Luboš se dopouští hrubé chy-
by a slovy počítače ztrácí v jednom 
tahu dva pěšáky. Po správné výměně 
na c5 by byla pozice velmi ostrá, šan-
ce bílého by ale určitě nebyly horší. 
Počítač nabízí například: 18.Jxc5 
dxc5 19.Sf2 c4 20.Sg3 e5 21.Jf5 Sxf5 
22.Sxe5 Dc6 23.Sxb8 cxb3 24.Dxc6 
Jxc6 25.Sd6 bxc2+ 26.Kxc2 Se6 
27.Sxe7 Jxe7 28.b3 s výhodou bílého. 
To je pro lidský šach velmi složitá 
varianta a je snadné se kdekoliv po 
cestě za jednu ze stran splést. To se 
bílému nakonec povedlo velmi rych-
le, když se tahem v partii dostává 
okamžitě do připrohrané pozice. 
18…Sxa4 
19.Sxa4 Vxb2+!! Takový tah by si 
asi člověk neměl v propočtu nechat 
ujít. Králem brát nelze pro vidličku 

a braní dámou vede do zcela bezna-
dějné pozice: 20.Dxb2 Jxa4 21.Dc1 
Jc3+ 22.Ka1 dxe5 23.Jb3 Jxd1 s ma-
teriální a poziční výhodou černého. 
20.Ka1 Vb7 21.Sd2 dxe5 22.Jb3 Jxa4 
23.Dxa5 Dc4 24.Vhe1 Sd8 -+ A bílý 
se vzdal, dámu nemůže zachránit.

Ve stejném zápase potkala Litovelské 
ještě jedna pohroma. Černý špatně 
vyhodnotil následky soupeřovy oběti 
kvality a v jen o trochu horší pozici 
okamžitě prohrál.

PETER MICHALÍK 2571
vs. DANIEL SADZIKOWSKI 2537
tht Extraliga 2016/2017
Unichess–Tatran Litovel
6. kolo, 29. 1. 2017

33.Se5 

XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7+-+-+-zp-'

6-zp-+psn-zp&

5zpPvlpvL-+P%

4-+-+-+-+$

3+P+-zPLzP-#

2-+-+-zP-+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

33…Je4? Hrubá chyba, která ale 
i počítači nejdříve nějakou dobu 
nedochází. Mělo se stát cokoliv 
jiného, například 33…Kf7. Nyní 
následuje vynucená sekvence, po 
které stojí bílý na výhru. Je to sice 

těsné, ale zcela jasné. Můžete si 
sami vyzkoušet propočet, řešení 
není jednoduché. 
34.Sxe4 dxe4 35.Vxd8+ Vxd8 
36.Vxc5 bxc5 37.b6 c4 Zajímavá 
výhra je po 37…a4 38.bxa4 Vd1+ 
39.Kg2 Vb1 40.a5 c4 41.Sd4 Kf7, 
po kterém vyhrává jediné 42.g4!! 
38.bxc4 Vd1+ 39.Kg2 Vb1 40.c5 
Kf7 41.Sc7 Černý se vzdal. Mohlo 
se stát ještě 41…a4 42.c6 a3 43.b7 a2 
44.Se5 s dalším c7, kdy pěšci dojdou 
do dámy už bez pomoci střelce.

V zápase Lysé nad Labem s Jičí-
nem jsme mohli vidět další minia-
turu v provedení černých figur.

JAROSLAV BUREŠ 2374
vs. JIŘÍ ŠTOČEK 2563
tht Extraliga 2016/2017
Lysá nad Labem A–ŠK Jičín
6. kolo, 29. 1. 2017

12… Dd7 

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zppzpq+pzpp'

6-+n+-sn-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-wQ-+$

3+-zPL+-+P#

2PzP-+-zP-zP"

1tRN+-+KtR-!

xabcdefghy

Partie 6. kola, Luboš Roško vs. Marián Jurčík na 4. šachovnici.

Jedna z opor týmu Prestige Photo Unichess 
GM Peter Michalík má místo i v české 
reprezentaci.
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Snad přecenění útočných možnos-
tí přivedlo bílého ještě v zahájení 
do této pozice, která už slibuje čer-
nému slušnou výhodu. Na prudký 
útok je už vyměněný nějaký ten 
materiál, navíc bílé figury dám-
ského křídla jsou příliš daleko od 
hlavního bojiště. Trvalé oslabení 
vlastního krále útočným šancím 
bílého také nepomáhá. Pokud se 
bude bílý snažit hrát klidně, tak 
ve statické pozici zase narazí na 
nedostatky své poničené pěšcové 
struktury. 
13.Dh6 Samozřejmě nešlo vzít na 
f6 kvůli Dh3+ a Dxg2+ se ziskem 
kvality. 
13…g6 14.Jd2 Ve7 15.Jf3 Je4 
Černý se snaží odstavit co nejvíc 
bílých figur z útoku, případné vý-
měny usnadní obranu krále a zvi-
ditelní nedostatky v bílé pěšcové 
struktuře. 
16.Ve1 Vae8 17.Ve3 Jf6 18.Vxe7 
Jxe7 Bílé figury nestojí špatně 
a tak je výhoda černého poměr-
ně skromná, na druhou stranu 
figury ze šachovnice mizí, černý 

stále nemá žádný vážnější pro-
blém a nepříjemná koncovka se 
blíží. 
19.Je5 De6 20.Vg3?! Mělo se stát 
například 20.Jg4 Jh5 21.De3 Dxe3 
22.fxe3 Jc8 s lepší koncovkou 
černého. 
20…Je4! Takové tahy by asi neměl 
bílý nabízet jen tak s tempem. 

