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ŠACHY V OBRAZE

Z nové kolekce Anny Troostová

V Nizozemsku známá umělkyně, 
malířka Anna Troostová, která si pro 
svou práci velmi často vybírá šachové 
motivy, vytvořila novou kolekci obra-
zů nazvanou Švédské šachy, kterou 
bude vystavovat v rámci šestého roč-
níku šachového festivalu Erasmiaans 
konaného 18. března letošního roku 
v Rotterdamu. Její obrazy z této ko-
lekce lze zakoupit také prostřednic-
tvím internetového obchodu Schaak- 
prijzen každý za 500 €. Šachový festi-
val Erasmiaans je každoročně zamě-
řený především na mládež. 

MISTR SVĚTA PŘIJEDE DO PRAHY

Vasilij Ivančuk

Mistr světa v ra-
pid šachu Vasilij 
I v a n č u k  b u d e 
hlavním hostem 
f e s t i v a l u  Č E Z 
CHESS TROPHY 
2017. Tento feno-
menální ukrajin-

ský velmistr, který v poslední 
době několikrát porazil i Mag-
nuse Carlsena, bude letos v červ-
nu v Praze soupeřem nejlepšího 
českého šachisty Davida Navary.
ČEZ CHESS TROPHY 2017 se bude 
konat od 15. do 18. června, kdy nás 
čeká 12 rapid partií mezi velmistry 
Ivančukem a Navarou. Součástí ša-
chového festivalu bude jako obvykle 
bohatý doprovodný program (před-
nášky velmistrů, výstava fotografií, 
simultánka mistra světa a kvíz vel-
mistra Vlastimila Horta).

GRAND PRIX FIDE

VSTUPENKA DO TURNAJE KANDIDÁTŮ
Cyklus Grand Prix, jehož pořadatelem 
se stejně jako zápasu o mistra světa sta-
la společnost Agon, doznal pro letošní 
rok poměrně zásadních změn. Jednak 
se snížil počet turnajů na čtyři (zbý-
vající tři turnaje proběhnou během 
tohoto roku v Moskvě, Ženevě a Palma 
de Mallorce) a jednak se zvýšil počet 
hráčů na 24. Nový systém je nastavený 
tak, že každý hráč odehraje přesně 
tři turnaje, přičemž se do konečného 
pořadí budou počítat všechny tři. 
Každý turnaj se hraje na devět kol švý-
carským systémem, což se může jevit 
jako poměrně zvláštní rozhodnutí, na 
druhou stranu právě v prvním turnaji, 

o kterém se dočtete v pokračování, se 
to svým způsobem dokonce vyplatilo. 
Nejlepší dva hráči konečného pořadí 
si vybojují lístek do turnaje kandidátů, 
který se bude konat v roce 2018.

pokračování na straně 2

VŠUDE SE HRAJÍ ŠACHY

Učitel vězňů Mirko Trasciatti

V italské věznici Spoleto se po-
dařil zajímavý šachový kousek. 
Hra v šach se dostala díky vel-
mistru Robertu Mogranzinimu 
spolu s dalšími sporty do pro-
jektu „sport ve vězení“. Vězni 
v této věznici se tedy začali učit 
hrát šachy. Úkol naučit hrát věz-
ně šachy byl nabídnut FM Mir-
covi Trasciattimu v červnu 2015. 
Mirco Trasciatti tuto výzvu po 
pár dnech přemýšlení přijal. Po 
úvodní nervozitě se mu každou 
další lekcí dařilo více a více 
prolamovat ledy. Ve vězení se 
dny zdají vězňům nekonečné 
a šachy jim pomohly zvládnout 
každodenní rutinu. Celý kurz 
byl nedávno zakončen turna-
jem. Jednalo se o první FIDE 
rapid turnaj, který se hrál ve 
vězení. V turnaji nastoupilo 
pět vězňů a k tomu čtyři hráči 
z venku, kterými byli italská 
šampionk Daniela Movileanuo-
vá, Mirko Trasciatti, Fausto Ca-
landri a bývalý italský šampión 
Francesco Tortolini.

Vítěz turnaje Alexandr Griščuk
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https://www.schaakprijzen.nl/schaakkunst-van-anna-troost/110-zweedse-schaakstukken-koning.html
https://www.schaakprijzen.nl/schaakkunst-van-anna-troost/110-zweedse-schaakstukken-koning.html
http://www.erasmiaansschaakfestijn.nl/
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K ŠACHOVNICÍM VE STYLOVÉM

Viktor Láznička, Kristýna Havlíková

Nejen na největším českém šacho-
vém svátku Czech Openu či v nej-
vyšší šachové soutěži tht Extralize 
jsou k vidění rozmanitá trička s ša-
chovými motivy či klubové dresy. 
I v nižších soutěžích často zasedají 
hráči k šachovnicím v oděvech s růz-
nými symboly šachového černobíla. 
Snad právě i tím se nechal inspirovat 
ŠSČR a pro fanoušky všeho šacho-
vého zřídil nový fanshop. K mání 
jsou v něm ve dvou kolekcích 
(Kolekce ŠSČR a Kolekce Šachy do 
škol) trička, mikiny, hrnečky, ale 
i polštářky nebo plyšáci s motivem 
šachů a Šachového svazu. Zakou-
pením věcí ve fanshopu podpoříte 
Šachový svaz ČR, přičemž získané 
prostředky půjdou na financování 
mládežnických projektů (Šachy 
do škol, KTCM, tréninky talentů). 
K propagaci této nové akce ŠSČR 
propůjčily svoje tváře české ša-
chové dvojky GM Viktor Láznička 
a WIM Kristýna Havlíková. 

U JIŽNÍCH SOUSEDŮ SE MLÁDEŽI 
PŘÍLIŠ NEDAŘILO

Van Nguyen T. D.

U našich jižních 
sousedů, v dru-
hém největš ím 
městě Rakouska 
Grazu (Štýrský 
Hradec), bojovali 
čeští mládežníci 
v hotelu Nova-

park v devítikolovém Openu Graz. 
Z Čechů do Rakous vyrazili sbírat 
zkušenosti David, Jozef a Jakub 
Szotkowski, Van a Vin Nguyen Thai 
Dai, Vi Nguyen Thai Dang a Sofie 
a Viktor Přibylovi. Nejlépe se daři-
lo Thai Dai Van Nguyenovi, který 
obsadil 30. místo se ziskem 6 bodů, 
výsledek však velkým úspěchem 
není. Turnaj celkově vyhrál FM 

Mikolaj Tomczak z Polska, pro kte-
rého je perfo přes 2700 obrovským 
úspěchem. Pro hráče byl připraven 
také doprovodný program, který 
zahrnoval např. prohlídku města 
s průvodcem či pozvání starosty 
města na radnici. 

SLABÁ ÚČAST

František Hostička

V Českých Budě-
jovicích se koná 
Open QCC České 
Budějovice. Končí 
se zítra. Do tur-
naje se přihlásilo 
pouze 26 hráčů, 
z nichž papírově 

nejsilnějším je František Hostička 
z klubu ŠO TJ Tatran Prachatice. 
Po odehraných pěti kolech zatím 
potvrzoval roli favorita a se ziskem 
4/5 se držel na děleném 1. místě. 
Stejný počet bodů v první polovině 
turnaje zaznamenal také  Ladislav 
Nagy z pořadatelského klubu.

