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KASPAROV NA KONFERENCI 
O UMĚLÉ INTELIGENCI

Garri Karparov

Bývalý mistr světa 
Garri Karparov byl 
v minulých dnech 
hlavním řečníkem 
n a  k o n f e r e n c i 
o umělé inteligenci 
v kanadském Van-
couveru. Ve svém 

vystoupení hovořil především o sou-
časném vztahu člověka a stroje a také 
o svém zápolení s programem Deep 
Blue. Přiznal se, že ho po prohře s po-
čítačem v roce 1997 napadlo, jestli to 
neznamená konec jeho milované hry, 
ale rychle dospěl k závěru, že nikoli, 
a další roky ho v tom jen utvrdily. Do-
dal, že šachové programy silnější než 
Deep Blue má dnes každý k dispozici 
ve svých telefonech, ale lidé přesto 
hrají šachy mezi sebou. „Svět chce mít 
lidského mistra světa,“ řekl Kasparov.

BOHUSLAVICE PRO NAVARU

Trojice bohuslavických vítězů: zleva druhý 
Tadeáš Kriebel, vítěz David Navara a třetí 
Vojtěch Plát

Letošního 32. ročníku turnaje Bohu-
slavice OPEN zařazeného do seriálu 
Grand-Prix ČR v rapid šachu se zú-
častnilo rekordních 200 hráčů. Svoji 
suverénitu prokázal nejvýše nasaze-
ný velmistr David Navara, když po 
osmi výhrách a remíze v posledním 
kole s 8,5 bodu vyhrál s bodovým 
náskokem. Druhý skončil IM Ta-
deáš Kriebel a IM Vojtěch Plát (oba 
7,5 bodu), který jako jediný dokázal 
Davidu Navarovi odebrat půl bodu.

VELIKONOČNÍ ŠACHOVÉ TURNAJE

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V AKCI
Pokud by si někdo 
myslel, že období 
Velikonoc, které jsou 
oslavou zmrtvýchvstá-
ní Ježíše Krista, bude 
v letošním roce klidem 
zbraní (alespoň těch 
šachových), velmi by 
se mýlil. O Velikono-
cích nebo těsně po 
nich se totiž se superturnaji roztrhl 
pytel. Do turnajů se zapojili všichni 
hráči první světové desítky. Zatímco 
v německém Karlsruhe na turnaji 
Grenke hrála světová jednička Magnus 
Carlsen, trojka Fabiano Caruana, pětka 

Maxime Vachier-Lagrave 
a devítka Levon Aronjan, 
na Korčného memoriálu 
ve švýcarském Curychu 
bojovala čtyřka Vladimir 
Kramnik, šestka Hikaru 
Nakamura a sedmička 
Viswanathan Anand. No 
a zbývající tři – Wesley So 
(2.), Sergej Karjakin (8.) 

a Šachrijar Mamedjarov (10.) krátce po 
Velikonocích (21. 4.) začali hrát v ázer-
bájdžánském Šamkiru Memoriálu 
Vugara Gašimova (a s nimi také z Cu-
rychu cestující Vladimir Kramnik).

pokračování na straně 14

ZASE ILJUMŽINOV

Kirsan Iljumžinov

V minulém týdnu 
Kirsan Iljumžinov 
oficiálně ozná-
mil, že se bude 
ucházet o post 
prezidenta FIDE 
i při následujících 
volbách v roce 

2018. Oznámení přišlo jen ně-
kolik dní po mimořádné schů-
zi Prezidentské rady FIDE, kde 
se řešila kauza jeho odstou-
pení-neodstoupení z postu 
prezidenta FIDE (o kauze 
jsme informovali v č. 13 a 14). 
Výsledkem rady bylo sice po-
tvrzení, že Iljumžinov zůstává 
nadále prezidentem FIDE, byť 
s nižšími pravomocemi, ale 
zároveň bylo konstatováno, že 
pokud americké sankce proti 
Iljumžinovovi zůstanou v plat-
nosti, neměl by v roce 2018 
kandidovat. Proto je toto nej-
novější vyhlášení o kandidatu-
ře, jen několik dní po jednání, 
velmi překvapivé a dosti popu-
dilo členy Prezidentské rady. 
Georgios Makropulos, který 
Iljumžinova na postu prezi-
denta FIDE po dobu sankcí za-
stupuje, k tomu řekl: „Je jasné, 
že kvůli sankcím máme vážné 
problémy. Mnoho západních 
sponzorů nechce kvůli tomu 
s FIDE spolupracovat. Je velmi 
nepravděpodobné, že by ně-
kdo z nás členů Prezidentské 
rady v příštích volbách Kirsana 
podpořil.“

VYDÁVÁ PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST
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Na turnaji v Karlsruhe naprosto 
dominoval Levon Aronjan.
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MISTRYNÍ EVROPY ŽEN  
NANA DZAGNIDZEOVÁ

N. Dzagnidzeová

V lotyšské Rize 
proběhlo letošní 
mistrovství Evropy 
žen. V konkurenci 
144 hráček z 33 fe-
derací v jedenác-
tikolovém turnaji 
vyhrála s 8,5 bodu 

Gruzínka Nana Dzagnidzeová. 
Další medaile vybojovaly ruské 
hráčky Alexandra Gorjačkino-
vá a Alisa Galliamovová. Česká 
reprezentantka Joanna Worek 
bude chtít na ME asi rychle za-
pomenout, skončila se 4,5 bodu 
na 116. místě a na ratingu ztratila 
83 bodů.
Oku lahodící kombinace se zrodila 
v partii hráček z nižších pater star-
tovního pole:

Julia Makková (2069) 
vs. Lilit Galojanová (2290)
ME žen 2017, 5. kolo, 15. 4. 2017
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31…Dg2+!! 32.Vxg2 Vxg2+ 
33.Kh1 Vgxf2+ 34.Kg1 Vg2+ 
35.Kh1 Vxf1#
0–1

JAN VYKOUK S NORMOU IM

Jan Vykouk

N a  z a v ř e n é m 
t u r n a j i  C h e s s 
Masters Pieniny 
2017 s možností 
plnit normy GM 
a IM hráčů tř í 
středoevropských 
států v Lesnici na 

Slovensku obsadili naši muži po-
zice ve druhé polovině výsledkové 
listiny, přesto ale nejlepší z našich, 
mladý FM Jan Vykouk, který 

ziskem 4,5 obsadil 6. místo, vybo-
joval normu IM. Sedmý skončil IM 
Tomáš Kraus se 4 body a osmý se 
3,5 bodu GM Štěpán Žilka. Vyhrál 
IM Slovák Viktor Gažík se 6 body 
o půlbod před Rakušanem Valen-
tinem Dragnevem a další půlbod 
před dalším Rakušanem Davidem 
Shengeliou.
Na souběžně hraném turnaji 
Chess Ladies Pieniny 2017 (za-
vřený turnaj žen o normy WIM) 
vyhrála Slovenka Eva Repková se 
6,5 bodu, druhé místo obsadila se 
stejným bodovým ziskem nejlepší 
z českých hráček Nataša Richte-
rová. Třetí místo obsadila další 
Češka Nela Pýchová, která měla 
k normě WIM blízko. Slabším zá-
věrem (1 ze 4) se dostala „jen“ na 
5,5 bodu, k normě chyběl bohužel 
jeden bod. Třetí z českých repre-
zentantek Natálie Kaňáková skon-
čila také s 5,5 bodu na 4. místě. 

MISTROVSTVÍ ČR V RAPIDECH 
JUNIORŮ
O Velikonocích proběhlo ve Vyš-
kově mistrovství ČR v rapid šachu 
pro kategorie do 16, 18 a 20 let. 
Celkovým vítězem se stal Jiří Liška 
z 1. Novoborského ŠK před Joná-
šem Eretem a Martinem Simetem 
(oba ŠK Sokol Klatovy). Mezi dív-
kami byla nejlepší Michaela Nová 
ze 2222 ŠK Polabiny před Sofií Při-
bylovou z PORGu Praha a Eliškou 
Vavřínkovou z Lokomotivy Brno.

