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MČR BLESKOVĚ

BEZ ČESKÝCH TOP

Zleva: velmistři Peter Michalík, Miloš
Jirovský a Vlastimil Babula

Konec roku patřil tradičně
bleskovému šachu. Mimo mistrovství světa a Evropy se těsně
před silvestrem konalo také
mistrovství České republiky
v bleskovém šachu. Tento ročník se konal v Praze. 250 hráčů
a hráček v sobotu 30. prosince
zcela zaplnilo sál Kongresového centra v Praze na Vyšehradě. Jednalo se o otevřené
mistrovství. Při neúčasti velmistrů Davida Navary (hrál zápas s Číňanem Wei Yi), Viktora
Lázničky (účastnil se MS v rapidu a blesku) nebo Vojtěcha
Pláta (hrál turnaj v Groningenu), kteří by jistě patřili k favoritům, bylo adeptů na vítězství
hned několik. První kola byla
pro favority spíše rozehrávací
a všichni plnili papírové předpoklady bez problémů. Vážně
o body začalo jít až cca od pátého kola, kdy se začali mezi
sebou utkávat přední čeští
šachisté.
pokračování na straně 2
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DAVID NAVARA NA MAXIMU
Svému životnímu
elovému maximu
se opět přiblížil
nejlepší český
hráč David Navara. Ten dosud
v žebříčku Fide
David Navara
nejlépe figuroval
v květnu a červnu 2015, kdy se
pohyboval na 14. příčce s ratingem 2751. V prosincovém žebříčku se s ratingem 2749 dostal na
17. příčku. V live ratingu po výhře v první partii zápasu Wei Yi–
–David Navara dokonce toto
maximum překonal a s ratingem
2754 mu patřila rovněž 14. příčka, kdy za sebe odsunul i například posledního vyzyvatele mistra světa Sergeje Karjakina, Aniše
Giriho nebo Veselina Topalova.

DALŠÍ KONTROVERZE
NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ

Ve druhé polovině uplynulého
roku plnila královská hra stránky nešachových médií. Příčinou
samozřejmě byla především
kontroverzní rozhodnutí předních světových šachových funkcionářů, např. místa konání MS
žen a bleskového a rapid šachu
v zemích, které vyznávají islám
a s tím spojené obtíže. Slušný rozruch vzbudilo také zvolené logo
pro nadcházející MS v klasickém
šachu.
pokračování na straně 2

MS V BLESKOVÉM A RAPID ŠACHU

ŠŤASTNÉ A ŠACHOVÉ

Na Boží hod vyrazila nejužší světová šachová elita do Saúdské Arábie
na mistrovství světa v rapidovém
a bleskovém tempu. Anand i Carlsen znovuvydobyli šampionské
tituly, ženám panují Ju Wenjun
a Nana Dzagnidzeová. Jaké úžasné obraty si nadělovali šachisté
k Vánocům, kdo nebyl vpuštěn do
ropného království a kam se zatoulal Viktor Láznička?
Pokračování na str. 6

Mistři světa ve zrychlených tempech.
Zleva: Viši Anand, Ju Wenjun,
organizátoři, Magnus Carlsen, Nana
Dzagnidzeová
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Zleva: WGM Tereza Rodshtein, WGM
Olga Sikorová a WIM Kristýna Havlíková

V pátém kole se také stalo
první mírné překvapení na
první šachovnici, když Peter
Michalík bílými figurami nestačil na nejmladšího velmistra české historie, Thai Dai Van
Nguyena. Tím soutěž dostala
nečekaný náboj a až do závěrečných kol byla velmi vyrovnaná. O medaile nakonec
bojovalo hned několik hráčů,
především Miloš Jirovský,
Vlastimil Babula, Jiří Štoček,
Peter Michalík a také asi největší překvapení turnaje, Tomáš Vojta. Vítězem se po delší
odmlce (vyhrál v roce 2009)
stal opět GM Miloš Jirovský,
který prošel turnajem bez
porážky a nasbíral 12 bodů
z 15 možných. Stejný počet
bodů měl i druhý GM Peter
Michalík, který se na nedávno
skončeném ME v bleskovém
šachu umístil na senzačním
3. místě. O půl bodu méně
získal bronzový GM Vlastimil
Babula. Mezi ženami vyhrála
WGM Olga Sikorová 10,5/15,
druhá se umístila WGM Tereza Rodshtein 10,5/15 a třetí
WIM Kristýna Havlíková
10/15. Nejlepším Juniorem se
stal GM Thai Dai Van Nguyen
(celkově na 14. místě) a mezi
seniory GM Eduard Meduna
(celkově na 21. místě). Mezi
ženami se nejlepší juniorkou
stala celkově čtvr tá WFM
Natálie Kaňáková. Kompletní
výsledky.
Fotografie: Vladimír Jagr
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Vzrušené diskuse nejen na sociálních sítích totiž vzbudilo logo, jež by
tuto vrcholnou akci mělo provázat.
Na logu je schematické zobrazení
dvou hráčů, kteří sedí proti sobě,
mají šachovnici a hrají šachy. Šachisté však jsou příliš blízko u sebe
a mají propletené nohy, což asociuje
spíše scénu z Kámasútry a někteří
ho označili až za nestoudně vulgární. Nesouhlasné názory s výběrem
logotypu uveřejnili na svých twitterových účtech např. Susan Polgárová či Viši Anand. Mimo to šachovnice, na které šachisté hrají, má pouze
6 × 6 polí. Tvůrci loga jsou designéři
ruské společnosti Shuka Design.

VÁNOCE V ÚSTÍ

O Vánocích se šachové blýskalo
i v Ústí nad Labem, kde se hrály hned dva bleskové turnaje.
Turnaj dospělých vyhrál ziskem
14/15 bodů Jan Mikeš, když svým
soupeřům povolil pouhé dvě remízy. V turnaji mládeže přesvědčivě
vyhrál s náskokem celých dvou
bodů Daniel Mašek.

