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DRAHÝ STARÝ STEINITZ
N e j v y š š í  c e n u 
v aukci šachových 
knih na švédském 
serveru Lund Chess 
Academy dosáh-
ly minulý týden 
Steinitzovy knihy 
The Modern Chess 

Instructor (I. a II. díl). Zásadní dílo 
prvního mistra světa, které bylo vy-
dáno na konci 19. století, bylo vydra-
ženo za 832 eur, tedy 22 tisíc korun. 
Dalšími velmi dobře vydraženými 
tituly byly Laskerovy knihy o turna-
jích v Petrohradě 1909 a 1914 nebo 
Fiskeho kniha o prvním americkém 
šachovém kongresu, každá byla pro-
dána za více než čtyři tisíce korun.

4 vs. 95
Na konci srpna se na šachovém 
festivalu na slavné Ostankinově 
věži v Moskvě ukázaly šachové 
legendy jako Boris Spasskij a Jurij 

Averbach, ale také mladí hráči jako 
Sergej Karjakin nebo dětský talent 
Míša Osipov, který v loňském roce 
sehrál televizní partii proti Ana-
toliji Karpovovi. Sehrálo se zde 
mnoho zajímavých zápasů, nejví-
ce pozornosti však poutala partie 
čtyřletého Míši Osipova proti nej-
staršímu velmistrovi Juriji Aver-
bachovi (95 let). Jurij Averbach 
v partii černými figurami vládl, 
získal figuru a vše nasvědčovalo 
tomu, že zvítězí. Poté však díky 
špatnému zraku neviděl soupeřův 
tah, myslel, že věž šla o políčko 
dále, a tím ztratil celou věž i partii. 

SVĚTOVÝ POHÁR 2017

STOPKA PRO NAVARU I CARSLENA
David Navara hrál na Světovém 
poháru skvěle, ale opět bohužel 
vypadl s Alexandrem Griščukem 
a opět měl postup přes něj velmi 
blízko – nedokázal přetavit v celý 
bod výrazně lepší pozici. Pro 
českého fanouška to byl smutný 
konec tie-breaků 3. kola, ale aspoň 
se může těšit na setkání a výlet 
s velmistrem Navarou. V sobotu 
23. září pokřtíme na zřícenině hra-
du Navarov Navarovu novou knihu 
Můj světový šach.

pokračování na straně 4

NAVARA PODRUHÉ

MŮJ SVĚTOVÝ ŠACH
Kniha velmistra 
Davida Navary 
Můj šachový svět 
se dočkala svého 
volného pokračo-
vání. Nová kniha 
dostala název 
M ů j  s v ě tov ý 

šach. V knize jsou partie, které au-
tor sehrál v letech 2012–2016 proti 
hráčům ze světové špičky. Celkem 
je takto vybráno 15 partií, které 
jsou autorem okomentovány a do-
plněny o postřehy a vzpomínky 
autora k daným partiím a akcím, 
na kterých se partie sehrály. Kniha 
o 136 stranách s ukázkami, texty 
a doplněnými fotografiemi bude 
vyhotovena ve třech verzích. Ve 
standardní podobě vázaná v tvr-
dých deskách bude stát 390 Kč. Za 
999 Kč bude k zakoupení kniha 
z limitované číslované stokusové 
edice, která bude vázána v des-
kách imitujících kůži s papírovým 
přebalem. Luxusní vydání bude 
vytištěno na speciální papír Rivers 
Basane a ručně vázané v pravé 
kůži. V luxusní edici bude vydáno 
pouze 12 knih, každá bude číslo-
vána a podepsána autorem.  Tuto 
knihu si budete moci zakoupit při 
jejím křtu 23. září na zřícenině 
hradu Navarov nebo si ji můžete 
objednat s doručením poštou na 
dobírku (cena knihy + poštovné). 
Objednávat ji můžete e-mailem 
(prazska.sachova@gmail.com).
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Magnus Carlsen v KO systému moc daleko 
nedošel.

Míša Osipov a Jurij Averbach
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TURNOVSKÝ GRANÁT ZÍSKAL 
GM NEUMAN

Petr Neuman

V sobotu 9. září se 
konal tradičně sil-
ně obsazený rapid 
turnaj v Turnově. 
Letošního Tur-
novského Granátu 
se účastnil jeden 
velmistr a čtyři me-

zinárodní mistři. GM Petr Neuman 
také celý turnaj vyhrál se ziskem 
7,5 bodu z 9 partií. Na druhém 
místě skončil IM Vojtěch Zwardoň 
rovněž se 7,5 bodu. Nejlepší sedmi-
bodový hráč IM Tomáš Studnička 
skončil na bronzové příčce. Kom-
pletní výsledky jsou k nalezení na 
ChessResults. Turnaj byl součástí 
11. ročníku seriálu GP 2017/18.