KLATOVY OVLÁDLY MISTROVSTVÍ 
ČR DRUŽSTEV MLÁDEŽE
Letošní sezónu mistrovství ČR 
družstev mládeže ovládl Sokol 
Klatovy. Ve finálové části neztratili 
klatovští hráči ani jeden bod, při 
závěrečném dubnovém víkendu 
své soupeře jasně deklasovali (Or-
lová 5:1, Frýdek-Místek 4,5:1,5, 
Polabiny 4,5:1,5 a Staré Město také 
4,5:1,5) a s 21 body vyhráli před 
druhou Vlašimí o neskutečných 
8 bodů. Třetí místo s 10 body 
obsadila OAZA Praha. Finále B 
o konečné 9. místo vyhrála praž-
ská Bohemka. Z nejvyšší soutěže 
sestupují Polička, Hošťálková, Lo-
komotiva Brno a Buštěhrad, které 

pro příští sezónu nahradí vítězové 
1. lig ŠK Karlovy Vary, Horní Strop-
nice, Kuřim a  Interchess Frýdek-
-Místek (byť velmi těšně, až na 
třetí pomocné kritérium).
Pěkné vedení útoku předvedla 
jedna z opor klatovských vítězů 
Martin Simet:

Matyáš Kovařík (1858) 
vs. Martin Simet (2200)
Mistrovství ČR družstev mládeže 
16/17, Staré Město–Klatovy
23. 4. 2017
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29…d5! 
Hrozba Sa3 s matem nebo ziskem 
figury neumožňuje braní pěšce.
30.Vdd1 Sc4
Šlo také 30…dxe4 31.Sxe4 Sd6!, 
což bílého stojí kvalitu.
31.Vh3 Sa3 32.Kd2 Sb4+ 33.Ke3 
Sxb3 34.cxb3 Jc3 35.Vg1?

Mistrovská sestava Sokola Klatovy, dole 
zleva Lada Doležalová, Lukáš Dolanský, 
Jitka Jánská, stojící zleva Martin Simet, Jan 
Miesbauer, Jonáš Eret a Tomáš Hurdzan

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ
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Bílému se asi nechtělo 35.Vd2 pro 
35…Vxd2 36.Kxd2 Jxe4+–+. Takto 
ale vznikají pěkné obrazce.
35…Sc5! 36.Sf3? V8xb3 37.Kd3 
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37…Sxd4
To samozřejmě také vyhrává, ale 
pěkný mat s velkou parádou mohl 
nastat po 37…Ja2+! 38.Jxb3 Jb4+ 
39.Kc3 Vc2#.
38.Kxd4 Jb5+ 39.Ke5 f6+ 
A ještě jedna parádička zůstala za 
oponou 39…Vxf3!! 40.Vxf3 Ve2 
s nekrytelným matem 41…Vxe4#.
40.Kxe6 dxe4 41.Sg2 Vxg2 
42.Vxb3 Vxg1 43.Vxb5 e3 
A černý výhodu uplatnil k výhře.
0–1

TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ
Ve Frýdku-Místku proběhl již 
38. ročník mezinárodního tur-
naje mládeže „Turnaj šachových 

nadějí“. Opět jako každoročně 
se sjela výborná konkurence, ve 
třech turnajích mládeže startovalo 
220 hráčů z 9 federací, v doprovod-
ném Openu Pobeskydí, který se 
7,5 bodu ovládl český reprezentant 
Vojtěch Plát, hrálo dalších 82 hrá-
čů. Turnaj do 15 let vyhrál ziskem 
7,5 bodu Martin Nehyba ze Soko-
la Skalička, druhý byl Angličan 
Federicco Rocco (7 bodů) a třetí 
Jakub Voříšek ze Spartaku Vlašim. 
Turnaj do 12 let vyhrál Richard 
Stalmach z BŠŠ před Angličanem 
Christophereem Tombolisem (oba 
6,5 bodu) a Filipem Neumanem 
z Orlové (6 bodů). Z vítězství v tur-
naji do 9 let se radoval Karel Brožka 
z Polabin před Tadeášem Hladkým 
z Brna (oba 7,5 bodu) a Jáchymem 
Němcem z Říčan (6 bodů).

VELIKONOČNÍ TURNAJE PO ČESKU
Dobu Velikonočních svátků vy- 
užili pořadatelé nejen ve světě, ale 
také u nás doma. Kromě Turnaje 
Šachových nadějí a MČR v rapidu 
juniorů, o kterých informujeme 
samostatně, se konaly veliko-
noční turnaje po celém území 
České republiky: turnaj v Táboře 
O pohár Mistra Jana 2017 vyhráli 
domácí Luděk Mézsáros (turnaj 
Kotnov) a Pavel Procházka (turnaj 
Lužnice). Vítězem mezinárodní 

FIDE openu v Praze se stal Turek 
Ali Polatel, Velikonočního be-
ránka v Kolíně vybojovali Michal 
Döme z Lysé nad Labem (turnaj 
starších) a Tomáš Sedmihradský 
z Čelákovic (turnaj mladších). 
V Plzni se z vítězství radoval Petr 
Aubrecht z Bohemians Praha, ra-
pid v Hejnici vyhrál Martin Honc, 
v Kyselovicích Petr Koutný. Veli-
konoční gambit v Praze měl vítěze 
v Miroslavu Hašplovi ze Sokola 
Vyšehrad, bleskový HAIVA Open 
v Hodonici ovládl Roman Matula, 
turnaj přátelství v Olomouci Jakub 
Vaculík z Velkých Losin. Vítězství 
na 20. ročníku Memoriálu Viktora 
Tietze v rapidu v Karlových Va-
rech vybojoval Jan Šlampa z Údlic 
a Hostinném vyhrál bleskový tur-
naj Jaroslav Flašar z Hořic.

TRALEE CLASSIC

Petr Neuman

Na turnaji Tralee 
Classic v Irsku 
se výborně uvedl 
český velmistr Petr 
Neuman. Po devíti 
kolech zavřeného 
turnaje vybojo-
val bez porážky 

6,5 bodu a obsadil 2. místo. Vítěz-
ný Polák GM Miroslaw Grabarczyk 
získal o bod více, třetí skončil do-
mácí Ir FM Conor O Donnell.

KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

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

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

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

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

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

Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.

• velmistr Vlastimil Hort •

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

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
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FOTOSOUTĚŽ – ŠACHY  
V KAVÁRNÁCH A HOSPODÁCH

VYHRÁL  
PROFÍK  
Z BLESKU
Smutná herečka Marie Kružíková s čer-
veným vínem nad zoufalou šachovou 
pozicí či skupinka pantátů z podtatranské 
krčmy – to jsou témata některých me-
dailových snímků z šachové fotosoutěže 
z hospod a kaváren. 

Vítězem se stal fotograf deníku Blesk Michal 
Protivanský, který nafotil sérii fotografií 
z pražské kavárny Unijazz. Na druhém 
místě skončil loňský vítěz Robert Štáffen se 
snímky z podtatranské krčmy. A o třetí mís-
to se rozdělili fotografka Pražské šachové 
společnosti Anežka Kružíková (aranžované 
snímky její sestry, herečky Marie Kružíko-
vé) a Břetislav Eichler (reportážní fotografie 
z turnaje ve Fischerových šachách v brněn-
ské čajovně Utopie). 
Čtyři nejlepší snímky si můžete prohléd-
nout vpravo, více prací od vítězných autorů 
a také od fotografů, kteří dostali od poroty 
pochvalnou zmínku (Nicoleta Gomes, Lu-
děk Sedlák a Jolana Tomíčková), najdete na 
facebookovém profilu Chess Cafe. 

Patnáct nejlepších snímků bude vystaveno 
na výstavě v Michnově paláci v Praze na 
Kampě od 15. do 18. června, během šacho-
vého festivalu ČEZ CHESS TROPHY 2017. 
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 15. června 
od 15.00. 

Do druhého ročníku soutěže o nejhezčí 
šachovou fotku z hospod a kaváren se zapo-
jilo celkem šestnáct fotografů, kteří zaslali 
66 snímků. 
Vítězové budou odměněni vouchery Centra 
FotoŠkoda a fotografickými publikacemi 
z nakladatelství Torst, sponzorů soutěže. 
Soutěž organizovala společnost Šach Mat 
za podpory Šachového svazu ČR a Pražské 
šachové společnosti.

Pavel Matocha

1. místo - Michal Protivanský 

2. místo Robert Štáffen 

3. místo Anežka Kružíková 

3. místo - Břetislav Eichler 



POD ZÁŠTITOU STAROSTY PRAHY 1 
ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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PRAŽSKÉ SOUTĚŽE 2017

V HONOSNÝCH SÁLECH I VE ŠPELUŇKÁCH
Letošní pražská šachová sezóna 
je za námi, pomyslné medaile 
rozdány a figurky přinejlepším 
do otevření letních zahrádek letí 
do kouta. Nahlédněme do tabu-
lek, soupisek a temných zákoutí 
šachové hry.