ÚSPĚCHY NA ČESKÉ PŮDĚ

Součástí domácího mistrovství
v bleskovém
šachu bylo tradičně vyhlašování šachových
osobností roku.
Karolína Olšarová Šachistou roku se
stal opět David Navara, který si
titul vysloužil mimo jiné i díky
již osmé výhře na republikovém
šampionátu, čímž přeskočil i legendárního Luďka Pachmana.
Šachistkou roku se stala Karolína
Olšarová, která měla velice dobrý rok, na jehož konci má rating
2318. Talentem roku se stala
Natálie Kaňáková, ta úspěšně reprezentovala na mistrovství světa
juniorek, kde skončila devátá.
V českém ženském žebříčku se
s ratingem 2238 posunula na
pátou příčku a formu potvrdila
i na tomto bleskovém mistrovství,
kde skončila těsně pod stupni

vítězů. Ocenění za práci s mládeží dostala Šachová škola Vávra &
Černoušek, která v současnosti
provozuje cca 115 šachových
kroužků s asi 1500 členy. Ocenění
za přínos šachu získala společnost AVE-KONTAKT, s. r. o., která
organizuje sérii turnajů Czech
Tour, kam patří i největší šachový festival u nás Czech Open
v Pardubicích. Do síně slávy byl
uveden Vladislav Buňka za přínos
v oblasti kompozičního šachu,
o kterém vyjde článek v příštím
čísle.

MOTIVAČNÍ CENY

Na motivační cenu
Evžena Gonsiora,
vypsanou ŠSČR
a u rč e n o u p r o
dospělé reprezentanty, letos dosáhli
Karolína Olšarová,
Jan Krejčí
Jan Krejčí a Vojtěch Plát. Toto ocenění je spojeno
s finanční odměnou ve výši 90 tis.
Kč. Obdobnou cenu Vratislava
Hory, určenou pro juniory do
20 let a spojenou s odměnou 60 tis.
Kč, získal Thai Dai Van Nguyen,
který se stal zároveň historicky
nejmladším českým velmistrem.

HEZKY ČESKY V GRONINGENU

S povedenou českou účastí se odehrál Chess Festival
Groningen 2017.
V devítikolovém
turnaji jsme měli
dvojí zastoupení
Vojtěch Plát
v podobě velmistrů Vojtěcha Pláta a Alexeje
Kislinského. V čele se dlouho
držel GM Vojtěch Plát, který měl
skvělý začátek, kdy vyhrál všechny čtyři úvodní partie. V druhé
polovině ale čtyři partie remizoval
a v 8. kole bohužel přišla také
jediná porážka od GM Benjamina
Boka. Šest bodů z devíti stačilo na
celkově sedmé místo. GM Alexej
Kislinskij sice zahájil turnaj porážkou, poté však i díky relativně
slabším soupeřům vybojoval ze
zbývajících osmi partií 6,5 bodu
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a skončil tak čtvrtý. Turnaj vyhrál
přemožitel GM Pláta z předposledního kola GM Benjamin Bok se ziskem 7 bodů. Druhý byl izraelský
velmistr Evgeny Postny rovněž se
7 body. Bronz si odvezl Rus GM
Maxim Turov se 6,5 bodu. Konečné výsledky.

TURNAJ V BAKOVĚ
21. ročník Vánočního bleskového turnaje si do Bakova
nad Jizerou přijelo
zahrát 22 hráčů.
Hrálo se systémem
každý s každým
Jiří Kadeřábek
a vítězem se po
21 kolech stal se ziskem 17,5 bodu
místní borec a bývalý sekretář ŠSČR
Jiří Kadeřábek. O půlbod za ním zaostal Marek Sýkora z Deska Liberec
a ještě o další půlbod méně uhrál Jiří
Hájek z Přeštic.

DVAKRÁT V BRNĚ
Šachově po Vánocích nezaháleli
ani Brňané. ŠK Lokomotiva Brno

opět pořádala jako vánoční turnaj
Olexův memoriál, ten se hraje
již od roku 1976. Letos termín
připadl na čas těsně po svátcích
26. 12. – 30. 12. 2017. Poslední den
v roce 2017 byl pak na programu
tradiční bleskáč Memoriál Karla
Radila. Sedmikolového Olexe vyhrál
bez ztráty kytičky Oskar Hájek (Šk
Podlužan Prušánky Z.S.) a v bleskovém tempu si pro prvenství dokráčel
s náskokem celého bodu FM David
Holemář (Moravská Slavia Brno).

ČÍŇAN URVAL VÍTĚZSTVÍ
ZA PĚT DVANÁCT
Česká šachová
jednička GM David
Navara strávil konec roku v čínském
Jen-čchengu. Utkal
se tam s domácím
hráčem GM Wei
Wei Yi
Yim. Zápas se hrál
na 4 partie tempem 90 minut na
40 tahů + 30 minut do konce partie
+ 30 sekund za každý tah. Partie
se hrály 31. 12. 2017 – 3. 1. 2018.

Pro vítěze bylo připraveno 20 000 $
a pro poraženého 10 000 $. V zápase
Davidovi sice příliš nevycházelo zahájení, jinak však hrál podle svých
slov dobře. První partii černými vyhrál, když nejprve dal dámu za věž
a figuru s vyrovnanou pozicí, ve které se však zorientoval lépe. Ve druhé
partii bílými v Ruské hře nic moc
nevymyslel, partie příliš ve svém
průběhu nevybočila z rovnováhy
a skončila spravedlivou remízou. Ve
třetí partii černými ztratil dvě figury
za věž v pozici, kde se prokázala síla
plynoucí z množství figur a skóroval
bílý. V poslední partii, které mohla
rozhodnout, hrál David bílými Anglickou hru, opět však soupeře příliš
do úzkých nedostal. Vybojoval sice
pěšce, ale vzhledem ke zdvojení tohoto pěšce navíc a přítomnosti různobarevných střelců neměl žádný
význam. Musel tak rozhodnout tie-break hraný na dvě partie tempem
5 + 3 případně Armageddon šest
minut proti pěti. Tie-break David
nezačal dobře, prohrál první partii
bílými a tak musel ve druhé naplno
zabodovat černými figurami. Navíc

