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CHAMPIONS SHOWDOWN

ZÁPAS ŠAMPIONŮ
Osm šampionů, čtyři 
zápasy a čtyři vítězo-
vé. Saint Louis nabídlo 
další atraktivní po-
dívanou. Představila 
se kompletní domácí 
špička a jako vyvrcho-
lení několikadenního 
programu i současný 
mistr světa a světo-
vá jednička Magnus 
Carlsen. 

pokračování  
na straně 16

DALŠÍ VELKÉ DÍLO ČESKY
Poslední  kniha 
Garriho Kasparo-
va z jeho velko-
lepé série – Moje 
šachová kariéra 
3 – právě vyšla 
v češtině. Pokřtě-
na bude 28. 11. 

při zahájení Bankovního šacho-
vého festivalu za účasti jejího 
spoluautora Dmitrije Pliseckého, 
objednat si ji však můžete již 
nyní za 599 Kč (+ poštovné). 
V knize naleznete 100 Kaspa-
rovových partií, podrobně ko-
mentovaných a doplněných jeho 
vzpomínkami a fotograf iemi 
z posledních dvanácti let jeho 
kariéry. Objednávejte e-mailem  
na prazska.sachova@gmail.com.

TAPETA PRO KAŽDÉHO

Šachové figurky v plamenech, za-
sazené do přírody, vyvedené do 
abstrakce či použité k dokreslení 
prostého ženského půvabu a mnohé 
další kombinace prolnutí černobí-
lého světa s tím běžným, nabízí ke 
stažení tvůrci webu wallhere.com. 
Pokud vás již nudí obyčejné tapety 
na vašich noteboocích, chytrých tele-
fonech a nejrůznějších dalších elek-
tronických udělátkách, na WallHere 
si v sekci šachy/šachovnice/šachové 
figurky vybere jistě každý šachista.

ZÁPAS MANAŽERŮ

ČEŠI DEKLASOVALI 
SLOVÁKY

Již jedenáctý ročník Česko-slo-
venského šachového zápasu 
manažerů vyhráli drtivě čeští 
páni ředitelé, když zvítězili ve 
všech čtyřech kolech.
V jihlavském EA Business ho-
telu se minulý týden setkaly tři 
desítky manažerů a kromě alter-
nativní simultánky s velmistry 
Vítězslavem Rašíkem a Mariá-
nem Jurčíkem odehrály i tradič-
ní vzájemný zápas na čtyři kola 
v rapid šachu.
Jednoznačné vítězství českého 
týmu, za který hráli například 
manažeři skupiny ČEZ Jiří Pa-
čovský, Jan Klaus, Jan Hruška 
a Libor Kičmer, ředitel Doprav-
ních staveb Brno Vlastimil Chlá-
dek či ředitel EA Hotels Josef 
Bára, podpořil i velmistr Rašík, 
který svého soupeře velmistra 
Jurčíka porazil 3:1. 
V historickém součtu Česko-
-slovenských šachových zápasů 
manažerů však stále vedou hos-
té z východu, po minulé sobotě 
6,5 : 4,5.

VYDÁVÁ PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST

GM Magnus Carlsen
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BUČOVICE PRO BUREŠE

Jaroslav Bureš

P o h á r  m ě s t a 
Bučovic si přijelo 
uplynulou sobotu 
zahrát dvaadvacet 
šachistů a trofej pro 
vítěze si z něj odve-
zl jediný přítomný 
mezinárodní mistr 

Jaroslav Bureš (2365), který tak 
potvrdil roli nasazeného favorita. 
Při třech remízách dosáhl výsledku 
7,5/9. O půl bodu méně získal dru-
hý Ladislav Urbanec (2196) a o další 
polovinu hůře na tom byl třetí FM 
Josef Kratochvíl (2264). Brambora 
zbyla na jedinou ženu v turnaji 
WGM Evu Kulovanou (2215). Vý-
sledky na ChessResults.

ZKUŠENÝ SHORT

Nigel Short

Velmi zkušeně si 
na Filipínách po-
radil anglický vel-
mistr Nigel Short. 
V turnaji Piaya 
Network 2017 byl 
jednoznačným fa-
voritem otevřené-

ho turnaje. Vždyť druhý nasazený 
hráč měl o více jak 100 elo bodů 
méně a čtvrtý nasazený dokonce 
téměř o 200 elo bodů méně. Taková 
pozice je vždy nepříjemná, jelikož 
v takto obsazeném turnaji může 
favorit hodně na svém elu ztratit. 
Zkušený Angličan však svou roli 
zvládnul na výbornou a zvítězil se 
ziskem 8 bodů. Za vítězství si od-
vezl 3 000 dolarů. Sedm bodů zís-
kali druhý GM Karen H. Grigoryan 
a třetí GM Duc Hoa Nguyen. 

PROSTOR PRO BLESK
Milovníci zrychlených temp dosta-
nou letos ještě dvě velké příležitosti. 
V polovině prosince (14.–18. 12.) se 
v polských Katovicích hraje mist-
rovství Evropy v bleskovém a rapid 
šachu, a protože se předpokládá 
vysoká účast českých hráčů, byl tra-
diční termín pro konání MČR v bles-
kovém šachu posunut až na úplný 
konec roku, tedy těsně před Silves-
tra. 30. prosince vypuknou v Kon-
gresovém centru v Praze bleskové 
české boje a stejně jako v loňském 

roce bude i letos formát turnaje 
otevřený, takže se může zúčastnit 
kterýkoliv člen ŠSČR. Cenový fond 
činí 130 000 Kč a rozdáno bude více 
než 50 cen v různých kategoriích. 
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 
a turnaj bude opět spojen se slav-
nostním vyhlášením Výročních cen 
v kategoriích šachista roku, šachist-
ka roku, talent roku, ocenění za 
práci s mládeží, ocenění za přínos 
šachu a síň slávy. Startovné ve výši 
400, respektive 200 Kč je potřeba 
letos zaplatit předem.

MC vs. AMATÉŘI 

Magnus Carlsen

V uplynulém týd-
nu se pozornost 
všech šachových 
fanoušků ubíra-
la především ke 
čtyřem zápasům 
hráčů ze světové 
špičky, které se 

hrály v rámci Champions Show-
down v St. Louis. Zatímco tři z nich 
startovaly už ve čtvrtek 9. 11., vel-
mistři Magnus Carlsen a Ding Liren 
proti sobě nastoupili až v sobotu. 
Ve čtvrtek měl tedy úřadující mistr 
světa čas ještě sehrát simultánku 
v Hamburku. Hrál proti 12 soupe-
řům, z nichž každý měl na partii 
30 minut. Jedním ze soupeřů byl 
také patnáctiletý Lukáš Varga ze 
Slovenska, který se v posledních 
letech pravidelně účastní mistrov-
ství mládeže Slovenska. Nikdo 
z 12 soupeřů však mistra světa ne-
dokázal překvapit, a tak se Magnus 
Carlsen mohl radovat z vítězství při 
skóre 12:0. 

ČEŠI V AKCI

David Navara

Nejpres t ižně jš í 
klubová soutěž na 
světě, německá 
Bundesliga, má za 
sebou třetí a čtvr-
té kolo. I do těch 
opět zasáhli čeští 
šachisté. Oba zá-

pasy jednoznačně vyhrál největší 
favorit soutěže OSG Baden-Baden, 
kterému sice chyběly největší hvěz-
dy, jako Maxime Vachier-Lagrave, 
Višvanáthan Ánand nebo Peter 

Svidler, přesto zvítězil v obou zá-
pasech hladce poměrem 6,5:1,5. 
Z českých hráčů se nejlépe dařilo 
Davidu Navarovi. Ten dokázal zví-
tězit v obou partiích a tím pomohl 
svému týmu k dvěma vítězstvím. 
Kromě Davida Navary se z Čechů 
představili ještě Viktor Láznička 
a Pavel Zpěvák, oba hrající za SK 
Schwäbisch Hall. Viktor Láznička 
získal 1,5 bodu a Pavel Zpěvák 
0,5 bodu ze dvou partií. Jejich tým 
si tak i díky těmto přídělům připsal 
jedno vítězství a jednu porážku.

IM LAWRENCE TRENT (2439) 
vs. GM DAVID NAVARA (2737)
Bundesliga 2017–18, 3. kolo
11. 11. 2017

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.Jgf3 
Jc6 5.Sb5 a6 6.Sxc6+ bxc6 7.0–0 
Jf6 8.exd5 cxd5 9.b3 Sd6 10.dxc5 
Sxc5 11.Sb2 0–0 12.Je5 Sb7 
13.Df3 Dc7 14.Jd3 d4 15.Dh3 Sa7 
16.Jc4 Sd5 17.Jce5 Je4 18.f3 Jd6 
19.Vfc1 f6 20.Jg4 Jf5 21.Kh1 Vac8 
22.Jgf2 Vfd8 23.Je4 Db7 24.Jf4 
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David svého soupeře v předcho-
zím průběhu přehrál a díky pozič-
ní převaze začal sbírat materiál. 
24…Sxe4 25.Jxe6 Bílý se takto 
snaží alespoň zkomplikovat hru. 
David se však orientoval správně 
a nedal mu šanci. O moc lepší ne-
bylo 25.fxe4 Dxe4 26.Jd3 Je3–+ 
25…Sxc2 26.Jxd8 26.Vxc2 Vxc2 
27.Jxd8 Dd5–+ 
26…Dd5 Jezdce netřeba brát, stej-
ně je v pasti. 
27.Jb7 d3 A ani teď nemá kam 
utéci. 
28.Vd1 d2 
0-1