Organismus pražských soutěží je 
pozoruhodná struktura, najdeme 
v ní jak šachisty začátečníky, tak 
i šachisty profesionály. Cestička 
jak z labyrintu tříd a přeborů, tak 
i do něj je nesmírně úzká a zrádná. 
Totiž dobýt vítězství v soutěži nej-
vyšší, Přeborové skupině, která si 
v ničem nezadá s o stupínek vyšší 
druhou národní ligou, je velmi ob-
tížné. Stejně tak i sestoupit do Pře-
borové skupiny je nelidský úkol, 
protože další specifikum labyrintu 
je, že se všechny jeho partie hrají 
večer přes týden a vítězové skupi-
ny se logicky obávají, že by přesun 
na víkendový režim byl pro jejich 
soupisky likvidační.
Tento rok nejvyšší soutěž ovládlo 
družstvo Pankrác C pod taktov-
kou mezinárodního mistra Rado-
slava Doležala. Druhou postu-
povou příčku obsadilo áčko Loko 
Praha a jen těsně bronzový bývalý 
mistr české extraligy Mahrla Pra-
ha (pro změnu s mistry Čechem 
a Špačkem). Na chvostu tabulky 
se krčí DDM a Praga.
I v o stupínek nižší I. třídě na-
lezneme plejádu mezinárodně 
ostřílených borců (nerad bych na 
někoho zapomněl), a dokonce dva 
velmistry Neumana a Vološina 
v barvách Smíchova. Paradoxně 
právě Smíchovští se z druhé první 
třídy (pravda, stálo by za to vymy-
slet pro dvě rovnoběžné I. třídy 
kreativnější rozlišení než číslová-
ní) spolu s LISOu (nezachránila je 
ani velmistryně Eliška Richtrová) 
propadli do hlubin labyrintu, na-
horu stoupá céčko Bohemians 
vedené mezinárodním mistrem 
Janem Sodomou.

Udělejme krok vedle do první 
první třídy. Postupují Vršovice 
B, vlasy si musí rvát Bohemians, 
když jejich družstvo E vstřelilo 
vlastní gól mužstvu D, důsled-
kem čehož padly oba mančafty. 
Expedicí do pražských sklepení 
a různých jiných umístění klubo-
ven se druhým rokem účastní i váš 
skromný autor. Najít zápisy celých 
partií, natož pak partie dostatečné 
celistvosti a didaktičnosti, je ne-
snadné. Čtenář se snad nechá po-
učit o tom, jak se v poslední době 
zabíjí v Praze draci, ač krásy je na 
tom málo.

TADEÁŠ KRIEBEL 
vs. MARTIN CUHRA 
Dračí varianta Sicilské [B77]
Přebor Prahy I. třída sk.11, 9. k.
GROP D – OAZA B, 15. 3. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jc6 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 d6
Nuance správných pořadí tahů 
jsou 7…0–0 8.Sb3 d6 (Jedině v pří-
padě 8…a5 bílý nehraje velkou, 
nýbrž malou rošádu. 9.0–0 a4 (Ši-
kovné je vědět, že po 9…d6 je vý-
hodné nenechat černého vyměnit 

jezdce tahem 10.Jdb5) 10.Jxa4 
Jxe4 11.Jb5 a c2-c4. Černý variantu 
už dávno nehraje. Poměrně čer- 
stvý problém je tah 8…Ve8!? a více 
už k zahájení neřeknu). 
8.f3 0–0 9.Sb3 Sd7 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpp+lzppvlp'

6-+nzp-snp+&

5+-+-+-+-%

4-+-sNP+-+$

3+LsN-vLP+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-+QmK-+R!

xabcdefghy

10.h4!? 
Mimo jiné recept z kuchařky 
Parimarjana Negiho. Standardní 
reakce je… 
10…h5 
…a po přirozeném…
11.Dd2 Vc8
…přijde hlavní myšlenka bílého: 
11…Je5 12.g4! hxg4 13.h5 Jxh5 
14.f4 Jf3+ 15.Jxf3 gxf3 16.f5 s úto-
kem. Je to standardní postup, bílý 
prostě obětuje, co to dá.
12.Jxc6!? 

IM Tadeáš KriebelIM Pavel Čech
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Jakmile kůň skočí na e5, umí být 
pořádný prevít, proto je docela lo-
gické se jej pokusit zbavit. 
12…Sxc6? 
Je zajímavé, že stejnou pozici 
jsem ve stejné soutěži na šachov-
nici dostal o pár kol později, braní 
pěšcem možná působí po tahu 
…Va8-c8 trochu kontraintuitivně. 
Nicméně principiální je právě 
12…bxc6, kacířsky smělý útok se 
rozvíjí třeba 13.g4! hxg4 14.h5! 
Jxh5 15.0–0–0 gxf3 16.Sh6‚ 
XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7zp-+lzppvl-'

6-+pzp-+pvL&

5+-+-+-+n%

4-+-+P+-+$

3+LsN-+p+-#

2PzPPwQ-+-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

s dalším Vdg1 a brutálním tlakem 
na soupeřova krále. 
13.Sh6?!
Ještě silnější je 13.0–0–0, což se 
stalo v oné druhé zmiňované 
partii. Pointa je, že černý nemůže 
udělat rychlou protihru s …b5, 
protože 13…b5 14.Sxa7! nevypadá 
jako plná kompenzace.
13…Da5 
Objektivně lepší a rychlejší je 
13…b5!, dáma na a5 s pěšcovým 
nástupem dohromady nejde.
14.0–0–0 Kh7 15.Sg5! 
Přilákání černého krále na h7 se 
hodí, pokud bílý nedostane dámu 
na h6, výměna černopolných střel-
ců ho tolik netáhne. Mnohem zají-
mavější obranná figura je Jf6, jenž 
kryje kritické body g4 a h5. 
15…b5 16.Kb1 
Užitečný tah, vadilo hlavně vazbící 
…Sg7-h6 po výměně jezdce na f6. 
16…b4 17.Jd5 Sxd5 18.exd5 Vc7? 
Liknavost se v podobných ostrých 
pozicích skoro nikdy nevyplácí. 
Přirozené bylo nachystat postup 
a-pěšce pomocí 18…Db5 a ne-
plýtvat zdroje na …Vc7. Bílý stojí 
po 19.Dd3 (protiútok je teď moc 
rychlý) 19…Dxd3 20.Vxd3 s dvo-
jicí střelců nesporně lépe, ale nic 
vážného se také neděje.

19.g4? 
Přejdeme nyní do šavlovací fáze, 
ačkoliv vše šlo vyřešit mnohem 
elegantněji. Partie je hezkým pří-
kladem na klasické manévry, ač do 
určité míry neprovedené. 19.a4! li-
kvidovalo veškeré naděje černého 
na dámském křídle, protože dáma 
a5 je ve vazbě, po čemž by si bílý 
na druhé straně mohl dělat, coko-
liv by se mu zamanulo.
19…Db5 20.Sxf6 Sxf6 21.gxh5 
Vše je vynuceno. 
21…a5 22.hxg6+ fxg6 23.h5 g5 
24.f4 
Zajímavá je varianta 24.Vdg1 a4 
25.Vxg5 Sxg5 26.Dxg5 Vg8 27.Df5+ 
Kh8 28.Df4, kdy má černý jediný 
tah – hrozí mu mat a zároveň musí 
pokrýt pole c2. 28…Vg2 a bílý musí 
vynutit věčný šach. (28…Kh7? 
XABCDEFGHY

8-+-+-+r+(

7+-tr-zp-+k'

6-+-zp-+-+&

5+q+P+-+P%

4pzp-+-wQ-+$

3+L+-+P+-#

2PzPP+-+-+"

1+K+-+-+R!

xabcdefghy

29.c4!!+– s rozhodujícím efektem 
zapojuje mrtvolu Sb3) 29.Df8+ 
Kh7 30.Df7+ Kh8 31.Df8+. 
24…a4? 
Upřímně řečeno nevím, jak jsem 
si představoval pozici po 24…g4. 

Usvědčující zápis partie již k dis-
pozici nemám, ale je docela dobře 
možné, že jsem se nechal unést 
v partii následujícími zápletkami 
:) 25.Dd3+ bílý pravděpodobně 
musí udělat, ale ač má pěšce více, 
není jasné, kdo v koncovce stojí 
lépe – bílý střelec je pasivní a pě-
šec f4 velmi slabý.
25.fxg5 axb3 26.cxb3! 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7+-tr-zp-+k'

