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SACHOVY
OBCASNIK

BRUTÁLNÍ MAGNUS

Magnus Carlsen

Mistr světa Magnus 
Carlsen v Německu 
všechny rozemlel 
jak mlejnkem na 
maso. Hraje letos 
ve famózní formě – 
po vítězství Wijk 
aan Zee a totální 

dominanci v Šamkiru, nedal niko-
mu šanci ani na Grenke Classic. 
V konkurenci úplně světové špičky 
opět uhrál 7,5 bodu z 9 partií a jeho 
aktuální rating se vyšplhal už na 
2875 elo! Bude-li pokračovat nadále 
tímto tempem, mohl by už letos pro-
trhnout hranici 2900 elo.
Tento víkend můžete sledovat, 
jak hraje rapidy a blicky na Po-
břeží Slonoviny, kde letos startuje 
prestižní Grand Chess Tour. Jeho 
soupeři tam budou mj. Sergej Kar-
jakin, Ding Liren, Veselin Topalov 
a Hikaru Nakamura. 

HLADOVĚJÍCÍ VELMISTR

Viktor Láznička

Ratingově druhý 
n ej l e p š í  č e sk ý 
šachista Viktor 
Láznička nehrál 
mistrovství ČR, 
protože kvůli své 
nové víře se chtěl 
vypravit do Nepá-

lu. V plánu měl zahrát si otevřený 
turnaj v Káthmándú, který slibo-
val cenový fond 12 tisíc dolarů, 
a pak najít v Nepálu nějakého 
breatharianského mistra. Po eko-
nomii, buddhismu a křesťanství 
se totiž velmistr Láznička dal na 
breatharianství, které věří, že 
člověk k životu nepotřebuje jíst, 
pít ani spát, že může žít jen ze 
vzduchu, respektive z kosmické 
síly prány, kterou dýchá.

pokračování na straně 2

ŠACHOVÝ FESTIVAL 
V OBECNÍM DOMĚ

TROJKA A LEGENDA 
V PRAZE

Nejvýznamnější světová památ-
ka secese, pražský Obecní dům 
bude od 16. do 19. června hostit 
letošní šachový festival, na kte-
rém se tradičně utká nejlepší 
český šachista s hráčem světové 
špičky a nově i nejlepší český 
junior s legendou světového 
šachu.
Letos Davida Navaru čeká sou-
boj s třetím nejlepším hráčem 
světového žebříčku Dingem Li-
renem, který byl loni z hlediska 
rating performance nejsilnějším 
šachistou světa vůbec a kte-
rý s těmi nejlepšími šachisty 
světa odehrál neuvěřitelnou 
sérii 100 vážných partií bez je-
diné porážky. S Navarou sehraje 
Ding Liren zápas na 10 partií 
v rapid šachu a to od pondělí 
17. 6. do středy 19. 6., program 
začíná každý den v 15 hodin 
odpoledne. 

pokračování na straně 2
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DAVID NAVARA JIŽ PODEVÁTÉ VYHRÁL MISTROVSTVÍ ČR

JAK VYCVIČIT DRAKA
Velmistr Navara opět potvrdil, že 
je s velkým náskokem nejlepším 
šachistou České republiky. Minulý 
víkend skončené mistrovství repub-
liky vyhrál velmi přesvědčivě, když 
získal 8 bodů z 9 partií, a je to jeho již 
devátý titul. I nadále tedy platí kon-
stanta posledních patnácti let: Když 
přebor hraje Navara, tak ho i vyhraje 
a reálně se bojuje jen o druhé místo. 
Stejně tomu bylo i letos v Ostravě. 
Navara vyhrál stylem start cíl s ná-
skokem celého bodu na druhého 
v pořadí a bodu a půl na třetího. 

Stříbro si překvapivě vybojoval Lukáš 
Černoušek, když v posledním kole 
porazil kapitána české reprezentace 
Zbyňka Hráčka, a bronz si odváží 
Pavel Šimáček.

pokračování na straně 7

Posledních 15 let vládne přeborům GM Navara
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Jenže organizátoři káthmánského 
turnaje jej těsně před začátkem 
zrušili, respektive čtyři dny před 
začátkem oznámili, že z „tech-
nických důvodů“ jsou nuceni 
jej posunout na listopad. Mnozí 
z účastníků již v té době pocho-
pitelně měli koupené letenky na 
původní květnový termín, za což se 
jim organizátoři omluvili, ale jaké-
koliv finanční kompenzace odmítli. 
Držme velmistru Lázničkovi palce, 
ať uspěje aspoň v duchovním cíli 
své cesty.

TO JSOU VĚCI, PANÍ MILEROVÁ!

Donald Trump

Vrchní americký 
vyšetřovatel Mu-
eller vyšetřoval – 
v rámci podezření 
o Putinově před-
volební podpoře 
amerického pre-
zidenta – jestli 

se Trump zúčastnil slavnostního 
zahájení MS v šachu 2016 a jestli 
tam šel společně s nějakými Rusy.
Škoda, že tam Donald tehdy nešel. 
S Rusy by se tam samozřejmě po-
tkat musel, protože vyzyvatelem byl 
tehdy ruský velmistr a prezidentem 
FIDE byl také občan Ruské federace, 
šachy se tak mohly hřát na výsluní 
prime-time v hlavních zprávách svě-
tových médií mnohem déle. 