ZAHRAJTE SI S ŽIVÝM ROBOTEM
Zatímco firmy Google a DeepMind
vyvíjí svou umělou inteligenci
AlphaZero, kutil s přezdívkou
RoboAvatar se rozhodl sestrojit
robota, jež spojí šachový program
se skutečnou šachovnicí. Tento
nápad sice není žádnou novinkou,
již před lety si hru proti „roboruce“ vyzkoušel například Vladimir
Kramnik (viz. video), jeho provedení je však originální. Nadšenec

Zapojení šachového robota
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RoboAvatar nemá svůj stroj tak
propracovaný, to se ale zase odráží na cenové dostupnosti. Většina takovýchto projektů používá
počítačové vidění. Autor se ale
rozhodl jít jinou cestou a použil
magnetické spínače pod každým
políčkem. Díky tomu je tak možné
snímat pole magnetů, které najdeme na spodní straně figurek. K řízení projektu byla použita deska

Šachový robot Arduino

Arduino UNO. To ale nemá dostatek pinů, takže autor přidal ještě
shield s multiplexorem a dva čipy
MCP23017, které rozšiřují počet
použitelných pinů na celkem 93.
K pohybu figurek je použita malá
robotická ruka. Arduino se stará
o snímání poloh figurek a jejich
přesun. Šachová umělá inteligence
ale běží na připojeném počítači, je
napsaná v Pythonu a s Arduinem
komunikuje přes sériovou linku.
Ve videích jedna a dva na YouTube
najdete přehled funkcí projektu
a postup stavby.
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v této druhé partii ztratil pěšce, poté
však získal kvalitu a partii opravdu
vyhrál. Přišel na řadu Armageddon,
kde měl David bílé figury a povinnost vyhrát. V partii získal pěšce do
koncovky D+V a 5 proti 4 pěšcům.
Bohužel jeho král byl oslabený,
čehož soupeř využil a obětoval věž
za věčný šach. Remízový výsledek
v Armageddonu byl pro Číňana tedy
vítězný.

z nich měli poměr barev nevyvážený. Turnaj byl určen hlavně pro růst
mladých hráčů. A účel byl krásně
naplněn. Celkově totiž vyhrál teprve dvanáctiletý Filip Rokoš.

ŠAFAŘÍK JEŠTĚ V LIBŠTÁTĚ

KULATINY V LUŽANECH

Bohatou historií
se může pochlubit Tradiční silvestrovský rapid
v Lužanech. Dočkal se svého již
40. pokračování
Jakub Šafaří
a ve slušné konkurenci 82 šachistů zvítězil Jakub
Šafařík (2058) z TJ Slavia Hradec
Králové před Martinem Šedivým
a Petrem Tázlarem. Vítěz nasbíral
v devíti kolech 7,5 bodu.

OHLÉDNUTÍ ZA NETRADIČNÍM
VÁNOČNÍM TURNAJEM

Petr Tázlar, Jakub Šafařík, Ondřej Sýkora

Vítěz z lužanského rapidu Jakub
Šafařík svou dobrou šachovou
formu potvrdil také v Libštátě.
Tentokrát se šachová síla měřila
v bleskovém tempu. Šafařík ztratil ve dvanácti kolech pouze bod
a půl. Mezi 36 hráči se dokázal opět
prosadit i Petr Tázler, který skončil
stříbrný. Dvojičku na stupních vítězů doplnil Ondřej Sýkora.

MEMORIÁL JIRKY PAVLIŠE

Druhý Ilja Mareš, vítěz Filip Rokoš,
třetí Miroslav Pavlíček

Vánoční hodinovky mají v Rychnově dlouhou tradici, která se píše
cca od roku 1980. Zatímco v sousedním Slovensku se hraje řada
otevřených turnajů v hodinovkách
(2 × 30 + 30 sekund nebo podobně), v českých zemích je takových
turnajů jako šafránu. V letošním
turnaji hrálo 18 hráčů, 14 z nich
mělo 3× bílé, 3× černé. Jen čtyři

Šachový oddíl T. J.
Sokol Krouna uspořádal 30. 12. 2017
už 12. ročník rapid
turnaje „Memoriál Jirky Pavliše“.
V turnaji na 9 kol
Vojtěch Říha
hraných tempem
2 × 15 minut v kulturním domě v Oldřiši mezi 76 účastníky prvenství
překvapivě vybojoval až dvacátý nasazený mladík Vojtěch Říha (1890)
ze ŠO Hlinsko.

ZE VSETÍNA
Osmý ročník Silvestrovského bleskového turnaje na Zbrojovce Vsetín
nerozšířil o další jméno galerii

vítězů. Potřetí zvítězil domácí šachista Pavel Viták, čímž dorovnal
Karla Motúze. Dva z předchozích
ročníků vyhrál František Vrána. Pavel se ovšem tentokrát musel k výhře v turnaji statečně prokousávat
až do posledního kola, v naději na
zlatý stupínek byl také Láďa Bělunek, nakonec to těsně nevyšlo.
Příjemným překvapením turnaje
byl výkon Matyáše Kovaříka, který
skončil na třetím místě. Finanční
bonus za výkon v Silvestrovském
turnaji brali ještě Standa Juříček na
čtvrtém a Radek Holman na pátém
místě.

PRVNÍ LETOŠNÍ FIDE

V lednovém FIDE
ž ebř íčk u došlo
k rošádám v čele.
První Magnus Carlsen sice zůstává
v čele, ale druhý
L e vo n A r o nj a n
Magnus Carlsen
se propadl pod
hranici 2800 elo bodů, konkrétně
na hodnotu 2797 a je tak čtvrtý.
Naopak Šachrijar Mamedjarov a Fabiano Caruana, kteří měli shodně
2799, se přes tuto hranici dostali.
Dařilo se také Davidu Navarovi,
který si připsal 9 bodů a s ratingem 2749 figuruje na 17. příčce.
Dámám stále vládne s mohutným
náskokem Chou-I-fan (2680). K výměně došlo na druhé a třetí pozici
Anna Muzyčuková (2571) si mírně
pohoršila a pustila tak na druhou
příčku do té doby třetí Ju Wenjun
(2572). Mezi českými hráči se na
druhé příčce drží Viktor Láznička,
dotahuje jej však Igors Rausis.
Mezi ženami se stále daří Karolíně
Olšarové, která je jako jediná Češka
momentálně nad hranicí 2300 konkrétně 2325.