21.Vg4 Jf5 22.Df4 c5! Podmino-
váním jezdce e5 dá černý práci 
i zbytku svých figur. Bílé figury 
ztrácí půdu pod nohama. 
23.Sxe4 dxe4 24.Dxe4 cxd4 
25.cxd4 f6 To získává figuru 
i partii. 
26.Jxg6 Da6+ A nebo dámu a par-
tii, bílý se vzdal.

GM Štěpán Žilka

GM Jiří Štoček svému týmu prospěl v tomto 
dvoukole dvěma celými body.

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

Tabulka průběžného pořadí po 
6 kolech

Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Výstaviště Lysá n. L. 7 0 0 21 40,5 27
2. 1. Novoborský ŠK 6 0 0 18 36 29
3. ŠK Slavoj Poruba 4 1 1 13 27 12
4. ŠK Rapid Pardubice 4 0 2 12 26,5 13
5. Labortech Ostrava 2 3 1 9 25 11
6. ŠK města Lysá n. L. 2 2 3 8 26 9
7. Prestige Photo 

Unichess
2 2 2 8 23 10

8. ŠK AD Jičín 2 0 4 6 23 11
9. BŠŠ Frýdek Místek 1 2 3 5 20,5 9

10. ŠK DURAS BVK 
Královo Pole

0 3 3 3 20 7

11. Lokomotiva Brno 0 1 5 1 12 3
12. Tatran Litovel 0 0 6 0 16,5 2
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OPEN GIBRALTAR

NAKAMURA KRÁLEM MEZI MAGOTY
Magot, skála a křižovatka aut a le-
tadel. Co mají tyto tři věci společ-
né? Všechny velmi úzce souvisejí 
s Gibraltarem, zámořskou kolonií 
Spojeného království. Toto malé, 
ale strategicky velmi významné 
území o rozloze 6,5 km2 se rozklá-
dá na Rock of Gibraltar, proto se 
Gibraltaru často přezdívá skála. Je 
to natolik malé území, že jediná 
pevninská silnice na Gibraltaru 
se kříží s mezinárodním letištěm, 
přičemž je tato unikátní křižovat-
ka řízena pouze semafory! Celé 
území je velmi známé také jako 
jediné evropské území, kde volně 
žijí opice, konkrétně magot bezo-
casý. Místní obyvatelé si je velmi 
hýčkají, mimo jiné i kvůli legendě, 
podle které bude Gibraltar brit-
skou kolonií do té doby, dokud zde 
opice budou žít. 

Pro šachisty je však toto přímořské 
území zajímavé v první řadě jedním 
z nejsilnějších otevřených turnajů, 
které se pravidelně konají. Hlavního 
desetikolového turnaje, hraného od 
24. 1. do 2. 2., se letos zúčastnilo 
77 velmistrů a velmistryň a 52 me-
zinárodních mistrů a mistryň, což 
jsou krásná čísla. To ale není vše: 
gibraltarský open je světově známý 
účastí nejužší světové špičky. Jed-
ničkou startovního pole nebyl nikdo 
jiný, než světová dvojka Fabiano 
Caruana (moc se mu však nedařilo), 
desátý nasazený byl Boris Gelfand 
s ratingem 2721! Nejsilnější světové 
hráče na Gibraltar láká nejen krásné 
prostředí, ale v první řadě cenový 
fond, který je opravdu vynikající: 
pro vítěze měli pořadatelé nachystá-
no finanční cenu ve výši 23 000 eur, 
v přepočtu tedy zhruba 600 000 ko-
run! Rovněž i pro šachistky je turnaj 
nesmírně zajímavý, také i proto se 
ho i letos účastnila ženská špička 
v čele s nejlepší šachistkou světa 
Chou-I-fan. Nejlepší žena v koneč-
ném pořadí se mohla těšit na finanč-
ní zisk 15 000 eur. 

Nasazenou jedničkou byl Fabiano Caruana, 
světová šachová dvojka. (foto: Sophie Triay)

Než se dostaneme ke konečným 
výsledkům, je dobré zmínit něko-
lik perliček z turnaje. V úvodních 
dnech turnaje měli hráči občas 
ztíženou přípravu na soupeře, poně-
vadž docházelo k výpadkům elektři-
ny. Na druhou stranu mohli chodit 
na partie s čistou hlavou, to někdy 
také není k zahození. Zajímavé ne-
dopatření se ve druhém kole stalo 
Ivančukovi. Kvůli vlastním problé-
mům se zápisem se domníval, že 
už má zahráno 40 tahů, což ovšem 
nebyla pravda. Po pádu praporku 