TAH PĚŠCEM

Česká televize odvysílala minulý 
týden film Tah pěšcem, který při-
bližuje život a osobnost legendy 
světového šachu Bobbyho Fische-
ra. Film byl natočen podle knihy 
Franka Bradyho Koncovka, jejíž 
české vydání z roku 2014 (naklada-
telství XYZ) je nejhůře přeloženou 
knihu posledních třicet let. Zcela 
hloupě a někdy i nesrozumitelně 

jsou přeloženy nejen šachové ter-
míny, ale smysl mnohdy postrádají 
i běžné věty. Překlad pro dabing 
filmu bohužel zjevně vycházel z té 
šíleně odbyté knihy.
Z hlediska šachových reálií se 
nevyznamenali ani tvůrci filmu. 
Například na budově, kde se ode-
hrává turnaj kandidátů, je cedule 
„šachová olympiáda“. Šachista tedy 
u filmu trochu trpí, ale nešachisté 
jsou z něj nadšeni. Genialita a ší-
lenství Bobbyho Fischera, stejně 
jako třeba frajerství a smysl pro fair-
-play Borise Spasského jsou v něm 
zobrazeny velmi přesvědčivě. 
V archivu České televize na inter-
netu bude film Tah pěšcem volně 
dostupný k zhlédnutí ještě dnes 
a zítra. 

POCHVALA OD SVĚTOBĚŽNÍKA

Pontus Carlsson

Světoběžník GM 
Pontus Carlsson – 
v  P r a z e  ž i j í c í 
švédský velmistr 
narozený v Ko-
lumbii – v rozho-
voru pro poslední 
č í s l o  č a s o p i s u 

New In Chess uvedl, že nejlepší 
šachovou partií, jakou kdy viděl, 
byla slavná partie Davida Navary 
s Radoslawem Wojtaszekem z tur-
naje Bielu 2015, v níž Navarův bílý 
král pochodoval z pole e1 až na h8 
uprostřed hordy nepřátelských fi-
gur, aby se nezraněn vrátil zpátky 
a slavně zvítězil. 
Tuto partii výborně okomento-
vanou vítězem i s historkami 
okolo najdete v knize Davida Na-
vary „Můj světový šach“, kterou 
si můžete objednat i e-mailem 
(prazska.sachova@gmail.com). Sto-
jí 390 Kč (+ poštovné).

NAVARA PRO DĚTI

David Navara

Je vám méně než 
18 let a chcete si 
zahrát v simultánce 
proti nejlepšímu 
českému šachistovi 
Davidu Navarovi? 
Přímý vstup do si-
multánky velmistra 

Navary pro děti a mládež, která se 

pokračování ze strany 1

Hlavní hvězda festivalu Ding 
Liren odehraje také simul-
tánku proti 25 soupeřům 
a to v neděli 16. června od 
16 hodin. Do simultánky se 
může přihlásit jakýkoli ša-
chista, místo stojí 4 900 Kč. 
Zájemci o místo v simultán-
ce se mohou hlásit mailem 
(prazska.sachova@gmail.com). 
Paralelně s čínským velmistrem 
bude hrát simultánku i David 
Navara, a to proti dětem a mlá-
deži. Přímý vstup do simultán-
ky bude mít několik šachistů 
z listiny talentů ŠSČR a ostatní 
si své místo budou moci vybo-
jovat v kvalifikačním turnaji 
v neděli 9. června v Praze, 
který se bude konat od 10 do 
17 hodin v hotelu EA Embassy 
v centru Prahy (Petrská 31). 
Startovné v turnaji je 100 Kč a re-
gistrovat se můžete opět mailem 
(prazska.sachova@gmail.com). 
Pojďte si zahrát rapid turnaj, 
kde prvních patnáct účastníků 
získá zdarma místo v simultán-
ce s Davidem Navarou!
Vedle Davida Navary a Dinga 
Lirena budou ve stejném for-
mátu bojovat nejlepší český 
junior Thai Dai Van Nguyen 
s legendou světového šachu 
Janem Timmanem. Všechny 
partie bude pro diváky v Obec-
ním domě komentovat zkušený 
velmistr Robert Cvek.
Kromě těchto dvou atraktivních 
zápasů se šachisté mohou těšit 
na velmistrovské přednášky 
a také na výstavu šachových 
fotografií Vladimíra Brádlera. 
Vernisáž výstavy proběhne 
v neděli 16. června od 15.30, 
tedy těsně před simultánkami 
velmistrů Davida Navary a Din-
ga Lirena, v Obecním domě 
v Praze (náměstí Republiky 5).

Pavel Matocha

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12343898828-tah-pescem/
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bude konat v neděli 16. června od 
16 hodin v nádherném sále Obec-
ního domu v Praze, bude mít něko-
lik šachistů z listiny talentů ŠSČR 
a ostatní si své místo budou moci vy-
bojovat v kvalifikačním turnaji v ne-
děli 9. června v Praze. Turnaj se bude 
konat od 10 do 17 hodin v luxusním 
prostředí hotelu EA Embassy v cen-
tru Prahy (Petrská 31). Soutěžit se 
bude ve třech kategoriích – do 10 let, 
do 14 let a do 18 let – a v každé z nich 
pět nejlepších si bude moci zdarma 
zahrát s českou jedničkou.
Startovné v kvalifikačním turnaji je 
100 Kč a registrovat se můžete mailem 
(prazska.sachova@gmail.com). Pojď-
te si zahrát rapid turnaj, kde prvních 
patnáct účastníků získá zdarma místo 
v simultánce s Davidem Navarou!

KOLIZE TERMÍNŮ

Petr Boleslav

Evropský klubový 
pohár (ECC) se kry-
je turnajem FIDE 
Grand Prix, který 
je kvalifikací pro 
turnaj kandidátů 
mistrovství světa. 
Problém tak vzni-

ká pro 1. Novoborský ŠK, který se 
ECC účastní pravidelně, ale jehož tři 

nejlepší hráči – David Navara, Pentala 
Harikrišna a Radek Wojtaszek – bu-
dou hrát onen FIDE Grand Prix tur-
naj v Hamburku. 
Mezinárodní šachová federace 
FIDE a Evropská šachová unie 
ECU nesladily své turnajové ka-
lendáře a novoborský kapitán má 
o starost víc. „Na ECC určitě poje-
deme. Kvůli té termínové kolizi je 
možné dát na soupisku až 10 hrá-
čů, čehož využijeme a budeme 
čekat, jestli David, Hari nebo 
Radek nevypadnou v Hamburku 
v prvním nebo druhém kole a ne-
přijedou nás posílit,“ říká kapitán 
1. Novoborský ŠK Petr Boleslav.