POMALU FINIŠUJÍ DRUHÉ LIGY
Uplynulou neděli pokračova-
ly devátým kolem druhé ligy. 
V 2. lize A se dařilo všem favori-
tům, a tak je na čele dvě kola před 
koncem stále ŠK DP Praha s tří-
bodovým náskokem na dvojici TJ 
Šakal Kozolupy a TJ Praha – Pan-
krác B. Mezi sestupujícími bodo-
val tým TJ Tatran Podbořany, ale 
v tříbodovém systému mu bod za 
remízu příliš nepomohl a nadále 
ztrácí dva body na nesestupující 
Sokol Domažlice. V 2. lize B kráčí 
za postupem Bartoš Unichess B, 
který rozdrtil ŠK Spartak Ústí n. L. 
0,5:7,5 a udržel si tak 3bodový ná-
skok na tým ŠK Zikuda Turnov B. 
Na opačném pólu tabulky se těžce 
bojuje o udržení. Tři body si po 
výhrách připsala družstva Desko 
Liberec a ŠK Slavoj Litoměřice 
a bod za remízu získal SK Děčín. 
V 2. lize C v přímém souboji o čelo 
porazilo družstvo ŠK JOLY Lysá 
nad Labem C tým ŠK Sokol Vyše-
hrad B a udrželo si tak vedoucí po-
zici. Na první body dosáhl ŠK So-
kol Vyšehrad C, který porazil tým 
z Vršovic, k záchraně to už však 
stačit nebude. Naopak zachránit 

by se mohl ještě Sokol Tábor, který 
porazil ŠK JOLY Lysou nad Labem 
D a bodově se tak dotáhl na tento 
tým, který je zatím na první nese-
stupové příčce. Hosté z Lysé nad 
Labem hráli utkání pouze v šesti, 
a tak výsledek 4,5:3,5 je ještě 
dobrý. V 2. lize D se už prakticky 
rozhodlo o vítězi. TJ Slavia Hradec 
Králové B potvrdila ve svém zápa-
se roli favorita a vyhrála v Poličce, 
zatímco druhý tým soutěže ŠK Vy-
soké Mýto prohrál doma s Pardu-
bicemi B a ztrácí tak dvě kola před 
koncem na lídra 4 body. Remíza 
posledních dvou týmů 2222ŠK 
Polabiny C a ŠK Ústí nad Orlicí ani 
pro jednoho nic neřeší a zůstávají 
společně s TJ Lanškrounem nej-
většími adepty na sestup. V 2. lize 
E pouze remízovalo družstvo ŠK 
GARDE Lipovec se Zbrojovkou 
Vsetín, díky tomu se na čele osa-
mostatnilo družstvo Šachy Hoš-
ťálková a má tím pádem postup 
ve vlastních rukou. Ke změnám 
na čele nedošlo v 2. lize F, kde si 
Slavoj Český Těšín udržel bodový 
náskok na tým SK Slavie Orlová. 
Naopak ze sestupových pozic vy-
bředl tým ŠK Slavoj Poruba B po 
výhře nad suverénně posledním 
týmem z Uničova.

MÉDIA SI POVŠIMLA 
KONTROVERZNÍHO MS ŽEN

Letošní MS žen, 
které se pomalu 
chýl í  ke konci 
a hraje se v Íránu, 
vyvolalo hodně 
kontroverzí a roz-
v í ř i lo  bouř l ivé 
diskuse jak o mís-

tě konání, tak především o dress-
-codu (povinné šátky). Není proto 
divu, že letos o MS žen informují 
i mimošachové weby. Zajímavý 
článek vyšel v ryze internetovém 
deníku Neviditelný pes, který spo-
lupracuje se serverem Lidovky.cz. 
V článku je Irán za svůj přístup kri-
tizován, stejně jako FIDE za to, že 
podmínky přijala a pořadatelství 
Teheránu nesebrala. V průběhu 
turnaje vypadla ve čtvrtfinále nej-
větší favoritka Číňanka Ju Wenjun 

https://www.merchator.cz/sport_k4/sachovy-svaz-ceske-republiky_k100/
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-ve-valce-o-hidzaby-vyhrava-iran-dbx-/p_zahranici.aspx?c=A170226_230130_p_zahranici_wag
http://www.lidovky.cz/
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se svou krajankou Tan Zhongyi, 
která se dostala až do finále a po 
dvou odehraných partiích vedla 
nad Annou Muzyčukovou 1,5:0,5. 
Finále končí nejpozději dnes 
3. 3., a proto podrobnou reportáž 
z celého mistrovství přineseme 
až v příštím vydání Šachového 
týdeníku.

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ AKCE 
V SAINT LOUIS
Netradiční akce se uskuteční 
26.–29. července v Saint Louis. Mlá-
dežnický americký výběr bude čelit 
výběru zbytku světa, který bude 
fungovat pod vedením velmistra 
Efstratiose Grivase. Týmy budou 
tvořeny z osmi hráčů, z nichž čtyři 
budou mladší 17 let, dva chlapci 
mladší 14 let a dvě dívky mladší 
14 let. Bude to mimořádná příle-
žitost ukázat se v dobrém světle 
pro nejlepší juniory obou týmů. 
Na pořádání této akce spolupracují 
šachový klub v Saint Louis, Kaspa-
rovova šachová nadace, americká 
šachová federace, světová šachová 
federace FIDE a FIDE komise trené-
rů. Nominace na zápas bude ozná-
mena 15. července. Hráči mladší 
17 let budou hrát proti každému 
hráči do 17 let ze soupeřova týmu 
na dvě partie. Stejně tak chlapci 
a dívky do 14 let budou hrát zápas 
nad dvě partie proti oběma svým 
soupeřům. Kromě slávy se bude 
hrát i o finanční odměnu, která 
dohromady činí $ 30 000, $ 20 000 
je pro vítězný tým a $ 10 000 je pro 
poražené. V případě celkové remí-
zy by se cenový fond dělil rovným 
dílem. 
0–1

NEJLÉPE Z ČECHŮ ZAČAL BUCHCAR

Tomáš Buchcar

Po d  J e š t ě d e m , 
v Liberci, se hraje 
poslední z dílů 
seriálu Czech Tour 
2016/2017. V tur-
naji v polovině do-
minoval obhájce 
z loňského roku 

IM Sebastian Plischki z Němec-
ka, který se turnajů Czech Tour 
účastní pravidelně. Po pěti kolech 

držel jako jediný plný počet bodů. 
O půlbod méně tedy 4,5/5 uhrál 
Polák IM Pioter Sabuk a k čes-
ké radosti také Tomáš Buchcar  
z Krásné Lípy. Další Češi – Nela 
Pýchová (Vlašim), Petr Kučera 
(Turnov) a IM Petr Pisk vstupovali 
do druhé půle turnaje se ztrátou 
jednoho bodu. Turnaj končí zítra 
(so. 4. 3.).

SÁZKA NEVYŠLA

Sergej Movsesjan

V Moskvě právě 
s k o n č i l  d o b ř e 
obsazený OPEN 
Aeroflot. Turnaje 
se účastnilo také 
n ě k o l i k  h r á č ů 
z české extraligy. 
Nejvíce se z těchto 

hráčů dařilo Nikitovi Vitiugovovi, 
který hraje za Nový Bor. Nikita 
sice začal vlažněji a v prvních 
dvou kolech remizoval. Po šestém 
kole se však už dostal na ztrátu 
pouhého půl bodu na čelo, a po 
sedmi kolech byl díky pomocné-
mu hodnocení dokonce druhý. 
Půl bodovou ztrátu však nedohnal 
a skončil na pěkném 4. místě. Na-
opak druhému hráči Nového Boru 
se turnaj příliš nevydařil, nezačal 
sice špatně, ale díky porážce v šes-
tém kole byl na pouhých 50 %. Na-
konec získal 5/9 a jistě pomýšlel 
na lepší výsledek než 36. místo. 
Skvěle rozehrál turnaj také obháj-
ce titulu nastupující mimo jiné za 
Lysou nad Labem Jevgenij Najer, 
který byl po čtvrtém i pátém kole 
dokonce v samostatném vedení. 
V šestém kole ho však nahradil 
Vladimir Fedosejev, který jej ve 
vzájemné partii přehrál.  Náskok 
si nenechal do konce už vzít a stal 
se tak celkovým vítězem.  Nejlepší 
hráč z BŠŠ Frýdku-Místku Anton 
Korobov sice začal turnaj poráž-
kou, potom se však rozehrál a po-
stupně se začal probojovávat do 
čela a zastavil se v cíli na 7. příčce. 
Velká očekávání nenaplnil Sergej 
Movsesjan, který část své výhry 
přislíbil ve svém projektu na Star-
tovači všem jeho přispěvatelům. 
Po výhře a dvou remízách přišla 
porážka ve čtvrtém kole, která jej 

odsunula do pozadí a i přes výhru 
v kole následujícím byl posun 
zpátky do čela obtížný. Navíc 
v osmém kole utrpěl další porážku 
a výhra v posledním kole už stačila 
pouze na 35. místo.