tak okamžitě prohrál. Největší 
poprask šuškajících diváků ovšem 
zapříčinila světová ženská jednička 
Chou-I-fan, které se nelíbilo, že jí 
počítač nalosoval během devíti kol 
sedm soupeřek a pouze dva muže, 
což dala okatě najevo v posledním 
kole v souboji s velmistrem Lali-
them Babu. Už první tah 1.g4 musel 
být pro černého dost velkým šokem. 
Ovšem po 1…d5 2.f3 už mu muselo 
být zcela určitě jasné, že něco není 
v pořádku. Bílá i nadále pokračovala 
maximálně extravagantně a partie 
pokračovala 2…e5 3.d3 Dh4+ 4.Kd2 
h5 5.h3 hxg4 a bílá se vzdala… 
„Chtěla bych se omluvit všem svým 
fanouškům za to, co jsem dnes na 
šachovnici předvedla, ale cítila jsem 
se velmi smutná, rozhořčená a zkla-
maná z toho, že jsem se během de-
víti partií utkala se sedmi ženami,“ 
řekla nejlepší hráčka světa do kamer 
krátce po skočení poslední partie. 
Z mého pohledu mohla rozhodně 
zvolit jiné formy „protestu“, takto 
pouze ochudila sama sebe o lepší 
umístění. Sedm soupeřek z devíti je 
sice hodně i přes fakt, že v turnaji 
startovaly desítky žen, ale pořád 
je to prostě jen trochu smolné roz-
losování. Řekl bych, že svou roli 
mohla hrát také prohra osmého 
kola se svou největší konkurent-
kou Ju Wenjun. Z pohledu pisatele 
těchto řádků bych to okomentoval 
ještě takto: skoro každý rok se mi 
v létě Pardubicích stává, že věkový 
průměr mých soupeřů je okolo 
šestnácti let, ale nikdy jsem si roz-
hodčím ani počítači nijak oficiálně 
nestěžoval, prostě jsem si v duchu 
zanadával a šel ze sebe vydat maxi-
mum. Drobné móresy mistrů světa 
mužů i žen zřejmě začínají být tak 
trochu v módě…
O první místo se sváděl dlouhý 
boj až do posledního kola. V před-
posledním klání se z vícečlenné 
skupinky vítězstvím černými nad 
Topalovem odtrhl překvapivě až 
24. nasazený hráč turnaje Španěl 
David Anton Guijarro. V posledním 

Vassilij Ivančuk nejspíš ještě rozjímá o (ne)
zapsání svého tahu. (foto: Sophie Triay)
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kole však „pouze“ remizoval 
s Adamsem, čímž dal šanci svým 
pronásledovatelům dohnat jeho 
půlbodový náskok. To se podařilo 
Yu Yangyimu a Hikaru Nakamu-
rovi. A právě tito dva hráči hráli 
mezi sebou první tie-break, protože 
Giujarro měl z trojlístku nejlepších 
hráčů turnaje nejvyšší pomocné 
hodnocení. Mezi Číňanem a Ame-
ričanem musela rozhodnout až 
druhá dvojice partií, která lépe 
vyšla Nakamurovi. A Hikaru ve 
vítězné vlně pokračoval: ve druhé 
rozstřelové partii dokázal svého 
španělského soupeře porazit, a stal 
se tak již počtvrté vítězem tohoto 
prestižního turnaje.

Nejlepší ženou turnaje se stala Ju 
Wenjun, která se se sedmi body 
umístila na velmi pěkném 11. místě 
(a to dokonce po prohře v posled-
ním kole se svým reprezentačním 
kolegou Yangyim). Prvenství si 
vydobyla mimo jiné vítězstvím 
v osmém kole nad svou největší 
konkurentkou Chou-I-fan. Druhá 
skončila Bulharka Stefanovová 
a třetí Ukrajinka Muzyčuková.

Hlavní turnaj měl rovněž trojí české 
zastoupení. Na jih Evropy se vydali 
IM Jan Sodoma a Radek Bujnoch, 

dva muže pak doplnila Monika Ne-
umanová, která se svým přítelem 
na Gibraltaru už několik let pobý-
vá. Pro Honzu Sodomu byl velkým 
svátkem hned první hrací den, kdy 
usedl proti turnajové dvojce Va-
chieru-Lagraveovi. I když Sodoma 
i Bujnoch dosáhli stejného bodo-
vého zisku 5,5/10, více spokojený 
po šachové stránce určitě odjížděl 
Radek, který si jen dvakrát zahrál 
s ratingově slabším hráčem a získal 
několik cenných skalpů. Turnaj se 
mu také zajímavě genderově roz-
dělil, když v prvních šesti kolech 
hrál pouze s muži a v posledních 
čtyřech kolech naopak jen se že-
nami (s nimi velice úspěšně, nutno 
podotknout). Nejlepší třešničkou 
na dortu však pro Bujnocha jistě 
byl zisk druhého místa v kategorii 
hráčů s ratingem do 2249, což mu 
vyneslo troufám si říct jeho do té 
doby nejvyšší finanční výhru v ša-
chovém turnaji ve výši 1000 liber! 
Radkova spokojenost ostatně čiší 
i z jeho řádků, které pro čtenáře 
Šachového týdeníku sepsal: „Gib-
raltar je turisticky velmi zajímavé 
místo. Na to, jak je malé rozlohou, 
tak je tam spousta pěkných historic-
kých památek. Vyhlášený je opice-
mi, kterých se na určitých místech 
dají vidět desítky. Opičky jsou velmi 
roztomilé a jsou zvyklé na turisty, 
i když prý dokáží za určitých okol-
ností člověka kousnout a potom je 
potřeba očkování proti vzteklině. 