SKLO PRASKLO

Jevgenij Najer

Po osmi letech na-
prosté dominance 
na domácí klubové 
scéně padl v letoš-
ní extralize Nový 
Bor až na třetí 
místo. Titul si vy-
bojovala Lysá nad 

Labem, jejíž lídr Jevgenij Najer byl 
s 9,5 body z 11 partií i nejlepším 
individuálním hráčem soutěže, 
a novoborské předskočily ještě 
Pardubice.

Při závěrečném extraligovém 
trojkole, kde 1. ŠK Novoborský 
zcela vybouchl, byla neuvěřitel-
ně dramatická poslední partie 
zápasu Nový Bor vs. Pardubice 
(3,5–4,5), když se indický velmistr 
Vidit nevzdal ani s holým králem 
a zkoušel velmistra Sergeje Mov-
sesjana, jestli umí matit jezdcem 
a střelcem. Movsesjan sice hodně 
zaváhal a musel hnát Viditova 
krále kolem celé šachovnice, ale 
nakonec mu mat dal, a to přesně 
v limitním 50. tahu!

KLOPÝTNUTÍ NA PÁSCE

Pentala Harikrišna

V Praze žijící indic-
ký velmistr Pentala 
Harikrišna válel na 
čínském supertur-
naji Šen-Čen Ma-
sters 2019. Čtyřmi 
výhrami v řadě se 
v polovině turnaj 

vyšvihl na průběžné první místo, 
když své soupeře užmoulával 
v Capablankovsko-Carlsenovském 
stylu z totálně remízových pozic. 
Bohužel v posledním desátém kole 
prohrál s čínskou jedničkou Din-
gem Lirenem a v turnajové tabulce 
ho předskočil Anish Giri. 

MILIARDÁŘ A TENISOVÁ LEGENDA
Miliardář Richard Branson twee-
toval fotku ze svého soukromého 
ostrova Necker, jak si s tenisovou 
legendou Björnem Borgem zahrál 
šachy. Prý mu v šachu vrátil poráž-
ku z tenisového kurtu.
Když už zakladatel a majitel mno-
ha firem značky Virgin (patří tam 
i třeba letecká společnost Virgin 
Air) sdílí fotku své šachové partie 
a o šachu píše: „Miluji šachy – 
můžu v nich kombinovat riskování 
a strategické plánování s šálkem 
čaje a příjemným rozhovorem 
s kamarádem,“ nemohl by se aspoň 
naučit, jak si postavit šachovnici 
a figurky?

VIP PRAVIDLA. Tenisová legenda Björn Borg (vlevo) a miliardář Richard Branson hrají 
šachy na šachovnici otočené o 90 stupňů.
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ŠACHOVÝ TRÉNINK PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

DIAGRAMY K ŘEŠENÍ
(B – bílý na tahu vyhraje, Č – černý na tahu vyhraje)
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3+p+-vL-zPL#

2-zP-+-+-+"

1+-+-tR-mK-! 
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Řešení naleznete na straně 13.
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KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

Karel Opočenský porazil mistra světa Ale`andra Aljechina a spřátelil se 
s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami konce devatenáctého století, 
i s generací, která zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil 
agenturu šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. 
Byl prvním českým šachovým profesionálem. Mistr Karel Opočenský ale 
také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu 
Opočenském najdete popis jeho pestrého života, doplněný o mnoho dosud 
nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy. Úvodní 
vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek. Tři desítky partií oko-
mentoval velmistr Vlastimil Hort.

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

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

Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.

• velmistr Vlastimil Hort •

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

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
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DAVID NAVARA JIŽ PODEVÁTÉ VYHRÁL MISTROVSTVÍ ČR

JAK VYCVIČIT DRAKA
pokračování ze strany 1

Černoušek si na přeboru vybojoval 
i svoji třetí velmistrovskou normu 
a tradičně předváděl velmi atraktiv-
ní a občas až iracionální šachy. Par-
tie zakládal na velmi dobré přípravě 
divokých variant, nebál se riskovat 
a vše hrál na výhru. Může se tak 
chlubit i nejvyšší možnou rezulta-
tivností – neměl ani jednu remízu 
(sedm partií vyhrál a dvě prohrál).
Kontroverzi na Novoborském ša-
chovém webu vzbudil Černouškův 
dress-code pro závěrečný ceremo-
niál. Zatímco Navara se Šimáčkem 
šli pro medaile v tmavém obleku, 
Černoušek měl na sobě tričko 
s nápisem „Býval jsem ateistou, 
než jsem si všiml, že sám jsem Bo-
hem“ a kalhoty s různými barvami 
nohavic (červenou a černou). 
Oblečení hezké a zábavné, jen pro 
vyhlašování výsledků mistrovství 
České republiky jednotlivců nepa-
třičné. Organizátoři by stejně jako 
tomu je na mistrovství ČR v bles-
kovém šachu, měli i na přeboru ve 
vážném šachu stanovit pro účast-
níky minimální dress-code.
Otevřené turnaje umožňují i začá-
tečníkům střetnout se se zkušený-
mi velmistry a občas se rodí velmi 
překvapivé výsledky. Na letošním 
přeboru se tak stalo hned v prv-
ním kole, kde dostal nečekanou 
nakládačku ostřílený velmistr Pa-
vel Blatný od teprve třináctiletého 
Filipa Neumanna (elo 2076).