ŽILKA BODOVAL V BEROUNĚ

Štěpán Žilka

V sobotu 9. září 
se kromě Turnov-
ského granátu hrál 
také rapid O Pohár 
města Moravský 
Beroun. Byl to ku-
latý dvacátý ročník. 
I sem si dojel pro 

vítězství jeden velmistr. GM Štěpán 
Žilka zvítězil se ziskem 7,5 bodu 
z 9 možných. Na skupinu pěti 
pronásledovatelů měl v cíli náskok 
celého bodu. Pomocné hodnocení 
rozhodlo o druhém místě pro IM Ja-
roslava Bureše a třetí příčku obsadil 
IM Pavel Zpěvák. Kompletní výsled-
ky jsou k nalezení na ChessResults.

HRÁLO SE I V POČÁTKÁCH
11. ročník turnaje v rapid šachu 
Počátky 2017 se stal kořistí Romana 
Vincze (2140), v devíti kolech nasbí-
ral 7 bodů. Druhé místo vybojoval 
Jan Skřivánek (2168) s 6,5 bodu. 
A 6 bodů stačilo Aloisovi Bartošovi 
(2019) k bronzové příčce. Kom-
pletní výsledky jsou k nalezení na 
ChessResults.

ŠACHOVÁ VALAŠSKÁ BYSTŘICE
Ve Valašské Bystřici tento víkend 
končí devítikolový Open. Po úvod-
ních 4 kolech byla na čele průběžné-
ho pořadí trojice hráčů s 3,5 bodu: 
Stanislav Juříček, Lubomír Riška 

a Jakub Vaculík. V závěsu s půlbo-
dou ztrátou byla jedenáctičlenná 
skupina, ve které nechybí nasazená 
jednička turnaje FM Vladimír Kar-
lík nebo jediný mezinárodní mistr 
v turnaji IM Viktor Volodin. Další in-
formace a konečné výsledky můžete 
sledovat na oficiálním webu.

V BOSKOVICÍCH BYLI CHYTŘÍ

Milan Boháček

Sobota 9. září byla 
na šachové turna-
je velmi bohatá. 
V Boskovicích tedy 
chytře zvolili pro 
s v é  š a c h o v á n í 
neděli. V sedmiko-
lovém turnaji zví-

tězil domácí Milan Boháček (2040) 
s 6 body před druhým Petrem Mlýn-
kem (2117) s 5,5 bodu. 5,5 bodu zís-
kal také třetí František Baláž (1885). 
Kompletní výsledky jsou k nalezení 
na ChessResults.

V KADANI USPĚL BARTOŠ

Jan Bartoš

Začátkem zář í , 
k o n k r é t n ě  o d  
3. do 9., se konal 
turnaj v klasickém 
tempu v Kadani. 
V sedmikolovém 
turnaji se nejvíce 
dařilo Janu Bar-

tošovi, který nasbíral 5,5 bodu 
a turnaj vyhrál. Pouze na pomocné 
hodnocení se za ním umístil Marek 
Pokrupa. Třetí skončil Michal Holeš 
s 5 body. Kompletní výsledky nalez-
nete na ChessResults.

BLICÁNÍ V PEČKÁCH
Memoriál Jaroslava Zadiny 2017 pro-
běhl již po jedenašedesáté. Turnaj 
v bleskovém tempu měl 14 účastníků 
a hrál se systémem každý s každým 
dvoukolově. Nejlépe si v turnaji vedl 
Petr Žáček (1909) se ziskem 20 bodů. 
Stejný počet bodů získal i celkově 
druhý Milan Hora (2149). Jindřich 
Melich (2063) rovněž s 20 body. 
O pořadí tak rozhodoval počet výher 
a případně vzájemný zápas.

Z KORESPONDENČNÍHO ŠACHU
Finále 32. ročníku Poháru České 
republiky v korespondenčním 

šachu zná svého vítěze. Přesvěd-
čivě zvítězil Martin Hrubčík, když 
pokořil své soupeře ve 22 partiích 
z celkového počtu 26. Turnaj hrálo 
14 hráčů a hrálo se dvoukolově.

VELMISTŘI NA SÝPCE

Sergej Movsesjan

Hotel Vlastimila 
Chládka Zámecká 
Sýpka v Blansku 
přivítal velmistry, 
aby zpestřili pro-
gram pro účastní-
ky pohodového 
šachového klání. 