http://chess-results.com/tnr313553.aspx?lan=4&art=1&wi=821
http://chess-results.com/tnr313553.aspx?lan=4&art=1&wi=821
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DRUHÁ KOLA PRVNÍCH LIG
Do čela východní skupiny se 
dostal Třinec. Ten ve druhém 
kole hostil prvoligové nováčky 
z Hošťálkové a bezpečně zúročil 
ratingovou převahu na zadních ša-
chovnicích. Vysoká výhra 5,5:2,5 
třineckým vylepšila skóre a posu-
nula je do čela průběžného pořadí. 
Český Těšín je druhým týmem, 
který zvládl vyhrát oba úvodní du-
ely. V duelu s Grygovem se spolehl 
na cizineckou legii, která zařídila 
tři vítězné partie a největší měrou 
se podílela na výhře 5:3.
Kroměříž přijela do Opavy s jas-
ným cílem napravit zaváhání 
z úvodního kola. Ovšem ani sesta-
va vyztužená velmistrem Cvekem 
nedokázala papírově výrazně slab-
ší Opavu porazit. Kroměříž získala 
pouze bod za remízu 4:4. Papírově 
nejsilnější celek soutěže se tak za-
tím řadí mezi kandidáty sestupu.
Remízou skončil také zápas mezi 
Lokomotivou Brno a Ostravou. 
Ostrava do Brna přijela jako mírný 
favorit, ale brněnští chtěli napravit 
mizerný dojem z prvního kola 
a vybojovali cenný bod.
Naproti tomu Panda Rychnov 
dorazila na utkání s Gordicem 
s pouhými třemi hráči základní 
sestavy a dokázala v zápase uhrát 
jen tři remízy. Výsledek 1,5:6,5 ji 
srazil na poslední místo průběžné 
tabulky.
Souboj Frýdku-Místku se Starým 
Městem dopadl v rámci papíro-
vých předpokladů. Staré Město 
zužitkovalo mírnou převahu a vy-
hrálo 4,5:3,5. 

V západní skupině zůstaly tři 
týmy s plným počtem bodů. Ne-
ratovice sice porazily Pankrác 
jen 4,5:3,5, ale vysoké vítězství 
z prvního kola jim stejně zaruči-
lo nejlepší pomocné hodnocení 
i průběžné vedení.
Hradec Králové přijel do Lysé nad 
Labem s pěti náhradníky, ale přes-
to dokázal mírně favorizovaného 
soupeře hladce přehrát 5,5:2,5. 
Dopravní podnik Praha nasadil do 
zápasu s Unichess těžkou váhu 
v podobě velmistra Rodshteina, 
vůbec nejsilnějšího hráče první 
ligy. Utkání přesto vyhrál Unichess 
5:3.

Stejným výsledkem přehrála OAZA 
Praha družstvo Vyšehradu. Domácí 
měli být v utkání mírnými favority, 
ale v divokém utkání s pouhými 
dvěma remízami se z výhry 5:3 na-
konec radovali hosté.
Vyrovnaný duel mezi Neratovice-
mi B a Českými Budějovicemi vy-
zněl lépe pro tým z jižních Čech, 
který těsně zvítězil 4,5:3,5.
Bohemians Praha se s Polabinami 
rozešli smírně 4:4. Spokojenější 
byli po zápase určitě hosté z Pola-
bin, které dokázaly favorizované-
ho soupeře nečekaně zaskočit na 
předních šachovnicích.

Milan Boháček

Tabulka průběžného pořadí po 2. kole – I. liga západ
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. TJ Neratovice A 2 0 0 6 11,0 7
2. TJ Slavia Hradec Králové 2 0 0 6 10,5 6
3. Bartoš Unichess 2 0 0 6 10,0 7
4. TJ Bohemians Praha 1 1 0 4 9,0 5
5. ŠK Sokol Vyšehrad 1 0 1 3 8,0 5
6. QCC České Budějovice 1 0 1 3 7,5 4
7. SK OAZA Praha 1 0 1 3 6,5 4
8. 2222 ŠK Polabiny B 0 2 0 2 8,0 4
9. ŠK Dopravní podnik Praha 0 1 1 1 7,0 4

10. TJ Neratovice B 0 0 2 0 6,5 3
11. TJ Pankrác 0 0 2 0 6,5 1
12. ŠK JOLY Lysá nad Labem C 0 0 2 0 5,5 2

Tabulka průběžného pořadí po 2. kole – I. liga východ
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. TŽ Třinec 2 0 0 6 10,5 8
2. Slavoj Český Těšín 2 0 0 6 10,0 6
3. KVS Ekodivize Opava 1 1 0 4 10,5 7
4. TJ Ostrava „A” 1 1 0 4 8,5 5
5. ŠK Gordic 1 0 1 3 9,5 6
6. Šachy Hošťálková 1 0 1 3 8,0 6
7. ŠK Staré Město 1 0 1 3 8,0 5
8. BŠŠ Frýdek-Místek „B” 1 0 1 3 8,0 3
9. Slavia Kroměříž 0 1 1 1 7,0 3

10. Lokomotiva Brno A 0 1 1 1 5,5 1
11. Agentura 64 Grygov 0 0 2 0 5,5 2
12. Panda Rychnov nad Kněžnou A 0 0 2 0 5,0 1

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
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



Bankovní

28. listopadu – 3. prosince 2017

Přijďte si zahrát na mimořádný festival v centru Prahy:
turnaje, simultánky a velkolepá gala párty v nejkrásnějších 

sálech Prahy, v palácích kde sídlí a sídlila Česká národní banka.

více informací: 
bankovni.festival@gmail.com  •  www.praguechess.cz

šach
ový festival
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SLOVENSKÁ ECO-C EXTRALIGA

TABULKA SE ZAČÍNÁ VYJASŇOVAT
Druhé dvojkolo Extraligy bylo 
hlavní šachovou náplní na Slo-
vensku o víkendu 11.–12. 11.

Sobotní 3. kolo bylo rozkousko-
vané v průběhu celého dne. První 
začali za šachovnicemi bojovat 
od 10:00 obhájci titulu ŠK Du-
najská Středa proti ŠKŠ Dubnica 
nad Váhom, na většině šachovnic 
byli favoritem a nakonec si po-
hlídali 3 body po výhře 5:3. ŠK 
Modra (Michalík) změřila síly 
s Reinter Snina (Hráček, Babula) 
ačkoliv papírově byli favorité jen 
mírní, výsledné skóre je jedno-
značné 6:2. V pravé poledne tj. 
od 12:00 započali soupeřit hráči 
ŠK Prakovce spolu s ŠK Junior 
CVČ Bánská Bystrica, papírové 
předpoklady se v zápase naplnily 
a tým s autorem projektu „Zahraj 
nejlepší turnaj v životě“ zvítězil 
5:3. Zbývající zápasy zahájily 
úderem 13 hodiny, konkrétně 
ŠK Osuské (Cvek) proti TJ Slávia 
UPJŠ Košice zvítězil nejtěsnějším 
rozdílem 4,5:3,5, dále Liptovská 
šachová škola (Rojíček, Hausner) 
proti ŠK AQUAMARIN Podhájská 
se v zápase navzdory papírovým 
předpokladům podařilo domácím 

zvítězit 4,5:3,5, poslední dvojici 
tvořili hráči týmů Slovan Com-
mander (Plát, Polák) spolu s TJ 
Inbest Dunajov, kdy především 
díky výhrám na zadních stolech 
zvítězil favorit 6:2.
V neděli téměř všechny zápasy 
započaly pro české hráče v ty-
pičtějším čase, tj. od 10:00. ŠK 
Prakovce versus ŠK AQUAMARIN 
Podhájská, kdy ve velice vyrov-
naném utkání na 3 body dosáhli 
nakonec hosté po výhře 3,5:4,5. 
V zápase, kdy se favorit hledal  
těžko se domácí Liptovská šacho-
vá škola (Rojíček) musela spoko-
jit s jednoznačnou porážkou od 
ŠK Junior CVČ Bánská Bystrica 
2,5:5,5. Slovan Commander (Po-
lák) zametl s ŠKŠ Dubnica nad Vá-
hom, kdy domácí naprosto rozstří-
leli hostující tým, který zabránil 
ostudě v podobě kanára, alespoň 
jednou remízou, což znamenalo 
vysokou výhru domácích 7,5:0,5. 
ŠK Osuské bojovalo srdnatě proti 
favoritům, nakonec však podlehlo 
v duelu s Reinter Snina (Hráček, 
Babula) 3:5. O hodinu dříve od-
startoval zápas mezi ŠK Modra 
(Michalík) a TJ Slávia UPJŠ Košice, 

kdy domácím dřívější start utkání 
svědčil a zvítězili tak 6:2.
Jak již bylo uvedeno, o víkendu 
startovali i čeští hráči, jejich vý-
sledky jsou uvedeny podle bodo-
vého zisku: Polák 1,5/2, Michalík 
1,5/2, Cvek 1/1, Hráček 1/2, Babu-
la 1/ 2, Plát 0,5/1, Hausner 0,5/1, 
Rojíček 0,5/2, Caletka 0/1.

ZOLTAN VARGA (2447) 
vs. VLADIMÍR VOJTEK (2284) 
SVK Extraliga 2017/2018, 3. kolo
11. 11. 2017
[C70] Španělská hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 
b5 5.Sb3 Ja5?! těžko říci, zda se 
jednalo o popletení variant zaháje-
ní, či o zmatení silnějšího soupeře. 
6.0–0 6.Jxe5 Jxb3 7.axb3 De7 8.d4 
d6 9.Jf3 Dxe4+ 10.Se3 pozice je 
mírně lepší pro bílého, díky ná-
skoku ve vývinu, na druhé straně 
černý má dvojici střelců. Zde by to 
mohlo dopadnout ještě jakkoliv. 
6.Sxf7+ Kxf7 7.Jxe5+ Ke6 8.d4 je 
počítačový nápad, kdy za figuru 
má bílý 2 pěšce a černý král se 
může cítit poněkud nejistě. 
6…d6 7.Ve1?! 

Do nejvyšší slovenské šachové soutěže zasahuje i český velmistr Jan Krejčí, hrál první dvě 
kola a svému týmu zajistil dva celé body.