FILIP NEUMANN vs. PAVEL BLATNÝ
Mistrovství ČR 2019

XABCDEFGHY
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7+-+-+p+-'

6l+p+p+n+&

5wq-zP-vl-+L%
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2-+-+Q+-+"

1+-tR-+RmK-!
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Velmistr Blatný rozehrál partii 
riskantně. Obětoval pěšce a ne-
chal krále v centru a zřejmě věřil, 
že svého nezkušeného soupeře 
někde ošidí, že ten se zalekne 
velmistrova titulu a útoku. 
26.Sxg6!? Jenže mladičký Neu-
mann se nejen nelekl, ale počíná 
si tak drze, že z leknutí umře 
velmistr. Zde totiž bílý měl „nor-
málně“ hrát 26.Df3 a po 26…Sxf1 
27.Vxf1, kdy by tlačil na pole f7 
a měl adekvátní kompenzaci za 
obětovanou kvalitu. Neumann 
ale místo toho obětovává dámu 
za dvě lehké figury! 
26…Sxe2 27.Sxf7+ Kd7 28.Jxe2 
Da2? První chyba velmistra. 
Místo jezdce měl tahem 28…Da3 
napadnout střelce a držel by 
výhodu, takto již počítač hlásí 
rovinu, tedy dostatečnou poziční 

TROFEJE PRO VÍTĚZE. Oblíbený turnaj Ostravský koník se v posledních letech pravidelně 
stává i dějištěm mistrovství České republiky jednotlivců.

MČR 2019 – konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Jméno ELO Klub Body  Pom. hodn. 

1 GM Navara David 2733 1. Novoborský ŠK 8,0 46,5
2 IM Černoušek Lukáš 2438 Unichess 7,0 43,5
3 GM Šimáček Pavel 2471 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 6,5 43,5
4 IM Kraus Tomáš 2456 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 6,5 42,5
5 GM Plát Vojtěch 2535 ŠK JOLY Lysá nad Labem 6,0 49,5
6 IM Kriebel Tadeáš 2514 1. Novoborský ŠK 6,0 47,5
7 GM Michalík Peter 2577 Unichess 6,0 46,0
8 IM Hausner Ivan 2349 ŠACHklub Písek 6,0 44,0
9 GM Krejčí Jan 2588 1. Novoborský ŠK 6,0 43,0

10 GM Štoček Jiří 2563 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,0 40,0

http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=1
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=15
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=11
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=13
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=8
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=9
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=4
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=22
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=2
http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=5
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kompenzaci bílého za obětova-
nou dámu.
29.J f4  Da3  30 .Vcd1+ Kc8 
31.Sxe6+ Kc7 32.Vde1! Sc3? 
Druhá chyba velmistra. Rovnou 
pozici drželo mnoho jiných tahů 
(Vg8, Dc3 či Vd1), zde se již do-
stává do výhody bílý.
33.Vb1! Mladíček začíná kolem 
černého krále motat matovou síť.
33…Sd2? Chyba třetí a poslední. 
34.Jd5+! Nyní již z matu nebude 
úniku. Černý se vzdal, protože 
35.Vf7+ je jednoduché a smrtel-
né. 1-0 

Podívejme se nyní podrobněji 
na hru vítěze. Remizovat s Da-
videm Navarou dokázali pouze 
velmistři Vojtěch Plát a Vlastimil 
Babula, ostatní s ním své partie 
prohráli. Velmistr Navara v Ost-
ravě mimo jiné ukázal, jak se má 
bílý vypořádat s populární dračí 
sicilskou. Neprve v druhém kole 
v ní sestřelil velmistra Alexeje 
Kislinského a pak ve čtvrtém 
kole mistra Vojtěcha Zwardoně. 
Ve zbývajících kolech již nikdo 
neměl odvahu vypustit draka na 
Navaru.
Podívejme se na ty dvě zajímavé 
partie, které pro Šachový občas-
ník okomentoval jejich vítěz, 
velmistr David Navara.

DAVID NAVARA (2733)  
vs. ALEXEJ KISLINSKY (2429)
Sicilská B35
Mistrovství ČR mužů 2019 
Ostrava, 2. kolo, 28. 4. 2019
Komentuje: GM David Navara

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Sg7 5.Jc3 Jc6 6.Se3 Jf6 7.Sc4 0–0 
8.Sb3 d6 9.f3 Sd7 10.h4! 
Po 10.Dd2 Jxd4 11.Sxd4 b5 12.h4 
a5 13.h5 a4 14.Sxf6 exf6 by černý 
rychle získal protihru po dlouhé 
diagonále a na dámském křídle.
10…h5 
Nyní vyznívá varianta 10…Jxd4 
11.Sxd4 b5 12.h5! ve prospěch 
bílého, který prozatím ušetřil tah 
Dd2. Ale v partii brzy bude hůře.
11.Dd2 

Černý mohl přejít do běžných 
variant dračí sicilské obrany, jež 
jsou ovšem také spojeny se znač-
ným rizikem.
11…Jxd4? 12.Sxd4 b5 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(
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6-+-zp-snp+&

5+p+-+-+p%

4-+-vLP+-zP$

3+LsN-+P+-#

2PzPPwQ-+P+"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

Oproti variantě 10…Jxd4 má černý 
zahráno h7–h5 místo a7–a5.
13.g4! 
Najednou  má  č er ný  ve lké 
problémy.
13…hxg4? 
Černý měl raději vložit 13…e5 
nebo zavřít oči a zahrát něco jako 
13…a5. Chyba se stala už dříve.
14.h5 
Po necelých deseti minutách hry 
bílý stojí na výhru.
14…gxh5 
Na 14…e5? by přišlo 15.h6 Sh8 
16.h7+! Jxh7 17.Dh6 s matem; 
a ke stejnému výsledku by vedlo 

i 14…Jxh5 15.Sxg7 Kxg7 16.Vxh5! 
gxh5 17.Dg5+ Kh7 18.Dxh5+ Kg7 
19.Dg5+ Kh7 20.0–0–0.
15.0–0–0 
Ještě silnější bylo 15.Sxf6 exf6 
16.0–0–0, černého nezachrání ani 
převod věže na e5.
15…e5 16.Se3 gxf3 17.Sh6