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.
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MS V BLESKOVÉM A RAPID ŠACHU

ŠŤASTNÉ A ŠACHOVÉ

Pokračování ze str. 1

Šachová i nešachová média v posledních dnech roku vylovila nebývalého novinářského kapra – nikoliv
turbulentní politická situace v regionu, ale kontroverzní MS v šachu
v Saúdské Arábii si získalo pozornost nejednoho světového média.
Ze země, jež má v mezinárodní šachové federaci zaregistrováno ani ne
60 hráčů, dosahujících přinejlepším
druholigové úrovně, se lusknutím
prstu během několika měsíců stal
jeden z klíčových partnerů FIDE.
Absence zájemců o organizaci
vrcholných šachových akcí je
dlouhodobým problémem a tříletý
kontrakt, který patrně Saúdové
uzavřeli s vedením federace, je
pro šachové činovníky doslova zjevení. Tučný cenový fond (inu, je
pravda, že z každé ceny má FIDE
pětinový podíl) přilákal ty nejlepší
z nejlepších, ze světových es chyběl snad jen Hikaru Nakamura.
Ten kupříkladu spolu se sestrami
Muzyčukovými či krajankou
Paikidze-Barnes ostře vystoupil proti organizaci šampionátu
v saúdském Rijádu. Organizátoři

Pohled do hracího sálu

sice dívkám do hrací místnosti na
míru ušili kostýmky, mimo hrací
místnost však podobně jako na
předešlém mistrovství světa žen
v klasickém šachu v Íránu musely
dodržovat místní pravidla odívání.
Přestože hodiny odbíjely doslova
za pět minut dvanáct před slavnostním zahájením, obdrželi víza
i hráči Kataru, na nějž vyhlásili

Z Čech vyrazil do Saúdské Arábie pouze GM Viktor Láznička.
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Saúdové embargo a přes ujištění mezinárodní šachové federace zůstali
doma Izraelci, jejichž stát není Saúdskou Arábií uznáván. Inu, jak praví
šachové motto, Gens Una Sumus.
Z našich luhů a hájů se bojovat vypravil pouze Viktor Láznička. Do
elitní sestavy by se snadno vešla
ještě jednička tuzemského žebříčku David Navara, ten však přijal
nabídku na zápas s talentem Wei
Yi v Číně (ačkoliv je otázkou, zda
by ani v případě čínského ne-zápasu nehrál bleskový přebor ČR).
Pětidenní dvojboj začínal třemi dny
rapid šachu a favorit obou turnajů,
Magnus Carlsen, zapsal kruté zklamání hned v prvním kole, když podlehl svému katu ze Světového poháru Xiangzhi Bu. První den do vedení
nastoupil ambiciózní Rus Vladimir
Fedosejev, a i když se v průběhu
druhé třetiny turnaje na půlbodový
odstup dotáhli veteráni Anand a Svidler či Hao Wang, nevypadalo to,
že by se ruská star hodlala vedení
jen tak vzdát. Dobře se nevedlo ale
1 • ROČNÍK XII. • 5. LEDNA 2018

Sergeji Karjakinovi, který první den
začal dvěma nulami a druhý skončil
následující perličkou:

SERGEJ KARJAKIN (2760)
VS. ANDREJ ESIPENKO (2564)
Rijád (KSA), MS rapid 2017
8. kolo, 27. 12. 2017
[B11] Caro-Kann

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-sn-zP-+N%
4-+Pzp-zP-+$
3vl-+-+Q+P#
2PzPP+-+P+"
1+KvLR+L+R!
xabcdefghy

18…d3! Mladík Esipenko získává
pro svého koně pole d4 a zároveň
odřezává Karjakinově dámě cestu
zpět do obranných řad. Ideální
útočný tah!
19.cxd3 Ja4 20.Vd2 Jd4 21.Df2
Jc3+ 22.Ka1

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-+p+-+&
5+-+-zP-+N%
4-+Psn-zP-+$
3vl-snP+-+P#
2PzP-tR-wQP+"
1mK-vL-+L+R!
xabcdefghy

Ale co teď?
22…Db3!!–+ To je teprve, milý
čtenáři, krasavec!! Dámu nelze
brát pro mat koněm, ale dámu ani
pořádně nejde nebrat. Bílý musí
odevzdat minimálně dámu.
23.bxc3 Dxc3+ 24.Sb2 Sxb2+
25.Vxb2 Dc1+ 26.Vb1 Jc2+
27.Dxc2 Dxc2 Až sem je vše vynuceno, bílý má za svou královnu
jen dvě figury a stejně dobře mohl
hodit ručník do šachovnice ihned.
28.g3 b5 29.cxb5 Vd4
0–1
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Výborně se dařilo Viktoru Lázničkovi, krásně se mu povedl střed
turnaje a oskalpoval kupříkladu
i Pentalu Harikrishnu. Katastrofa
však přišla ve 12. kole, kdy srdce fanouška pokleslo poté, co se
český hráč pozapomněl na toaletě
a stihla ho nemilosrdná nulová tolerance. Maně se přitom vybavuje
ME družstev před 8 lety a rovněž
Viktorova nesynchronizovaná
časomíra. Skluzavku dalších dvou
proher dokázal nakonec zastavit jedním vítězstvím a pěkným
46. místem (asi o 30 pozic nad
nasazením), jenže se závěrem 1/4
je to prostě obrovská škoda.

Formát B5
432 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 649 Kč

Formát B5
416 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 599 Kč

V souboji o nejvyšší příčky zamíchal kartami spurtující Carlsen.
Přestože utrpěl v předešlém dvě
porážky (od Bu a nestárnoucího
Ananda), započal třemi výhrami
mohutný finiš, přičemž ve 12. (neboli osudovém!) kole sestřelil
dosud supersolidního Fedosejeva.