Turnaj je výborně organizovaný, ať 
už se jedná o úvodní nebo závěreč-
ný ceremoniál včetně občerstvení, 
dárkových předmětů pro hráče, 
zařízení odvozu na letiště, gibral-
tarská MHD zadarmo, doprovodné 
turnaje, nebo večerní přednášky 
vybraných silných hráčů. Pro silné 
hráče je turnaj atraktivní svým vy-
sokým cenovým fondem a pro ama-
térské hráče zase tím, že mohou 
sledovat nejsilnější hráče a hráčky 
světa při hře a za příhodných okol-
ností si s nimi i zahrát. Tento ročník 
se to povedlo Janu Sodomovi, který 
si v prvním kole zahrál s druhým 
nasazeným Vachier-Lagravem. Pro 
mě byla důležitá partie sedmého 
kola s pěknou šachistkou IM Milliet 

Čtyřnásobný vítěz Openu na Gibraltaru 
GM Hikaru Nakamura. (foto: John Saunders)

Vítězkou mezi ženami se stala Ju Wenjun, na fotografii spolu s Timem Brastowem (ředitel 
Gibtelecomu, jednoho ze sponzorů turnaje).  (foto: John Saunders)

V posledním kole turnaje Masters vedla na 
17. šachovnici Chou-I-fan svou bílou armádu 
proti GM Lalith Babu na rychlou porážku 
(zahájila tahy 1.g4 a 2.f3 a v pátém tahu se 
vzdala).  K partii navíc dorazila s 25minutovým 
zpožděním. Postarala se tak o velké vzrušení 
nejen mezi novináři, ale i diskutéry na všech 
světových šachových webech.
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Sophie, která si na mě připravila 
novinku a hned ze zahájení získala 
kvalitu. Za kvalitu jsem měl mírnou 
kompenzaci a díky pár nepřesnos-
tem soupeřky jsem partii nakonec 
vyhrál. Po tomto kole jsem se dostal 
na přední místa ve své kategorii do 
ela 2249, kde jsem se udržel až do 
konce turnaje. Turnaj hodnotím 
velmi kladně a vřele ho doporučuji 
všem hráčům, kteří by chtěli zkusit 
nějaký open v zahraničí.“ 

HIKARU NAKAMURA (2785)
vs. EDUARDO ITURRIZAGA (2652) 
Dámská indická [E18]
Gibraltar 5. kolo, 28. 1. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sb7 
5.Sg2 Se7 6.0–0 0–0 7.Jc3 Je4 8.Sd2 
Sf6 9.Vc1 d6 10.d5 Jxd2 11.Jxd2 e5 
12.b4 a5 13.a3 axb4 14.axb4 
Z dámské indické vznikla poměrně 
typická pozice: bílý postupem na 
d5 získal určitou prostorovou pře-
vahu, černý na oplátku získal dvo-
jici střelců. Ta však černému zatím 
příliš užitečná není, pozice je spíše 
uzavřeného charakteru a zejména 
střelec na b7 kope do betonového 
pěšce na d5. Také je možná poně-
kud sporné, jestli měl černý hrát 
a5, přestože je to velice typický 
postup. Otevřený a-sloupec se totiž 
v podobných situacích často nako-
nec hodí spíše té straně, která se 
o otevření pozice nezasloužila.

14…Ja6 
Další poněkud sporné rozhodnutí 
černého. Jezdec na a6 sice napadá 
pěšce na b4, kryje pole c5 a v pří-
padě tahu b5 by získal fantastické 
pole c5. Na druhou stranu pokud 
se těžiště boje přesune do centra 
a na královské křídlo, bude jezdec 
na a6 zcela mimo hru. Proto bych 
zvolil spíše pokračování 14…Jd7, 
i když je pravda, že po 15.Dc2 g6 
16.Va1 Sg5 17.Vxa8 Dxa8 18.Jb5 
Dd8 19.Va1 f5 20.Va7 Db8 stojí 
bílý perspektivněji. Zajímavé 
je, že totožná pozice vznikla po 
čtrnácti tazích také v partii Láz-
nička-Socko, 2015 a černý také 
zvolil vývin jezdce na a6. Další 
tah udělal černý oř až ve 45. tahu, 

černý se však za pár tahů stejně 
musel vzdát.
15.Db3 Sg5 16.e3 f5 17.f4 Sf6 

XABCDEFGHY
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xabcdefghy

18.fxe5! 
Velmi silné rozhodnutí hodné vel-
mistra světové třídy! Spousta lidí 
by si řekla, že tato výměna nemůže 
být pozičně dobrá, protože bílý 
rozehrává černého střelce a navíc 
mu zůstává slabina na e3. Obojí 
je však pouze dočasné a pokud 
by bílý ihned zahrál 18.Jf3, mohlo 
by se stát 18…e4 a po 19.Jd4 Sxd4 
20.exd4 Df6 zůstane černému silný 
pěšec na e4, který především ome-
zuje bílého bělopolného střelce. 
18…Sxe5 19.Jf3 Kh8 
Černý raději vrací dvojici střelců, 
po 19…Sf6 20.Jb5 De7 21.Jfd4 by 
střelce tak jako tak musel ode-
vzdat, bílí jezdci mají v černé po-
zici příliš mnoho opěrných bodů.
20.Jxe5 dxe5 21.Jb5 Dd7 22.Dc3 
Vae8 23.Vcd1 Vf6 24.e4! fxe4 
Po 24…f4 25.gxf4 Vxf4 26.Vxf4 
exf4 27.Vf1 Df7 28.e5 by bílý získal 

Hikaru Nakamura vs. Eduardo Iturrizaga (foto: John Saunders)

Vyhlášení vítězů na šachovém turnaji na Gibraltaru. 2.místo v kategorii do ela 2249. Radek 
Bujnoch (vlevo).
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supersilné pěšcové centrum, které 
už na první pohled působí opravdu 
hrozivě.
25.Sxe4 