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(
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2PzPPwQ-+-+"

1+-mKR+-+R!
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Vyhrávalo 17.Sg5, ale po 17…b4 
18.Jd5 Jxe4 19.Sxd8 Jxd2 bych 
musel najít pokračování 20.Jf6+! 
Sxf6 21.Sxf6 Jxb3+ 22.axb3 Kh7 
23.Vdg1!. Vlastně už před 17…b4, 
protože jinak by bílý prohrál!
17…Jg4? 
Nutné bylo 17…Sg4. Plánoval jsem 
18.Vdg1 (Podle počítače je o něco 
silnější 18.Dg5 Je8 19.Vxh5!, po 
výměně dam černý ztratí materiál 
a jinak dostane mat. Vznikající 

OSAMOCENOST NA VRCHOLU. David Navara na přeboru neslezl z pódia.
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varianty ale nejsou zdaleka triviál-
ní.) 18…f2 19.Vg2? 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zp-+-+pvl-'

6-+-zp-sn-vL&

5+p+-zp-+p%
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3+LsN-+-+-#
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1+-mK-+-+R!
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(ovšem věž má jít o pole dále: 
19.Vg3!) Rozdíl se projeví po po-
čítačové obraně 19…Jh7! 20.Sxg7 
Dh4!! (20…Kxg7? Po 21.Vxg4+! 
hxg4 22.Dh6+ by černý dostal 
mat) 21.Vxh4?! (21.Vf1!) 21…f1D+ 
22.Jd1 Sxd1. S věží na g3 by bílý 
mohl beztrestně dobrat zatoula-
ného střelce, zatímco nyní kvůli 
hrozbě 23…Sg4+ nemá nic lepšího 
než 23.Vf2 Dg1 24.Vg2 Df1 s opa-
kováním tahů.
18.Sg5 
Nyní je konec. Bílý jezdec obsadí 
pole d5 a věž dobere na h5. Proti 
náporu všech bílých figur se černý 
král nemůže ubránit.
18…Da5 19.Dxd6 Se6 20.Sxe6 
fxe6 21.Dxe6+ Vf7 22.Vd7 Vaf8 
23.Jd5 Sh6 
Po 23…f2 24.Je7+ Kh8 25.Vxh5+ 
Jh6 26.Vxh6+ by černému chybělo 
pověstné tempo.
24.Sxh6 f2 
Hrozí 25…De1+!, ale na tahu je 
bílý.
25.Dg6+ 
1–0

DAVID NAVARA (2733) 
vs. VOJTĚCH ZWARDOŇ (2458) 
Sicilská B35
Mistrovství ČR mužů 2019 Ostra-
va, 4.kolo, 30. 4. 2019
Komentuje: GM David Navara

1.e4 
V předchozích partiích jsem s Voj-
tou hrál zavřená zahájení, ale 
tentokrát jsem se rozhodl jinak. 
Všiml jsem si, že soupeř hraje 
„urychlenou dračí sicilskou“, tedy 

ostré zahájení, v němž důkladná 
příprava hraje významnou roli.
1…c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 g6 4.d4 cxd4 
5.Jxd4 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 0–0 
8.Sb3 Ve8 
V partii Navara vs. Kislinsky ze 2. 
kola se stalo 8…d6 9.f3 Sd7 10.h4! 
h5 11.Dd2 Jxd4 12.Sxd4 b5 13.g4! 
s prudkým útokem bílého.
9.f3 e6 
Daniil Dubov a velmistr Gelfand 
proti mně zkoušeli 9…d5!?, ale 
také tam černý ještě musí řešit 
určité potíže.
10.f4! Jg4 
S tímto tahem jsem se seznámil 
teprve při přípravě na danou par-
tii. Po 10…d6 11.Jdb5! černý nemá 
nic lepšího než 11…Sf8 12.Df3 a6 
13.Jd4, přičemž střelec se na g7 
dříve či později nejspíše vrátí.
11.Dxg4 Jxd4 12.0–0–0 
Po 12.0–0 d5 13.Vad1 Jxb3 s dal-
ším 14…b5! by černý stál dobře, 
v některých variantách by mu 
chybějícího pěšci kompenzovala 
dvojice střelců.
12…Jxb3+ 13.axb3 Da5 
Pokračování 13…d5? 14.e5 se po-
dobá partii.
14.Kb1 
Dvojí vzetí na c3 by nyní fatálně 
oslabilo černá pole okolo krále 

téže barvy. K přehození tahů vedlo 
14.e5 b5 15.Kb1.
14…d5?

XABCDEFGHY
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Dosud jsme oba hráli rychle, ale 
můj následující tah Vojtu zaskočil. 
Černý měl hledat kompenzaci po 
14…b5! 15.e5 Sb7 16.Vxd7 Sc6. 
Tak černí ostatně v roce 2017 po-
kračovali ve dvou korespondenč-
ních partiích, přičemž obě skonči-
ly remízou.
15.e5! 
Náhle má černý velké potíže. Hro-
zí postup h2–h4–h5 a protihra na 
dámském křídle je pomalejší.
15…b5 16.h4 b4 
Moje příprava skončila variantou 
16…h5 17.Dh3 s dalším g2–g4 
a prudkým útokem.
17.Ja4?! 