GM Peter Michalík má na Slovensku 
prozatím stoprocentní účast a na kontě dva 
body za výhru a dvě remízy.
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To je šablonovitý tah, který nutný 
nebyl. 
7…g5 Černý se nejspíše inspiroval 
partii Griščuk-Mamedyarov na ne-
dávném ME, kdy černý podobným 
výpadem g-pěšce ve španělské 
dokázal zvítězit. 
8.d3 g4 9.Jfd2 h5 10.Jf1 h4 11.c4 
h3 12.g3 Se6 13.Jc3 Je7 14.d4? 
Logická snaha otevření centra při 
černém králi bez rošády, ovšem 
objektivně to není tak silné. 
14…exd4 15.Dxd4 Vg8 16.Jd5 Sg7 
17.Jf6+ Sxf6 18.Dxf6 Jec6 19.Dc3 
b4 20.De3 Je5 
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Jedním z důvodů, proč zde černý 
stojí lépe, je ideální pole e5 pro 
černého jezdce a slabší bílý král. 
21.Vd1  Sxc4  22 .Sa4+  Sb5 
23.Sxb5+ axb5 24.b3?! Df6 25.Vb1 
Df3 26.Dxf3 Jxf3+ 27.Kh1–+ Nyní 
je bílý král v pasti, což v koncovce 
bude mít neblahé následky. 
27…Jc6 28.Vb2 0–0–0 29.Se3 Vd7 
30.Vd5 Ve8 31.Vc2 Jd8 32.Vxb5 
Vxe4 33.Va5 c5 34.Sxc5? Zoufalý 
pokus v již beznadějné pozici. 
34…dxc5 35.Vaxc5+ Kb8 36.Vc1 
Je6 37.Vc8+ Kb7 38.Je3 Jc7 
39.Vg8 Vxe3 40.Vxg4 Ved3 
0–1

LASZLO TAKACS (2241) 
vs. EMIL KOVÁČIK (2119) 
SVK Extraliga 2017/2018, 3. kolo
11. 11. 2017
[C03] Tarraschova varianta fran-
couzské obrany

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Se7 4.Sd3 
c5 5.dxc5 Jf6 6.exd5 Dxd5 7.Jgf3 
Sxc5 8.0–0 Jc6 9.Jb3 Sb6 10.De2 
Dh5 11.Sf4 Sd7 12.a4 Vc8 13.c3 
0–0 14.Vfd1 Vfd8 15.Sg5 h6 
16.Sxf6 gxf6 17.Jfd4 Dxe2 18.Sxe2 
e5 19.Jxc6 Sxc6 20.a5 Sc7 21.Sg4 
Vb8 22.Jc5 Sd6 23.Jd3 Se4 24.Je1 
Sc7 25.Kf1 Vxd1 26.Sxd1 Vd8 
27.Ke2 Vd6 28.Ke3 f5 29.Sf3 Sxf3 
30.Jxf3 Kg7 31.b4 Kf6 32.Ke2 
Vc6 33.Kd2 Vc4 34.Jg1 e4 35.g3 

f4 36.Je2 f3 37.Jd4 Se5 38.Ke3 
Vxc3+ 39.Kxe4 Vc4 40.Vd1 Vxb4 
41.Ke3 
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41…Sxd4+!  42 .Vxd4  Vxd4 
43.Kxd4 Na první pohled jasná vý-
hra černého díky převaze 2 na 1 na 
dámském křídle. Bohužel pro čer-
ného se pozice nevyhraje sama od 
sebe a je třeba hrát přesně, nutný 
byl pochod černého na královské 
křídlo. 
43…Ke6?
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Extraligový tým ŠK Prakovec.

Mistr ČR z roku 1993 a 2008 GM Vlasta 
Babula odehrál prozatím tři kola a ve všech 
remízoval.
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43…Kf5! 44.Kc5 (44.h3 b5 45.axb6 
axb6 nyní až půjde bílý král pro 
černého b-pěšce, posbírá černý 
král celé královské křídlo, jak se 
správně vzdálený volný pěšec 
využívá.) 44…Kg4 a černý projde 
nakonec do dámy pěšcem f. 
44.Ke4 pozice je stále vyhraná, 
ale už je nutné začít „šlapat” 
b-pěšcem. 
44…Kd6 45.Kxf3 Kc5 Černý zvolil 
úplně špatný koncept!! A-pěšce 
rozhodne nepotřeboval (zde si vol-
ného pěšce mohl udělat). 
46.Ke3 Kb5 47.g4 Kxa5? 48.h4 
Naopak bílý moc dobře chápe, 
že účelem pěšcových koncovek 
není posbírat co nejvíce pěšců, ale 
naopak projít alespoň jedním do 
dámy! 
48…Kb4 
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49.h5!!+- 49.g5?? h5!!–+
49…f6 50.f4 a5 51.g5 fxg5 52.fxg5 
hxg5 53.h6 a4 54.h7 a3 55.h8D 

S černými pěšci si bílá dáma již 
hravě poradí. 
55…Kb3 56.Da1 a2 57.Kd3 b5 
58.Dc3+ Ka4 59.Db2 
1–0

LIBOR HAVLÍČEK (2295)
vs. PAVOL HANKO (2073) 
SVK Extraliga2017 Bratislava, 
3. kolo, 11. 11. 2017
[E63] Královská indická obrana 
s g3

1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 
0–0 5.0–0 d6 6.c4 Jc6 7.Jc3 a6 
8.h3 Vb8 9.Se3 Sd7 10.b3 b5 
11.Jd2 e5 12.dxe5 Jxe5 13.Vc1 
Se6 14.Sa7 Va8 15.Sd4 Vb8 
16.c5 Dd7 17.cxd6 Dxd6 18.e3 
Jed7 19.Jce4 Da3 20.Vxc7 Dxa2 
21.Jxf6+ Jxf6 22.Vc2 Da5 23.Da1 
Dxa1 24.Vxa1 Vfc8 25.Vxc8+ 
Vxc8 26.Vxa6 Jd5 27.Sxg7 Kxg7 
28.Sf1 Vc1 29.g4 Vd1 30.Jf3 Jb4 
31.Vb6 Sxb3 32.Kg2 Sa4 33.Sxb5 
Sxb5 34.Vxb5 Jc6 35.g5 Je7 36.e4 
Vd7 37.Je5 Va7 38.Jg4 Jg8 39.Vb6 
h6 40.h4 hxg5 41.hxg5 Vc7 
42.Kg3 Va7 43.Vb8 Vc7 44.Kf4 
Va7 45.Je3 Vc7 46.Va8 Vb7 47.Jc4 
Vd7 48.Vb8 Va7 49.Jd6 Vd7 
50.Je8+ Kh7 51.Jf6+ Jxf6 52.gxf6 
Va7 53.Vf8 Vb7 54.e5 Va7 55.Kg5 
Vb7 
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56.Vxf7+ Ačkoliv partii šlo vyhrát 
i jinými způsoby, tento je nejrych-
lejší a nejhezčí. 
56…Vxf7 57.e6 Jak praví poučka, 
2 spojení volní pěšci, kterým do 
pole proměny (dohromady) zbý-
vají 4 pole, jsou silnější než věž! 
57…Vf8 57…Kg8 58.exf7+ Kxf7 
59.f3 Kf8 60.Kxg6 Kg8 61.f7+ Kf8 
62.f4 Ke7 63.Kg7 a bílý staví dámu. 
58.e7 Ve8 59.f3! Po tahu králem 
bílý dobere na g6, po tahu věží 
přijde f7! černý se vzdal.
1–0

ZBYNĚK HRÁČEK (2613) 
vs.JERGUŠ PECHÁČ (2443) 
SVK Extraliga 2017/2018, 4. kolo
12. 11. 2017
[B46] Paulsenova varianta sicilské

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jc6 5.Jc3 Dc7 6.f4 a6 7.Jxc6 bxc6 
8.Sd3 d5 9.0–0 Jf6 10.b3 Sc5+ 
11.Kh1 Sd4 Nechci tu zapadnout do 
teoretických nuancí dané varianty, 

GM Zbyněk Hráček odehrál dvě kola a zapsal dvě remizy.

Novopečený český velmistr Vojtěch Plát 
odehrál u našich východních sousedů 
prozatím jen jedno kolo a odnesl si z něj 
remízu.
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rozhodně se však bílému nepodařila 
a černý již sahá po iniciativě. 
12.De1? dxe4! 13.Sxe4 
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13…Sxc3 ačkoliv to vypadá, že čer-
ný získá figuru tak jako tak, braní 
na e4 by dalo černému rozhodující 
převahu, nyní bude mít bílý nepří-
jemnou protihru. 13…Jxe4! 14.Jxe4 
Sxa1 15.Sa3 c5 16.Dxa1 0–0 17.Jxc5 
kdy černý má za kvalitu pěšce a to 
by stačit objektivně nemělo.

14.Dxc3 Jxe4 15.Dxg7 Vf8 16.Ve1 
Jd6?! 17.Sa3 c5 18.Vad1 Sd7 
19.Dg5 f5 20.Vd5?! Da5  
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21.b4! Nyní má nebezpečnou inicia-
tivu naopak bílý. 
21…Db6?? 21…Dxa3 22.Vxd6+-; 
21…Dc7 22.bxc5 Je4 je důležitý rozdíl, 
že není napadena dáma po braní na c5. 
22.bxc5 Da5 23.Ve3? 23.De7+! Kxe7 
24.cxd6+ s dalším Vxa5 +- 
23…Je4? 23…Db5= 
24.Dh5+?? 24.c6!! hrozí mat na e7 
a po jeho pokryti černý ztrácí mate-
riál. 24…Jxg5 25.cxd7+ Kd8 (25…Kf7 
26.Vxa5 Vfd8 27.fxg5) 26.Vxa5
24…Kd8 25.Vd4 Db5? 25…Vb8+-
26.Kg1 Kc7? 27.Vb3 Da5 28.Dd1? 
28.Vxd7+! Kxd7 29.Dxh7+ Ke8 
30.Dg6+ Ke7 31.c6++- 
28…Vfd8 29.Sb4 Db5 30.Sa3 Da5 
31.Sb4 Db5 32.Sa3 Da5 divoká pře-
střelka nakonec skončila opaková-
ním tahů. 
1/2

Autor: David Výprachtický
Zdroj foto: archív GM Roberta 

Cveka, fotogalerie Mitropa Cup 
2015, fotogalerie ME družstev Kré-
ta 2017, web www.skprakovce.sk, 

web vyznamneosobnosti.cz

Robert Cvek hrál letos na Slovensku tři 
kola, při dvou remízách a jedné výhře 
zajistil svému týmu dva body.