6-+-zp-vl-+&

5+q+P+-zPP%

4-zp-+-+-+$

3+P+-+-+-#

2PzP-wQ-+-+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

Dva pěšci před králem bohatě 
kompenzují materiální deficit. Dů-
ležité je dobrat na b3 c-pěšcem, ať 
se na a-sloupci nezjeví po …Da5, 
…Va8 zákeřní duchové. 26.axb3 
Da5 27.gxf6 Va8 28.Dd3+ Kh8 
29.Kc1 není tak čisté, ačkoliv bílý 
by měl vyhrát i tak. 
26…Se5 27.g6+ Kg8 28.g7 
Alternativní cestou k vítězství je 
28.h6, ale nebyl jsem si jist po-
zicí vznikající po 28…Dd7 29.g7 
Df5+ 30.Ka1 Va8, kdy hrozí vzetí 
na a2 s matem. Jenže jsem ne-
dopočetl do konce 31.h7+ Kxg7 
32.h8D+ Vxh8, kdy jsem se díval 
pouze na šach Vdg1+. Jenže vy-
hrává 33.Vhg1+! Kh7 (33…Kf7 
34.Vdf1+– je klíčový rozdíl oproti 
pozici ve variantě 33. Vdg1+, kdy 
by se černý vymluvil výměnou 
věží na h1) 34.Dg2+– a mat. 
28…Vf4?! 
Odpor by prodloužilo 28…Sxg7, 
i když bílý má v rukou všechny 
trumfy. 29.Vhg1+–. Hrozí braní 
na g7 a h5-h6, bílý získává figuru 
s úroky zpátky a jeho pozice je 
hladce vyhraná.
29.h6+- 
Říká se, že dva volní spojení pěšci 
na šesté řadě jsou silnější než věž, 
tihle dva už aspirují na dámu. 
29…Kh7 30.Vdg1 Vc8 

WGM Eliška Richtrová
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XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7+-+-zp-zPk'

6-+-zp-+-zP&

5+q+Pvl-+-%

4-zp-+-tr-+$

3+P+-+-+-#

2PzP-wQ-+-+"

1+K+-+-tRR!

xabcdefghy

31.Dc2+! 
Dloubáček na závěr, drak je mr-
tev – 31….Vxc2 32.g8D#.
1–0

Košatý je strom i blíže u koře-
nů – jednu z II. tříd (s poetickým 
symetrickým příčestím „skupina 
21“) ovládl ŠK Aurora (tým pod 
vedením Julie Movsesjanové si se 
svým jmenovcem v ničem neza-
dal), opouští ji naopak sympatický 
ženský tým Unichess Ž, v druhé 
skupině zase objevíme mezinárod-
ního mistra Černouška, ač soutěž 
vyhrál Pankrác bez titulovaných 
hráčů. 
Než bychom se úplně rozkošatili 
(a vzdali čest a slávu vítězům 
nejnižších tříd, USK Praha B, ŠK 
Praha 4 A, Steinitz – Makabi a ŠK 
Loko C), rád bych zdůraznil snad 
nejdůležitější mantru v šachu, 
jejíž důležitost ve mně pražské 
soutěže jen posílily – nikdy se 
nevzdávat!

RADOMÍR VACEK (2049)  
vs. KAREL KOPIČKA (2044)
Přebor Prahy I. třída sk.11, 6.k. Bo-
hemians D – GROP D, 22. 3. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7zp-+-tR-+-'

6-zp-mk-vL-+&

5+-+P+-zp-%

4P+P+-zp-+$

3+-+K+-+-#

2r+-+-zp-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Podobné tragikomedie najdete 
většinou jen v knížkách typu „Psy-
chologický průvodce šachovou 
partií“. Můj týmový spoluhráč, 
nervózně posedávající na posled-
ních vteřinách (v přeboru se ne-
přidává), dával posledních několik 
tahů svému soupeři mstivé šachy, 
ale konec se neodvratně blížil. Leč 
po jednom z posledních záškod-
nických šachů…
51.Ve6+ 
…černý (a to měl na tachometru 
desítky minut daleko do časové 
tísně!) nic zlého netuše neutíkal 
králem k poli a8, pryč od šachů, 
nýbrž potáhnul… 
51…Kc5?? 
po čemž se nebe nad stadionem 
Bohemians zavřelo, Bůh odvrátil 
svůj zrak jinam a domácího kapi-
tána ranila mrtvice. 
52.Se7# 

XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7zp-+-vL-+-'

6-zp-+R+-+&

5+-mkP+-zp-%

4P+P+-zp-+$

3+-+K+-+-#

2r+-+-zp-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Jak umí být šachy někdy kruté! 
1–0

Tadeáš Kriebel

IM Lukáš Černoušek

KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

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

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

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

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

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

Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.

• velmistr Vlastimil Hort •

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

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL



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

www.praguechess.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

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

13. – 17. října 2017
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Z PŘIPRAVOVANÉ KNIHY O KARLU HROMÁDKOVI

STATEČNÝ SAMOROST 
Připomínáme si v těchto dnech 
130 výročí narození zapome-
nutého českého šachového 
mistra a statečného legionáře 
Karla Hromádky. Hromádkovou 
indickou či vídeňskou budou 
vyznavači těchto zahájení jistě 
znát, ale co víme o životě tohoto 
mimořádného člověka?

Pražská šachová společnost při-
pravuje k vydání knihu o jeho 
životě a šachovém díle, na které 
se autorsky podíleli dlouholetý 
předseda šachového oddílu Dukla 
Praha (dříve Dům armády) Rudolf 
Soukal, šachový historik Jan Ka-
lendovský a velmistr Robert Cvek.
Karel Hromádka se narodil v Pra-
ze v roce 1887 v početné rodině 
chudého kožešníka a přes nedob-
rou finanční situaci rodiny se mu 
podařilo na výbornou absolvovat 
gymnázium v Litomyšli. Pokra-
čoval ve studiích na Filozofické 
fakultě Karlovy univerzity, ta však 
byla přerušena první světovou 
válkou. Brzy byl odveden do ra-
kousko-uherské armády a s celým 
regimentem přeložen na východní 
frontu do Haliče. Blízká přítom-
nost hranice a jeho nenávist vůči 
službě rakouskému císařství ho 
vedla k tomu, že stejně jako celá 
řada jeho českých spolubojovníků 
při nejbližší příležitosti hranici 
přešel a přidal se k ruské armádě. 
Po roce stráveném v zajateckém 
táboře vstoupil v červenci 1916 
do nově ustanovených českoslo-
venských legií a byl zařazen do 
3. praporu 1. střeleckého pluku 
Jana Husi. Legionáři byli zařazeni 
v rámci ruského velení do malých 
jednotek a využíváni k výzvědným 
akcím proti německým a rakous-
ko-uherským jednotkám. Přísluš-
níci legionářských jednotek v noci 
pronikali do nepřátelského týlu, 
kde zajímali zajatce, vyslýchali je 

a pak i s výsledky výslechů pře-
dávali Rusům. Ruskému velení se 
akce velmi zamlouvaly a postup-
ně povolovalo vytváření dalších 

jednotek, až vznikla malá armáda 
schopná větších bojových akcí. 
První bitva československé bri-
gády se odehrála 3. července 
1917 u Zborova. Po tvrdém boji 
legionáři prorazili silné postavení 
německých a rakousko-uherských 
jednotek a zajali velké množství 
nepřátelských vojáků a důstojní-
ků. Vítězný boj československých 
legionářů měl velký dějinný dopad 
a posloužil T. G. Masarykovi při 
jednáních směřujícím ke vzniku 
samostatné Československé re-
publiky v roce 1918.
Karel Hromádka byl za zásluhy 
v boji proti německým a rakous-
kým vojenským jednotkám po-
výšen do hodnosti důstojníka. 
V té době se spřátelil s Václavem 
Doudou, který vyřezal ze dřeva ša-
chové figurky představující ruskou 
a tureckou armádu. Tyto figurky 
se později podařilo Karlu Hro-
mádkovi propašovat až do vlasti. 
Václav Douda takové štěstí neměl, 

Karel Hromádka jako praporčík kulometné 
roty 1. čs. střeleckého pluku Mistra Jana 
Husi. Fotografie byla pořízena v únoru 1918 
během ústupu z Ukrajiny.

Šachová partie rakousko-uherských námořníků na palubě lodi Habsburg
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krátce po předání šachových figu-
rek Karlovi Hromádkovi padl a byl 
pohřben v Rusku.
Český šachový mistr zažil v Rusku 
rozpad carské armády i sovětskou 
revoluci. Po uzavřením brestlitev-
ského míru mezi sovětským Rus-
kem a státy Čtyřspolku 3. března 
1918 se příslušníci českosloven-
ských legií rozhodli přesunout  
vlakem přes Sibiř do Vladivostoku, 
kde by se nalodili na loď připrave-
nou k jejich transportu na západní 
frontu. Československým legioná-
řům se podařilo obsadit sibiřskou 
magistrálu a s ukořistěnými obrně-
ným vlaky, vybavenými kulomety 
a děly, zamířili k vytčenému cíli. 
Cesta nehostinnou krajinou, kde 
malá armáda českých a sloven-
ských vojáků byla považována za 
nepřítele, byla nesmírně dramatic-
ká. Během tisíce kilometrů dlou-
hého přesunu došlo několikrát 
k útokům ze strany Rudé armády, 
při jenom z nich obzvláště těžkém 
poblíže Pemzy byl Karel Hro-
mádka vážně zraněn po bodnutí 
bajonetem a kulkou v obou před-
loktích a hrudníku. Přes tato těžká 
zranění se po čtyřkilometrovém 
běhu dostal zpět do vlaku, kde 
upadl do bezvědomí. Následně se 
podrobil sérii sedmadvaceti opera-
cí, většinou bez narkózy, aby poté, 
společně s dalšími pokračoval do 
Vladivostoku, kde se společně 
s dalšími druhy nalodil na loď. Ta 