Nejprve proběhla krátká beseda, kdy 
na dotazy návštěvníků odpovídali 
velmistři Sergej Movsesjan, Ján Mar-
koš a Radek Kalod. Sergej Movsesjan 
a Ján Markoš poté sehráli simultán-
ku, každý proti šestičlennému týmu 
s časovou kontrolou 50 minut. Sergej 
Movsesjan si k 5 výhrám připsal 
jednu porážku od Vlada Hrtka. Ján 
Markoš 3x vyhrál a remízoval s Jiřím 
Majerem St., Martinem Handlem 
a Jiřím Sekaninou. Odpoledne bylo 
zakončeno 9kolovým bleskáčem, 
který vyhrál GM Radek Kalod.

BORIS GELFAND:

D E S E T
P O Z O R U H O D N Ý C H

P A R T I Í

vydala Pražská šachová společnost,
Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných 
partií izraelsko-běloruského šachisty Borise 
Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto 

hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, 
si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné

http://chess-results.com/tnr300647.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821
http://chess-results.com/tnr301433.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821
http://chess-results.com/tnr301480.aspx?lan=5&art=4&wi=821
http://sachyvalbystrice.cz/open/
http://chess-results.com/tnr301335.aspx?lan=5&art=4&wi=821
http://chess-results.com/tnr287502.aspx?lan=5&art=1&rd=7&wi=821


GENERÁLNÍ PARTNER

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

13. – 17. října 2017
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SVĚTOVÝ POHÁR 2017

STOPKA PRO NAVARU I CARSLENA
Pokračování ze str. 1

Třetí kolo bylo konečnou pro čes-
kého reprezentanta Davida Nava-
ry. Po tuhém boji podlehl ruskému 
velmistru Alexanderu Griščukovi 
2,5:3,5. Největší senzaci ale způ-
sobil Číňan Bu Xiangzhi, který 
vyřadil světovou jedničku a mistra 
světa Magnuse Carlsena. Druhé 
a třetí kolo bylo ale pohřebištěm 
i pro další favority. Scénu opustili 
ve druhém kole světová šestka 
Šachrijar Mameďjarov, bývalý 
mistr světa Viši Anand a poslední 
vyzyvatel mistra světa Sergej Kar-
jakin. O kolo později z pavouku 
vypadli světová trojka Vladimir 
Kramnik, pětka Fabiano Caru-
ana a desítka Američan Hikaru 
Nakamura. 

České fanoušky především zajíma-
lo počínání našeho reprezentanta 
Davida Navary. Ten přes Bulhara 
Čeparinova ve druhém kole přešel 
díky dvěma úspěšným rapidovým 
tie-breakům, když ve dvou základ-
ních partiích oba hráči vyhráli s bí-
lými figurami. Ve druhé rapidové 
partii předvedl David pěkný útok.

GM IVAN ČEPARINOV (2695)
vs. GM DAVID NAVARA (2720)
[C45] Skotská hra
Tbilisi (Gruzie)
Světový pohár FIDE 2017
2. kolo – rapid, 8. 9. 2017 
Komentuje: GM Štěpán Žilka

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 
Sc5 5.Jb3 Častěji se hrává Se3 
nebo Jxc6. Tah v partii má za cíl 
hrát na nepříjemnou vazbu Sg5 
a na velkou rošádu. 
5…Sb6 6.Jc3 Jf6 7.Sg5 h6 Tento 
tah se hraje skoro vždy v těchto 
systémech, černý chce často kal-
kulovat s možností jednotahově 
zrušit vazbu tahem g5. 
8.Sh4 d6 9.d3 0-0 10.De2 Se6 
11.0-0-0

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zppzp-+pzp-'

6-vlnzplsn-zp&

5+-+-+-+-%

4-+-+P+-vL$

3+NsN-+P+-#

2PzPP+Q+PzP"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

Pozice je velmi složitá. Bílý má 
nepochybně slušné šance na krá-
lovském křídle, vazba trvá a navíc 
může přijít rychlé g4. I černý má 
ale své trumfy, a to zejména tempa 
na bílého jezdce b3, která černý 
může zužitkovat při útočných 
choutkách na dámském křídle. 
11…Ve8 12.g4 De7 Černý se zatím 
soustřeďuje na e-sloupci proti bílé 
dámě a prchá dámou z dosahu 
věže d1. Alternativou bylo určitě 
i a5 v tomto nebo v minulém tahu. 
Velký rozdíl v tom nebude. 
13.Kb1 a5 Konečně, bez tohoto 
tahu by se černý mohl snadno 
dostat do nezáviděníhodné situace 
na královském křídle. Nyní je to 
kdo s koho. 