Tabulka průběžného pořadí 
po 4 kolech
Poř. Družstvo  +  =  -  TB1  TB2  TB3 

1. Slovan Commander 4 0 0 12 24,0 0
2. ŠK Dunajská Streda 3 1 0 10 19,0 0
3. Reinter Snina 3 0 1 9 18,0 0
4. ŠK Modra 2 1 1 7 19,5 0
5. ŠK Prakovce – www.sachovetreningy.sk 2 1 1 7 18,5 0
6. ŠK Junior CVČ Banská Bystrica 2 0 2 6 15,5 0
7. Liptovská šachová škola 2 0 2 6 15,0 0
8. TJ Inbest Dunajov 1 1 2 4 13,5 0
9. ŠK AQUAMARIN Podhájska 1 0 3 3 14,0 0

10. TJ Slávia UPJŠ Košice 1 0 3 3 13,5 0
11. ŠK Osuské 1 0 3 3 12,5 0
12. ŠKŠ Dubnica nad Váhom 0 0 4 0 9,0 0

Vydavatelství Vladimír Vyskočil – KORŠACH 
vydává poslední díl trilogie Garriho 
Kasparova, čímž se uzavírá kruh, 

který celkem obnáší 12 vydaných knih. 
Při příležitosti zahájení Bankovního turnaje 

v Praze bude dne 28. 11. 2017 
kniha pokřtěna.
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ČEŠTÍ VELMISTŘI – PAVEL ŠIMÁČEK

SNAD TISÍC MIL NA CESTĚ ZA GM TITULEM
„Tisíc mil, těch tisíc mil…,“ zpívá 
se ve známe country písni. S tro-
chou nadsázky právě takovou 
štreku musel urazit známý čes-
ký šachista Pavel Šimáček, aby 
konečně dosáhnul na titul mezi-
národního velmistra. I takový je 
někdy osud. Nedá lehce to, co se 
nabízí a na co konkrétní jedinec 
už dávno hráčsky má. Avšak o to 
lepší pak může být výsledek. 

V osobě GM Šimáčka nemáme 
„jen“ dalšího velmistra. Máme 
v něm skutečnou šachovou osob-
nost. Člověka, který šachem a z ša-
chu žije. Umí psát, je sečtělý a ne-
bojí se mluvit zpříma a spontánně. 
Má vysokou všeobecnou šachovou 
kulturu, což se ani zdaleka nedá 
zredukovat pouze na samotnou 
šachovou sílu. Je rovněž trenérem, 
provozuje krajský šachový web 
a našlo by se i mnohé jiné. Když 
to zkrátka nebudu popisovat příliš 
dlouho, Pavel dostal v podobě GM 
titulu už jen zaslouženou třešnič-
ku na dortu, protože dort samotný 
vlastní již dlouhá léta.

Na úvod ti musím pogratulovat 
k zisku titulu velmistra. Jaký 
byl tvůj opravdu bezprostřední 
pocit, když jsi to měl koneč-
ně v kapse? Prosím spontánní 
reakci…
Děkuji! Ke konci poslední partie, 
kterou jsem potřeboval vyhrát, 
jsem už jen hypnotizoval soupeře, 
ať se vzdá. Když to podepsal, tak 
jsem měl radost a přijímal gratu-
lace k zisku normy. Poté jsme se 
soupeřem ještě chvíli analyzovali, 
ale pak jsem ucítil takový nával 
euforie, že jsem byl úplně zasko-
čen a musel jsem si jít na chvíli 
odpočinout na pokoj.

Víš, že jsi nám trochu zkazil zá-
bavu? Všichni solidní šachisté ti 
titul velmistra samozřejmě přá-
li, ale o tom, že tě více pokusů 

a dlouhá léta míjí i o psychic-
kém pozadí toho všeho se vedly 
mnohé – často zřejmě ne úplně 
kuloárně objektivní – pobavené 
historky. Kdo nám nyní nahradí 
toho věčného čekatele?
Tak to netuším, ale nepřeju to ni-
komu. Jedna věc je o něco téměř 
nedosažitelného usilovat a zcela 
jiná věc je mít něco dlouho na 
dosah, ale nebýt schopen toho 
dosáhnout. Přirovnal bych to 
k chytání kapra holýma rukama 
v rybníku, v mém případě ve vaně. 
A ty nekonečné otázky, proč toho 
kapra prostě nechytnu nebo zaru-
čené rady, ať si vezmu rukavice 
apod., byly velice úmorné…

Jsou hráči, kteří se za touto 
metou šplhají a než ji splní, 
většinou jim chybí dostatek sta-
bilní šachové síly. U tebe vznikla 
jiná situace, ty totiž na úrovni 
velmistra, byť s občasnými a po-
chopitelnými výkyvy, hraješ už 
poměrně dlouho a nikdy ses mi 
netajil tím, že problém je spíš 
v hlavě. Dnes už si tu katarzi 
můžeš s úsměvem dovolit a pak 
ji hodit za hlavu, takže nám 
trochu popovídej, proč a v čem 
byl psychický blok silného 

mezinárodního mistra, který si 
dlouho nedokázal vzít to, na co 
objektivně měl.
No, ehm, psychický blok… S nad-
sázkou bych řekl, že jsem kdysi 
dávno urazil Caissu a ta mi to 
dlouho nechtěla odpustit. Reálně 
je těch důvodů vícero. Zaprvé 
jsem v minulosti stabilně hrával na 
2550–2600, ale to je pořád málo, 
na velmistra je třeba uhrát tři vý-
sledky s perfem 2600+. A když už 
se mi to podařilo, chyběla vždycky 
nějaká formální záležitost. Dalším 
důvodem bylo, že hráč potřebuje 
zkušenosti z mezinárodního pro-
středí a ty jsem začal pořádně sbí-
rat příliš pozdě, až někdy kolem 
25 let. Ono totiž vyjet někam do 
ciziny na týden na turnaj není úpl-
ně levné. No a o svazové podpoře 
se v mém případě nedá mluvit 
vůbec. Třetím důvodem beze spo-
ru bylo, že mi na titulu velmistra 
tolik nezáleželo, mé šachové sny 
a cíle byly jiné. A možná že to 
tolikrát otřepané „Kdo chce moc, 
nemá nic.“ se mě týkalo až moc, 
pragmatismu jsem se musel učit. 
Co se týká zmíněné psychiky, tak 
samozřejmě, že mi nikdy při hra-
ní důležitých partií neprospívala 
moje schopnost uvědomovat si 

Pavel Šimáček
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důsledky rychleji než jiní lidé. Ale 
na to si přece nebudu stěžovat, za 
to jsem naopak rád. Že bych vyslo-
veně pokazil turnaj „kvůli hlavě“, 
tak to si uvědomuju pouze jednou 
a bylo to už hodně dávno.

Na turnaji Banický Kahanec 
2017, kde jsi poslední normu 
uhrál, jsi odvedl opravdu dobrý 
a pevný výkon. Nicméně rozho-
dující nutnou výhru sis nechal 
do posledního kola proti FM 
Holtmanovi, který byl sice čistě 
papírově slabší, ovšem v turnaji 
hrál výborně a v posledním kole 
rovněž bojoval o normu, v jeho 
případě IM. Nebyla to přece jen 
hodně dusná atmosféra, když šlo 
o tolik?
„…nechal do posledního kola…“ – 
No to už tak u rozhodujících partií 
bývá.J Zavřené turnaje jsou jiné 
než ty otevřené a zkušenosti hrají 
velikou roli. Z pohledu diváka to 
může vypadat všechno stejně. 
Jenže v zavřeném turnaji nemáte 
po neúspěchu „nárok“ na slabšího 
soupeře a je úplně jedno, zda body 
uděláte proti papírově silným nebo 
papírově slabým soupeřům, počítá 
se to stejně. Kdo nezkusil, opravdu 
neví. Já jsem v tomhle turnaji hrál 
naplno všechno, ač se to zvenčí 
mohlo jevit jinak. Občas je však 
lepší upozadit své ego, spokojit se 
s málem a věřit ve šťastnou hvěz-
du. A to mně tentokrát pomohlo 
k úspěchu. S kapkou drzosti bych 
mohl říct, že jsem se učil u Štěpá-
na Žilky.J

Můžeš nám průběh této poslední 
partie detailněji popsat? Jednak 
čistě šachově, protože vzniklá 
koncovka opravdu zaváněla 
remízou, ale snad ještě více mě 
zajímají tvoje pocity. Jak se bo-
juje několik hodin pod takovým 
tlakem? Vtírá se myšlenka na 
normu celou dobu, nebo se od 
ní oprostíš a dokážeš hrát jen 
šachy? A když se pak dostaneš do 
v podstatě remízové pozice a víš, 
že musíš vyhrát, tak ten tlak 
ještě zesílí. Jak ses s tím vším 
popasoval?