je díky technické závadě zavezla 
do Japonska, kde při vynucené 
přestávce v Kobe sehrál Karel Hro-
mádka několik simultánek proti 
členům spojeneckých vojsk a míst-
ním šachistům.
Po návratu do vlasti, nyní už čes-
koslovenské, vstoupil do armády. 
V roce 1920 se Karel Hromádka 
oženil s Marií a měl s ní dva syny. 
Prvorozený Vladimír se narodil 
v roce 1921 a mladší Milan přišel 
na svět o dva roky později. V ar-
mádě působil Karel Hromádka 
v hodnosti podplukovníka až do 
roku 1939, kdy byla českosloven-
ská armáda po obsazení republiky 
německými fašisty rozpuštěna. 
Stal se tak předčasným důchod-
cem, ale výměra jeho důchodu mu 
byla za aktivní účast v boji proti 
Němcům coby legionáři patřičně 
zkrácena. Nebyl to ale jediný trest, 
spolu s rodinou byl z bytu v Dej-
vicích vystěhován a jen díky ša-
chovým přátelům se mu podařilo 
získat malý byt na Žižkově.
Staršího Hromádkova syna Vla-
dimíra poslali nacisté v roce 1941 
na nucené práce do Německa, 
kde byl až téměř do konce války. 
Mladší syn Milan, aby se vyhnul 
stejné deportaci, vstoupil do slu-
žeb české policie. Po vypuknutí 
Pražského povstání v květnu 1945 
byl jedním z prvních, kdo bojoval 
proti Němcům při boji o převzetí 
Telefonní centrály na Žižkově a boji 

Šachy, které si ze Sibiře přivezl legionář Josef Bulíček, příslušník 9. střeleckého pluku K. H. Borovského.

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

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

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života

Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš

Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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o Radiopalác na Vinohradech. 
U policie a později u SNB působil 
i po skončení války a současně stu-
doval práva na Karlově univerzitě. 
Po komunistickém puči v únoru 
1948 byl prohlášen za nepřítele lidu 
a před trestem se zachránil útěkem 
do západního Německa, odtud 
pokračoval do Kanady. Jeho další 
osud není znám. Kvůli emigraci 
bratra byl první Hromádkův syn 
zbaven místa účetního a byl nucen 
pracovat jako stavební dělník. 
Sám Karel Hromádka byl v době 
pražského povstání zařazen u pra-
poru Svoboda v kasárnách Jiřího 
z Poděbrad a působil ve funkci 
tlumočníka u prvních sovětských 
jednotek, které osvobozovaly 
Prahu. Po osvobození podal Karel 
Hromádka spolu s několika občany 
udání na majitele domu, kde byd-
lel, kvůli jeho spolupráci s Němci. 
Osočený majitel ale zaujal tuhou 
kruhovou obranu – vstoupil do 
komunistické strany a lživě obvinil 
Hromádku, že odmítl v době Praž-
ského povstání stavět barikády 
a zúčastnit se odboje. Hromádka 
tak byl v roce 1946 paradoxně 
zatčen a obviněn ze sabotáže. Zřej-
mě šlo i o pomstu za jeho dřívější 
impozantní legionářskou cestu. 
Byl uznán vinným, ale prezident 
Beneš nakonec nespravedlivý 
rozsudek zrušil, Karla Hromádku 
ospravedlnil a při odchodu do 
výslužby jej povýšil do hodnosti 
plukovníka.
Události spojené se zatčením a ná-
sledné krušné období způsobily 

Karlu Hromádkovi psychické 
problémy, které vrcholily v listo-
padu 1947 v sebevražedný pokus 
skokem z pátého patra. Ten sice 
přežil, ale skončil v psychiatrické 
léčebně, kde strávil dva roky. Po 
návratu z léčení se k veřejnému 
životu se již nevrátil. Zemřel náhle 
v roce 1956, pohřben je na Olšan-
ských hřbitovech v Praze. 
Tragickou ironií došlo k tomu, že 
člověk, který celý svůj život vě-
novat práci pro svůj národ a jehož 
krédem byla poctivost a pevnost 
slova, byl perzekuován nejen 
Němci po dobu okupace, ale po 
skončení války i komunisty, místo 
aby byl prohlášen hrdinou.
Jeho dramatický osud by byl ho-
den filmového zpracování, kniha 
je minimem, čímž jsme tomuto 
statečnému legionáři a šachovému 
mistru povinováni. V připravova-
né knize Zapomenutý mistr Karel 
Hromádka najdete samozřejmě 
podrobně popsanou i jeho šacho-
vou dráhu. Nejzajímavější a nej-
důležitější partie jeho kariéry oko-
mentoval velmistr Robert Cvek, 
který též připravil teoretickou stať 
o Hromádkově přínosu k teorii 
zahájení vídeňské hry a indických 
systémů.
Kniha vyjde v nejbližších měsí-
cích a chcete-li být informová-
ni, až si ji budete moci koupit, 
a být pozváni na její slavnost-
ní křest, napište na e-mail 
prazska.sachova@gmail.com.

Rudolf Soukal, Pavel Matocha 

Karel Hromádka (vpravo) při partii s Josefem Rejfířem 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

KNIHY
PRAŽSKÉ 
ŠACHOVÉ 

SPOLEČNOSTI

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

mailto:prazska.sachova@gmail.com


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 Filozofi cké 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 
autobiografi i, 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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VELIKONOČNÍ ŠACHOVÉ TURNAJE

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V AKCI
pokračování ze strany 1

V centru pozornosti médií na 
Grenke turnaji v německém Karls- 
ruhe byl pochopitelně mistr světa 
Nor Magnus Carlsen, tomu se ale 
turnaj vůbec nevydařil podle jeho 
představ. Turnajem se „proremizo-
val“ a jedinou výhru zaznamenal 
s domácím Georgem Meierem, 
který se dělil o poslední místo. 
Přesto ale nakonec hubený zisk 
4 bodů ze 7 partií (a s -6 body do 
ratingu) mu stačil na dělené druhé 
místo.
Za hvězdy byli v turnaji jiní. Do-
slova senzaci způsobila Číňanka 
Hou Yifan, která se hned v prvním 
kole na Bílou sobotu s Fabianem 
Caruanou nesmířila s pozicí ženy, 
která čeká, až ji protivník vyšlehá, 
a „darovala“ mu s předstihem jed-
no vejce neboli nulu do turnajové 
tabulky:

HOU YIFAN (2649) 
vs. FABIANO CARUANA (2817) 
GRENKE Chess Classic, 1. kolo
15. 4. 2017

XABCDEFGHY

8-+ltr-wq-+(

7+p+-+rmkp'

6-+-vl-zp-+&

5+-+p+-+-%

4-zP-wQ-+-vL$

3+-zPLtR-+-#

2-+-+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Caruana se černými dostal pod 
silný tlak bílých figur, mladá Čí-
ňanka zakončila nekompromisně.
33.Sb5! 
S hrozbou 34.Ve8.
33…Sc7 
Nejde 33…Sd7 pro jednoduché 
34.Sxd7 Vfxd7 35.Ve8! s výhrou.
34.Ve8 Dd6 35.Sg3 Db6 36.Dd3! 

Jasně, dáma se připravuje k rozho-
dujícímu přepadu.
36…Sd7 37.Sxd7 Vdxd7 38.Df5 
Sxg3 39.Dg4+ Kh6 40.Dh3+

XABCDEFGHY

8-+-+R+-+(

7+p+r+r+p'

6-wq-+-zp-mk&

5+-+p+-+-%

4-zP-+-+-+$

3+-zP-+-vlQ#

2-+-+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Černý se vzdal, po 40…Kg5 
41.Dxg3+ není proti matu obrany: 
a)  41…Kf5  42.V1e5+!  fxe5 
43.Vxe5+ Kf6 44.Dg5#
b) 41…Kh6 42.Dh4+ Kg6 43.Dg4+ 
Kh6 44.V1e3! Dxe3 45.Vxe3 Vde7 
46.Vh3#
c) 41…Kh5 42.V8e4! dxe4 43.Vxe4 
Vd1+ 44.Kh2 Dd6 45.Vh4#.
1–0

V turnaji dominoval Levon Aron-
jan, který ostatní konkurenci 

naprosto převálcoval. Suverénně 
vyhrál ziskem 5,5 bodu za čty-
ři výhry a tři remízy a nejbližší 
pronásledovatele za sebou nechal 
o 1,5 bodu. V šestém kole pěkným 
strategickým výkonem přetlačil 
Hou Yifan. Tuto partii pro čtenáře 
Šachového týdeníku okomentoval 
IM David Kaňovský.