VLADIMIR FEDOSEJEV (2718)
VS. MAGNUS CARLSEN (2837)
Rijád (KSA), MS rapid 2017
12. kolo, 28. 12. 2017
[C91] Španělská hra

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6p+-+-zp-+&
5+p+l+-zp-%
4-zP-sN-+-zp$
3+-+-wqP+P#
2-zP-+-mKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

45.Kxe3 Přiznám se, že při sledování této partie jsem si jen těžko
představoval, jak by mohl černý
partii vyhrát. Má strašlivou slabinu na a6 a černý střelec se prakticky k jediné slabosti v táboře
bílého, pěšci g2, nemá jak dostat.
Ale Carlsen hraje dál a dál, jako by
se nechumelilo.
45…Ke7 46.Jc2 Sb3 47.Jd4 Sd5
48.Jc2 Ke6 49.Je1 Sc4 Černý

Formát B5
,4
fotopřílohy, 32 stran, + 2x16 stra
n
p
Cena 599 K evná vazba s přebale
č
m
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.
Publikaci si můžete zakoupit:
– PALÁC KNIH LUXOR,
Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1
– v kavárně Šachový Václavák ve 2. patře hotelu Juliš
( Václ. nám. 22, Praha)
– nebo objednat přímo na adrese:
Vladimír Vyskočil – KORŠACH
Mimoňská 630/17, 190 00 Praha 9
objednávejte emailem na: typograf@korsach.cz

Platba předem (podrobnosti vč. variabilního symbolu sdělíme emailem při objednávce) poštovné a balné neúčtujeme.

Nabídka všech publikací na

www.korsach.cz
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bílý krále, i bez figury by snadno
remizoval díky falešnému střelci.
Takto je ale jeho pozice prohraná, ačkoliv je nutná notná dávka
přesnosti.
79…Sf5 80.h4 Sg6 81.h5 Sxh5
82.Jc2 Se8! Pointa bílé obrany
je v patu po 82…Sg6 83.Ja1 Sf5
84.Jc2!. Brát jezdce je remíza
a po 84…Kb3 přijde neočekávaný
věčný šach: 85.Jd4+ Ka3 86.Jb5+
Kb3 87.Jd4+= , kdy se černý král
nesmí vzdálit od pole b2, aby se
bílý král nedostal do rohu.
83.Ja1 Sa4!
GM Vladimir Fedosejev vs. GM Magnus Carlsen

jakoby brání bílému jezdci v přechodu na c5. Ale opravdu nelze
Jd3?
50.f4 Hráči sice měli k tahu desetisekundový bonus, jen že rozhodnout se v tak krátkém čase, že
koncovka po 50.Jd3 Sxd3 51.Kxd3
je remíza. Pro zájemce je důležitý
motiv 51…Kd5 52.b3 Ke5 53.Ke3 f5
54.Kd3 Kf4 55.Ke2 Kg3 56.Kf1 g4
57.fxg4 fxg4 58.hxg4 Kxg4 59.Kf2
Kf4 60.Kg1 Ke3 61.Kh2! a černý
musí šupem zpět ke svému pěšci
h-, jinak bude zle. Nás ale zajímá
více průběh partie.
50…Kf5 51.fxg5 fxg5 52.Jf3 Sd5
53.Jd4+ Kf6 54.Jf3 Sb7 55.Kf2 Kf5
56.g3 hxg3+ 57.Kxg3 Sc8 58.Jd2
Sb7 59.Jf3 Sd5 60.Jd2 Sf7 61.Jf3
Se8 62.Jd2 Sf7 63.Jf3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+l+-'
6p+-+-+-+&
5+p+-+kzp-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+NmKP#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Fedosejev si zvolil cestu pěšcových výměn, to ale pozici otevřelo a odkrylo černému králi
cestičku do soupeřova tábora.
Zpočátku není vidět, jak má
8

černý prorazit, vždyť má velmi
slabého pěšce g-, ale nechte se
překvapit!
63…Sh5! 64.Jd4+ Ke5 65.Jf3+
Kd5! Střelec na h5 stojí výborně,
protože brání jak postupu krále
na g4, tak zejména postupu bílého h-pěšce vpřed. A černý král
mezitím vyloupí dámské křídlo.
66.Jxg5 Kc4 67.Je4 Kxb4 68.Kf4
a5 69.Jd2 a4 70.Ke4 Kc5 71.Ke3
b4 72.Je4+ Kd5 73.Jd2 Sg6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+l+&
5+-+k+-+-%
4pzp-+-+-+$
3+-+-mK-+P#
2-zP-sN-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

74.Ke2?? Nyní černý studiovým
způsobem zvítězí. Jediný remizující tah bylo fantastické 74.Jb3!!
axb3= s poziční remízou. Černý
nikdy nemůže vystrnadit bílého
krále pryč z polí d2, c1 resp. b1,
a1, jeho maximem je pat.(74…a3
75.bxa3 bxa3 76.Jc1 Kc4 77.Kd2
a s jezdcem na c1 černý prorazit
nemůže.)
74…a3 75.bxa3 bxa3 76.Kd1 a2
77.Jb3 Kc4 78.Ja1 Kc3 79.Kc1
Kdyby měl místo jezdce na a1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4l+-+-+-+$
3+-mk-+-+-#
2p+-+-+-+"
1sN-mK-+-+-!
xabcdefghy

Klíčová pozice, bílý na tahu prohrává. Je pozoruhodné, že Carlsen tuto koncovku znal – odtahal
ji bez jakéhokoliv přemýšlení.
Hluboké jsou znalosti mistrů
světa!
84.Jc2 Kb3 Po 84…Kb3 už nemá
bílý jezdec šachování na b5,
a tedy 85.Ja1+ Ka3 86.Kd2 Kb2–+
snadno vyhraje.
0–1
Zabral ale i Viši Anand, jenž sejmul Alexandra Griščuka. Před
posledním kolem vedli Anand
a Carlsen, přičemž Anand měl
lepší vzájemný zápas, a indický
velmistr rychlou remízou vsadil
proti Carlsenovým nervům právě
proti ruskému velmistru Griščukovi. Kalkul vyšel a mistr světa
své bílé figury vcelku rychle dovedl ke zkáze – na vedoucí pozici se
ale dotáhnul Fedosejev, kterého
porazil hned v první partii a remízou z pozice síly získal další titul
do své sbírky.
1 • ROČNÍK XII. • 5. LEDNA 2018

V ženské sekci v podstatě od začátku až do konce dominovala
Číňanka Ju. Solidní hra a pevná
ruka v koncovkách jí dávaly vždy
alespoň půlbodový náskok, ačkoliv, pravda, každý vítěz musí
mít trochu toho štěstíčka. Stříbro
brala její krajanka Tingjie Lei
a bronz putoval do Německa
k Elisabeth Paehtz.