Matthias Bluebaum (2632) 
vs. Jevgenij Najer (2659)
Moskva (Rusko)
Aeroflot Open A 2017
4. kolo, 24. 2. 2017

Jevgenij Najer hrál ve velké formě 
a moc nechybělo a mohl obhájit 
vítězství z loňského roku. V po-
zici na diagramu stojí černý lépe, 
vzniklou pozici vyřešil výtečně.

XABCDEFGHY

8-vl-+r+k+(

7+p+-+pzpn'

6r+-+-sn-+&

5+-+p+-+-%

4PzP-zPp+Pzp$

3sNQ+-+-+P#

2-+-vL-zPLwq"

1tR-tR-+K+-!

xabcdefghy

25…Sg3! Rozhodující úder 26.g5 
(26.fxg3 e3! 27.Sxe3 Jxg4 28.hxg4 
Vf6+–+) 26…Sxf2 27.Kxf2 e3+! 
28.Sxe3 Jxg5! 29.Kf1 (29.Sxg5 
Je4+–+) 29…Jh5 30.Va2 Jg3+ 
31.Ke1 Dg1+ 0–1 Bílý už nečekal, 
až si soupeř posbírá materiál zpět 
i s úroky. 

BŘEZNOVÁ FIDE LISTINA
Hned pětice hráčů 
se na březnovém 
žebříčku FIDE do-
stala přes hranici 

2800 bodů. Dlouhodobě se nad 
ní pohybuje mistr světa Magnus 
Carlsen a na čele ho doplňují 
Wesley So, Fabiano Caruana, který 
si o jednu příčku pohoršil kvůli 
turnaji na Gibraltaru, kde ztratil 
10 bodů, Vladimir Kramnik a těs-
ně, ale přece se do klubu 2800+ ve-
šel ještě Maxime Vachier-Lagrave, 
který na Gibraltaru a v turnajích 
série Grand Prix body sbíral.



GENERÁLNÍ PARTNER

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

13. – 17. října 2017
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GRAND PRIX FIDE

VSTUPENKA DO TURNAJE KANDIDÁTŮ
pokračování ze strany 1

První turnaj celé série se uskutečnil 
od 17. do 28. února ve Spojených 
arabských emirátech, konkrétně ve 
městě Šardžá. Jedničkou startov-
ního pole byl pátý hráč světového 
žebříčku Maxime Vachier-Lagrave. 
Z první světové desítky hráli ještě 
Hikaru Nakamura a Levon Aronjan. 
Jedinou ženou v turnaji byla ženská 
světová jednička Chou-I-fan a star-
tovní listinu uzavíral norský velmistr 
Jon Ludwig Hammer. 

Úvod turnaje skvěle vyšel prvnímu 
nasazenému Francouzovi, který 
vyhrál úvodní dvě partie. Po čtyřech 
kolech ho však ve vedení dostihl 
Šakrijar Mamedjarov a společně 
dokráčeli ve žlutém trikotu až do 
osmého kola. V něm se Mamedjarov 
černými dlouho držel proti Alexan-
dru Griščukovi, ale v horší věžové 
koncovce po šachu na d6 chybně 
ustoupil na špatnou stranu šachov-
nice (viz partiová ukázka níže) 
a bílý dotáhl partii k vítězství, čímž 
sesadil Mamedjarova z dosavadní-
ho dělení prvního místa a zároveň 
se sám vytáhl společně s Vachier-
-Lagravem do čela. Pikantní na tom 
všem pak bylo to, že právě vedoucí 
dva hráči se utkali v posledním kole 

o celkové prvenství v turnaji, které 
kromě důležitých bodů do celko-
vého pořadí Grand Prix znamenalo 
také velmi pěknou finanční odměnu 
ve výši 20 000 eur.

Pokud se však diváci těšili na napí-
navý souboj, měli smůlu. V partii se 
hrála berlínská varianta španělské, 
kterou měli na šachovnici v souboji 
o titul mistra světa také Magnus 
Carlsen se Sergejem Karjakinem. 
V symetrické pěšcové struktuře 

se na šachovnici jen těžko může 
něco stát, nejinak tomu bylo i zde. 
Po výměně jednoho páru lehkých 
figur, obou párů věží a také dam 
se soupeři už po 23 tazích shodli 
na remíze. To znamenalo šanci pro 
nejbližší pronásledovatele dostat se 
na dělení prvního místa. Jakovenko 
s Nepomňaščim však také rychle re-
mizovali, takže zbyla trojice hráčů, 
kteří po osmi kolech měli 4,5 bodu. 
Nakamura s Adamsem bojovali 
sice o poznání déle, ale jejich partie 
příliš nevybočila z mezí rovnová-
hy, takže ani tady jsme nepoznali 
vítěze. A tak jediný, kdo se přidal 
k vedoucí dvojici, nebyl nikdo jiný 
než Šachrijar Mamedjarov. Ten se na 
závěr utkal s Chou-I-fan, která do té 
doby hrála velice solidně a v turnaji 
nepoznala hořkost porážky (ovšem 
ani výhry). Až v posledním kole 
musela sklonit krále, Mamedjarov 
jí nedal šanci a její armádu smetl ze 
šachovnice vysoce nátlakovou hrou.

Pomocné hodnocení poté přiřklo 
vítězství v turnaji Alexandru Grišču-
kovi, druhé místo obsadil Maxime 
Vachier-Lagrave a bronzovou me-
daili si ze Šardžá odváží Šachrijar 
Mamedjarov, který sice jako jediný 

Světová ženská jednička uhrála 4/9. Přijatelný výsledek mezi mužskou šachovou elitou.

Levon Aronjan pojal turnaje vyloženě odpočinkově. Osm remíz a jedna prohra mu nevynesly 
víc než čtyři body a čtyři jeho remízové partie byly z těch rozhodně rychlých remíz.
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v turnaji třikrát zvítězil, ale zároveň 
také na rozdíl od předchozích dvou 
hráčů jednou prohrál. Rozhodně se 
dá říci, že turnaj byl velice vyrovna-
ný, aby devítikolový turnaj vyhrál 
hráč s 5,5 bodu, to se příliš často ne-
stává. I procento remíz bylo poměr-
ně dost vysoké, snad se v dalších 
podnicích Grand Prix budeme moci 
těšit na větší šarvátky. Na druhou 
stranu šachy se v turnaji hrály velice 
pěkné a již teď se myslím můžeme 
těšit na druhý turnaj seriálu, který 
se uskuteční v polovině května 
v Moskvě.

RICHARD RAPPORT (2692)
vs. MAXIME V.-LAGRAVE (2796) 
[A01] Larsen-Simaginova hra
Grand Prix 2017, Šardžá
2. kolo, 19. 2. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

1.b3 d5 2.Sb2 Sg4 
Již po dvou tazích stojí na šachov-
nici pozice, která se na nejvyšší 
praxi opravdu často nevyskytuje! 
Vývin střelce na g4 může vypadat 
zvláštně, ale černý chce hrát e6 
a nemít střelce zazděného na c8 
a také může být pro bílého těžší 
zahrát Jf3, protože by střelec mohl 
jezdce sebrat a trochu bílému po-
ničit pěšcovou strukturu. 
3.h3 Sh5 4.d3 Jd7 5.g4!? 
Proč ne! Jak ovšem uvidíme, je 
výjezd bílých pěšců na královském 
křídle dvojsečný: sice tím bílý za-
hání střelce dozadu, ale zároveň 
své pěšce oslabuje tím, že je vy-
souvá blíž černým figurám. 

5…Sg6 6.f4 e6 7.Jf3 h5! 
Černý chce situaci na královském 
křídle co nejdříve vyjasnit. 
8.g5 
V podstatě jediné, po 8.Sg2 hxg4 
9.hxg4 Vxh1+ 10.Sxh1 Sb4+ 11.Sc3 
Sc5 stojí černý velice dobře, bílý 
by asi měl odolat i nutkání vzít si 
pěšce, poněvadž po 12.Sxg7 Jgf6 
zůstanou v bílém táboře obrovské 
černé krátery. 
8…Je7 
Zajímavé může být 8…h4, aby bílý 
neměl k dispozici svůj další tah, 
jak se stalo v partii Blatný-Kur-
man, Kusadasi 2006; černý však 
partii prohrál. 
9.Jh4 Jf5 
9…Sh7 působí zvláštně, po 10.e3 
minimálně visí černému pěšec na 
h5. 
10.Jxf5 
Druhou možností bylo 10.Jxg6!? 
fxg6 11.e4 dxe4 12.dxe4 Jg3 13.Vg1 
Jxf1 14.Vxf1 Sb4+ 15.Jc3 Jc5 s při-
bližně rovnou (ale zajímavou) 
pozicí.