LEVON ARONJAN (2774) 
vs. HOU YIFAN (2649)
Odmítnutý dámský gambit, 
varianty se 5. Sf4 [D37]
GRENKE Chess Classic, 6. kolo
21. 4. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 
Jbd7 5.Dc2 dxc4 6.e4 c5
Černá se ihned snaží rozbourat 
pěkné pěšcové centrum bílého. 
Jinou možností bylo 6…Jb6 se 
snahou nějakou chvíli držet pěšce 
na c4. 
7.Sxc4 a6 8.d5!? 
Ve své podstatě zajímavá oběť 
pěšce (kterou ovšem černá nemusí 
přijmout).
8…Jb6 9.Se2 exd5 10.e5 Je4 

Při začátku partie si asi Fabiano Caruana nepředstavoval, že za několik desítek minut bude 
nucen pod nekrytelnými matovými hrozbami partii s Hou Yifan vzdát.
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Číňanka Hou Yifan v prvním kole způsobila 
doslova pozdvižení, když porazila světovou 
superstar Fabiana Caruanu.

Černá ihned vrací pěšce zpátky. 
Druhou možností bylo 10…Jfd7 
a nechat si takzvaně pro pěšce 
koleno vrtat. Pravdou však je, že 
po 11.0–0 Se7 12.Vd1 d4 13.Je4 
Jd5 14.Sd2 s dalším Vac1 má bílý 
velmi příjemnou kompenzaci za 
obětovaného pěšce. 
11.Jxe4 dxe4 12.Dxe4 Dd5 13.Df4 
Bílý zatím rozhodně nemusí měnit 
dámy, díky pěšci na e5 má drob-
nou prostorovou převahu, která 
vytváří lepší manévrovací prostor 
pro bílou armádu. 
13…Se7 14.0–0 0–0 15.Vd1 De6 
Možná bylo o maličko lepší 
15…Dc6, aby dáma neblokovala 
svého střelce. 
16.Jg5! 
Silný a pro černou docela nepří-
jemný tah, po kterém musí hrát 
poměrně přesně. 
16…Df5 17.Sf3 
To je hlavní myšlenka skoku bílé-
ho jezdce na g5: střelec z pole f3 
nepříjemně přikoval černého bělo-
polného střelce k obraně pěšce b7. 
17…Dxf4 18.Sxf4 Jc4 19.b3 Sxg5 
20.Sxg5 Jxe5 21.Se4 
Malou kombinací černá sice zís-
kala pěšce, ale dala bílému dvojici 
střelců a nadále trvá problém pěš-
ce na b7 a nedokončeného vývinu 
dámského křídla. Dobře vypadalo 
také 21.Sd5, ale Aronjan myslím 
nechtěl zavírat volný d-sloupec 
svojí věži. 
21…Ve8 22.f3 h6 23.Sh4 c4 
Černá něco dělat musí. Počí-
tač doporučuje chladnokrevné 
23…Va7 24.Sf2 Jd7 25.Vd6 b6, ale 
po 26.Vad1 právě takovou pozici 
dokáže hrát jenom šachový mo-
tor: bílý má za pěšce báječnou 
kompenzaci v podobě aktivních 
figur, zatímco černé figury stojí 
dost pasivně a vlastně jen kryjí 
slabiny černé armády. Takovou po-
zici bych černými rozhodně hrát 
nechtěl…
24.bxc4 
Objektivně bylo možná o malič-
ko lepší 24.Sg3 Jd3 25.bxc4 Jc5 
26.Sd5 s dobráním pěšce zpátky 
a trvající výhodou dvojice střelců, 
na druhou stranu černý získal sil-
ného jezdce na c5 a brzy dokončí 

vývin dámského křídla. Pokra-
čování v partii klade na černou 
vyšší nároky, protože musí zahrát 
naprosto precizně. 
24…Jxc4 25.Vac1 

XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7+p+-+pzp-'

6p+-+-+-zp&

5+-+-+-+-%

4-+n+L+-vL$

3+-+-+P+-#

2P+-+-+PzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

25…Se6?! 
Kritický moment partie! Černá ne-
vydržela tlak bílých figur a raději 
vrací těžce vydobytého pěšce za 
dokončení vývinu. Správné však 
bylo nebojácné 25…Je3! 26.Vd3 
(26.Ve1 Jf5 27.Sf2 Jd6 také vypadá 
za černou OK) a nyní přesné a ši-
balské 26…f5! 27.Vxe3 fxe4 28.fxe4 
Sf5 29.e5 s přechodem do rovné 
koncovky, která vzhledem k pří-
tomnosti různobarevných střelců 
skoro určitě skončí remízou. 
26.Sxb7 Va7 27.Se4 a5 
Po dokončení vývinu by se moh-
lo zdát, že pozice je prakticky 
vyrovnaná. Avšak není tomu tak. 
Právě v otevřených pozicích je 
dvojice střelců velkou výhodou. 

Ne nadarmo tak už děti učíme, že 
jezdec a střelec mají sice teoretic-
ky stejnou hodnotu, ale rozhodně 
ne každá výměna střelce za jezdce 
je dobrá! 
28.Vd4 Je5 
Možná bylo o něco nadějnější 
28…Vc8 se snahou udržet černého 
jezdce na pěkném políčku c4. 
29.Sg3 f6 
Bílý pěšec byl pochopitelně tabu: 
po 29…Sxa2?? 30.Sxe5 Vxe5 
31.Vd8+ Ve8 32.Vxe8 by černý král 
dostal mat! 
30.a3 Vd7 

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+r+-zp-'

6-+-+lzp-zp&

5zp-+-sn-+-%

4-+-tRL+-+$

3zP-+-+PvL-#

2-+-+-+PzP"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

31.Sxe5! 
Jedna z velkých výhod dvojice 
střelců spočívá v tom, že je možné 
ji za určitých okolností výhodně 
proměnit na jinou výhodu! Bílý 
vytváří černé druhou pěšcovou 
slabinu a střelec na e4 pak bude 
ještě víc dominovat celé pozici. 
31…fxe5 32.Vxd7 Sxd7 33.Vc7 
I když má černý střelec dostatek 
prostoru, nemá teď černá jedi-
ný tah, po kterém by neztrácela 
pěšce… 
33…Sb5 34.Vc5 Vb8 35.Vxe5 a4 
Tím si také nejsem úplně jistý, po-
kud máme střelce, neměli bychom 
vlastně pěšce dobrovolně blokovat 
na stejné barvě! Nicméně také po 
35…Kf7 rozhodně věřím spíše ve 
výhru bílého než v remízu. 
36.h4 Kf7 37.Vc5 Se8 38.Sc2 Vb2 
Poslední chybička černé, i když 
záchrany už spíše nebylo. Ačkoliv 
platí, že aktivní obrana často bývá 
nejlepší, v tomto případě nevy-
chází takticky. Nutné proto bylo 
38…Va8, což je však na druhou 
stranu velice pasivní a černá by 
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vlastně musela pouze čekat, to 
také nevypadá moc nadějně. 
39.Vc4 Va2 40.Sxa4 Va1+ 41.Kh2 
Sxa4 
Problém je v tom, že po 41…Vxa3 
42.Vf4+ Ke7 43.Ve4+ ztrácí černá 
střelce. 
42.Vxa4 
a černá se vzdala, bílý má k dispozici 
mimo jiné jednoduchý plán výhry: 
zahraje Va8, dojde pěšcem na a6/
a7 a vytvoří volného f-pěšce, který 
rozbije obranné postavení černého. 
1–0

Fabiano Caruana se po zmiňované 
prohře z prvního kola zdravě naštval, 
ve 2. i 3. kole vyhrál a dostal se na 
+1. Další čtyři kola ale pojal remízově 
a s celkovým ziskem 4 bodů dělil 
společně s Carlsenem druhé místo. 
Ze tříčlenné skupiny 3,5bodových 
byla určitě nejspokojenější Hou Yi-
fan, naopak nespokojen musel být 
Francouz Vachier-Lagrave, který 
s bilancí 2 výher, 3 remíz a 2 proher 
odepsal na ratingu 8 bodů.

GRENKE Chess Classic, 
Karlsruhe (Německo)
1. Levon Aronjan ARM 2774 5½ 2953
2. Magnus Carlsen NOR 2838 4 2764

Fabiano Caruana USA 2817 4 2767
4. Hou Yifan CHN 2649 3½ 2741

M. Vachier-Lagrave FRA 2803 3½ 2719
Arkadij Naiditsch AZE 2702 3½ 2733

7. Georg Meier GER 2621 2 2587
Matthias Bluebaum GER 2634 2 2585

Kromě hlavního zavřeného turnaje 
se v Karlsruhe hrál ještě OPEN tur-
naj, na kterém hrálo neuvěřitelných 
688 hráčů! Vítězem se stal Rus Nikita 
Vitjugov před dalším Rusem Maxi-
mem Matlakov a Francouzem Etien- 
nem Bacrotem (všichni 7,5 bodu). 
Bod za touto trojicí se na konečném 
27. místě umístil český reprezentant 
Jiří Štoček. Stejný bodový zisk za-
znamenal také druhý český zástupce 
Van Nguyen Thai Dai, celkově na 41. 
místě.