XABCDEFGHY
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25…c6? 
Velmi pěkná chyba, zkuste sami 
najít vyvrácení tohoto tahu! Je lo-
gické, že se černý snaží zbavit se 
bílého klínu na d5 a konečně znovu 
rozehrát svého bělopolného střelce, 
ale takticky mu to nevychází. Pře-
hlédnout následující skrytou kom-
binaci je však snadné. Po lepším 
25…Vxf1+ 26.Vxf1 g6 27.Vf6 Kg8 
sice černý nestojí moc dobře, ale 
bílý ještě zdaleka nevyhrál. 
26.dxc6 Vxf1+ 27.Vxf1 Sxc6 
28.Df3! 
V tom je jádro pudla, nenápadným 
dvojúderem bílý ihned získává ma-
teriál: kromě visícího střelce na c6 
totiž ještě hrozí mat na f8. 
1–0

CHOU-I-FAN (2651)
vs. WENJUN JU (2583)
Francouzská [C11]
Gibraltar, 8. kolo, 31. 1. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

XABCDEFGHY
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Z francouzské obrany vznikla vel-
mi divoká pozice: černá má sice 

kvalitu méně, má za ni však do-
statečnou kompenzaci v podobě 
pěšce a zejména oslabeném bílém 
královi a silné dvojici pěšců na 
sloupcích c a d.
29…c3 
Zcela jasný tah, černá musí co 
nejrychleji jednat, také bílá chce 
útočit!
30.Ve8+ Vxe8 31.Vxe8+ Kh7 
32.Dd5? 
To je ovšem velká chyba, přestože 
vidět celé vyvrácení je dost těž-
ké. Správné bylo daleko ráznější 
32.f6!, což vytváří matovou hroz-
bu Vh8+ s dalším Df8+ a Dxg7 
mat! Černá nemá nic lepšího než 
32…Db2+ 33.Kd1 Db1+ 34.Ke2 
Dxc2+ 35.Kf3 Dd3+ 36.Kg2 Dc2+ 
37.Kf3 Df5+ 38.Ke2! s věčným 
šachem, protože 38…Dxf6?! je do-
konce trochu riskantní: po 39.Dxf6 
gxf6 40.Kd3 má sice černá za kva-
litu už tři pěšce, ale ti nemají do-
statečnou podporu. Po 40…Jb4+ 
41.Kxd4 Jxa2 42.Ve2 Jb4 43.Kxc3 
Jd5+ 44.Kd4 Jc7 by sice pro čer-
nou neměl být problém koncovku 
remizovat, ale je zbytečné do ní 
vůbec chodit. 
32…d3! 
Ta d y  u ž  by  ko n c ov k a  p o 
32…Db2+!? 33.Kd1 Jb4 34.De4 
Dxa2 35.f6+ g6 36.Ve5 Db1+ 

37.Ke2 Dxc2+ 38.Dxc2 Jxc2 39.Vd5 
g5! 40.hxg5 Kg6 byla černými při-
vyhraná, pokračování v partii je 
však daleko silnější. 
33.Dxd3 Jb4 34.De4 Dg1+ 35.De1 
Dg2 

XABCDEFGHY
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36.De4 
To prohrává ihned. Klíčová pro 
celý tah d3 je varianta 36.De2, kde 
vyhrává půvabné 36…Dh1+ 37.De1 
Db7!! a bílá nemá obranu proti 
hrozbám černé: 38.a3 (po 38.Vd8 
Dg2 už bílá nemá jak pokrýt na c2) 
38…Jd3+ 39.cxd3 Db2+ 40.Kd1 
c2+ s výhrou černé.
36…Dd2+ 
0–1

IM David Dejf Kaňovský

Ženské čínské derby Chou-I-fan vs. Ju Wenjun (foto: Sophie Triay)
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TATA STEEL

WESLEY SO ZASLOUŽENÝM VÍTĚZEM
pokračování ze strany 1

S turnajem Tata Steel jsme se 
v minulém dvojčísle rozloučili 
po osmém kole. Kolo deváté 
přineslo jediný rezultativní vý-
sledek. Magnus Carlsen, kterého 
bude „neproměněná“ trojtažka 
s Anishem Girim pronásledovat 
ještě dlouho, si bílými figurami 
poradil s domácím Loekem van 
Welym. Byla to čistá práce. Mag-
nus získal výhodu ze zahájení, 
tu přetavil v zisk pěšce, kterého 
díky mistrné technice uplatnil 
v koncovce. Diváky však víc za-
ujala bojovná remíza Dmitrije 
Andrejkina s Pavlem Eljanovem.

V desátém kole udělal důležitý 
krok k celkovému vítězství Wesley 
So, který bílými v Katalánské po-
razil Radoslawa Wojtaszka. Získal 
tak na své pronásledovatele jedno-
bodový náskok. Pěknou partii se-
hrál Levon Aronjan, který porazil 
Richarda Rapporta. 