XABCDEFGHY

8r+-wqkvl-tr(

7zppzpn+pzp-'

6-+-+p+l+&

5+-+p+NzPp%

4-+-+-zP-+$

3+P+P+-+P#

2PvLP+P+-+"

1tRN+QmKL+R!

xabcdefghy

10…Sxf5 

Velmi zajímavé může být pokračo-
vání 10…exf5!?. Na první pohled je 
hodně nelidské (chudák střelec na 
g6!), ale myšlenku rozhodně má: 
bílému se jen těžko podaří prosadit 
e4, a tak mu možná na dlouho zů-
stane slabý pěšec na e-sloupci. 
11.Sg2 e5!? 
Černý se snaží ihned využít oslabe-
ní pěšcové struktury bílého. 
12.Dd2 exf4 13.Dxf4 Se6 14.Jd2 
Sd6 15.Dh4 Je5 16.Jf3 Jg6 17.Da4+ 
Sd7 18.Dd4 c5 19.De3+ Kf8 
Po celkem logických tazích bílý 
černému překazil rošádu, ale to až 
tak velký problém není. Rovněž bílý 
totiž nemá lehkou volbu, co se svým 
králem. Ideálně vypadá dlouhá rošá-
da, ta však není možná kvůli Sf4 se 
ziskem dámy. Proto bílý zahrál 
20.0–0, 
ale na královském křídle se bílý král 
rozhodně necítí jako ryba ve vodě. 
I vzhledem k dalšímu průběhu 
mohlo být pro bílého dobré vyměnit 
nějaké figury po 20.Je5 Da5+ 21.Kd1 
Jxe5 22.Sxe5 Dc7 23.Sxd6+ Dxd6 
24.Df3 Se6 25.h4 a bílý král sice 
na d1 stojí dosti podivně, nicméně 
černý to v tuto chvíli určitě nemá jak 
využít (také jeho král zatím nenašel 
úplně ideální úkryt, minimálně teď 
překáží vlastní věžce). 
20…Dc7 21.Dd2 Ve8 22.e3 Kg8

XABCDEFGHY

8-+-+r+ktr(

7zppwql+pzp-'

6-+-vl-+n+&

5+-zpp+-zPp%

4-+-+-+-+$

3+P+PzPN+P#

2PvLPwQ-+L+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

23.d4?! 
Do této chvíle hrál Richard ori-
ginálně, jak je jeho zvykem, ale 
zároveň i dobře. Dalších několik 
tahů se mu však nepovedlo. Tah 
d4 sice není ve své podstatě špat-
ný, přesto bych se zde řídil jedno-
duchou poučkou: než se začnu an-
gažovat v centru, dokončím vývin 
všech figur! Po 23.Vae1! stojí na 

Maxime Vachier-Lagrave měl sice slibný rozjezd, když v úvodních dvou kolech vyhrál, od 
zbylých partií ale jistě očekával víc než sedm remíz.
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šachovnici zajímavá pozice a par-
tie teprve začíná. 
23…Dc8! 
Černý znovu pokukuje po slabi-
nách bílého na královském křídle. 
V mnoha variantách teď bílému 
vadí, že mu visí pěšec na e3… 
24.h4?! 
Logické krytí pěšce, ale také na h4 
je bílý pěšec pod útokem černého. 
Proto bylo asi lepší jít do určitých 
zápletek po 24.Je5!? Sxe5 25.Sxd5! 
Ve7 26.dxe5 Sxh3 27.Vf3 s nejas-
nou pozicí.
24…Sh3! 25.Je5 
Nyní už je na tento skok pozdě, ale 
ani 25.Vf2 c4 26.bxc4 Dg4 nebylo 
o moc lepší, bílý už má značné 
problémy. 
25…Sxe5 26.dxe5 Sxg2 [
Ještě silnější bylo okamžité 
26…Dg4! 
27.Dxg2 Dg4 
Aneb jak smutně končí výpad bílé-
ho na královském křídle zahájený 
tahem 5.g4… 
28.Vad1 Jxh4 29.Dxg4 hxg4 
30.Vxd5 Jf3+ 31.Kg2 Vh2+ 
32.Kg3 Vxc2 

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7zpp+-+pzp-'

6-+-+-+-+&

5+-zpRzP-zP-%

4-+-+-+p+$

3+P+-zPnmK-#

2PvLr+-+-+"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

Fantastické je, jak se černá králov-
ská věž perfektně rozehrála, aniž 
by černý udělal rošádu! Černý tak 
získal jasně lepší koncovku: má 
pěšce navíc a hlavně černý jezdec 
bude silně převyšovat bílého střel-
ce, který je velice omezen v pohy-
bu svým pěšcem na e5. 
33.Vf2 Vxf2 34.Kxf2 Jxg5 35.Kg3 
Je6 
Ideální políčko pro černého jezd-
ce, ze kterého kryje vše důležité. 
36.Vd7 Vd8! 
Správně, aktivita je mnohem důle-
žitější než jeden pěšec! 

37.Vxb7 Vd2 38.Sa3 Vxa2 
39.Vxa7 Ve2 40.Sc1 Vc2 41.Va1 
Vc3 42.Kxg4 Vxb3 43.Kf5 Vd3 
44.Va8+ Kh7 45.Va7 Vd1 
Bílý má sice „jen“ jednoho pěšce 
méně, ale to černému bohatě stačí: 
bílý střelec nadále vyvíjí nulovou 
aktivitu a bílý má de facto jen jed-
noho pěšce (jinými slovy černý má 
dva volné pěšce). 
46.Vxf7 
Asi jediná praktická šance bílého, 
po 46.Sb2 Vf1+ 47.Kg4 g5 s dalším 
Kg6 by byla výhra černého jen 
otázkou času. 
46…Jd8 

Černý jezdec sice ztratil svůj 
parádní plac na e6, ale také nyní 
předvede svou bujnou sílu v celé 
své kráse! 
47.Vc7 Vf1+! 48.Ke4 Vxc1 49.Vc8 
Jf7 
Nejde e6 kvůli vidličkám na d6! 
50.Vc6 Jh6! 
A teď míří na f6. 
51.e6 Jg8 52.Vc7 Jf6+ 53.Ke5 Kg6 
54.e7 Ve1 
a bílý se vzdal, pěšce nelze pokrýt, 
poněvadž po Kf4 jsou pro změnu 
vidličky na d5 a ještě ke všemu by 
jezdec vzetím na c7 pokryl políčko 
e8! Černého jezdce bych klidně 
nazval hrdinou partie: udělal sko-
ro čtvrtinu tahů černého a krásně 
prokázal své přednosti oproti bílé-
mu střelci. 
0–1

ALEXANDER GRIŠČUK (2742)
vs. ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2766) 
[D42] Moderní Tarraschova obra-
na dámského gambitu
Grand Prix 2017, Šardžá
8. kolo, 26. 2. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+k+-+-'

6-tR-+p+Kzp&

5+-zP-zPp+-%

4-+-+-+-+$

3tr-+-+-+-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

pozice po 48.Kg6

Partie se téměř celou dobu pohy-
bovala kolem rovnováhy, v časové 
tísni ovšem získal bílý docela ne-
příjemnou iniciativu, která vyústila 
v lepší věžovou koncovku. Ačkoliv 
totiž mají obě strany ve věžové 
koncovce stejný počet pěšců, je nad 
slunce jasné, že o záchranu bojuje 
černý, protože má daleko horšího 
krále. Šance na remízu rozhodně 
má, ale musí se bránit velice přes-
ně. Což v podobných koncovkách 

Šachrijar Mamedjarov jistě také pomýšlel 
v průběhu turnaje na stupínek nejvyšší. 
Tak si aspoň spravil náladu, když 
v posledním kole porazil Chou-I-fan.