To v Curychu na Memoriálu Viktora 
Korčného hrálo také osm špičko-
vých velmistrů systémem každý 
s každým nejprve v tempu 45 m. na 
partii + 30 s/tah, pak si to stejní hráči 

rozdali v bleskovém turnaji (10 m. 
na partii + 5 s/tah). Hvězdy Kram-
nika, Nakamuru a Ananda doplnili 
ve startovním poli Rusové Jan Ne-
pomniaščij (16.), Peter Svidler (19.), 
dvacetiletý Grigorij Oparin a domácí 
Švýcar Yannick Pelletier a diváci 
i fanoušci u online přenosů museli 
být spokojeni za bojovné výkony 
a krásné partie. V turnaji klasickým 
tempem vyhráli s 5 body Nakamura 
a Nepomniaščij, třetí skončil s půlbo-
dovým odstupem Viši Anand, který 
mj. v partii se Svidlerem použil v Si-
cilské oběť jezdce na e6:

VISWANATHAN ANAND (2786) 
vs. PETER SVIDLER (2747)
Sicilská [B45]
Curych, 6. kolo, 16. 4. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jc6 5.Jc3 d6 6.Se3 Jf6 7.De2 
Varianty sicilské s vývinem dámy 
na e2 jsou poslední dobou velice 
populární, mimo jiné i proto, že 
nejsou tolik obehrané, a oba hráči 
tak musí samostatně tvořit přímo 
za šachovnicí.
7…a6 8.0–0–0 Dc7 9.g4 
Anand byl vždycky známý svým 
dynamickým pojetím boje, je dob-
ře, že mu zůstává věrný i v pokro-
čilejším věku! 
9…b5 10.g5 Jd7 11.h4 Sb7

Od věci nebylo zahrát nejprve 
11…b4 a až po 12.Ja4 zahrát 
12…Sb7. 
12.a3 
Bílý toho ihned využívá a postup 
b4 kryje! I to je však něco za něco: 
takto černý postupem b5-b4 více 
otevře dámské křídlo, a tudíž 
úkryt bílého krále. 
12…Vc8 13.Sh3 b4 14.axb4 Jxb4 

XABCDEFGHY

8-+r+kvl-tr(

7+lwqn+pzpp'

6p+-zpp+-+&

5+-+-+-zP-%

4-sn-sNP+-zP$

3+-sN-vL-+L#

2-zPP+QzP-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

15.Jxe6! 
Kdo se bojí, nesmí do lesa! Bílý 
chce i za cenu figury uchopit ini-
ciativu plně do svých rukou! Dalo 
se však hrát i poklidnější 15.Kb1!?. 
15…fxe6 16.Sxe6 Da5 17.Kb1 
Vxc3! 
Ani černý však nezůstává pozadu! 
Poziční protiobětí kvality ještě více 
otevírá bílého krále a hlavně zne-
možňuje bílému jezdci skočit na 
krásné pole d5. 
18.bxc3 Jc6 19.Vh3! 
Oba hráči se předhání ve výbor-
ných tazích! Přes třetí řadu se bílá 

Hrací sál v Karlsruhe praskal o Velikonocích ve švech.
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Mistr světa Magnus Carlsen v Německu 
kromě nového účesu a brýlí nic nepředvedl.

věž může krásně zapojit do obrany 
svého krále. 
19…Se7 
Braní pěšce 19…Dxc3? by bílý veli-
ce hezky vyvrátil pomocí 20.Dh5+! 
g6 21.Sxd7+ Kxd7 22.Dg4+ Ke8 
23.Sd4. 
20.Sd4 Jc5 
20…Jxd4 21.cxd4 Sc6 22.Vb3 
vypadá z pohledu černého po-
divně, minimálně by tím černý 
bílému výrazně vylepšil pěšcovou 
strukturu. 
21.Sxc5 Dxc5 22.f4 
Po oboustranně dobře vedeném 
boji vznikla na šachovnici velice 
zajímavá pozice: černý má dvě fi-
gury za věž, bílý ovšem dva pěšce 
navíc a nadále poměrně silný tlak. 
22…Kd8 
To může vypadat podivně, ale král 
míří na c7, kde bude stát celkem 
dobře. 
23.De3 
Proč bílý mění dámy, když útočí na 
krále? Jednoduše proto, že ani bílý 
král není nejsilnější a snadno by 
mohl být slabší než jeho černý pro-
tějšek. Rovněž právě černá dáma 
je v tuto chvíli nejsilnější černou 
figurou a často bývá dobré vyměnit 
soupeřovu nejaktivnější figuru!
23…Dxe3 24.Vxe3 h6 25.c4 
S poměrně nepříjemnou hrozbou 
c4-c5. 
25…hxg5 26.hxg5 

XABCDEFGHY

8-+-mk-+-tr(

7+l+-vl-zp-'

6p+nzpL+-+&

5+-+-+-zP-%

4-+P+PzP-+$

3+-+-tR-+-#

2-+P+-+-+"

1+K+R+-+-!

xabcdefghy

26…Vf8 
Nemůžu si pomoct, ale úplně 
přesně nevím, co chtěl tímto ta-
hem básník říci. Je přece jasné, 
že bílý pokryje napadeného pěšce 
pomocí f5, a potom přesně nevím, 
co měla věž na f8 dělat… Daleko 
lepší se mi zdá 26…Vh4! nebo 
i 26…Sc8!?= 27.Sf5 Kc7, v obou 
případech s nejasnou hrou. 
27.f5 
Nyní se navíc na šachovnici objevi-
la nepříjemná hrozba průlomu f6 
s dalším g6! 
27…Je5 28.Vg1 
Znovu hrozí f6! 
28…d5? 
Rozhodující chyba. Černý zřejmě 
pod tíhou nedostatku času chtěl 
hru nějak zamotat, ale tím jen 
pomáhá bílému. Po správném 
28…Sc8! 29.Sd5 Vh8 30.Kb2 (30.f6 
Sf8!) 30…Vh2 černý nadále stojí 
celkem dobře a hraje se. 
29.Vb3 
Jedna z dobrých reakcí. Dalo se 
hrát také 29.cxd5 Jc4 30.Vd3, 
naopak slabší by bylo bývalo 
29.Sxd5?! Sxd5 30.Vd1 (úplně 
špatné je 30.exd5? Sc5 31.Vxe5 
Sxg1) 30…Sxg5 31.Vxd5+ Kc7 
a tady jsou černé figury rázem cel-
kem dost silné. 
29…Kc7 30.cxd5 Vh8 
Poslední chybička, po které bílý 
rozhodne partii taktickou cestou. 
Stále ještě mohl černý bojovat po 
30…Sc5, i když objektivně už stojí 
dost špatně. 
31.f6! 
Nakonec průlom f-pěšcem přece 
jen vychází! 
31…Sf8 
31…gxf6 32.g6 

32.d6+! 
Černý se vzdal, po 32…Kxd6 
33.fxg7 Sxg7 34.Vxb7 už by měl 
příliš velký materiální deficit.
1–0

Více se asi v turnaji čekalo od Vla-
dimira Kramnika, ten ale turnaj po-
jal trochu vlažně, sice neprohrál, 
ale převažovala snaha o bezpečí 
a remízy. Se 4 body se podělil s Pe-
terem Svidlerem o 4. místo (jaký 
to paradox – na turnaji Grenke 
stejný bodový zisk stačil na dělení 
2.–3. místa). Gelfandovi rychlejší 
tempo v Curychu moc nesvědčilo, 
prohrál s prvními třemi hráči a se 
2,5 bodu skončil šestý těsně před 
dvojicí očekávaných oudsiderů 
Pelletierem a Oparinem. 

Curych Korčnoj 2017 klasik, 
Curych (Švýcarsko)
1. Hikaru Nakamura USA 2793 5 2867

Jan Nepomniaščij RUS 2751 5 2873
3. Viswanathan Anand IND 2786 4½ 2812
4. Vladimir Kramnik RUS 2811 4 2756

Peter Svidler RUS 2747 4 2765
6. Boris Gelfand ISR 2724 2½ 2617
7. Yannick Pelletier SUI 2541 1½ 2515

Grigorij Oparin RUS 2604 1½ 2506

I v následném bleskovém turnaji 
prokázal skvělou formu Hikaru Na-
kamura, který vyhrál s 5 body a půl-
bodovým náskokem před Anandem 
a s bodem náskoku před trojicí Ne-
pomniaščij, Svidler, Gelfand. Vzadu 

Pěknou sicilskou oběť na e6 připravil 
Anand v partii se Svidlerem.
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tentokrát skončil se 3 body Vladimir 
Kramnik.