Můžu se pokusit, ale přiznám se, 
že jsem tu partii od té doby ještě 
neviděl. Zase je třeba zdůraznit, 
že něco jiného je partie dvou ži-
vých hráčů a úplně něco jiného je 
exaktní analýza s monstrem, co 
kibicuje a výrazně ovlivňuje ve-
řejné mínění. Například nejméně 
dva moji (docela silní) známí si 
do mě nezávisle rýpli, že „ten tah 
Jg5 musel být pěkně drahej“. Já 
jsem ale přesvědčen, že oni sami 
by ho při partii tak na 50% zahráli. 
Moje pocity během partie? Přípra-
va mi až nečekaně vyšla a věděl 
jsem, že stojím lépe, i když jsem 
si neuvědomoval, jak moc. Bylo 
mi řečeno, že prý Dd2 místo Dh5. 
Věřím tomu. Soupeř ovšem potom 
dokázal vymačkat z pozice všech-
no, co se dalo, a já jsem, nejspíš ta-
hem Sf1, vypustil zbytek výhody, 
pokud tam ještě byla, a to proto, že 
jsem z dálky myslel, že po Vg8 za-
hraju Sd5, což už „z blízka“ nešlo. 
Tam jsem si byl vědom, že partie 
asi míří do remízy. Soupeř však 
nezkušeně asi v 39. tahu přešel do 
koncovky, protože byl přesvědčen, 
že je to remíza, místo aby podržel 
napětí, které muselo eskalovat 
do nějakého věčného šachu nebo 
něčeho podobného. Já jsem hod-
nocení koncovky vůbec neřešil, 
protože jsem věděl, že se hraje jen 

na dva výsledky. Remíza to asi je, 
ale v praktické partii je to velmi 
obtížné najít. Ani já a ani soupeř 
jsme ji během partie nenašli. Podle 
analýzy jednoho hodně silného 
hráče (a jeho motoru) jsem v zá-
věru mohl studiově vyhrát, poté 
mohl soupeř studiově remizovat, 
ale úzkou cestičku nenašel a já 
měl kliku. Ale teď je to úplně jed-
no, vyhrál jsem!J

Nechci předbíhat, ona to budouc-
nost ukáže sama, ale není vylou-
čen nyní i tvůj výkonnostní vze-
stup? Myslím to v tom smyslu, že 
poslední norma je doma a ty se 
při hře více uvolníš.
Slovy klasika: „Ano, to je možné.“ 
J Zhruba stejně pravděpodobné 
je, že bude následovat výkonnost-
ní sešup. Co mi určitě pomůže, 
bude absence otázek typu „Ještě 
to nemáš?“, „Proč to ještě nemáš?“, 
„Oni to už mají, proč ty ne?“, „Ne-
máš brouka v hlavě?“ apod., i když 
je mi jasné, že ještě pár měsíců 
budu čelit otázkám „Jak se ti to po-
vedlo?“, „Kolik tě to stálo?“ nebo 
„Někdo se smiloval?“

Pavle, už jsem tě jednou v rámci 
rozhovoru zpovídal, ale sko-
ro se mi nechce věřit, že od té 
doby uplynulo dlouhých 12 let. 

Pavel Šimáček při simultánce na Corridě v Novém Boru. 

www.cd.cz

Příště vlakem!
Můj vlakmůj čas

PRAHA–VÍDEŇVÍDEŇ od 372 Kč
Cestování si má člověk užívat plnými doušky. Sklenku vína, klid na práci nebo večeři ve dvou si
ale vychutnáte jenom ve vlaku. Unaveným řidičům na přeplněných dálnicích skutečně není co závidět.
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V tehdejší době jsi mi přiznal, že 
máš ještě značné rezervy v teo-
rii zahájení. Už jsi to za ta léta 
vylepšil?
No vylepšil, ale pokrok jde tak 
strašně rychle, že stále mám co do-
hánět. Dá se říct, že honím rozjetý 
rychlík, do kterého jsem včas ne-
nastoupil. Když hraju s šestnácti-
letým Polákem nebo Maďarem, tak 
mám pořád pocit, že ví v zahájení 
víc než já.

Kolik času máš na osobní tré-
nink a hráčský růst? Narážím 
na to, že máš v šachu spoustu 
aktivit, často spojených i s del-
ším cestováním, takže musíš být 
nutně na štíru s časem.
Nevím, jestli mi to někdo uvěří 
a jestli to mám vůbec přiznávat, 
ale můj osobní trénink v posled-
ních letech se blíží nule. Mnohem 
víc se mi osvědčuje metoda „čistá 
hlava“, tzn. žádné mimošachové 
starosti a radost ze života. Na dru-
hou stranu jsem šachový trenér, 

takže jsem v neustálém šachovém 
kontaktu, ale o to víc si uvědomu-
ju, že takhle by to vypadat nemělo. 
A taky hraju pořád docela dost 
partií, na které se musím chystat. 
Čili úplná nula to taky není.

Pojetím šachu jsi vždycky tíhnul 
více k taktice, ale jak jsi mi sám 
kdysi řekl, hrál jsi vždy tak, abys 
soupeře stavěl před co nejkom-
plikovanější problémy, které na 
něj vyvíjejí tlak. Korigoval jsi 
svůj styl v něčem za těch 12 let?
Ani bych neřekl. Samozřejmě jsem 
starší, jsem zkušenější, vím víc. 
Ale také hůř počítám, hůř si pama-
tuju nové věci, prostě nic výjimeč-
ného. Komplikované pozice jsou 
stále mé nejoblíbenější.

Kdysi jsi snil o třech metách: 
stát se velmistrem, mít medaili 
z národního šampionátu a být 
stabilním členem reprezentace, 
nejlépe s výjezdem na šachovou 
olympiádu. Za ta léta už ti chybí 

splnit pouze poslední bod. Jak 
to vidíš s jeho plněním do bu-
doucna? A kam se tvé sny a přání 
posunuly nyní?
Je zajímavé podívat se s tak velkým 
časovým odstupem sám na sebe. 
Ale nesmí té nostalgie být příliš. Je 
pravda, že mě moc mrzí, že jsem 
si na Olympiádě nikdy nezahrál, 
o to víc, že jsem přesvědčen, že 
jsem minimálně dvakrát měl být 
nominován. Ale to už je bohužel 
pryč. V současnosti jsou například 
jen v blízkém okolí dva talentovaní 
hráči, Honza Krejčí mladší a Vojta 
Plát, kteří (možná) nejsou (o tolik) 
lepší jak já, ale jsou mladší a mají 
ještě pořád šanci na velký progres. 
Já už jim raději budu v budoucnu 
dělat (ne)hrajícího kapitána.J

Šachisté – nejen Olomouckého 
kraje – ti mohou poděkovat, že 
jsi vytvořil a stále vedeš a udržu-
ješ krajský šachový web, který 
se v posledních letech konečně 
pořádně dostal do podvědomí 

www.cd.cz

Příště vlakem!
Můj vlakmůj čas

PRAHA–VÍDEŇVÍDEŇ od 372 Kč
Cestování si má člověk užívat plnými doušky. Sklenku vína, klid na práci nebo večeři ve dvou si
ale vychutnáte jenom ve vlaku. Unaveným řidičům na přeplněných dálnicích skutečně není co závidět.
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hráčů a je nyní hojně navštěvo-
vaný. Kolik starostí je s tímto 
produktem? A kam se dá tato 
činnost případně posunout do 
budoucna, třeba stran obsahové 
náplně?
Jsem rád, že je web pravidelně 
navštěvován a že několik hráčů, 
včetně tebe, na tento web pra-
videlně přispívají a berou ho za 
svůj. Časově je náročné neustále 
číst všechny příspěvky (občas je 
to náročné i mentálně) a snažit se 
udržet spravedlivý kurz při „cen-
zuře“. Kromě toho mě (nebo něko-
ho dalšího) čas od času napadnou 
nějaké nové vychytávky a ty se 
snažím zakomponovat. Například 
bych v současnosti rád vylepšil 
stávající kalendář. Výhledově 
bych si pak přál, kdyby se vícero 
šachistů nebálo zapojit, případ-
ně přestali bojkotovat tento web 
jen z toho důvodu, že nechávám 
v komentářích plkat pana Fialu. 
Také nejsem přesvědčen o tom, že 
každý klub potřebuje své stránky, 
myslím si, že určitá „centralizace“ 
v rámci kraje může být užitečná. 
Každopádně jsem otevřený všem 
názorům a nápadům, jen je třeba 
mi je sdělit.

Nabídneš nám a stručně oko-
mentuješ některou svoji opravdu 
vydařenou mistrovskou partii? 
Na ty už velmistrovské se bude-
me těšit někdy příště.
Velmi rád.

GM PETR VELIČKA (2446) 
vs. IM PAVEL ŠIMÁČEK (2495) 
Vyšná Boca (SVK), Banický kahanec
5. kolo, 16. 10. 2017
[C41] Philidorova obrana
Komentuje: IM Pavel Šimáček

Partie se hrála v 5. kole. Věděl 
jsem, že budu potřebovat ještě nej-
méně 3× vyhrát, a tak jsem chtěl 
s Petrem Veličkou postavit „živou” 
pozici a zkusit to. Zároveň jsem 
ale nezapomněl, že mě právě Petr 
letos na MČR právě také v pátém 
kole porazil.
1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Jf6 4.Jc3 
Jbd7 5.Sc4 Se7 6.0–0 c6 7.a4 0–0 

8.Ve1 exd4 9.Jxd4 Je5 10.Se2 
Kam ustoupit s tímto střelcem, je 
velká alchymie. Dá se jít i na a2 
nebo f1.
10…Ve8 11.f4 Jg6 12.h3 Sd7 Vý-
hledově chystám c5 a Sc6.
13.Sf1 Sf8

XABCDEFGHY

8r+-wqrvlk+(

7zpp+l+pzpp'

6-+pzp-snn+&

5+-+-+-+-%

4P+-sNPzP-+$

3+-sN-+-+P#

2-zPP+-+P+"

1tR-vLQtRLmK-!

xabcdefghy

První cíl se povedl, o nějaké nudné 
pozici se nedá mluvit.
14.g3 c5 15.Jb3 Tady kůň tak-
zvaně „zkejsne”. Určitě bylo lepší 
15.Jf3! Sc6 16.Sb5 a bílý asi má 
tradiční chlup.
15…Sc6 16.Sg2 Dc7 17.Kh2 b6 
18.f5?! Konkrétní řešení, které se 
tentokrát ukáže jako nevhodné. 
Bílý měl raději podržet napětí. 
Po 18.Sd2 Db7 se jedná o typický 

trojtip. Například nejde 19.Df3? 
Jxe4! 20.Jxe4 Vxe4 21.Vxe4 Ve8 
22.Vae1 Vxe4 23.Vxe4 f5 a bílý by 
ztratil pěšce.
18…Je5 19.Sf4 Jinou verzí bylo 
19.Sg5, ale pokud bych našel vý-
borné 19…De7!!, bílý by si moc 
nepomohl. Opět jedna ilustrativní 
varianta: 20.Dd2 h6 21.Sf4 Dd7 
a černému všechno krásně hraje.
19…Db7 20.Jd5 

XABCDEFGHY

8r+-+rvlk+(

7zpq+-+pzpp'

6-zplzp-sn-+&

5+-zpNsnP+-%

4P+-+PvL-+$

3+N+-+-zPP#

2-zPP+-+LmK"

1tR-+QtR-+-!

xabcdefghy

Bílý se vrhá do zápletek, které na-
konec nezvládne.
20…Sxd5 21.exd5 Jc4! S podpo-
rou motorů se takový tah zahraje 
snadno, já jsem si teda při partii 
úplně jistý nebyl, ale věřil jsem 
svým figurám.