Po tuhém začátku předvedl Richard 
Rapport přece jen dobré šachy a dostal 
se na 50 %. Není pochyb o tom, že tento 
maďarský talent do světové elity již patří.
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bývá těžké i pro nejlepší světové 
hráče.
48…f4 49.Vd6+ Ke7? 
A je to tady! Je sice logické, že černý 
chce být svým králem co nejblíže 
svým pěšcům, takto se však stane 
ještě pasivnější figurou. Správné 
bylo 49…Kc7! a černý by měl při 
přesné hře udržet remízu, jak uka-
zují následující varianty: 50.Vxe6 
Ve3! 51.Kf5 (po 51.Kxh6 f3 52.Vf6 
Vxe5 53.Vxf3 Vxc5= vzniká teore-
ticky remízová věžovka s krajním 
pěšcem, protože černý král stojí 
akorát na hranici, aby to ještě byla 
remíza; pokud by totiž v této pozici 
stál místo na c7 na b7, už by stál 
bílý na výhru!) 51…f3 52.Vf6 f2 
53.Ke6 Ve2 54.Kd5 Vd2+ 55.Kc4 
Kd7 56.c6+ Kc7 57.Kc5 Vc2+ 58.Kd4 
Ve2 59.h4 h5 a bílý nemá jak pozici 
zesílit, černý má díky f-pěšci dosta-
tečnou protihru a opět by z pohledu 
bílého mohla vzniknout maximálně 

teoreticky remízová věžová koncov-
ka věže a pěšci proti věži. 
50.c6 f3 
50…Va7 51.Vd4 f3 52.Vf4 není 
o mnoho lepší, černá věž stojí velice 
pasivně a bílý si už může vybrat 
mezi více cestami k výhře. 
51.Vd7+ Ke8 
Nyní je krásně vidět problém ústu-
pu krále na e7: černý panovník mu-
sel až na osmou řadu, což rozhodně 
není dobré.
52.Vf7 Vc3 53.c7 h5 54.Vxf3 Vxc7

XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7+-tr-+-+-'

6-+-+p+K+&

5+-+-zP-+p%

4-+-+-+-+$

3+-+-+R+-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Černý se tak sice zbavil volné-
ho bílého c-pěšce, ale problémů 
rozhodně nikoli. Na královském 
křídle stále zůstávají dva bílí pěšci 
a především silný pěšec na e5.
55.Vh3! 
Poslední přesný tah bílého! Je 
důležité, aby bílý král hlídal pole 
f6 a nepustil černého krále ze své 
„klece“. Černý stojí na prohru, 
ještě zahrál několik tahů, ale brzy 
se vzdal.
55…Kd7 56.Vxh5 Vc4 57.Vh7+ 
Kc6 58.Kf6 Kd5 59.Vd7+ Ke4 
60.Vd1 
1–0

IM David Dejf Kaňovský

Všichni účastníci s organizátory

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

p r a g u e c h e s s . c z

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života

Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš

Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz

Tabulka konečného pořadí 
po 9 kolech

FED Elo Body

1. Griščuk Alexander RUS 2742 5,5
2. Vachier-Lagrave Maxime FRA 2796 5,5
3. Mamedjarov Šachrijar AZE 2766 5,5
4. Ding Liren CHN 2760 5,0
5. Adams Michael ENG 2751 5,0
6. Jakovenko Dmitrij RUS 2709 5,0
7. Nakamura Hikaru USA 2785 5,0
8. Nepomňašči Ian RUS 2749 5,0
9. Rapport Richard HUN 2692 4,5

10. Eljanov Pavel UKR 2759 4,5
11. Li Chao B CHN 2720 4,5
12. Vallejo Pons Francisco ESP 2709 4,5
13. Aronjan Levon ARM 2785 4,0
14. Chou-I-fan CHN 2651 4,0
15. Salem A.R. Saleh UAE 2656 3,5
16. Hammer Jon Ludvig NOR 2628 3,5
17. Tomaševskij Jevgenij RUS 2711 3,5
18. Rjazancev Alexander RUS 2671 3,0

http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=9
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=FRA&wi=821&snr=1
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=CHN&wi=821&snr=5
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=ENG&wi=821&snr=7
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=12
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=USA&wi=821&snr=3
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=8
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=HUN&wi=821&snr=14
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=UKR&wi=821&snr=6
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=CHN&wi=821&snr=10
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=ESP&wi=821&snr=13
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=ARM&wi=821&snr=2
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=UAE&wi=821&snr=16
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=NOR&wi=821&snr=18
http://chess-results.com/tnr263691.aspx?lan=1&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=15


David Navara

MŮJ
ŠACHOVÝ

SVĚT

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

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

českého šachisty. 

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

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

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

Kniha Můj šachový svět kombinuje 
jeho autobiografii, postřehy z turnajů 

a komentované partie. Chcete-li poznat 
svět šachových velmistrů, ponořte se 

do Navarova vyprávění. Chcete-li se naučit 
lépe šachy, přehrávejte si jeho partie 

a studujte k tomu velmistrovy komentáře. 

S touto knihou pochopíte, jak přemýšlí 
velmistr. 

zájemci si ji mohou 
objednat na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
cena knihy 390 Kč plus poštovné
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THT EXTRALIGA

NAPÍNAVÁ A DRAMATICKÁ
Z šachovnic se kouří, diváci šílí, 
nejprestižnější česká soutěž se 
řítí do cíle a vše se rozhodne 
v závěrečném brněnském trojko-
le. Čeká nás nejšťavnatější sou-
boj dvou vedoucích týmů, podaří 
se týmu Lysé nad Labem v závě-
rečném spurtu přervat hegemo-
nii Nového Boru a kdo si vytáhne 
černého sestupového Petra?

Letošní ročník je opravdu až ne-
zvykle dramatický – bohyně For-
tuna v předchozích letech tomu 
mnohdy chtěla tak, že se největší 
favorité střetli v úvodních kolech 
a rázem bylo po náboji. Tentokrát 
však mančaft Lysé prošel celou se-
zónou bez ztráty jediného zápaso-
vého bodu, zápas o titul s rovněž 
stoprocentním 1. Novoborským 
jej čeká v předposledním, sobot-
ním kole závěrečného soustředě-
ní a vždy suverénní novoborští 
možná konečně našli zajímavého 
soupeře.
Lysá nad Labem totiž v posledním 
dvoukole notně zapracovala i na 
svých partiových bodech a suve-
rénům minulých let z liberecké-
ho kraje ve vzájemném zápase 
remíza pravděpodobně nebude 
stačit – Novoborský k zisku titulu 
nutně potřebuje svého vyzyvatele 
porazit. Pokud pomineme zápas 
se svým béčkem, jenž má Lysá 
k dobru, před Borem pak má ná-
skok tří partiových bodů, který se 
bude dohánět jen velmi nelehce.
Úplně odlišná situace panuje na 
opačném pólu tabulky, sestupem 
je ohrožena celá dolní polovina 
tabulky, i když kufry si nakonec 
budou balit jen dva týmy. Nejvíce 
namočena je brněnská Lokomoti-
va a druhým nejvážnějším kandi-
dátem na sestup je tým z dvojice 
Litovel – Duras Brno. Jenže třeba 
litovelští už několikrát předvedli 
neuvěřitelnou agilitu, pokud do-
kážou obrat trápící se družstvo 

Frýdku-Místku o body, na po-
plach může začít bít i béčko Lysé 
a pražský Unichess, kteří mají 
extrémně náročný los.
Vraťme se tedy do minulosti a po-
dívejme se na průběh posledního 
víkendu. Highlight sobotního kola 
byl bezpochyby kanár Lysé v Li-
tovli (8:0), pravda, Litovel zápas 
zřejmě vypustila a na některých 
deskách šlo vyloženě o kočkomyší 
hru. S rezervou lysých se tak tro-
chu rehabilitoval výše zmiňovaný 

Frýdek-Místek (6,5:1,5), pro tým 
vždy sahající po medailích to bylo 
vůbec první letošní vítězství. 
Do Prahy dorazili ostravští row-
dies, Nový Bor sice těsně odrazil 
nepříjemný Labortech Ostrava 
(4,5:3,5), kolaps v jedné z partií si 
novoborští ke svému štěstí doká-
zali dostatečně vynahradit, ale Sla-
voj Poruba vyloupil hrací místnost 
Unichessu (4,5:3,5), když záchvat 
šachové slepoty postihl Petera 
Michalíka.