 VÍTĚZNÉ TRIO. Zleva: bronzový Pavel Šimáček, zlatý David Navara a stříbrný Lukáš 
Černoušek, jehož oblečení pro závěrečný ceremoniál vzbudilo vlnu kritiku.
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Můj první vlastní tah je nepřesný. 
V moderním šachu to není zříd-
kavý jev, obzvláště v podobně os-
trých pozicích. Nebyl jsem si jistý, 
kdo by po 17.Je2! Dc7 18.h5 a5 
byl rychlejší, tak jsem raději kraj-
ní sloupec zablokoval jezdcem. 
Bílý sice nestihne ztrojit figury 
na krajním sloupci, ale není to 
nutné. Jezdec z pole d4 prozatím 
ochrání vlastního krále, v případě 
potřeby může dobrat na b3. A po 
a4–a3 se střelec může vrátit na 
c1 nebo na d2. Černý král by ve 
vlastních figurách nenašel takovou 
oporu. Po 19.hxg6 fxg6 (V případě 
19…hxg6?! 20.Dh4 a4 21.Jd4 může 
někdy přijít i f4–f5 s dalším Se3–
h6 nebo dokonce Se3–d2. Tento 
průlom jsem ovšem našel teprve 
o několik tahů později.) 20.Dh4 
h6 se mi nejvíce líbí pokračování 
21.Dg3!? Df7 22.Jd4± s případným 
f4–f5, jelikož bez zapojení černé 
dámy protiútok ztrácí na síle.
17…Sd7 
Vložením tahů 17…h5 18.Df3 by 
černý sice mírně oddálil otevření 
královského křídla, ale současně 
by uspíšil následnou katastrofu.
18.Jc5 Db5? 
Počítač ukazuje pěkný trik 
18…Vac8! 19.Jxd7 Dc7 20.Jc5 Sf8, 
ovšem po 21.h5 Sxc5 22.Sxc5 Dxc5 
23.Vd2± by černého čekala nepří-
jemná obrana a kromě toho návrat 
jezdce na c5 není vynucený. V úva-
hu vedle 20.Vd2 přichází i 20.Dh3! 
Dxc2+ 21.Ka2 Vc3 22.Jc5; 18…h5 

19.Df3! Sc6 20.Sd4! Vec8 21.g4 
Se8 22.Ja4!? Sxa4 23.bxa4 Dxa4 
24.b3+–.
19.h5 
Černý musí ztratit ještě jedno tem-
po, aby rozvinul svůj útok.
19…Vec8 
O mnoho lepší nebylo ani 19…Vac8 
20.hxg6 fxg6 21.Dh3+–.
20.hxg6 hxg6 
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Na 20…fxg6 by následovalo 
21.Vxh7! Kxh7 22.Vh1+ Kg8 
23.Dxg6 s neodrazitelným úto-
kem, například 23…Vxc5 (Po 
23…Se8 24.Dh7+ Kf7 vyhrává 
například 25.f5 nebo 25.Jxe6 
Kxe6 26.Dxg7 s matovým útokem 
v obou případech.) 24.Vh7! Df1+ 
25.Sc1 Dxg2 26.Vxg7+!.
21.f5! 
Bílý otevírá střelci cestu na králov-
ské křídlo. K tahu bych dal i dva 
vykřičníky, kdyby těch cest k vý-
hře nebylo tolik. Původně jsem za-
mýšlel 21.Vxd5!? exd5 (Vadila mi 
odpověď 21…Se8, než jsem našel 

pokračování 22.f5!! gxf5 23.Dh4 
exd5 24.Sh6! Dxc5 25.Sxg7 Dxc2+ 
26.Ka2 s matovým útokem. A pak 
jsem si uvědomil, že mohu zahrát 
i 21.f5!) 22.Jxd7. Dlouho jsem 
si myslel, že tady matuji, ale při 
volbě mezi 21.Vxd5 a 21.f5 jsem si 
nakonec uvědomil, že černý může 
napadnout mého jezdce a tím za-
bránit okamžitému matu. Pravda, 
také po 22…Vc7 (původní myš-
lenka byla 22…Dc6 23.Dh3 Dxc2+ 
24.Ka2+–) 23.Jf6+ Kf8 24.f5+– je 
bílý rychlejší.
21…exf5 
Po 21…Vxc5 22.f6+– by následo-
val mat na krajním sloupci; po 
21…gxf5 vyhrává vedle 22.Dh5 
(22.Dh4 Vxc5) 22…Vxc5 23.Sh6 
i mnoho dalších pokračování. Jen 
upozorním, že s dámou na h4 
by 23.Sh6?? i 23.Sg5?? vázlo na 
23…De2! s výhrou černého.
22.Dh4 Vxc5 
Možnost 22…Dxc5 23.Sxc5 Vxc5 
24.De7 Vc7 25.Vh7! Kxh7 26.Dxf7 
Kh6 27.Vh1+ Kg5 28.Dxg7+– jsem 
viděl.
23.Sg5! 
S tímto tahem soupeř původně ne-
počítal. Ani varianta 23.Dh7+? Kf8 
24.Sh6 Se6 25.Dh8+ Ke7 26.Dxa8 
Sxe5 27.Sf8+! není pro černého 
povzbudivá, ale mat je více než 
materiál.
23…De2 
Černý umožňuje efektní závěr. 
Dobrou obranu už beztak ne-
měl. Na 23…f6 bych odpověděl 
24.exf6 Kf7 25.Dh7 Vg8 26.Vde1 
Se6 27.Vxe6+–; a lepší nebylo ani 
23…Vc6 24.Sf6 s brzkým matem.
24.Dh7+ Kf8 

XABCDEFGHY

8r+-+-mk-+(
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6-+-+-+p+&

5+-trpzPpvL-%

4-zp-+-+-+$

3+P+-+-+-#

2-zPP+q+P+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

25.Dh8+! 
OSTRAVA JEDE!  
Hrací místnost v krásném prostorném sále si pochvalují všichni účastníci přeboru.
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Vyhrávalo i 25.Dxg7+!, ale mat 
z partie mi připadal efektnější.
25…Sxh8 
Vojta mi místo vzdání umožnil 
předvést nevšední matový obra-
zec. Děkuji!
26.Vxh8+ Kg7 27.Sf6#
1–0