Pavel Šimáček na Fejfarově memoriálu v Novém Boru, v tričku získaném za trenérskou 
výpomoc Jaroslavovi Olšarovi na MS slabozrakých.
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22.Vxe8 Složitost pozice může 
například ukázat nevynucená 
varianta 22.Dd3 Jxb2 23.Db5 a6 
24.Dc6 Dxc6 25.dxc6 Vxe1 26.Vxe1 
Jxa4, ve které má černý dva pěšce 
víc, ale počítač stejně pozici hodno-
tí jako blízkou remíze.
22…Vxe8

XABCDEFGHY

8-+-+rvlk+(

7zpq+-+pzpp'

6-zp-zp-sn-+&

5+-zpP+P+-%

4P+n+-vL-+$

3+N+-+-zPP#

2-zPP+-+LmK"

1tR-+Q+-+-!

xabcdefghy

23.Dd3?! Na pohled logické 23.Jd2 
jsme v popartiové analýze zavrhli 
kvůli 23…Jxb2 (23…Je3 24.Sxe3 
Vxe3 25.Jc4 Ve8 je přibližně rov-
né.) 24.Df3 Dd7 a neviděli jsme 

25.g4! Může ale přijít silný kontr 
25…g5!! (Teď nejde 25…Jxa4? pro 
26.g5±) 26.Sxg5 Sg7 a přesné 
hodnocení opět neexistuje. (As-
poň pro hráče mé síly.)
23…Jxb2 24.Dc3? Petr nenašel nic 
lepšího. Lépe však vypadá 24.Db5 
a6 25.Dc6 a nyní musí černý najít 
silné 25…De7! a asi má převahu. 
Kupříkladu 26.Dxb6? De2 27.Jd4 
cxd4 28.Dxb2 d3–+
24…Ve2

XABCDEFGHY

8-+-+-vlk+(

7zpq+-+pzpp'

6-zp-zp-sn-+&

5+-zpP+P+-%

4P+-+-vL-+$

3+NwQ-+-zPP#

2-snP+r+LmK"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

25.Dxb2 Nebyla mi jasná va-
rianta 25.Kh1 a nevím, co bych 
hrál. Zavrhnul jsem 25…Vxg2! 
(Dopočítat jsem nedokázal ani 
variantu 25…Je4 26.Dxb2 Dxd5 
27.Kg1 Vxg2+ 28.Kxg2 Jg5+ 
29.Kg1 ! 29…Jxh3+ 30.Kh2 Jxf4 
31.gxf4 Dxf5), protože jsem neviděl 
dvojí úder po 26.Kxg2 Jxd5 27.Df3 
Jxf4+ 28.gxf4 Dd7 Možná bych 
tedy hrál 25.Kh1 Dd7, A) kde jsem 
se bál 26.Sf3?, ale černý kouzelně 
vítězí po 26…Je4 27.Dxb2 Jf2+ 
28.Kg1 (28.Kg2 Jd3+) 28…Jxh3+ 
29.Kh1 Vf2. B) Bílý však může vzít 
26.Dxb2 Dxf5 Po 27.Vf1 sice můžu 
dobrat třetího pěšce, ale na víc jak 
rovinu to nestačí.
25…Jxd5! Lepší než 25…Dxd5 
26.Vg1 Dxf5 27.Dc3
26.Vg1 Jinak by přišlo braní na g2 
se smrtelným dvojšachem.
26…Jxf4 27.gxf4 De4 28.Dc3 
Dxf4+ 

www.cd.cz

Příště vlakem!
Můj vlakmůj čas

Cestování má být zážitkem bez kompromisů. Žádné objížďky, kolony, agresivní řidiči. 
Klidně si zdřímněte nebo otevřete knížku, naše vlaky vás bezpečně a pohodlně dovezou do cíle.

BRNO–PRAHA
Cestování má být zážitkem bez kompromisů. Žádné objížďky, kolony, agresivní řidiči. 

PRAHA od 159 Kč
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XABCDEFGHY

8-+-+-vlk+(

7zp-+-+pzpp'

6-zp-zp-+-+&

5+-zp-+P+-%

4P+-+-wq-+$

3+NwQ-+-+P#

2-+P+r+LmK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

29.Kh1 Po 29.Dg3 Dxf5 30.c4 De4 
se hrát dá, ale 4 pěšci jsou v této 
pozici víc jak figura.
29…Ve3 Černý stojí krásně, ale 
ještě není konec, což mi po tom-
to tahu došlo. Naštěstí byl Petr 

v silné časové tísni a nezorientoval 
se dostatečně rychle.
30.Dd2 30.Db2 d5–+; 30.Da1 d5 
31.Jd2 Sd6 32.Jf1 d4
30…c4 Na první pohled získávám 
figuru…

XABCDEFGHY

8-+-+-vlk+(

7zp-+-+pzpp'

6-zp-zp-+-+&

5+-+-+P+-%

4P+p+-wq-+$

3+N+-tr-+P#

2-+PwQ-+L+"

1+-+-+-tRK!

xabcdefghy

31.Dd4? …ale po 31.Vf1! Dh6 
32.Vf3! se bílý nepříjemně cuká: 
32…Vxf3 (32…Vxb3 je víceméně 
podobné: 33.Dxh6 Vb1+ 34.Vf1! 
atd.) 33.Dxh6 gxh6 34.Sxf3 cxb3 
35.cxb3 Černý má sice dva pěšce 
navíc, ale strašák různobarevných 
střelců je přítomen a bůhví, jak by 
to nakonec dopadlo.
31…Dh6 Takhle je ovšem konec, 
protože kromě braní na b3 hrozí 
i braní na h3.
32.Vd1 cxb3 33.cxb3 Vxb3 Zby-
tek je agónie v časové tísni.
34.Vd3 Dc1+ 35.Kh2 Vxd3 
36.Dxd3 Df4+ 37.Kh1 Dxa4 
38.Sd5 Df4 39.Kg2 g6 40.Se4 Sg7
0–1

Ladislav Spurný
Foto: Vladimír Jagr

www.cd.cz

- v první den platnosti lze jízdenku 
 použít v kterémkoliv dalším spoji

- při nákupu on-line lze vrátit 
 do 15 min před odjezdem vlaku

- při nákupu v pokladně lze vrátit  
 do 15 min od zakoupení nebo 
 do půlnoci před začátkem platnosti
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CHAMPIONS SHOWDOWN

ZÁPAS ŠAMPIONŮ
Pokračování ze str. 1

Saint Louis se v posledních letech 
prezentuje jako místo zaslíbené 
šachu. Místní organizátoři pra-
videlně lákají světovou špičku 
a jejich akce mají skvělý ohlas 
také mezi diváky. „Championship 
Showdown“, volně přeloženo 
jako „zkouška šampionů“ nabídla 
čtyři atraktivní zápasy elitních 
světových šachistů. Každý zápas 
byl rozdělen do čtyř hracích dnů 
a každý den patřil jinému tem-
pu. Pro každé tempo pořadatelé 
stanovili jiný počet partií i různé 
bodování, přizpůsobené tak, aby 
měly všechny čtyři části zápasu 
přibližně stejnou váhu. 

Proti sobě se postavili čtyřnásob-
ný americký přeborník Hikaru 
Nakamura a bulharská šachová 
jednička, bývalý mistr světa FIDE, 
Veselin Topalov. Historicky nej-
mladší americký velmistr Fabiano 
Caruana se postavil trojnásob-
nému mistru světa v bleskové 
hře Alexanderu Griščukovi. 
Trojnásobný filipínský přeborník 
a nynější americká dvojka Wesley 
So narazil na nejsilnějšího kubán-
ského velmistra Leiniera Pereze 
Domingueze a s několikadenním 
odstupem zahájil také nejsledova-
nější souboj mistra světa Magnuse 
Carlsena s čínskou jedničkou 

Lirenem Dingem. Ding si na 
světovém poháru vybojoval účast 
v nadcházejícím turnaji kandidátů 
a je tak možné, že se oba soupeři 
brzy střetnou v ještě prestižnějším 
zápase o světovou korunu.

První hrací den nabídl divákům 
čtyři partie v rapid šachu tempem 
30 minut. Za vítězství si hráči 
připsali 5 bodů do celkového 
skóre. V duelu mezi Nakamurou 
a Topalovem si na úvod lépe vedl 
domácí reprezentant, když zvítězil 
2,5:1,5. Caruana s Griščukem měli 
tvořit papírově nejvyrovnanější 
dvojici a to se rychle potvrdilo. 
První měření sil skončilo remízou 
2:2. So byl proti Dominguezovi 

favoritem, ale zkušený kubánský 
velmistr svého soupeře v úvodu 
zaskočil, když po třech remízách 
vyhrál čtvrtou partii a ujal se ve-
dení 2,5:1,5. Ding dokázal v úvodu 
držet se svým slavnějším soupe-
řem krok, když po třech remízách 
prohrál až poslední čtvrtou partii.