Zápas Labortechu Ostrava s Unichessem

Zápas Labortechu Ostrava s 1. ŠK Novoborským
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PETER MICHALÍK (2582) 
vs. ALEXANDER MIŠTA (2611) 
[D45] Poloslovanská obrana 
dámského gambitu
tht Extraliga 16/17
Unichess–SK Slavoj Poruba
Praha, 7. kolo, 25. 2. 2017

XABCDEFGHY

8-vl-+r+k+(

7zpl+-wqpzpp'

6-zp-+-+-+&

5+-+rsn-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-+N+P#

2PvLQ+LzPP+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

Alexandru Mištovi se podařilo 
provést uvolňující průlom v centru 
a vypadá to, že po hromadných 
výměnách už nebude o co hrát 
a partie skončí klidnou remízou. 
Inu, co se dá dělat, tak remíza!
19.Rxd5?? Takhle ale ne! Strašlivá 
hrubá chyba, která Unichess patr-
ně stála zápas.
Je zapotřebí začít výměnou na e5 
19.Nxe5 Bxe5 20.Rxd5 a teď už se 
opravdu žádné triky konat nebu-
dou, třeba: 20…Bxd5 21.Bxe5 Qxe5 
22.Bc4 Bxc4 23.Qxc4= s úplně vy-
rovnanou pozicí.
19…Nxf3+!–+ Bílý nemůže pro 
slabost poslední řady dobrat figu-
rou a je po partii.
20.gxf3 Smutná nutnost. 20.Bxf3 
Qe1+ 21.Rxe1 Rxe1# Ach, hrůza!

20…Bxd5 Rozbitá pěšcová struk-
tura a vítr po diagonále b8–h2 jed-
noznačně hovoří ve prospěch čer-
ného, kromě …Dd6 hrozí i …Dh4.
21.Qd2 Qd6 22.f4 To zase otevírá 
zabijáckého bělopolného střelce, 
holt si nevyberete.
22…Qg6+ 23.Bg4 Be6 24.Kh2 
24.Qd1 h5–+ je také konečná 
stanice.
24…Qg5! Je jen jediný způsob, 
jak pěšce f4 pokrýt, to ale přiláká 
krále do vazby a bílý ztrácí figuru. 
Šachy umí být leckdy spravedlivé 
a kruté.
25.Kg3 h5 0–1

Do Brna zase zamířila dvojička 
Pardubice s Jičínem, kdy se žád-
ná velká překvapení neudála. Jičín 
porazil Duras (5,5:2,5) a Rapid 
Pardubice si v sobotu podal Loko-
motivu (5:3). Rapid dostál svému 
jménu a dvě z partií dovedli k celé-
mu bodu v miniaturce.

ROBERT KEMPINSKI (2592)
vs. JURAJ DRUSKA (2441) 
[E32] Nimcovičova indická 
obrana
tht Extraliga 16/17
Lokomotiva Brno–Rapid Pardubice
Brno, 7. kolo, 25. 2. 2017

XABCDEFGHY

8r+lmk-+-tr(

7zp-+n+ptRp'

6-zp-zp-sn-+&

5+-zpP+q+-%

4-vlP+-+-+$

3+-sN-wQLsN-#

2PzP-+-zP-zP"

1tR-vL-mK-+-!

xabcdefghy

Ani Juraj Druska si svůj sobotní 
výkon za rámeček nevystaví. Jeho 
pozice je možná horší, ale nic hro-
zivého se ještě zdaleka neděje.
15…Qc2?? Juraj se možná bál 
o pěšce f7 v případě 15…Qe5 
16.Rxf7?!, ukázalo by se však, že 
věž na f7 stojí krajně nevhodně: 
(Po klidném 16.Kf1 Qxe3 17.Bxe3 
Bxc3 18.bxc3 Rg8 19.Rxg8+ Nxg8 
20.Bf4 Ne5 21.Bxe5 dxe5 by si snad 

bílý udržel plus, pěšec d5 je silný 
a figury lepší, ale je předčasné 
dělat jakékoliv konečné závěry.) 
16…Bxc3+ 17.bxc3 Qxe3+ 18.Bxe3 
Rg8! a kvůli hrozbě …Ke8 bílý 
ztratí nebohou věž, ještě třeba 
19.Bh6 Rg6, kdy bílé figury jedno-
duše nejsou s to udržet věž na f7 
naživu, jezdec je vázán ke g3 kvůli 
… Vg1+.
16.Bd1! Studená sprcha, černá 
dáma je chycena! 1–0

V neděli Litovel ukázala, že ještě 
pořád umí dělat zázraky. Posílila 
svou sestavu a, ač stále papírově 
slabší, nakonec udolala Lysou B 
(5:3). Na druhé straně zase A-tým 
neměl s frýdecko-místeckými příliš 
velkou práci, oslabená sestava týmu 
moravskoslezských borců na zad-
ních deskách zkrátka utrpěla od Lysé 
pořádný nářez. Zavěsil mimo jiné 
i Vojtěch Plát, jenž je velmi blízko 
toho ulovit v extralize svou poslední 
velmistrovskou normu (a protože 
ratingové podmínky již splnil, měli 
bychom brzy nového velmistra).
Uděláme malou kličku a nejdříve 
se krátce zastavíme v Brně: Rapid 
vydřel vítězství na Durasu (4,5:3,5) 
a Jičín deklasoval Lokomotivu 
(6,5:1,5). V Praze vyrabovaný Uni-
chess dorazil ještě ostravský La-
bortech (5:3) a napětí se dalo krájet 
i na pražské Galerii Royale, hrací 
místnosti Nového Boru, po v in-
farktové koncovce zápasu domácí 
ale s klikou odvrátili i druhý nájezd 
chacharů ze Slavoje (5:3).

Alexander Mišta

 Robert Kempinski
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KAREL MALINOVSKÝ (2460)
vs. ZBYNĚK HRÁČEK (2610) 
[B91] Najdorfova sicilská
tht Extraliga 16/17
SK Slavoj Poruba–1. ŠK Novoborský
Praha, 8. kolo, 26. 2. 2017

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 
Nf6 5.Nc3 a6 6.g3 Velmi solidní, leč 
poněkud neambiciózní způsob, jak 
Najdorfa traktovat.
Dnes je módní buď 6.h3; nebo 
6.Bg5, zejména kvůli populární 
repertoárové sérii Parimarjana 
Negiho.
6…e5 Ostatní možnosti, 6…e6; 
a 6…g6 vedou principiálně k úplně 
jinému druhu pozic, a ač jsou to 
také dobré tahy, naprosto zásadní 
a v duchu Najdorfovy varianty je jen 
řešení z partie.
7.Nde2 Be7 8.Bg2 0–0 Teorie chvíli 
razila cestu 8…b5, jenže bílý zde 
úspěšně obsazuje pole d5. 9.Nd5 
Nxd5 10.Qxd5 Ra7 11.Be3 Be6 
12.Qd2 Rd7 13.Nc3, s dalším Jc3–d5 
a velmi příjemnou výhodou.
9.0–0 Be6 10.h3 Největší problém 
bílého je jezdec e2, toho chce recy-
klovat manévrem přes g3 – v tom je 
v podstatě celá myšlenka systému 6. 
g3 (+nadbytečná kontrola klíčového 
bodu d5 pomocí bělopolného střel-
ce z g2). Černý mezitím rozumně 
dokončuje vývin.
10…Nbd7 11.g4 Rc8 12.Ng3 Tahy 
obou stran zatím působí velmi lo-
gicky (a také velmi logickými jsou), 
plynule přecházíme do střední hry.
12…h6 

XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7+p+nvlpzp-'