14.a4 Takový tah se všeobecně 
moc dělat nechce, na druhou stra-
nu kdo by chtěl dovolit otevření 
věže a8? Bílý jezdec z b3 také 
nemá příliš vhodných možností 
ústupu, proto se mi tah v partii 
zamlouvá. 
14…Vad8 15.Dg2 Jb4 16.Jd4

XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7+pzp-wqpzp-'

6-vl-zplsn-zp&

5zp-+-+-+-%

4Psn-sNP+PvL$

3+-sN-+P+-#

2-zPP+-+QzP"

1+K+R+L+R!

xabcdefghy

Počítač po celou fázi zahájení tápe 
někde kolem nuly, hodně dyna-
mické, to určitě, zde ale z ničeho 
nic začíná fandit více bílému. Asi 
mu to pomalu sepnulo a vidí útok 
bílého jako velmi nebezpečný. 
Nakonec se může stát, že černý 
střelec na b6 bude zcela mimo hru 
a černý král bude vydán napospas 
bílým figurám. David to ale má na-
plánované jinak. 

David Navara nepřešel ve třetím kole přes zrychlená tempa s Griščukem.
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16…Sxd4 Takové tahy se sice příčí 
mému vyznání, konkrétní poža-
davky pozice ale napovídají, že 
střelec na b6 by se mohl ocitnout 
zcela mimo hru. Tempa k útoku se 
budou hodit, zejména v partii se 
zrychleným tempem. 
17.Vxd4 c5 18.Vd1 g5 Tak se mi to 
líbí. Černý přebírá iniciativu. Z po-
čítačového hlediska se sice stále nic 
neděje a bílý stojí lépe, v lidské partii 
ale ani jedna strana nebude nejspí-
še schopná hrát optimálně a tento 
gamble se hodí určitě více tomu, 
kdo má objektivně horší pozici a po-
třebuje na šachovnici hodit granát. 

19.Sg3 d5 20.Sb5 d4

XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7+p+-wqp+-'

6-+-+lsn-zp&

5zpLzp-+-zp-%

4Psn-zpP+P+$

3+-sN-+PvL-#

2-zPP+-+QzP"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

21.Jd5 Bílý panikaří, mělo se 
prý stát 21.Je2 Sa2+ 22.Ka1 Sd5. 
Jak znám Davida, tohle by našel 

ve vteřině. Sice člověk ani moc 
nechápe, co hrozí, ale taky není 
úplně evidentní, jak se to má krýt. 
21…Sxd5 22.exd5 Jfxd5 Teď hrozí 
docela výživná vidla a to má černý 
ještě útok a pěšce navíc. Samozřej-
mě i věž na e8 visí, ale to je malič-
kost. Minusů na straně bílého je 
daleko více, podle Komoda celých 
2.99 a to bývá obvykle rozhodující. 
23.Vde1 Je3 24.Dd2 De6 25.b3

XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7+p+-+p+-'

6-+-+q+-zp&

5zpLzp-+-zp-%

4Psn-zp-+P+$

3+P+-snPvL-#

2-+PwQ-+-zP"

1+K+-tR-+R!

xabcdefghy

25…c4! David ničí bílou pozici 
a nehledí na materiál. Převaha čer-
ného na dámském křídle je obrov-
ská a bílému králi půjde doslova 
o život. 
26.Sxe8 cxb3 A toto je už -35, bílý 
prostě dostane mat. 
27.Vxe3 bxc2+ 28.Dxc2 dxe3 De-
molice končí, počítač k tomu navíc 
přidává přísné hodnocení -#11. 
Bílý se vzdal. 
0-1.

Čeparinov vs. Navara

KAUZA DRESS CODE

KRAŤÁSKY, NEBO KALHOTY
Na začátku třetího kola Světo-
vého poháru došlo k incidentu 
ohledně oblékání. Kanadský vel-
mistr Anton Kovaljov byl deset 
minut před začátkem první partie 
třetího kola požádán rozhodčím, 
zda by nemohl nosit dlouhé kal-
hoty. To Kovaljova velmi překva-
pilo, protože takto oblečený hrál 
již v prvních dvou kolech a také 
na Světovém poháru před dvěma 
lety. Dále byl překvapený nalo-
sováním barev. Byl přesvědčený, 
že má hrát bílými, rozhodčí však 
párování kontroloval a sdělil, že 

je vše v pořádku. Anton Kovaljov 
se tak obrátil na pořadatele Zura-
ba Azmaiparashviliho, který se 
ho zeptal, zda se může převléci, 
a jako důvod uvedl, že vypadá 
jako cikán. Poté Anton Kovaljov 
okamžitě opustil hrací prostory, 
z místa konání odjel a jeho partie 
byla kontumována. Na celé věci 
je také smutné, že organizátor, 
který se dopustil tohoto jednání, 
je zároveň předsedou odvolací 
komise, která je jediným orgá-
nem, který může napravit jedná-
ní rozhodčích či organizátorů.