GM DING LIREN (2774)
vs. GM MAGNUS CARLSEN (2837) 
Saint Louis (USA), Showdown
rapid 30 minut, 4. kolo
11. 11. 2017 
[E06] Královská indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sg2 
Se7 5.Jf3 0–0 6.Dc2 c5 7.0–0 cxd4 
8.Jxd4 Jc6 9.Jxc6 bxc6 10.Vd1 

Zápas velmistrů Ding Lirena a Magnuse Carlsena začal později.

                   Velmistři Caruana, Griščuk, Nakamura, Topalov, So, Dominguez, Carlsen a Ding Liren v St. Louis.
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Sa6 11.b3 Db6 12.Jd2 Vfd8 13.Sb2 
Vac8 14.Vac1 h6 15.e3 c5 16.cxd5 
exd5 17.Jf3 d4 18.Dd2 Je4 19.De1 
d3 20.Jd2 Jxd2 21.Dxd2 c4 
22.bxc4 Sb4 23.Sc3 Vxc4 24.Sxb4 
Dxb4 25.Dxb4 Vxb4 26.Vd2 Vc4 
27.Vcd1 Vc3 28.f4 Sc4 29.Kf2 Va3 
30.Sf1 a5 31.Ke1 a4 32.Vc1 Se6 
33.Va1 Kf8 34.Vb2 Vc3 35.Vd2 a3 
36.Vb1 Sc4 

XABCDEFGHY

8-+-tr-mk-+(

7+-+-+pzp-'

6-+-+-+-zp&

5+-+-+-+-%

4-+l+-zP-+$

3zp-trpzP-zP-#

2P+-tR-+-zP"

1+R+-mKL+-!

xabcdefghy

37.Vb4 Bílý stál nepohodlně, ale až 
tento tah je prohrávající chybou. 
Pustit věž na první řadu nebyl 
šťastný nápad. 
37…Vc1+ 38.Kf2 Sxa2 Pointa. 
Díky šachu byl bílý král zahnán 
na špatné pole a střelec je též 
nedotknutelný. 
39.Va4 39.Vxa2 Vc2+ 40.Vxc2 
dxc2 a jeden z volných pěšců 
projde. 
39…Vc3 40.Vxa2 Vc2+ 
0–1

Druhý hrací den se tempo zkrá-
tilo na 20 minut a počet partií 
se zvýšil na šest. Výhra byla od-
měněna čtyřmi body. Nakamura 

svoje vedení nad Topalovem navý-
šil, když vyhrál první a poslední 
partii dne a zbytek skončil remí-
zami. Griščuk se ujal vedení po 
vítězství 3,5:2,5 a Dominguez svůj 
náskok nad So ještě navýšil díky 
vítězství 4:2. Také Carlsen začal 
stupňovat tlak. Tři výhry a tři re-
mízy vedly k jeho vítězství 4,5:1,5.

FABIANO CARUANA (2799)
vs. ALEXANDER GRIŠČUK (2782) 
Saint Louis (USA), Showdown
rapid 20 minut, 5. kolo
10. 11. 2017 
[C65] Královská indická 
obrana s g3

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.d3 
Sc5 5.Jc3 0–0 6.Sxc6 dxc6 7.h3 
Ve8 8.Je2 Jd7 9.Se3 Sb4+ 10.c3 
Sf8 11.Dc2 c5 12.0–0–0 Jb8 13.Jg3 
Jc6 14.Kb1 f6 15.Jf5 Dd7 16.g4 

Df7 17.Vhg1 Se6 18.b3 Kh8 19.d4 
exd4 20.cxd4 Jb4 21.Dc3 Sxf5 
22.exf5 Jd5 23.Dd3 Vad8 24.Vge1 
cxd4 25.Sxd4 Vxe1 26.Vxe1 Sb4 
27.Vc1 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-mk(

7zppzp-+qzpp'

6-+-+-zp-+&

5+-+n+P+-%

4-vl-vL-+P+$

3+P+Q+N+P#

2P+-+-zP-+"

1+KtR-+-+-!

xabcdefghy

27…c5 28.Se3 Vzhledem k další-
mu průběhu partie šlo o prohrá-
vající tah, díky kterému získal 
černý lepší pozici s dámou proti 
věži a střelci. Bílý ovšem přehlé-
dl jemné vyvrácení po 28.Sxc5!! 
Jc3+ 29.Vxc3 Vxd3 30.Vxd3 Sxc5 
31.Vd8+ Sf8 32.Jd4 = kde bílý 
po Je6 dobere střelce s velkými 
šancemi na remízu. Proti skuteč-
nému průběhu partie chybí totiž 
černému „c” pěšec, kterého černý 
v partii prosadil až do dámy. 
28…Jc3+ 29.Vxc3 Vxd3 30.Vxd3 
De7 31.Kc2 Kg8 32.Jd2 Sxd2 
33.Kxd2 h6 34.Sf4 De4 35.Sb8 a5 
36.Sd6 b6 37.a3 h5 38.Sc7 Dc6 
39.Sd8 a4 40.bxa4 c4 41.Vd4 Dxa4 
42.Sxb6 Db3 43.Vd8+ Kh7 44.Se3 
c3+ 45.Ke1 c2 46.Vc8 Db1+ 
0–1

Duel Fabiano Caruana vs. Alexaner Griščuk

GM Magnus Carlsen s organizátorem GM Ashlim.
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Třetí den zápasu se hrálo osm 
partií desetiminutovým tempem 
a třemi body za výhru. Topalov 
v nejkratším možném rapid tempu 
vycenil zuby. Nejprve se s Naka-
murou střídal ve vítězstvích černý-
mi figurami, aby ve druhé polovině 
hry držel remízy. Po výsledku 4:4 
si Topalov udržel teoretickou šanci 
Nakamuru v poslední části zápasu 
dohnat. Caruana s Griščuk zazna-
menali další remízu 4:4. So začal 
v krátkém tempu svého soupeře 
dotahovat. Svého soupeře v dese-
timinutových partiích přehrál 5:3. 
Carlsen úvodní desetiminutovku 
sice prohrál a byla to první výhra 
pro čínského velmistra v celém 
zápase, ale následnou sérií výher 
soupeře smetl 6,5:1,5. 

LEINIER DOMINGUEZ PEREZ (2739)
vs. WESLEY SO (2788) 
Saint Louis (USA), Showdown
rapid 10 minut, 6. kolo, 11. 11. 2017 
[B12] Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Jf3 
e6 5.Se2 Je7 6.c3 Jd7 7.0–0 c5 
8.dxc5 Jc6 9.b4 a5 10.Jd4 Sg6 
11.b5 Jcxe5 12.f4 Jc4 13.c6 bxc6 
14.bxc6 Jf6 15.Da4 Sc5 16.Ja3 
Je4 17.c7+ Dd7 18.Dxd7+ Kxd7 
19.Jxc4 

XABCDEFGHY
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6-+-+p+l+&

5zp-vlp+-+-%

4-+NsNnzP-+$

3+-zP-+-+-#
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xabcdefghy

19…Jxc3! Najednou musí bílý ře-
šit až příliš mnoho hrozeb. Hrozí 
braní na c4, d4, e2 a po dobrání 
střelcem na d4 může mít po odtahu 
jezdce problémy i bílá věž. Černý 
nakonec z pozice vytěžil kvalitu. 
20.Je5+ Kxc7 21.Kh1 Sxd4 22.Sf3 
Je4 23.Sa3 Jf2+ 24.Vxf2 Sxa1 
25.Vf1 Sxe5 26.fxe5 Kd7 
0–1

FABIANO CARUANA (2799)
vs. ALEXANDER GRIŠČUK (2782) 
Saint Louis (USA), Showdown
rapid 10 minut, 3. kolo, 11. 11. 2017 
[C24] Střelcova hra

1.e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.d3 Sc5 4.Jc3 
d6 5.Ja4 Sb6 6.Jxb6 axb6 7.Jf3 
Se6 8.Sxe6 fxe6 9.0–0 0–0 10.c3 
De8 11.Ve1 Jbd7 12.a4 Dg6 
13.b4 h6 14.h3 Jh5 15.Kh2 Vf6 
16.Se3 Vaf8 17.a5 Jf4 18.Sxf4 Vxf4 
19.axb6 Jxb6 20.Va7 Vb8 21.d4 
exd4 22.cxd4 De8 23.Db3 Kh8 
24.Ve2 Db5 25.Ve1 Jc4 26.Va2 
Vbf8 27.Vc2 d5 28.exd5 exd5 
29.Je5 Jxe5 30.dxe5 Vxb4 31.Da3 
c5 32.e6 b6 33.e7 Ve8 34.Df3 Dd7 
35.Vce2 Dd6+ 36.g3 Ve4 37.Vxe4 
dxe4 38.Vxe4 Df6 39.De3 Df7 
40.Kg1 Kh7 41.Ve6 b5 42.Ve5 c4 
43.Dc5 c3 44.Dxc3 Vxe7 45.Dd3+ 

g6 46.Vxb5 Vd7 47.Dc3 Vc7 
48.Db2 Ve7 49.Vb8 Ve8 50.Vb6 
Ve7 51.h4 Dd5 

XABCDEFGHY
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52.Vb5?? Caruana ukázal, že i silní 
hráči mohou udělat jednoduchou 
chybu. Pikantní je fakt, že bílý měl 
v tuto chvíli dokonce lepší čas. 
52…Ve1+ Matu po Vh1 nebo Dh1 
nelze zabránit. 
0–1

Příprava pod širým nebem, GM alexander Griščuk.

Čas běží, velmistři So a Dominquez hrají oba najednou.
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Poslední hrací den patřil bleskovým 
partiím. Dva body za každou vyhra-
nou partii. Nakamura v této disciplí-
ně prokázal své mistrovství a nedal 
soupeři šanci. Topalov uhrál jen tři 
remízy a v celkovém součtu prohrál 
zápas 61,5:30,5. Griščuk šel do zá-
věrečného dne s těsným náskokem, 
ale v bleskovkách se mu vůbec 
nedařilo. Vyhrál jen jednu partii 
a celkově tak podlehl svému soupeři 
49:43. So dokončil rázný obrat, pře-
hrál Domingueze v posledním dnu 
8,5:3,5 a zajistil si tím celkové vítěz-
ství 47,5:44,5. Carlsen v závěru jen 
podtrhl svoji převahu. Přes vysoké 
vítězství se však ke svému výsled-
ku vyjádřil kriticky: „Nejsem zcela 
spokojený s tím, jak jsem dnes hrál, 
soupeř měl tolik šancí!“ prohlásil 
po utkání. Celkově v zápase jasně 
vyhrál poměrem 67:25.