Velmi dobrý přebor odehrál mla-
dý Tomáš Kraus, který skončil se 
6,5 body na 4. místě a jen těsně 
kvůli jen o bod horšímu pomoc-
nému hodnocení (Buchholz) mu 
unikla medaile. Přitom v posled-
ním kole hrál s Navarou velmi 
dlouho vyrovnanou partii a větší 
síla nejlepšího českého šachisty 
se ukázala až v technické koncov-
ce (obě strany měly věž a černo-
polné střelce a stejně pěšců).
Relativně spokojen může být 
i předloňský vítěz Vojtěch Plát, 
který skončil sice až na 5. příč-
ce s 6 body, ale přesto připsal 
pár bodů do ela a měl nejvyšší 

pomocné hodnocení (Buchholz) 
ze všech účastníků. 
Podobně jako Plát hráli v Ostravě 
velmi dobře Tadeáš Kribel a Pe-
ter Michalík, kteří získali rovněž 
6 bodů a skončili na 6. a 7. místě.
A jak hodnotil letošní mistrov-
ství jeho vítěz? „Hrálo se mi 
výborně, vycházelo mi tu úplně 
všechno, hlavně příprava, a měl 
jsem i štěstí na los. Byl to jeden 
z mých nejlepších turnajů vůbec. 
Největší radost mám asi z partie 
s Vojtou Zwardoněm, kde se mi 
povedl hezký taktický obrat,“ 
uvedl velmistr Navara a k výkonu 
dalších hráčů dodal: „Alexejo-
vi  Kislinskému se partie se mnou 
v druhém kole hrubě nevydařila, 
ale následnou sérií čtyř výher se 
vrátil na první šachovnici! Pak ho 
ovšem z předních příček sesadili 
Lukáš Černoušek a Tomáš Kraus, 
kteří patřili k příjemným překva-
pením soutěže. Letošní turnaj byl 
mimořádně bojovný, tolik obsaž-
ných partií jsem na přeboru ještě 

neviděl! Zásluhu na tom mají 
samotní soutěžící i ‚sofijská pravi-
dla‘. Moje cesta za prvním místem 
byla složitější, než by se zdálo 
z konečného pořadí, do posled-
ního kola nebylo nic jasné. A na 
závěr bych rád poděkoval pořada-
telům za výbornou organizaci!“
Má-li mít mistrovství České re-
publiky dlouhodobě mezi hráči 
odpovídající váhu, měl by Šacho-
vý svaz brát výsledky z přeboru 
společně s elo ratingem jako dvě 
nejdůležitější reprezentační krite-
ria. Při nominaci na nejdůležitější 
akce by tedy neměl být pominut 
Lukáš Černoušek a všichni další 
výše zmínění (Šimáček, Kraus, 
Plát, Kriebel a Michalík) musí pat-
řit do širšího repre výběru.

Pavel Matocha

Foto: Ilona a Libor Hromádkovi



10. KVĚTNA 2019 • ROČNÍK I. • 2 13SACHOVY OBCASNIK

ŘEŠENÍ DIAGRAMŮ ZE STRAN 5 A 6 

1.
38.Ve7! Sxe7 39.Dg7# 1–0
Hausner,I (2349) vs. Tauš,M (2104), 
MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 27. 4. 
2019

2.
25.Dxh5+ Kg7 [25…gxh5 26.Vxh5+ 
Kg7 27.Je4#] 26.Dh6+ Kf6 27.Jh7+ Ke7 
28.Jxf8 1–0
Kislinsky,A (2429) vs. Bartoš,J (2178), 
MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 
27. 4. 2019

3.
30…Vf1+ 31.Vxf1 Sxh2+ 32.Kxh2 gx-
f1D+ 33.Kg3 Df4+ 34.Kh3 Dh4# 0–1
Zeman,M (2244) vs. Kočiščák,J (2496), 
MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 2. 5. 
2019

4.
38…Vf2+! 39.Kxf2 [39.Kg3 Je4+ 40.Kh4 
Vxf7–+; 39.Ke3 Jxg4+ 40.hxg4 Vxf7–+] 
39…Jxg4+ 40.hxg4 Vxf7 0–1
Anagnostopoulos,K (2345) vs. Vaishali,R 
(2353), Capablancův memoriál, Herakli-
on GRE, 4. 5. 2019

5.
37.Dxg4+ Dxg4 38.Jf6+ Kf7 39.Jxg4 1–0
Noe,C (2537) vs. Skibbe,W (2245), 
GRENKE Chess Open 2019, 20. 4. 2019

6.
23.f6 Dxf6 24.De4 g6 25.Dxb7 1–0
Žilka,Š (2533) vs. Hupfer,R (2136), TCh-
-AUT, 31. 3. 2019

7.
48…Vd1+ 49.Sf1 Vxf1+! 50.Kg2 [50.
Kxf1 Dd1+ 51.Kg2 Dh1+ 52.Kg3 Df3#] 
50…Db7+ 51.Kxf1 Vh1+ 52.Ke2 Df3+ 
0–1
Zilinskas,V (2016) vs. Sernecki,F (2295), 
Ostravský koník A, 27. 4. 2019

8.
17.e7! Dxe7 18.Dd5+ Kh7 19.Dxa8 1–0
Sarana,A (2630) vs. Bastian,M (2144), 
GRENKE Chess Open, 18. 4. 2019

9.
29…Ja4+ 30.Kd4 Se3+ 31.Kxd5 Jb6# 
0–1
Kislinsky,A (2429) vs. Černoušek,L 
(2438), MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 
3. 5. 2019