Kanadský velmistr Anton Kovaljov nedojel 
na KO systém, nýbrž na dress code.
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Výsledkem 3:1 postoupil David do 
třetího kola, kde se utkal s devátým 
hráčem světa Alexejem Griščukem. 

Dvě základní partie skončily remí-
zou a šlo se do tie-breaků. První 
dvojice rapidů skončila opět dvěma 
remízami a rozhodnutí padlo ve 
druhé dvojici zrychlených partií 
(10 min. + 10 s/tah). V první partii 
David bílými ještě horší pozici udr-
žel, ve druhé partii černými již ale 
nevydržel.

ALEXANDER GRIŠČUK (2783)
vs. DAVID NAVARA (2737)
Tbilisi (Gruzie)
Světový pohár FIDE 2017
3. kolo – rapid, 11. 9. 2017

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7+p+-zppvlp'

6-+-zp-snp+&

5zp-+-wq-+-%

4PsnP+PsN-+$

3+N+-+-zP-#

2-zP-+-zPLzP"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

Vše se kolem dámy na e5, jejíž „ži-
vot“ visí na vlásku.
14…Ve8?
Nepřesnost, která ve svém důsled-
ku prohrála, lepší bylo 14…Sg4 
15.f3 Sd7, a když by bílý pokra-
čoval stejně jako v partii 16.Sd2 
Jh5 17.Sc3 Dg5, nemohl by už hrát 
18.h4, neboť visí pěšec g3.
15.Sd2! Jh5
Nešlo 15…Dxb2 pro odchyt dámy 
po 16.Sxb4 axb4 17.Jd3 Dc3 18.Vc1.
16.Sc3 Dg5 17.h4 Dh6 18.Sd2 
Sxb2 19.Je6! g5 20.Jc7 
Až nyní je vidět, proč tah 14…Ve8 
byl chybou.
20…Sxa1 21.Jxa1 Sd7 22.e5 Jd3 
23.Sxg5 Dg6 24.Se4
A bílý byť s obtížemi uplatnil vý-
hodu k výhře
1–0
Největší senzací třetího kola ale 
bylo vyřazení mistra světa Mag-
nuse Carlsena. O všem se rozhodlo 

v první partii, kde měl Magnus bílé 
kameny.

MAGNUS CARLSEN (2822)
vs. BU XIANGZHI (2710) 
[C55] Italská
Tbilisi (Gruzie)
Světový pohár FIDE 2017
3. kolo – rapid, 9. 9. 2017

1.e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.d3 Jc6 4.Jf3 
Se7 5.0–0 0–0 6.Sb3 d6 7.c3 Se6 
8.Ve1 Dd7 9.Jbd2 Vab8!?
Originální tah čínského velmistra – 
chce hrát Sxb3 Dxb3 a d5, k tomu 
potřebuje mít krytého pěšce b7, 
navíc pokud by hrál hned 9…d5, 
přišlo by s výhodou bílého 10.Sa4. 
10.Sc2

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zppzpqvlpzpp'

6-+nzplsn-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-zPP+N+-#

2PzPLsN-zPPzP"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

10…d5! 
Oběť pěšce ve stylu Marshallova 
protiútoku.
11.h3 

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.czBu Xiangzhi vyřadil mistra světa a hned se 
k němu hlásí jeho fanoušci.
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Teď už 11.Sa4 není k ničemu, 
protože díky věži na b8 přijde 
11…b5 s výhodou černého. Když 
už ale chtěl Carlsen na d5 brát, 
měl hrát hned 11.exd5 Jxd5 
12.Jxe5 Jxe5 13.Vxe5 Sd6 14.Ve1, 
kde kompenzace černého za pěš-
ce není vidět.
11…h6 12.exd5 Jxd5 13.Jxe5 Jxe5 
14.Vxe5 Sd6 15.Ve1

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zppzpq+pzp-'