LEVON ARONJAN (2780)
vs. RICHARD RAPPORT (2702) 
Dámská indická [E18]
10. kolo, 25. 1. 2017

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sb7 
5.Sg2 Se7 6.0–0 0–0 7.Jc3 Je4 
8.Sd2 Sf6 9.Se1 Ve8 10.Dc2 d5 
11.Jxe4 dxe4 12.Jd2 Sxd4 13.Vd1 
Dc8 14.Jxe4 Sc5 
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Ruku na srdce, kdo z nás by si 
v téhle pozici nezobl 15. Jxc5 

a nezahrál si příjemnou pozici bez 
rizika a s poziční výhodou. Ne tak 
Levon Aronjan. Ten jde po králi!
15.Jg5! f5 16.Sxb7 Dxb7 17.Sc3 
Sf8 18.e4 h6 
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19.exf5! Žádný ústup! Krásné 
a přitom korektní. Bílý udělá 

prostor svým figurám, aby si moh-
ly zblízka popovídat s černým krá-
lem. A je po partii. 
19…hxg5 20.f6 c5 21.f4 g4 
22.f5 gxf6 23.fxe6 Dh7 24.Dg2 
Ja6 25.Vd7 Dh5 26.Vxf6 Vad8 
27.Vxf8+ Kxf8 28.Df1+ 
1–0

Výhru si připsal také Sergej Karja-
kin, který bílými porazil Dmitrije 
Andrejkina. Překvapení turnaje 
Baskaran Adhipan měl blízko k vý-
hře s Ianem Nepomnjaščim, chyběla 
mu ale technika Magnuse Carlsena. 
Ten černými tlačil Pentalu Harikriš-
nu, celý bod z něj ale nevydoloval. 
V jedenáctém kole narazil Magnus 
Carlsen na Baskarana Adhipana. 
Děly se zajímavé věci, mistr světa 

Šachu není ve Wijk aan Zee nikdy dost.

Magnus Carlsen vs. Loek van Wely.
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mohl být hodně rád, že bílými 
udržel remízu. „S výsledkem jsem 
samozřejmě spokojený,“ zůstal 
skromný indický velmistr. Blízko 
výhrám byli také Loek van Wely 
s Richardem Rapportem a Anish 
Giri s Pentalou Harikrišnou. Pravda, 
u poslední partie platí také opak. 
Giri se pustil do soupeře zostra 
a obětoval figuru. Pak však nezahrál 
přesně a šance na výhru dal soupeři. 

ANISH GIRI (2773)
vs. PENTALA HARIKRISHNA 
(2766) 
Anglická [A34]
11. kolo, 27. 1. 2017

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 d5 4.cxd5 
Jxd5 5.e4 Jb4 6.Sc4 Jd3+ 7.Ke2 
Jxc1+ 8.Vxc1 a6 9.d4 b5 10.Sd5 
Va7 11.dxc5 e6 
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12.c6! Zajímavou novinku si 
připravil Anish Giri. Soupeř nad 
dvanáctým tahem přemýšlel půl 

hodiny. Měl věru nad čím, jeho 
figurky nejsou vyvinuté, jezdec 
si v předchozím průběhu vyžádal 
spoustu času, když šel sezobnout 
střelce na c1. 
12…b4 13.Dd4 Vc7 14.Ja4 exd5 
15.exd5 Se7 16.Dxg7 Sf6 17.Dh6 
Ve7+ 18.Kf1 Dxd5 19.Dxf6 Vg8 
20.h3 Ve6 21.Df4 Jxc6 22.Jc5 Ve7 
23.g3 Vg6 24.Kg2 Dd6 25.Dc4 Df6 
26.Vce1 Dxb2 27.Ja4 Da3 

XABCDEFGHY
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28.Jb6? Do časové tísně se ale do-
stal i Giri. Měl zahrát 28.Jc5. 
28…Sb7 29.Jd5 Vge6? Tady Hari-
krišna nevyužil šanci. Jak ve svém 
komentáři upozornil Alejandro Ra-
mirez, mělo se stát 29… Vd6!, pro-
tože po 30. Jxe7 by přišlo 30…Je5!. 
30.Dc5 Vxe1 31.Vxe1 Vxe1 
32.Jxe1 Dxa2 33.Jf3 Kd7 34.Kh2 
De2 35.Jf6+ Kc7 36.Jd5+ 
½:½

O jediný rezultativní výsledek 
11. kola se tak postaral Wei Yi, 

To jsou ale zajímavé figurky! Levon Aronjan.

Ano, říkal jsem ti, že figurky máš brát, ale ne 
do pusy. Loek van Wely se synem.

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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který ukázal, že španělská pevnost 
Sergeje Karjakina není nedobytná. 
V předposledním kole se radovali 
Levon Aronjan a Magnus Carlsen. 
Spolu s Wei Yi, který s Wesleym 
So remizoval černými figurami, se 
tak přiblížili k turnajovému lídru 
na pouhý půlbod. Aronjan porazil 
Loeka van Welyho a Carlsen Pavla 
Eljanova. Velmi špatně rozehrál bí-
lými Caro-Kann Pentala Harikriš-
na, díky různobarevným střelcům 
ale jeho minela potrestána nebyla.

PENTALA HARIKRIŠNA (2766)
vs. RICHARD RAPPORT (2702) 
Caro-Kann [B12]
12. kolo, 28. 1. 2017

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Jf3 e6 
5.Se2 Je7 6.0–0 Jg6 7.Se3 Jd7 
8.Je1 h5 9.Jd2? Stane se i špičko-
vým velmistrům…

XABCDEFGHY
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9…Jdxe5! 10.dxe5 d4 11.Jc4 dxe3 
12.Jxe3 Jxe5 13.Jxf5 exf5 14.Jd3 
Sd6 15.Jxe5 Sxe5 16.Dxd8+ Kxd8 

Mezi hosty festivalu byl i Anatolij Karpov.