Curych Korčnoj 2017 blesk, 
Curych (Švýcarsko)
1. Hikaru Nakamura USA 2793 5 2867
2. Viswanathan Anand IND 2786 4½ 2812
3. Jan Nepomniaščij RUS 2751 4 2765

Peter Svidler RUS 2747 4 2765
Boris Gelfand ISR 2724 4 2769

6. Vladimir Kramnik RUS 2811 3 2656
7. Grigorij Oparin RUS 2604 2½ 2634
8. Yannick Pelletier SUI 2541 1 2436

V Curychu se ještě hrál i OPEN 
turnaj, v něm vyhrál díky pomoc-
ného hodnocení Ázerbájdžánec 
Eltaj Safarli.

Curych Korčnoj 2017 Open, 
Curych (Švýcarsko)
1. Eltaj Safarli AZE 2680 5.5 32.0
2. Alexander Motylev RUS 2658 5.5 31.0
3. A. Rachmanov RUS 2665 5.5 30.0

Dlouho ale bez šachů nezůstali ani 
zbylí tři hráči první světové desít-
ky Wesley So (2.), Sergej Karjakin 
(8.) a Šachrijar Mamedjarov (10.) – 
hned 21. 4. zasedli za šachovnice 
v ázerbajdžánském Šamkiru na 
Memoriálu Vugara Gašimova, 
k nim se připojil hned po přeletu 
z Curychu Vladimir Kramnik, kte-
rý tak zvládl náročný dvojboj (ješ-
tě 17. 4. hrál v Curychu bleskový 
turnaj a již po třech dnech volna 
21. 4. již hrál v Šamkiru). S nimi 
ještě nastoupili Michael Adams 

(12.), Pentala Harikrišna (14.), 
Pavel Eljanov (15.), Radoslaw 
Wojtaszek (20.), Veselin Topalov 
(21.) a Tejmour Radjabov (37.). 
S průměrem ELO hráčů 2765 je to 
dokonce ratingově silnější než oba 
zmiňované velikonoční turnaje 
(v Curychu 2720, Grenke 2730). 
Po pěti kolech byl na čele Šachrijar 
Mamedjarov s 3 body.
Pěkný taktický úder s využitím 
dvojího úderu (v partii supervel-
mistrů málo vídaný) se povedl 
Micky Adamsovi:

SERGEJ KARJAKIN (2783) 
vs. MICHAEL ADAMS (2761) 
Mem. Vugara Gašimova
Šamkir AZE, 3. kolo, 23. 4. 2017

XABCDEFGHY

8-+q+-+k+(
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4-+-+n+-+$

3+-+-zP-zP-#

2R+-+-zP-+"

1+-tr-+LmK-!

xabcdefghy

39…Vxf1+!! 
Karjakin se hned vzdal, nečekal 
na 40.Kxf1 Dc4+ 41.Ve2 (41.Kg2 
Dxa2–+) 41…Jd2+!, kdy po 42.Ke1 
(42.Kg2 Dxe2–+) je dokonce hned 
mat 42…Dc1#. 
0–1

Aby toho nebylo pro fanoušky 
„velkého“ šachu o Velikonocích 
a v době povelikonoční málo: ještě 
k tomu všemu začal také silně ob-
sazený OPEN turnaj v Reykjavíku 
(zde je jedničkou světová jedenáct-
ka Aniš Giri) a Karpovův turnaj 
v ruském městě Pojkovskij na Si-
biři, kde je jedničkou Rus Ernesto 
Inarkiev (světový hráč č.28).
Ale o tom podrobněji v příštím čís-
le Šachového týdeníku.

Petr Herejk
Fotografie: webové stránky 

pořadatelů

Do Curychu si nejlepší formu přivezl 
Hikaru Nakamura.

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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23. 4. – 3. 5. 2017
Crete (Řecko). Mistrovství světa 
družstev seniorů. V kategoriích 
nad 50 a nad 65 let.
www.fide.com

26. 4. – 1. 5. 2017
Karlovy Vary. OPEN Karlovy Vary.
Tomáš Lorenc
Tel.: 724 602 435
lorenc.t@seznam.cz
www.sachykv.cz

29. 4. 2017
Pardubice. O pardubickou kot-
vu. Hraje se 9 kol, na výletní lodi 
Arnošt, tempem 2 × 12 minut 
+ 3 s/tah (bez zápisu). Přihlášky 
do 28. dubna.
Vladimír Dudek 
Tel.: 602 421 067 
polabinychess.eu

29. 4. 2017
Zlín. Memoriál Antonína Vacu-
líka. 27. ročník turnaje v rapid 
šachu švýcarským systémem na 
9 kol, 2 × 15 minut na partii.
Miroslav Veselý
Tel.: 603 287 585
sachzlin@seznam.cz

29. 4. – 7. 5. 2017
Ostrava. Ostravský koník. V rámci 
festivalu se uskuteční otevřené Mis-
trovství České republiky mužů 
a žen. Právo účasti: hráči s tituly 
GM, IM, hráči s ELO FIDE >= 2200 
a krajští přeborníci mužů 2016, 
hráčky s tituly WGM, WIM, hráč-
ky s ELO FIDE >= 2100 a krajské 
přebornice žen 2016. Cenový fond 
všech turnajů je min. 323 500 Kč.
Marek Jelínek
marek@ostravskykonik.cz
Tel.: 603 525 566
www.ostravskykonik.cz

29. 4. – 1. 5. 2017
Bundesliga 7., 14. a 15. Kolo

30. 4. 2017 
Boskovice. Černohorský soudek. 
Turnaj čtyřčlenných družstev v ra-
pid šachu. Švýcarský systém na 
9 kol, 2×15 minut. 
ŠK Slavia Boskovice 
boskosachy@seznam.cz 
www.boskosachy.cz

1. 5. 2017
Týn nad Vltavou. Májový turnaj. Ra-
pid šach, 7 kol, 2 × 20 min. + 5 s na 
tah, nebo 2 × 25 min. bez přídavku. 
Finanční ceny.
Martin Hejda, Ladislav Král
Ladak1@seznam.cz

3.–8. 5. 2017
Janské Lázně. Otevřený KP v prak-
tickém šachu. 2 turnaje – KP + OPEN 
švýcarským systémem na 8 kol, tem-
pem 90 min/partii + 30 s/tah.
Jaroslav Šmíd
Tel.: 603 954 960
jarda.smid292@gmail.com

5.–8. 5. 2017
Praha. Chess Tournament in 
Prague. Hrací místnost: hotel 
Ostrůvek, Praha 4, hraje se 7 kol 
švýcarským systémem, 90 min. na 
partii pro hráče.
Miroslav Steimar
Tel.: 777 986 807 
migast@centrum.cz

6. 5. 2017
Český Brod. Memoriál prof. Jaro-
slava Pelikána. Otevřený turnaj 
pro žáky a juniory (1997 a ml.), 
švýcarským systémem 7 kol tem-
pem 2 × 20 minut na partii.
Zuzana Koudelková
776 215 174
zuzka.koudelkova@centrum.cz

8.–14. 5. 2017 
Senica (Slovensko). Záhorácky 
šachový festival. Kruhové turnaje 
10 účastníků o normy GM, IM, 
WGM, WIM.
Tomáš Perička
Tel. +421 908 370 268
tomas.pericka@gmail.com

10. 5. 2017
Své čtyřicetiny osla-
ví český reprezen-
tant, velmistr Jiří 
Štoček. Třikrát re-
prezentoval Českou 
republiku na Ša-
chových olympiá- 
dách (2004, 2008, 

2012), mistr ČR 2011. Jeho nejvyšší 
rating z ledna 2012 byl 2606. V sou-
časné době hráč Lysé nad Labem.

11.–22. 5. 2017
Moskva (Rusko). FIDE Grand Prix. 
www.fide.com

13. 5. 2017
Teplice. Memoriál Antonína Dr-
voty. Švýcarský systém na 9 kol 
tempem 2 × 15 m. + 5 s/tah.
Radek Bayer
radek.bayer@seznam.cz
www.skteplice.cz

13.–14. 5. 2017
Znojmo. Znojemská královna. 
Mistrovství ČR žen v rapid šachu. 
Josef Lahodný
Tel.: 724 633 302
jlahodny@gmail.com
www.znojemskakralovna.cz

13.–14. 5. 2017
Malenovice. Mistrovství ČR dětí 
do 8 let. Pro hráče 2009 a ml.
Petr Záruba
Tel.: 739 642 815
zaruba@chessfm.cz
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