6-+-vll+-zp&

5+-+n+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zPP+-+P#

2PzPLsN-zPP+"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

15…Sxh3! 
Odvážné a správné rozhodnutí. 
16.gxh3 Dxh3 17.Jf1 
Carlsenovi se nechtělo hrát 17.Df3 
Sh2+ 18.Kh1 Sg3+ 19.Kg1 Sh2+ 
s remízou opakováním tahů. 
17…Vbe8 18.d4 f5 19.Sb3
Nejde 19.Vxe8 pro 19…Vxe8 
20.Dd3 Dg4+ 21.Jg3 Ve1+ 22.Kg2 
Vxc1 23.Vxc1 Jf4+–+, kde černý 
vyhraje.
19…c6 20.f4 
Ve vzduchu je manévr Vf6-d6+; 
nabízející se 20.c4 Vxe1 21.Dxe1 
V f6  22 .De8+  Kh7  23 .cxd5 
Vg6+ nutí bílého k oběti dámy 
24.Dxg6+ Kxg6 25.dxc6 Dg4+ 
26.Kh1 bxc6–+, kdy by měl černý 
jasnou výhodu.
20…Kh7 21.Sxd5?
I takový borec, jako je Carlsen, 
když se se dostane pod tlak, dělá 
chyby. Lepší bylo buď teď, nebo 
o tah později Ve2 s kontrolou 
polí g2 a h2, například 21…Vxe2 
22.Dxe2 Vf6 (22…Jxf4 23.Sxf4 
Sxf4 24.Ve1 Vf6 25.Dg2 a nejde 
25…Dh5 pro 26.Ve6! a plánova-
né 25…Vg6 nejde pro 26.Sg8+) 
23.Sxd5 cxd5 24.Jh2 Vg6+ 25.Kh1 
Dg3 26.Df1±.
21…cxd5 22.Ve3? 
Ještě zde bylo houževnatější 
22.Ve2.

22…Vxe3 23.Sxe3

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7zpp+-+-zpk'

6-+-vl-+-zp&

5+-+p+p+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-zP-vL-+q#

2PzP-+-+-+"

1tR-+Q+NmK-!

xabcdefghy

23…g5! 
Vynikající tah, který dává útoku 
černého novou šťávu. 
24.Kf2 
Nešlo pochopitelně 24.fxg5 pro 
24…f4 25.Sd2 f3 s matovou hroz-
bou a na 26.Dc2+ Kg7 27.Se1 Dg4+ 
28.Kh1 hxg5–+ s dalším Vh8.
24…gxf4 25.Df3 fxe3+ 
A figura je zpět i s úroky, o výsled-
ku je již rozhodnuto. 
26.Jxe3 Dh2+ 27.Kf1 Vg8?! 
Zbytečně riskantní, spolehlivě 
vyhrávalo 27…Dxb2 28.Ve1 Dxc3 
29.Dxd5 Sg3.
28.Dxf5+ Vg6 29.Ke1 h5 30.Kd1 
Houževnatější bylo 30.Vd1 Kh6 
31.Vd2.
30…Kh6 31.Jc2 h4 
A pěšec se stává nezastavitelným.
32.Je1 h3 33.Jf3 Dg2 34.Je1 Dg4+ 
35.Dxg4 Vxg4 36.Jf3

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zpp+-+-+-'

6-+-vl-+-mk&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+r+$

3+-zP-+N+p#

2PzP-+-+-+"

1tR-+K+-+-!

xabcdefghy

36…Vg1+! 
A ještě efektní taktika na závěr.
37.Jxg1 h2 va
0–1

Nejsnadnější postup do čtvrté-
ho kola měl Maxim Rodshtein, 
po stoupil totiž bez boje. Jeho 
soupeřem byl Kaňaďan Ko-
valjov, který z turnaje odcesto-
val v souvislosti s kauzou dress 
codu. Maxim Rodshtein se tak 
jako první kvalifikoval mezi po-
sledních 16.

Srdce šachových estétů zaplesalo 
při první rapidové partii mladého 
Poláka Dudy s veteránem Ukrajin-
cem Ivančukem ve druhém kole.

Číňan Bu Xiangzhi byl pro mistr světa nepřekonatelnou překážkou.
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JAN-KRZYSZTOF DUDA (2707)
vs. VASIL IVANČUK (2728)
Tbilisi (Gruzie)
Světový pohár FIDE 2017
2. kolo – rapid
8. 9. 2017

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+P'

6-+-+-+-+&

5zp-+-+-vL-%

4P+-vlk+-+$

3+-+-zp-+-#

2-+-+K+p+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Pozice vypadá pro bílého bezna-
dějná, Duda ale našel nádherný 
způsob, jak partii zachránit.
72.Sxe3! Sxe3 73.h8D g1D 
A nyní efektní patová záchrana.
74.Dh1+!! Kd4 
Po 73.Dxh1 je pat!