10.
27…Dxe2!! 28.Dxe2 Jeg3+ 29.hxg3 
Jxg3+ 30.Kh2 Jxe2 31.Vce1 Sc7+ 32.Je5 
Jxd4–+ 0–1
Buhmann,R (2581) vs. Siddharth,J 
(2132), GRENKE Chess Open 2019, 
18. 4. 2019

11.
39.f4+! Kh6 [39…Kxf4 40.Se3#; 39…Kf6 
40.Sd4+ Kg6 41.Ve6#] 40.Ve6+ g6 
41.g5+ Kh5 42.Vxh7# 1–0
Lopez Martinez,J (2578) vs. Asadza-
de,I (2130), GRENKE Chess Open 2019, 
18. 4. 2019

12.
25.Sxf7+ Vxf7 [25…Kh8 26.Jg6+ Kh7 
27.Jxf8+ Kh8 28.Jg6+ Kh7 29.Sg8+ Kxg8 
30.Ve8+ Kh7 31.Vh8#; 25…Kh7 26.Sg6+ 
Kg8 27.Vxf8+ Kxf8 28.Ve8#] 26.Ve8+ 
Kh7 27.Vxf7 1–0
Gareev,T (2560) vs. Hoffmann,A (2129), 
GRENKE Chess Open, 18. 4. 2019

13.
21…Sxc4! 22.dxc4 [22.Vc3 Sxd3 
23.Db3+ Kh8 24.Vd1 Dg6+–+] 22…Dg6+ 
23.Kh1 Vxd1–+ 0–1
Ondersteijn,N (2390) vs. 
Kunin,V (2520), GRENKE Chess Open 
2019, 22. 4. 2019

14.
39…Ve3! 40.cxd5 [40.Jxe3 Se5#] 
40…Vd3+ 41.Kc4 b5+ 42.Kb4 Sd2+ 
43.Ka3 [43.Vxd2 Vxd2–+] 43…a5 0–1
Mrázek,L (2364) vs. Michalík,P 
(2577), MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 
28. 4. 2019

15.
30.Vxh7! Vxh7 31.Dh8+!! Vxh8 
32.Vxh8# 1–0
Černoušek,L (2438) vs. Plát,V (2535), 
MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 2. 5. 
2019

16.
33…Dxf3 34.gxf3 Sxf3+ 35.Dxf3 Vxf3 
36.Sf1 Vxf1+ 37.Vxf1 e2 0–1
Indjic,A (2592) vs. Korobov,A (2675), 
GRENKE Chess Open, 21. 4. 2019

17.
34.Jd5+! cxd5 [34…Vxd5 35.Vf7+ Vd7 
36.Vxd7+ Kc8 37.Vxd2+ Kc7 38.Sf4#] 
35.Vf7+ Kc6 36.Vb6# 1–0 
Neumann,F (2076) vs. Blatný,P (2326), 
MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 
27. 4. 2019

18.
26.Jh6+! Kh8 [26…gxh6 27.Dg4+ Kf7 
28.Dxc8+–] 27.Df7 gxh6 [27…Dc5 
28.Dg8+ Vxg8 29.Jf7#] 28.Df6+ Kg8 
29.De6+ Kg7 30.Dxc8 1–0
Lu Shanglei (2625) vs. Li Yunshan 
(2191), Longtou Cup, Qinhuangdao 
CHN, 19. 4. 2019

19.
28.Ve7! Vxe7 29.Dxd6 Ve8 [29…Ve1+ 
30.Kf2 Ve6 31.fxe6+–] 30.Dxf6+ Dg7 
31.Dxg7# 1–0
Cornette,M (2556) vs. Abbas,Da-
niel (2253), Reykjavik Open 2019, 
16. 4. 2019

20.
43…g4+ 44.hxg4 [44.Kxf4 e2–+; 44.Ke2 
gxh3 45.gxf4 h2–+] 44…Sxg4+ 45.Kxg4 
e2–+ 0–1
Muradli,M (2451) vs. Safarli,E (2624), 
Nakhchivan Open 2019, 3. 5. 2019

21.
29…Vxe4 30.fxe4 Sxe4+ 31.Vxe4 Vxf1+ 
32.Dxf1 Dxf1# 0–1
Grigorian,S (2384) vs. Chigae-
v,M (2634), GRENKE Chess Open, 
19. 4. 2019

22.
20…Dc2! 21.Sxd8 [21.Dxe4 Vxd2 
22.Dxc2 Vxc2–+] 21…Sc5 22.Jc4 Sxe3+ 
23.Jxe3 Dc8–+ 0–1
Janiszewski,M (2145) vs. Stalmach,R 
(1991), Ostravský koník A, 28. 4. 2019

23.
37…Dxg5 38.Sxg6+ Kxg6 39.Vg2 
Dxg2+ 40.Kxg2 Vh8 41.Dg3+ Kxf6 
42.Vf1+ Ke7 43.Da3+ Jdc5 44.Vc1 Kd6 
45.b4 axb4 46.Dxb4 Vab8 47.Dc4 Ke7 
0–1
Vallejo Pons,F (2693) vs. Anan-
d,V (2774), GRENKE Chess Classic 
2019, 23. 4. 2019

24.
29…Vxe5! 30.Jc6 [30.Kf2 Vxe3 
31.Vxe3 Jxe3 32.Kxe3 c3 33.bxc3 b2–+] 
30…Vxe3 31.Vxe3 Jxe3 32.Jxb8 Sxb2 
33.Jc6 [33.Kf2 Jd1+ 34.Ke1 c3 35.Kxd1 
c2+ 36.Ke2 c1D–+] 33…Sf6 34.Kf2 b2 
0–1
Kočiščák,J (2496) vs. Navara,D (2733), 
MČR jednotlivců 2019, Ostrava, 
3. 5. 2019
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