6p+-zplsn-zp&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+P+$

3+-sN-+-sNP#

2PzPP+-zPL+"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Užitečný profylaktický tah, někdy 
může vadit postup g4–g5 (dosud 
na něj měl černý k dispozici od-
skok …Jf6–h5), zároveň bílému už 

vývinové tahy docházejí a je zapotře-
bí si vyjasnit, co s pozicí bude dělat.
13.Nd5 Mám pocit, že tento tah 
dává černému až příliš jednoduchou 
hru – však uvidíte sami.
Upřímně řečeno je možné, že mám 
k pozicím s klínem na d5 určitou 
averzi, jenže ono i v partii bude mít 
bílý problém dokázat, že jeho pěš-
cová majorita na dámském křídle je 
k něčemu platná. Logicky vypadá 
také klidně zesílit pozici pomocí 
13.a4 Nb6 (co také jiného?) 14.Qf3! 
Takový tajemný tah vyžaduje menší 
osvětlení – bílý by rád zahrál Jf5, 
nechce, aby černý měl k dispozici 
protihru s …b7–b5 (proto hrál tah 
a2–a4) ani s …d6–d5, proto nejdříve 
přichystá manévr Vf1–d1. (Okamži-
té 14.Nf5 narazí na 14…d5! 15.a5 
(15.exd5 Bxf5 16.gxf5 Nc4 (hrozí 
…Jc4–d6 s koňskou dominancí) 
17.Ne4 Nxe4 18.Bxe4 Nd6 19.Qg4 Bg5 
20.Bxg5 Qxg5 a černý minimálně 
získá materiál nazpět po výměně 
dam, lehkých figur a dobrání na c2.) 
15…d4 16.axb6 dxc3 17.Qxd8 Bxd8=) 
Jediné, co proti plánu Vd1+Jf5 může 
černý zkusit, je okamžité 14…d5, to 
ale vede po 15.exd5 Nbxd5 16.Rd1 
Qa5 17.Nxd5 Bxd5 18.Rxd5 Nxd5 
19.Qxd5 Qe1+ 20.Kh2 Rxc2 21.Qe4 
Qxe4 22.Nxe4, do mírně lepší kon-
covky pro bílého (dvě figury za věž 
ještě není tolik cítit, protože bílá ar-
máda je velmi pasivní).
13…Bxd5 14.exd5 Ne8! Černý zakti-
vizuje pasivního střelce přes g5, slabé 
pole f5 pak pokryje pomocí …g7–g6 
a bude stát velmi pohodlně – přesně 

to je ten typ snadné hry, který mu 
jeho soupeř nemá dovolovat.
15.b3 Snaha zachovat „lepšího střel-
ce“ je chvályhodná, ale jestliže se 
přesune na b2, pak rozhodně lepší 
než kolega na g5 nebude. Na druhou 
stranu je těžké si představit, že bez 
černopolného střelce má bílý šanci 
jakkoliv prorazit.
15…Bg5 16.Bb2 g6 

XABCDEFGHY

8-+rwqntrk+(

7+p+n+p+-'

6p+-zp-+pzp&

5+-+Pzp-vl-%

4-+-+-+P+$

3+P+-+-sNP#

2PvLP+-zPL+"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Pohleďte, kterak se obraz pozice 
během několika tahů změnil. Černý 
ještě zahraje …Je8–f6, všechny jeho 
lehké figury budou stát relativně 
dobře, zatímco bílí střelci jen koušou 
do pěšcových řetězů a další postup 
pěšců na dámském křídle se ukáže 
být úplně fantaskním.
17.c4 Nef6 18.Qe2 Re8 19.Rad1 
Bílý se v partii vzdal aktivních am-
bicí, jenže pěšci nikam nepůjdou: 
19.b4? Nb6! a není jak slabé kameny 
neztratit.
19…Qa5 Cítíte také, jak jsou všechny 
tahy černého lehké a přirozené, za-
tímco bílý tápe sem a tam?
20.a3? Zbytečně oslabuje vlastní 
strukturu, v těžké pozici se ale dělají 
všechna rozhodnutí těžce. Prapůvod 
všech bílých problémů je ve špat-
né transformaci pozice postupem 
Jc3–d5.
20…Qc5 21.Rfe1 a5 Černý hraje za-
tím krásně. Zlepšil dámu, už hrozí 
natrhnout pěšcový řetěz soupeře 
pomocí …a4, není vidět protihra, 
zkrátka pozice jedna báseň.
22.Bf1 Qb6! Je čas začít sklízet.
23.Rb1!? Vykřičník před takový 
znouzectnostní tah jen za odvahu. 
Bílý se snaží alespoň něco změnit.
23.Qf3 Nc5 a pěšec b3 padne.
23…Qxb3 24.Bc1 Qxb1 25.Bxg5 
Qb3 26.Bxh6 Qxa3 27.Bc1 Qc5 

Karel Malinovský
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28.Qd2 Qb4? Toto je častý problém 
v situacích, kdy máte materiální 
převahu – snažíte se problém vyřešit 
s co nejmenší mírou rizika, jenže ve 
skutečnosti menší důrazností zmen-
šujete vlastní převahu.
Uznávám, že dopočítat přesné dů-
sledky tahu 28…e4!, který se vylože-
ně nabízí (černý okamžitě povyšuje 
pasivního jezdce d7 na poloboha), 
není úplně snadné, a vůbec si nejsem 
jist, zda bych řešení v partii našel 
sám, přesto musím černého profesio-
nálně zkritizovat. 29.Qh6 Ne5 Pustit 
jezdce na f3 nevypadá inteligentně, 
proto zřejmě 30.Be2 Nf3+ 31.Bxf3 
exf3 32.Rd1 Ústup na f1 je beznaděj-
ný, protože černá dáma se vrací do 
obrany přes d4. (32.Rxe8+ Rxe8 vede 
k matovému útoku na bílého krále, 
který je příliš slabý: 33.Bb2 (Obrat 
33.Be3 Rxe3! ještě mnohokrát uvi-
díme! 34.Qxe3 Qxe3 35.fxe3 a4–+) 
33…Re1+ 34.Nf1 Qxc4–+) V propoč-
tu asi stačí najít tah 32…Re2! 

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+p+-+p+-'

6-+-zp-snpwQ&

5zp-wqP+-+-%

4-+P+-+P+$

3+-+-+psNP#

2-+-+rzP-+"

1+-vLR+-mK-!

xabcdefghy

na to, aby bylo jasné, že je vymalo-
váno – černý je jednoduše rychlejší. 
33.Nxe2 (33.Be3 Rxe3 34.Qxe3 Qxe3 
35.fxe3 Rxc4–+) 33…fxe2 34.Re1 
Qd4–+ . Černý má vše pod kontrolou, 
získá ještě pěšce c4 a snadno vyhraje.
29.Qxb4 axb4 30.g5! I černá pozice 
má své slabiny a najednou realizace 
není zdaleka tak snadná, jak se zdála 
být.
30…Nh5 31.Ne4 Red8 Přimlouval 
bych se spíše za rozestavení 31…Ra8 
32.Nxd6 Reb8, Va8 je velmi silná, ale 
budiž.
32.Nxd6 Rb8 33.Bd2 b3 34.Be3? 
Jednoduše řečeno střelec měl jít na 
c3, aby v případě …Jc5 viselo e5.
34…b6 35.Ne4 Nf4? Odvetná chyba, 
časová tíseň holt dělá své.
Předpokládám, že Zbyněk zahrál 34. 
…b6 s intencí 35…Nc5!, což oprav-
du vyhrává – nelze na c5 dobrat, 
volný pěšec je bestiálně silný, jenže 
v propočtu se musela zjevit jakási 
fata morgana. 36.Bxc5 (Dobrání 
střelcem 36.Nxc5 bxc5 37.Bxc5 pro-
hrává ještě rychleji: 37…b2 38.Rb1 
Rb3–+ a …Vd8–a8–a1.; Motiv z par-
tie 36.Nd2 teď bílého nezachrání: 
36…b2 37.Rb1 Na4–+ s dalším 
…b6–b5 a rozhodujícím otevřením 
pozice.) 36…bxc5 37.Nxc5 b2 38.Rb1 
Nf4! Bílí pěšci se nehnou a hrozí ma-
névr Vb8–b6 + Vd8–a8–a1. Důležité 
je, že černý volňásek je nedotknutel-
ný: 39.Na4? Rb4! 40.Nxb2 Rdb8 se 
smrtící vazbou.