Anishe Giriho zaujala partie Pentaly Harikrishny s Radoslawem Wojtaszkem.

ALEXEJ ŠIROV
ŠACHOVNICE 

V PLAMENECH
2

Alexej Širov je považován za jednoho 
z nejoriginálnějších šachistů, za 
nástupce geniálního mistra světa 

Michaila Tala. Čeští diváci jej mohli 
v Praze vidět několikrát, například 

při dvou festivalech pořádaných 
občanským sdružením Pražská 

šachová společnost, při kterých se 
střetl s českou jedničkou Davidem 

Navarou.

Kniha obsahuje výběr nejlepších 
partií lotyšsko-španělského velmistra 
Alexeje Širova z posledních let jeho 
vrcholné kariéry, celkem 55 partií 

s jeho vlastními komentáři.

Vydaly:
Pražská šachová společnost

a Čs šach.
Praha 2006.

Knihu si můžete objednat na e-mailové adrese

pavel.matocha@gmail.com

Cena je 227 Kč plus poštovné.

Do objednávky prosíme uveďte
vaše celé jméno, adresu a telefonní číslo.
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Kdyby černý takhle z Caro-Kannu 
vyšel pokaždé… K výhře je sice 
daleko, s pěšcem navíc se ale dá 
soupeř bez rizika zkoušet. 
17.c3 f4 18.Sc4 f6 19.Vfe1 Kc7 
20.Vad1 Vae8 21.h3 Ve7 22.Sd3 
g5 23.Sf5 Vg8 24.f3 a5 25.a4 Vb8 
26.Kf1 b5 27.axb5 Vxb5 28.Vd2 
a4 29.Ve4 Va5 30.Sg6 h4 31.Vc4 
Sd6 32.Se4 Sc5 33.Vd1 Kb6 
34.Va1 Vb5 35.Va2 Vd7 36.Vcxa4 
Kc7 37.b4 Se3 38.c4 Vb8 39.c5 
Vd1+ 40.Ke2 Vg1 41.Kd3 Vd1+ 
42.Kc3 Vc1+ 43.Sc2 Sf2 44.Va7+ 
Vb7 45.Vxb7+ Kxb7 46.Kb3 Sd4 
47.Kc4 Va1 48.Va5 Vxa5 49.bxa5 
Sf2 50.Se4 Se1 51.a6+ Kxa6 
52.Sxc6 Ka7 
½:½

Turnaj byl sice rozehrán slibně, 
jenomže závěrečné kolo žádné 
drama nepřineslo. Ian Nepomn-
jašči prohrál s Wesleym So hned 
ze zahájení a o turnajovém vítězi 
bylo záhy rozhodnuto. 

IAN NEPOMNJAŠČI (2767)
vs. WESLEY SO (2808) 
Trompovského útok [A45]
13. kolo, 29. 1. 2017

1.d4 Jf6 2.Sg5 d5 3.Jd2 c5 4.dxc5 
e6 5.e4 h6 6.Sh4 dxe4 7.De2 Da5 
8.0–0–0 Dxa2 9.Db5+ Jbd7 10.c6 
bxc6 11.Dxc6 

XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7zp-+n+pzp-'

6-+Q+psn-zp&

5+-+-+-+-%

4-+-+p+-vL$

3+-+-+-+-#

2qzPPsN-zPPzP"

1+-mKR+LsNR!

xabcdefghy

11…Sb7! 12.Dxb7 Da1+ 13.Jb1 
Vb8 14.Dxb8+ Jxb8 15.Sb5+ 
Jfd7 16.Je2 Se7 17.Sxe7 Kxe7 
18.Jd4 Jc5 19.h4 Vd8 20.Vh3 
Jd3+ 21.Sxd3 Vxd4 22.Se2 Vxd1+ 
23.Sxd1 Da5 24.Jd2 f5 25.Vg3 
De5 26.Va3 Jc6 27.g3 Dd4 28.Ve3 
Jb4 
0–1

Pozornost diváků přitáhl souboj 
Magnuse Carlsena se Sergejem 
Karjakinem. Nedávní rivalové 
ze zápasu o titul mistra světa se 
(opět) rozešli smírně. Jinak ale 
bylo závěrečné kolo na rezultáty 

bohaté. Radoslaw Wojtaszek ne-
dovolil dělit druhé místo Wei Yi 
a Dmitrij Andrejkin totéž zatrh-
nul Levonu Aronjanovi. Výhrou 
s Richardem Rapportem poskočil 
na třetí příčku Baskaran Adhiban 
a čestný úspěch zaznamenal Loek 
van Wely, který porazil Pentalu 
Harikrišnu. „Vyhrát tento prestižní 
turnaj bylo mým dlouhodobým cí-
lem, turnaj Tata Steel mám oprav-
du rád,“ radoval se Wesley So. 

Aleš Kubeczka
foto: oficiální stránky turnaje 

(tatasteelchess.com)

Účastníci hlavního turnaje na stadionu Feyenordu Rotterdam.