75.De4+ Kxe4 
Pat! O nic lepší není ani 75…Kc5 
pro 76.Dxe3+ Dxe3+ 77.Kxe3 Kb4 
78.Kd3 Kxa4 79.Kc2 s remízou
½ – ½

Mezi posledních 16 se tak z hráčů 
první světové desítky dostalo pou-
ze pět hráčů, ve spodní polovině 
pavouka zbyl již z desítky pouze 
Wesley So, v horní polovině Levon 
Aronjan a dvojice Vachier-Lagrave 
a Alexander Griščuk, které čekal 
vzájemný zápas o osmičku. Ale 
o tom až v příštím čísle.

Petr Herejk
Foto: tbilisi2017.fide.com 

Maria Emelianova  
a Anastasia Karlovich

Vasil Ivančuk

DVOJICE SOUPEŘŮ PRO 4. KOLO
 Xiangzhi Bu – Peter Svidler
 M. Vachier-Lagrave – Alexandr Griščuk
 Vasil Ivančuk – Aniš Giri
 Levon Aronjan – Daniil Dubov
 Wesley So – Badur Jobava
 Vladimir Fedosejev – Maxime Rodshtein
 Jevgenij Najer – Richard Rapport
 Hao Wang – Liren Ding

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

K N I H Y  P R A Ž S K É  Š A C H O V É  S P O L E Č N O S T I

Salo
Flohr
Měl jsem bojovat!
Biografie a partie Salo Flohra 
a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné
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SVĚTOVÝ POHÁR 2017

TBILISKÉ DÉJÀ VU 
Občas jsou věci mezi nebem 
a zemí, které běžné lidské vědomí 
nedokáže pochopit. Jeden takový 
div se stal při druhém kole Svě-
tovém poháru v Tbilisi. V souboji 
mezi Maďarem Rapportem a Čí-
ňanem Wei Yi za stavu 1:1 v první 
rapidové partii po 57. tahu černého 
k následující pozici.

RICHARD RAPPORT (2675)
vs. WEI YI (2753)
Tbilisi (Gruzie)
Světový pohár FIDE 2017
2. kolo – rapid, 8. 9. 2017

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+R+-+-'

6-+-+K+p+&

5+-+-+p+p%

4-+-+-zP-zP$

3+-vl-+-zP-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Na první pohled to v této koncov-
ce věže proti střelce vypadá, že 
černý postavil pevnost, bílý král 
se nemůže dostat přes pole f6 
a f7, ale bílý má přesto vyhrávající 
pokračování.
Co je však neuvěřitelné, ve stej-
ném městě – Tbilisi – se na turna-
ji v roce 1971 (tedy před 46 roky) 

vyskytla v partii Bulhara Nikolaje 
Radeva s českým mezinárodním 
mistrem Josefem Přibylem po od-
lišném průběhu naprosto totožná 
pozice (!!). A aby těch náhod 
nebylo málo, obě partie dále po-
kračovaly stejně! 
58.Vd3!
Důležitá příprava rozhodujícího 
průlomu. Střelec musí držet dlou-
hou diagonálu, nejde 58…Se1 
pro 59.Kf6 Kh6 a 60.Kg5 s dalším 
61.Vd6+ a 62.Kxg6 s jasnou výhrou. 
58…Sb2 59.g4!! 
Rozhodující průlom.
59…hxg4
Druhou možností je 59…fxg4, 
bílý i zde vyhraje – např. 60.f5 
gxf5 61.Kxf5 Kf7 62.Kg5 Se5 
63.Kxh5 g3 64.Vd2 Kf6 65.Kg4 
Kg6 66.Ve2 Sb8 67.h5+ Kh6 
68.Ve6+ Kh7 69.Vg6 Sc7 70.Kf5 
Sb8 71.Vb6 a černý př ijde 
o střelce.
60.h5 Kg7
Nebo 60…gxh5 61.Kxf5 Kg7 
62.Vd7+ Kh6 (62…Kg8 63.Kg6+–) 
63.Vd6+ Kh7 64.Kg5 Sc1 65.Vd7+ 
Kg8 66.Kg6 Kf8 67.f5 g3 68.f6+–.
61.Vd7+ Kh6 62.hxg6 Kxg6 
63.Vf7 Sc1 64.Vxf5 Kh6 
Ve zmiňované partii Radev – Při-
byl zvolil černý 64…Sxf4 65.Vxf4 
Kg5, ale po 66.Ke5 g3 67.Ke4 g2 
68.Vf8 Kh4 69.Vg8 bílý vyhrál. 
65.Ke5
1–0 