36.Rb1 Ra8 Možná plánované 
36…Nc5 narazí na 37.Nd2! se ziskem 
trumfu černé pozice – takže zpátky 
na stromy.
37.Nd2 b5 38.Bxf4 exf4 39.cxb5 Nb6 
40.Rxb3 Rxd5 41.Nf3 Kf8 42.Kg2 
Ke7 43.h4 Kd6 

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-sn-mk-+p+&

5+P+r+-zP-%

4-+-+-zp-zP$

3+R+-+N+-#

2-+-+-zPK+"

1+-+-+L+-!

xabcdefghy

Hru černého možná šlo v předcho-
zím trochu zlepšit, charakter boje 
by však byl stejný – černý minul 
svou šanci, pozice je spíše remízo-
vá a zde konkrétně už možná úplně 
rovná. Jak to v takových situacích 
bývá, přichází bod obratu.
44.Rb4 Ra4?! To vede už ke skuteč-
ně obtížným problémům a pozice 
drží vyloženě na vlásku.
Vcelku lidským způsobem remizo-
valo 44…Ra2 45.Rxf4 Ke7, kdy čer-
ný úspěšně drží linii a nic neztratí.
45.Rxa4 Nxa4 46.Bc4 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-+-mk-+p+&

5+P+r+-zP-%

4n+L+-zp-zP$

3+-+-+N+-#

2-+-+-zPK+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

46…Nb6? Rezignace.
Vynuceno bylo 46…Rf5 47.Nd4 
f3+ 48.Kg3 Re5. Ačkoliv 49.Bxf7 
vypadá velmi strašidelně, černý 
se drží pomocí 49…Nc3 50.Kxf3 
(50.Nxf3 Ne2+ 51.Kg2 Nf4+ 52.Kg3 
Ne2+= remizuje věčným šachem) 
50…Re4 51.Ne6 Rxh4 52.Nf4 Nxb5 
53.Bxg6, kdy vzniklá pozice je při-
remízlá, ačkoliv bílý samozřejmě 

Momentka ze zápasu Duras BVK Královo-Pole vs. ŠK AD Jičín
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bude zkoušet chvíli hrát na výhru. 
Lehká figura skoro vždy k vítězství 
potřebuje proti věži více než dva 
pěšce.
47.Bxd5 Kxd5 48.Nd2+– Najed-
nou má bílý pěšce více a výhru 
v jezdcovce z rukou již nepustí. 
Černý nemůže zároveň vykrýt sla-
bého floka f4 i volného pěšce.
48…Ke5 49.Kf3 Kf5 50.Nb3 Nc4 
Eliminace volného pěšce bílého 
pomocí krále by asi stála celé krá-
lovské křídlo, jenže to je prašť jako 
uhoď.
51.Nd4+ Ke5 52.Ne2 Nd2+ 53.Kg4 
Ne4 54.b6! A jde.
54…Kd6 55.f3 Nc5 56.Kxf4 Nd7 
57.b7 Kc7 58.Nc1! Poslední přes-
ný tah, bílý se na tempo stíhá pro-
drat k černým pěšcům.
58…Nc5 58…Kxb7 59.Nd3 Kc7 
60.Ne5 Nxe5 61.Kxe5 Kd7 62.Kf6 
Ke8 63.f4 Kf8 64.f5+– je rovněž 
beznadějné.

59.b8Q+ Kxb8 60.Ke5 Kc7 61.Kf6 
Nd7+ 62.Ke7 Vychází také 62.Kxf7 
Ne5+ 63.Kf6 Nxf3 64.h5!+–, řešení 
z partie je však praktičtější.
62…Ne5 63.f4 Nf3 64.Kxf7 Nxh4 
65.Nd3 Kd6 66.Ne5 Technika, to 
jsou nervy! 
1–0

Karty jsou rozdány, figurky jsou 
vrženy a finální tajenku se do-
zvíme na závěrečném trojkole 
31. 3. – 2. 4. v Brně na Fakultě 
stavební VUT. Bude zápas Novo-
borský – Lysá opravdu aprílový? 
Přijďte se podívat!

IM Tadeáš Kriebel

Průběžné pořadí po 8 kolech
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. Výstaviště Lysá nad Labem 9 0 0 27 54,5 39
2. 1. Novoborský ŠK 8 0 0 24 45,5 34
3. ŠK Rapid Pardubice 6 0 2 18 36,0 18
4. ŠK Slavoj Poruba 5 1 2 16 34,5 15
5. ŠK AD Jičín 4 0 4 12 35,0 20
6. Labortech Ostrava 3 3 2 12 33,5 14
7. ŠK města Lysá nad Labem 2 2 5 8 30,5 10
8. Prestige Photo Unichess 2 2 4 8 29,5 11
9. BŠŠ Frýdek Místek 2 2 4 8 29,0 14

10. ŠK DURAS BVK Královo Pole 0 3 5 3 26,0 9
11. Tatran Litovel 1 0 7 3 21,5 5
12. Lokomotiva Brno 0 1 7 1 16,5 4

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

25. 2. – 4. 3. 2017
České Budějovice. 4. Open QCC 
České Budějovice. Hraje se 
švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 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

4. 3. 2017
Dobrovice. 12. Dobrovický rapid 
Tereos TTD, a. s. Rapid šach. 
Turnaj 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

4. 3. 2017
Ostrava. Ostrava Polanka Open. 
Hraje se švýcarský systém na 
9 kol, 2 × 15 min, se zápočtem na 
FIDE rapid ELO a rapid LOK.
Marek Jelínek
marek@ostravskykonik.cz 

4. 3. 2017
Cheb. Valdštejnský kůň. Turnaj 
je zařazen do krajského přeboru 
mládeže 2016 – 2017. 7 kol švý-
carským systémem, 2×25 minut 
bez povinného zápisu. Kategorie: 
H+D 10 – 2008 a mladší, H+D 

12 – 2006–2007 a H+D 14 – 2004–
2005, H+D 16 – 2002–2003.
Václav Vítek
Tel.: 777 209 966 nebo 723 898 489
e-mail: jarpi@seznam.cz

5. 3. 2017
1. ligy – 9. kolo
www.chess.cz

11.–18. 3. 2017
Kouty nad Desnou. Mistrovství 
ČR mládeže a juniorů. MČR ju-
niorů a dorostenců hraje 12 účast-
níků systémem každý s každým, 
MČR mládeže se hraje v kategori-
ích H10, D10, H12, D12, H14, D14, 
H16 a D16 samostatně švýcarským 
systémem na 9 kol.
Zdeněk Fiala
731 00 63 64
chess.svetla@seznam.cz

11. 3. 2017
Písek. O putovní pohár starostky 
města Písku, 19. ročník. Hraje se 
švýcarským systémem na 9 kol 
tempem hry 2 × 20 minut. Výsled-
ky tohoto turnaje budou zaslány 
na zápočet LOK v rapidu.
Josef Streďák
Tel.: 777 769 501
j.stredak@seznam.cz

11. 3. 2017
Brno. Fischer Random Chess 
Open, hraného pro všechny fan-
dy devětsetšedesátek hraný jako 
přebor JMŠS ve Fischerově rapid 
šachu. Hraje se ve Veselé čajovně, 
2 × 15 minut, švýcarský systém 
na 9 kol. Finanční ceny. Přihlášky 
do 9. 3. 
Břetislav Eichler
Tel.: 777 884 722
bertachess@seznam.cz

12. 3. 1987 
Třicetiny oslaví ázerbájdžánský 
šachový velmistr Tejmur Radža-
bov, s ratingem 2710 je v součas-
nosti 35. hráčem světového žebříč-
ku. Jeho nejvyšší rating byl 2793, 
díky kterému mu patřilo 4. místo 
světového žebříčku. 

18.–19. 3. 2017
Bundesliga, 10. a 11. kolo 

19. 3. 1987 
2. ligy – 10. kolo
www.chess.cz

25. 3. 2017 
Dolní Benešov. Pátý turnaj Kraj-
ského přeboru mládeže v rapid 
šachu 2016–2017. Finále soutěže.
Radim Krupa
Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz

25. 3. 2017
Ústí nad Orlicí. 47. Orlická šachovni-
ce. Turnaj pro mládež. Žáci a žákyně 
narození 1. 1. 2002 a mladší. 9 kol 
švýcarským systémem v jedné sku-
pině, 12 minut na partii + 3 s na tah.
Martin Šmajzr
Tel.: 605 158 028
e-mail: smajzr@email.cz

31. 3. 1987
30.  narozeniny 
o s l av í  i n d i c k á 
velmistryně a mo-
mentální světová 
ž e n s k á  č t y ř k a 
Humpy Koneru. 
Titul WGM získala 
v roce 2001, o rok 

později na turnaji Memorial Elekes 
Grandmaster v Budapešti uhrála 
třetí GM normu a tím i titul GM 
jako nejmladší žena (ve věku 15 let, 
1 měsíc a 27 dní). 
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