Tabulka konečného pořadí 
turnaje Masters

Jméno Fed. Rating Body Perfo

1. So, Wesley USA 2808 9 2887
2. Carlsen, Magnus NOR 2840 8 2831
3. Adhiban, 

Baskaran
IND 2653 7½ 2815

4. Aronjan, Levon ARM 2780 7½ 2805
5. Wei, Yi CHN 2706 7½ 2811
6. Karjakin, Sergej RUS 2785 7 2777
7. Eljanov, Pavel UKR 2755 7 2779
8. Giri, Anish NED 2773 6½ 2749
9. Harikrišna, 

Pentala
IND 2766 6 2721

10. Andrejkin, 
Dmitrij

RUS 2736 6 2723

11. Wojtaszek, 
Radoslaw

POL 2750 6 2722

12. Nepomnjašči, 
Ian

RUS 2767 5 2662

13. Rapport, 
Richard

HUN 2702 4½ 2644

14. Van Wely, Loek NED 2695 3½ 2580
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10.–11. 2. 2017 
Bezměrov. Memoriál Tomáše 
Baštince 2017. Víkendový šacho vý 
festival, 3 turnaje. 
Vladimír Opluštil
oplustil.vladimir@gmail.com 
Tel.: 737 607 503 
sszk.chess.cz

10. 2. – 5. 3. 2017
Teherán (Írán). MS v šachu žen. 
Hraje 64 účastnic vyřazovacím 
způsobem.
www.fide.com

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

12. 2. 2017 
2. ligy – 8. kolo
www.chess.cz

17.–28. 2. 2017 
Sharjah (UAE). FIDE Grand Prix. 
První turnaj ze série čtyř FIDE 
Grand Prix, kde se bude rozhodo-
vat o dvou účastnících do Turnaje 
kandidátů MS 2018.
www.fide.com

18. 2. 2017
Dalešice. FIDE RAPID Pivovaru 
Dalešice. 5. turnaj seriálu GRAND 
PRIX ČR v rapid šachu 2016/2017. 
Švýcarský systém na 10 kol tem-
pem 2 × 10 min. + 5 sekund na 
každý provedený tah.

Luboš Svíženský
Sviza81@seznam.cz

18. 2. 2017
Ostrava. K-Trio open. Součást 
Rapid tour Ostravský koník 
2017, švýcarský systém na 9 kol, 
2 × 15 min., se zápočtem na FIDE 
rapid ELO a rapid LOK, celkový 
cenový fond 10 000 Kč
Marek Jelínek
marek@ostravskykonik.cz
www.ostravskykonik.cz/rapidtour

18.–19. 2. 2017
Německo. Bundesliga 8.–9. kolo 
s účastí českých hráčů. 
schachbundesliga.de

19. 2. 2017 
1. ligy – 8. kolo
www.chess.cz

21. 2. – 1. 3. 2017
Moskva. OPEN Aeroflot. Otevřený 
turnaj pro hráče s ratingem nad 
2500.
www.acfed.ru

25.–26. 2. 2017 
Extraliga – 7. a 8. kolo. 
7. kolo: Prestige Photo Unichess vs. 
ŠK Slavoj Poruba, 1. Novoborský 
ŠK vs. Labortech Ostrava, ŠK města 
Lysá nad Labem vs. BŠŠ Frýdek 
Místek, Výstaviště Lysá nad Labem 
vs. Tatran Litovel, ŠK DURAS BVK 
Královo Pole vs. ŠK AD Jičín, Loko-
motiva Brno vs. ŠK Rapid Pardubice
8. kolo: Labortech Ostrava vs. 
Prestige Photo Unichess, ŠK Sla-
voj Poruba vs. 1. Novoborský ŠK, 
1. Novoborský ŠK vs. ŠK města 
Lysá nad Labem, BŠŠ Frýdek 

Místek vs. Výstaviště Lysá nad 
Labem, ŠK Rapid Pardubice – ŠK 
DURAS BVK Královo Pole, ŠK AD 
Jičín vs. Lokomotiva Brno.
extraliga.chess.cz

25. 2. – 4. 3. 2017
České Budějovice. 4. Open QCC 
České Budějovice. Švýcarský 
systém na 9 kol. 2 × 90 minut na 
40 tahů + 30 minut do konce partie 
+ 30 vteřin za každý provedený tah.
Jana Havlíčková
Tel.: 776 209 165
sachovaskola@qcc.cz
www.qcc.cz/turnaje/open-qcc-cb

26. 2. 1967
Padesátku oslaví 
Petr Velička, čes-
ký velmistr, tre-
nér, stříbrný hráč 
z Mistrovství ČR 
1999.

26. 02. 2017
2. ligy – 9. kolo
www.chess.cz

4. 03. 2017
Dobrovice. 12. Dobrovický rapid 
Tereos TTD a.s. Rapid šach. Tur-
naj je zařazen do seriálu Grand 
Prix 10. ročník 2016/2017, jako 
6. turnaj. Švýcarský systém na 
9 kol, tempo 2 × 15 minut s přídav-
kem 3 vteřiny na tah. 
Roman Šoltys, Tel.: 732 268 435
roman.soltys@seznam.cz
www.sachydobrovice.cz

Šachový týdeník
vydavatel: 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 (pavel. houser@gmail.com)

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

KALENDÁRIUM

http://www.fide.com
mailto:Sviza81@seznam.cz
mailto:marek@ostravskykonik.cz
http://schachbundesliga.de/aktuell/bundesliga
http://www.acfed.ru/tournament/aeroflot-open-2016/
http://extraliga.chess.cz/index.php
mailto:sachovaskola@qcc.cz
http://www.qcc.cz/turnaje/open-qcc-cb
http://www.chess.cz
mailto:roman.soltys@seznam.cz
http://www.sachydobrovice.cz/