LE THAO NGUYEN PHAM (2354)
vs. JU WENJUN (2567)
Rijád (KSA), MS rapid 2017
10. kolo, 27. 12. 2017
[A46] dámským pěšcem –
Torreho útok

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+-+-snk+-'
6-+-+lvl-zp&
5zp-+p+-+-%
4-+pzP-+PsN$
3zPpzP-vLL+-#
2-zP-+-zP-mK"
1+-+-tRR+-!
xabcdefghy

Rapidová královna neopatrně
přišla o pěšce a v koncovce má
doslova na kahánku.
32.Kg3? Tudy ale ne! Král se na
g3 dostane jen pod útok černých
figur – však také z každé strany
zmizelo jen po dvou párech!
Nejdůraznější bylo 32.Jf5!. Braní
jezdcem přichází o superdůležitého pěšce d5, zbývá fakticky jen
32…Sxf5 33.gxf5, ale tady po Sf4,
Ve1–e6 či případně Sh5+ a Vg1 má
bílá obrovskou iniciativu a v podstatě už vyhranou pozici, ačkoliv
její materiální převaha se přetavila v obrovskou poziční převahu.
Cítíte taky tu energii bílé dvojice
střelců?
32…Vh8 Černá má najednou
snadný plán – …h5, případně
nejprve …Vag8 a pak …h5 s rychlým útokem proti nepřátelskému
monarchovi.
33.Jg2? I zde dával skok na f5
značnou převahu bílé, pasivní
úskok pomalu začíná partii otáčet. 33…h5 34.Jf4
5. LEDNA 2018 • ROČNÍK XII. • 1

Mistr světa v rapid šachu pro rok 2017 Viši Anand. Tygr z Madrasu bral navíc ještě bronz na
MS v bleskovém šachu.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-+-snk+-'
6-+-+lvl-+&
5zp-+p+-+p%
4-+pzP-sNP+$
3zPpzP-vLLmK-#
2-zP-+-zP-+"
1+-+-tRR+-!
xabcdefghy

34…Sh4+! 35.Kg2 Krásný trik!
Nejde pořádně 35.Kxh4 hxg4+
36.Kg3 Jf5+! 37.Kg2 Jh4+ 38.Kg3
Jxf3µ se silným útokem černé –
však je také materiál rovný a figury nesmírně aktivní.
35…hxg4 36.Sd1 Sf5

jen zázrakem, černá pozice se hraje příliš snadno.
37.Kg1 Vh7 38.Jg2 Sf6 39.Sf4
Vah8 40.Je3 Se4 41.f3 gxf3
42.Sxf3 Vg8+ 43.Jg2 Sd3 44.Vf2
Sh4 45.Sd6 Sxf2+ Kvalita je fuč
a techniku má Ju v ruce.
46.Kxf2 Se4 47.Sxe4 dxe4 48.Sxe7
Vh2 49.Vxe4 Vhxg2+ 50.Kf1
Vxb2 51.d5 Vd2 52.d6 b2 53.Ve1
Vb8 54.Vb1 Ke6 55.Ve1+ Kd7
56.Vb1 Vh2 57.Kg1 Vc2
0–1
Blicky někdo považuje za úplně
jinou disciplínu než rapid šach,
nedejbože šach v klasickém
tempu. I v bleskovém šampionátu se proto objevili (alespoň na

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-+-snk+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+p+l+-%
4-+pzP-sNpvl$
3zPpzP-vL-+-#
2-zP-+-zPK+"
1+-+LtRR+-!
xabcdefghy

Bílá má zničehonic rovný materiál
při výrazně pasivnějších figurách,
to vše kvůli nedůrazné hře „rukou“, a partii už půjde zachránit

Mistryně světa v rapid šachu pro rok 2017
Ju Wenjun
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Šachové hodiny DGT3000
Fritz 16 – zase výkonnější

ChessBase Corr Database 2018

K výkonu nového Fritze stačí dodat jedinou informaci: spoluautorem multiprocesorového jádra je
geniální vývojář českého původu Vašík Rajlich,
autor Rybky.

Korespondenční databáze osahuje 1,4 mil. korespondenčních partií od roku 1804, vč. partií ze
všech 28 korespondenčních mistrovství světa a 18
olympiád. Korespondenční šach přináší větší
hloubku propočtu, než běžné velmistrovské partie
hrané v časovém presu. Proto je databáze mimořádně kvalitní. Více na www.sachy.biz .

Nová informace pro české uživatele – CZ prostředí
vytvořené ve spolupráci s H.S.H Sport je již ve fázi
testování. Zakoupíte-li tedy u nás Fritze, získáte CZ
UPDATE zcela zdarma! Více na sachy.biz

Oficiální šachové hodiny šachové federace FIDE
umožňují samostatnou hru i propojení s digitální
šachovnicí. Hodiny umožňují veškeré režimy pro
soutěže i trénink. Pět uživatelsky nastavitelných
režimů a nadstandardní pětiletá záruka v H.S.H.

Šachový počítač DGT Pi
DGT Pi je výkonný šachový počítač., který se připojuje k USB či Bluetooth šachovnici DGT. Stane vaším
nejsilnějším soupeřem.

ChessBase Big a Mega Database 2018
BIG databáze je nejlevnější volba, jak získat více
než 7,1 mil. partií z let 1560 do 2017. Obsahuje
klasifikaci zahájení s > 100 tis. klíčovými pozicemi,
přímý přístup k hráčům, turnajům, tématům
střední hry a koncovkám.

Houdini 6 Standard/Pro
Nejmodernější a nejsilnější šachový motor kombinující vynikající poziční hodnocení s nejsložitějším
vyhledávacím algoritmem. Nová verze připisuje
dalších 60 ELO bodů – více na www.sachy.biz .