ALEXANDER GRIŠČUK (2782)
vs. FABIANO CARUANA (2799) 
Saint Louis (USA), Showdown
blesk 5 minut, 4. kolo, 12. 11. 2017
[D30] Dámský gambit

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 Jf6 4.g3 Sb4+ 
5.Sd2 Sd6 6.Sg2 0–0 7.0–0 Jbd7 
8.b3 Je4 9.Jc3 c6 10.Jxe4 dxe4 
11.Jg5 Jf6 12.Jxe4 Jxe4 13.Sxe4 
e5 14.Sc3 De7 15.Dd3 f5 16.dxe5 
Sxe5 17.Sd5+ Kh8 18.De3 Sf6 
19.Dxe7 Sxe7 20.Sf3 Se6 21.e3 a5 
22.a4 Kg8 23.Vfd1 Kf7 24.h4 Va6 
25.Vd3 Sf6 26.Sd4 Vd8 27.Vad1 
Vaa8 28.Sb6 Vxd3 29.Vxd3 Va6 
30.Sc7 Va8 31.Kf1 Se7 32.Ke2 Sb4 
33.Vd8 Vxd8 34.Sxd8 Ke8 35.Sc7 
g6 36.e4 Kd7 37.Sf4 Sc5 38.Sd2 b6 
39.Se3 Sxe3 40.Kxe3 Kd6 41.exf5 
Sxf5 42.Se4 Se6 43.Kd4 c5+ 
44.Ke3 Ke5 45.f4+ Kf6 46.Kf3 h6 
47.g4 g5 48.fxg5+ hxg5 49.h5 Sd7 
50.h6 Sc8 51.Sf5 Sb7+ 52.Ke3 Sg2 
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53.Se4! Bílý vtipně přechází do 
lehce vyhrané pozice. Buď černý 
střelce vymění a pak má zcela 

prohranou pěšcovou koncovku, 
nebo ustoupí… 
53…Sf1 54.Kf2 Sh3 55.Sf3 
…a ztratí střelce. 
55…Kg6 56.Se2 Kxh6 57.Kg3 
1–0

HIKARU NAKAMURA (2780)
vs. VESELIN TOPALOV (2749) 
Saint Louis (USA), Showdown
blesk 5 minut, 12. kolo
12. 11. 2017 
[C26] Vídeňská hra

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Sc4 Sc5 4.d3 
c6 5.Sb3 d6 6.Jf3 0–0 7.h3 Jbd7 
8.0–0 Sb6 9.a3 Jc5 10.Sa2 Je6 
11.Je2 Ve8 12.Se3 Sxe3 13.fxe3 
Dc7 14.Jh4 Dd8 15.Jf3 Sd7 16.Jg3 
g6 17.d4 Dc7 18.Jh4 Dd8 19.Df3 
Kg7 

XABCDEFGHY
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20.Jhf5+! Bílý nádherně využil 
slabost soupeřova krále. 
20…gxf5 21.Jxf5+ Proti Jxd6 
s hrozbou Dxf6 není rozumné 
obrany. Bílý získá materiál zpět 
i s úroky. 
21…Kg6 22.Sxe6 Bílý se zbavil 
důležitého obránce a černý se před 
hrozbou Dg3+ raději vzdal. 
1–0

Komentátoři zápasu nezapomněli 
zmínit ještě jeden zajímavý fakt. 
Carlsen zaútočil v bleskovém 
ratingu na bájnou hranici 3000 
bodů. Jako první člověk na světě. 
Nakonec si svůj bleskový rating 
vylepšil pouze o 26 bodů na hod-
notu 2974.

Milan Boháček
Foto: Lennart Ootes, oficiální webVelmistři Hikaru Nakamura a Veselin Topalov.

GM Alexander Griščuk

https://www.uschesschamps.com/2017-champions-showdown/2017-champions-showdown
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6.–19. 11. 2017
Acqui Terme (ITA). MS seniorů. 
scaccomattissimo.eu/seniores2017

11.–18. 11. 2017
Brno. VII Open Brno. Hlavní tur-
naj na 9 kol, 2 × 1,5 h + 30 s /tah, 
doprovodné turnaje v rapid a bles-
kovém šachu. Finanční odměny 
v celkové výši 30 000 Kč. 
Jan Mazuch
Tel.: 466 535 200, 608 203 007 
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

11.–18. 11. 2017
Neratovice. MČR D18 a D20 + po-
lofinále MČR H18 a H20
Roman Burda
Tel.: 608 965 932 
roman.burda@quick.cz

12.–26. 11. 2017 
Tarvisio (ITA). MS juniorů 2017. 
S účastí FM Jana Vykouka a WFM 
Natálie Kaňákové. 
www.fideacademy.com/wjcc2017

15.–26. 11. 2017
Mallorca (ESP). Poslední díl FIDE 
GP 2017/18. 
worldchess.com/gp2017

15.–19. 11. 2017
Harrachov. Mistrovství Čech 8–10 let. 
Doprovodný turnaj Fit Fun Open. 
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364
chess.svetla@seznam.cz
www.chess-svetla.cz

17. 11. 2017
Plzeň. Měšťanská Beseda Open. 
Turnaj v rapid šachu – 20.ročník. 
Zdeněk Bartoníček
Tel. 603 430 650
z.bartonicek@centrum.cz

17. 11. 2017
České Budějovice. Memoriál F. 
Černíka. 25. ročník turnaje v bles-
kovém šachu 2 × 5 min., systém 
podle počtu účastníků
Martin Hejda
Tel.: 602 327 387

18.–19. 11. 2017
1. a 2. kolo české Extraligy. 
V prvním kole se utkají: ŠK Slavoj 
Poruba vs. ŠK Zikuda Turnov, Labor-
tech Ostrava vs. JTEKT Pardubice, ŠK 
města Lysá nad Labem vs. ŠK DURAS 
BVK Královo Pole, Výstaviště Lysá nad 
Labem vs. Moravská Slavia Brno, Tat-
ran Litovel vs. Unichess, BŠŠ Frýdek-
-Místek vs. 1. Novoborský ŠK.
Ve druhém kole proti sobě nastou-
pí: Unichess vs. ŠK Slavoj Poruba, 
1. Novoborský ŠK vs. Labortech 
Ostrava, ŠK DURAS BVK Královo 
Pole vs. Tatran Litovel, Moravská 
Slavia Brno vs. BŠŠ Frýdek-Místek, 
ŠK Zikuda Turnov vs. ŠK města 
Lysá nad Labem, JTEKT Pardubice 
vs. Výstaviště Lysá nad Labem
www.chess.cz

18.–19. 11. 2017
Topolčany. (SVK). Mistrovství SR 
v bleskovém šachu. Open. 13 kol 
hraných v tempu 2 × 3 min. + 2 s/
tah. Celkový cenový fond 2  600 €
Alexander Riabov
riabov@chess.sk

19. 11. 2017
2. ligy – 3. kolo
www.chess.cz

19. 11. 2017
Vyšší Brod. 14. Mezinárodní tur-
naj. 7 kol rapid šachu hraných 
v tempu 2 × 20 minut. Doprovodný 
turnaj pro mládež.
Michal Kulík 
mikul@centrum.cz

19.–25. 11. 2017
Plzeň. 9. Open Plzeň, 7 kol hra-
ných v tempu 2 × 1,5 h/40 + 30 min 
+ 30 s /tah, finanční ceny v celko-
vé výši 20 000 Kč, doprovodný 
bleskový turnaj.
Jan Mazuch
Tel.: 466 535 200, 608 203 007 
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

25. 11. 2017
Šumperk. šumPERSKÝ ŠACHový 
turnaj. Systém: 4 kola tempem 
2 × 55 min + 5 s/tah s povinným 
zápisem a se zápočtem na LOK !
Jiří Voráč
Tel.: 774 866 227
voracjirka@centrum.cz

25. 11. 2017
Mistrovice. 20. Turnaj Járy 
Masopusta. Turnaj v rapid ša-
chu, švýcarský systém na 9 kol, 
2 × 20 minut. 
Karel Halbrštát
Tel.: 606 101 706

26. 11. 2017
1.ligy – 3. kolo
www.chess.cz

28. 11. – 3. 12. 2017
Praha. Bankovní šachový festival. 
Otevřený mezinárodní šachový 
turnaj v luxusních sálech České 
národní banky a historických sa-
loncích CERGE-EI. Hrát se bude 
bleskový turnaj, turnaj v rapid 
šachu a turnaj ve Fischerových ša-
chách, k tomu proběhne vernisáž 
výstavy Šachy a šachisté na ban-
kovkách a mincích celého světa 
a simultánky velmistrů.
bankovni.festival@gmail.com
praguechess.cz
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vydavatel: Pražská šachová společnost, Sudoměřská 8, Praha 3 • prazska.sachova@gmail.com
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KALENDÁRIUM
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Příště vlakem!
Můj vlakmůj čas

PRAHA–VÍDEŇVÍDEŇ od 372 Kč
Cestování si má člověk užívat plnými doušky. Sklenku vína, klid na práci nebo večeři ve dvou si
ale vychutnáte jenom ve vlaku. Unaveným řidičům na přeplněných dálnicích skutečně není co závidět.
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www.cd.cz

- v první den platnosti lze jízdenku 
 použít v kterémkoliv dalším spoji

- při nákupu on-line lze vrátit 
 do 15 min před odjezdem vlaku

- při nákupu v pokladně lze vrátit  
 do 15 min od zakoupení nebo 
 do půlnoci před začátkem platnosti
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