Richard Rapport vs. Wei Yi

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



David Navara: Můj šachový svět
2. vydání, opravené a doplněné

390 Kč + poštovné

zájemci si ji mohou objednat na adrese: prazska.sachova@gmail.com
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2. 9. 2017
Tbilisi (GEO). Světový pohár. 
Hraje se KO systém, s účastí mistra 
světa Magnuse Carlsena a české 
jedničky Davida Navary.
tbilisi2017.fide.com

9.–16. 9. 2017
Valašská Bystřice. 9. Open Valašská 
Bystřice. FIDE Open, turnaj v bles-
kovém i rapid šachu, turnaj mládeže, 
simultánka GM Jiřího Štočka. Finanč-
ní ceny, v Openu 5 000 Kč pro vítěze. 
Hana Obšivačová
Tel.: 739 359 231
hana.obsivacova@gmail.com

17. 9. 2017
Bratislava (Slovensko). Turnaj v ra-
pid šachu s časovým handicapem. 
Švýcarský systém na 9 kol, tempo: 
celkový čas na partii je 20 minut, ten 
se bude mezi soupeře dělit podle 
elo. Cenový fond: 4 000 eur!
Štefan Blaho
Tel:+421 911 354 784
info@chesscenter.sk
www.chesscenter.sk

17.–25. 9. 2017
Balatonszárszó (HUN). Mitropa 
Cup. Českou republiku budou re-
prezentovat muži: GM Jan Krejčí, 
GM Štěpán Žilka, IM Tadeáš Krie-
bel, IM Cyril Ponížil a IM Tomáš 
Kraus; ženy: WIM Magda Mituro-
vá, WIM Nataša Richterová, Jana 
Zpěváková a Anna marie Koubová.
event.chess.hu/mitropa2017

17.–25. 9. 2017
Dolní Bečva. Mezinárodní mist-
rovství ČR tělesně postižených.
Irena Badačová
Tel.: 722 902 812
tjrespekt@seznam.cz

19. 9. 1977 
Čtyřicetiny osla-
ví Emil Sutovský, 
izraelský velmistr 
a prezident Aso-
ciace šachových 
velmistrů.

21. 9. 1992 
Ukra j inská  ša -
chistka, mistryně 
s v ě t a  v  š a c h u 
2015, trojnásobná 
šampionka Ukra-
j iny,  nos i te lk a 
řádu za zásluhy 
GM Maria Muzy-

čuková oslaví 25. narozeniny. 

23. 9. 2017
Liberec. Pohár ČR v rapid šachu 
družstev. Turnaj čtyřčlenných druž-
stev švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 2 × 15 min + 5 s na tah.
Zdenek Maršálek
Tel.: 602 365 904
zdenek.marsalek@quick.cz

23. 9. 2017 
Dolní Benešov. 31. ročník Me-
moriálu Karla Osmančíka. Ote-
vřený mezinárodní turnaj v rapid 
šachu švýcarským systémem na 
9 kol tempem 15 minut na partii  
+ 2 sekundy / tah pro každého hráče.
Radim Krupa
Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz; 
sachy-msa.dolnibenesov.net

23. 9. 2017 
Kunětice (u Pardubic). 19. Memo-
riál Čeňka Honsy. Švýcarským 
systémem na 9 kol, tempem  
2 × 15 minut + 3 vteřiny/tah.
Vladimír Dudek

vladimirdudek@gmail.com
polabinychess.eu

23. 9. 2017
Šlapanice. Líté boje pod radnič-
ním mečem. Rapid 2 × 20 minut 
na 7 kol švýcarským systémem.
Miroslav Kureš
kavkaslapanice@gmail.com

23. 9. 2017–30. 9. 2017
Třebíč. XI. Open Vysočina. Turnaj 
seriálu CZECH TOUR 2017/2018. 
OPEN FIDE, rapid turnaj, bleskový 
turnaj.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

24. 9. 2017
Liberec. Mistrovství ČR v bles-
kovém šachu družstev. Turnaj 
čtyřčlenných družstev švýcar-
ským systémem na 15 kol tempem  
2 × 3 min + 2 s na tah.
Zdenek Maršálek
Tel.: 602 365 904
zdenek.marsalek@quick.cz

27. 9. 1992 
25.  narozeniny 
oslaví český vel-
mistr Jan Krejčí, 
vítěz letošní tur-
naje Czech OPEN.

28.–30. 9. 2017
Planá nad Lužnicí. Mládí Cup 
2017. Turnaj v rapid šachu pro 
všechny bez rozdílu věku.
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz
www.sachklub.cz
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