Varianta MEGA je navíc opatřena komentáři,
obsahuje 71 tis. komentovaných partií od nejlepších hráčů. Partie klasifikovány do > 100 tis.
klíčových pozic, dle hráčů, turnajů, střední hry
a koncovek. Jedná se o největší databázi komentovanou světovou extratřídou na světě. Obsahuje
databázi hráčů: 430 tis. jmen a 37 tis. obrázků.

Millennium ChessGenius Pro

Kasparov Moje šachová kariéra
3. díl autobiografie Garri Kasparova "Moje šachová
kariéra" je exkluzivní publikace zahrnující 100
komentovaných partií.
Celý třídílný komplet pak obsahuje na 300 nejlepších partií a koncovek 13. mistra světa s podrobnými komentáři a zakoupíte ho na sachy.biz za
zvýhodněnou cenu.

Šachové počítače ChessGenius jsou jednoduše ovladatelné a přitom se slušnou hrací silou více než
2 200 Elo. Ve verzi Pro s vyšším výkonem a funkcemi navíc. Více na www.sachy.biz .

Komodo 11
Nová verze vícenásobného počítačového šachového
mistra světa. Díky spoluautorovi, Larrymu Kaufmanovi, je Komodo stratégem mezi špičkovými
šachovými programy spojující inteligencí a lidské
chápání. Verze 11 přidává dalších 50 ELO bodů.

Millennium ChessGenius Exclusive
Ručně vyrobená, dřevěná šachovnice (40 x 40 cm),
s 81 LED indikátory tahu a s plně automatickou
detekcí figur. Samostatná počítačová jednotka má
multifunkční displej, ale stačí i jen sledovat
šachovnici.

Nakupujte u distributora
Produkty můžete zakoupit u oficiálního zastoupení
a distributora ChessBase, DGT, Millennium a dalších značek, firmy H.S.H Sport s.r.o.
Využijte e-shop WWW.SACHY.BIZ , nebo prodejnu
H.S.H, v centru Prahy v blízkosti metra Anděl na
adrese Za Ženskými Domovy 124/3, 150 00 Praha 5.

ChessBase Fritz Powerbook 2018
Nejnovější aktualizovaná databáze. Teorie zahájení
na jednom místě, 21 mil. pozic odvozených
z 1,5 mil. turnajových partií světové extratřídy.

chvíli) noví hrdinové, první den
v mužům vládli Sergej Karjakin
a o půl bodu pozadu Maxime
Vachier-Lagrave.
Ženám po první etapě s náskokem
celého bodu dominovala veteránka
Pia Cramlingová, která po úvodní
prohře s Guninovou nasbírala
fantastických 9,5 bodu z 10 partií.
Událostí dne ale byla hned první
partie Magnuse Carlsena s Ernestem Inarkievem. Norovi se
příliš nedařilo a z jeho astronomického ratingu, o 100 bodů vyššího,
než měl druhý nasazený, rapidně
(teda pardon bleskově) ubývalo, to
je ale příběh na jiný odstavec.

MAGNUS CARLSEN (2837)
vs. ERNESTO INARKIEV (2689)
Rijád (KSA), MS blesk 2017
1. kolo, 29. 12. 2017
[B20] Sicilská obrana

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7tRp+-+pzpp'
6-+k+-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+P+-#
2-+K+-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

26.Sb5+ Kb6 Na tento tah se Inarkiev spoléhal, po odšachu na f7
se relativně slušně zahojí na a7,
potom dá …Je3+xg2 a bude se hrát
dále.
27.Vxb7+!

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7+R+-+pzpp'
6-mk-+-+-+&
5+L+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2-+K+-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Překvápko!
27. …Je3+!!?
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GM Šachrijar Mameďjarov

XABCDEFGHY Poslední den se změnil na one
show mistra světa. Přestože
8-tr-+r+-+( man
po 11 kolech Carlsen figuroval až
7+R+-+pzpp' na 20. příčce, ze zbylých deseti
6-mk-+-+-+& partií ztratil jen dvě remízy a druKarjakin resp. třetí Anand mu
5+L+-+-+-% hý
mohli jen koukat na o tři šachové
4-+-+-+-+$ půlky vzdálená záda.
3+-zP-snP+-#
ŠACHRIJAR MAMEĎJAROV (2799)
2-+K+-+PzP" vs.
MAGNUS CARLSEN (2837)
1+R+-+-+-! Rijád (KSA), MS blesk 2017
xabcdefghy 14. kolo, 30. 12. 2017

A není to, Antone Pavloviči, nemožný tah? Carlsen však v zápalu
boje nemožný tah nereklamoval,
čímž by okamžitě zvítězil, nýbrž
zahrál 28. Kd3, po čemž zareklamoval Ernesto Inarkiev.
1–0

Zmaten nastalou situací přivolaný
rozhodčí přiřknul výhru černému,
s čímž se zprvu Carlsen smířil,
po krátké diskusi však Carlsenův
tým zjistil, jak pravidla opravdu
stojí – provedení možného tahu
v nemožné pozici je legální, a tak
rozhodčí změnili rozhodnutí a nařídili v partii po 28. tahu pokračovat. S tím nesouhlasil Inarkiev, jehož pozice byla beztak prohraná,
a „poslední šejd“ zkusil dotáhnout
až k odvolací komisi, kde však neuspěl a Nor si připsal nejkomičtější vítězství loňského roku.

[D37] Odmítnutý dámský gambit

XABCDEFGHY
8-+-wQ-+-+(
7zp-+-+pzpk'
6-zp-+-+-zp&
5+P+-+-+-%
4P+-+r+-zP$
3+-+-+qzP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

V absolutně suché pozici se Mameďjarov snažil Carlsena unudit
a usušit, podařilo se mu ale jen
oslabit si vlastní pozice. Tuhle
strategii může používat jen Carlsen sám, a tak přestože je pozice
pořád remíza, stihl Mameďjarova
Caissin trest:
38.Dd5?? Vlastně cokoliv jiného,
i když možná nejlepší bylo zavřít
oči a pokrýt pěšce z a1, což příliš
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nesvědčí o kvalitě Mameďjarovovy
pozice.
38…Ve1+ V každém případě po
Vh1+ donutí černý bílého sebrat
věž a získá jeho dámu. Takových
studených sprch nebylo v blesku
ba ani v rapidu pomálu.
0–1
Na šachovnici, to pravda, vždy
úplná paráda nebyla, ale Carlsenova neutuchající vynalézavost
(a občas i řádná klika) válcovaly
jednoho soupeře za druhým. Nor
po cestě doslova rozdrtil i svého zápasového soka Karjakina
a přebral od něj „zapůjčený“ titul
mistra světa v bleskovkách. Náš
Viktor Láznička v blickách už tak
šťastnou ruku neměl a skončil na
39. pozici zhruba na úrovni svého
nasazení.
Jak Švédka Cramlingová první
den zářila, tak druhý den doslova
zhasla a po špatném závěru se
propadla až na 5. příčku. K titulu
se nakonec proválčila Gruzínka
Nana Dzagnidzeová, i když ji až
do konce pronásledovala Valentina Guninová z Ruska, obě sprinterky se od pelotonu odlepily od
celé dva body. Bronzovou medaili
si odvezla rapidová šampionka
(stejně jako Anand!) Wenjun Ju.

Medailisté MS v rapid šachu. Zleva: velmistři Vladimir Fedosejev, Viši Anand, Jan Něpomňaščij.

14…Jxe5? Špatné poziční řešení,
střelec pak nemá valnou budoucnost. Lépe bylo 14…Sxe5! 15.fxe5
a6! 16.Sxd7 (vynuceno) 16…Dxd7,
a i když po 17.Sa3 Vxf1+ 18.Vxf1.
Bílá má i s různobarevnými střelci
určitou iniciativu, ale po 18…a5!
s dalším …a4 by získala Lei protihru po sloupci a-.
15.fxe5 Sc7? Lépe bylo samozřejmě ustoupit na e7, i když ani potom nemá černá na růžích ustláno,
její figury jsou pasivní a mají méně
prostoru (proto by jí bylo s méně
figurami lépe, figurky potřebují
dýchat!)

16.Sa3 Vf5 17.Dg4 Dg5 18.Dxg5
Vxg5 19.Sd7 Vg6 20.Se7!

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zplvlLvL-zpp'
6-zp-+p+r+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zPp+-+$
3+P+-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

NANA DZAGNIDZEOVÁ (2522)
vs. LEI TINGJIE (2528)
Rijád (KSA), MS blesk 2017
10. kolo, 29. 12. 2017
[A06] Rétiho hra

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+n+-zpp'
6-zp-vlp+-+&
5+L+psN-+-%
4-+-zPpzP-+$
3+P+-+-+-#
2PvLP+Q+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Jedné z největších konkurentek
dala gruzínská velmistryně doslova poziční školeníčko.
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Vítězkou MS v bleskovém šachu 2017 se stala NanaDzagnidze.
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Malebný obrazec, který jsem
vám, čtenáři, nemohl neukázat.
Všichni 4 střelci stojí sice v jedné
řadě, ale rozdíl v jejich aktivitě
je nezměrný. Ani jednoho z nich
nejde vyměnit pro mat na f8.
20…Sa6 21.Vf4 h6 22.Ve1 Kh7
23.Ve3 Pomaličku zapojuje do
hry poslední figuru, již začíná
hrozit Ve3-c3 či vtipné h2-h4-h5 – totiž věž z e3 kryje poslední
ústupové políčko g3 svému černému protějšku!
23…Sc8? Ztrácí materiál, ale černá musela být tak znechucena,
že jí není co vyčítat.
24.Se8 Vg5 25.Sxg5 hxg5 26.Vf8
g6 27.Vh3+ Kg7 28.Vfh8 Ke vší
bídě je černé král ještě mat.
1–0
Text i analýzy: Tadeáš Kriebel
Foto: oficiální web

MS rapid 2017 - muži
Poř.

Tit. Jméno

MS rapid - ženy
Fed.

Elo

Body

Poř.

Tit. Jméno

Fed.

Elo

Body

1.

GM Anand Viswanathan

IND

2758 10,5

1.

GM Ju Wenjun

CHN 2537 11,5

2.

GM Fedoseev Vladimir

RUS

2771 10,5

2.

GM Lei Tingjie

CHN 2450 11

3.

GM Nepomniachtchi Ian

RUS

2780 10,5

3.

IM Paehtz Elisabeth

4.

GM Bu Xiangzhi

CHN 2654 10

4.

GM Khotenashvili Bela

5.

GM Carlsen Magnus

NOR 2908 10

5.

6.

GM Grischuk Alexander

RUS

2813 10

6.

IM Pham Le Thao Nguyen
GM Dzagnidze Nana

GER

2467 10,5

GEO 2425 10
VIE

2390 10

GEO 2508 10

7.

GM Savchenko Boris

RUS

2685 10

7. WGM Fataliyeva Ulviyya

AZE

8.

GM Mamedov Rauf

AZE

2695 10

8.

TUR 2389 10

9.

IM Atalik Ekaterina

2085 10

GM Guseinov Gadir

AZE

2714 10

9.

10.

GM Svidler Peter

RUS

2743 9,5

10.

11.

GM Wang Hao

CHN 2770 9,5

12.

GM Yu Yangyi

CHN 2752 9,5

12. WIM Shuvalova Polina

RUS

2241 9,5

13.

GM Artemiev Vladislav

RUS

13. WGM Huang Qian

CHN 2453 9,5

14.

GM Onischuk Vladimir

UKR 2748 9,5

14.

CHN 2450 9,5

15.

GM Ding Liren

CHN 2734 9,5

15.

MS blesk 2017 – ženy

Fed.

Poř.

MS blesk 2017 - muži
Poř.

Tit. Jméno

2687 9,5

Elo

Body

GM Danielian Elina

ARM 2473 9,5

FM Assaubayeva Bibisara

RUS

1949 9,5

11. WGM Goryachkina Aleksandra RUS

2460 9,5

IM Shen Yang
GM Kosteniuk Alexandra
Tit. Jméno

RUS

2586 9

Fed.

Elo

Body

1.

GM Carlsen Magnus

NOR 2986 16

1.

GM Dzagnidze Nana

GEO 2453 16,5

2.

GM Karjakin Sergey

RUS

2854 14,5

2.

GM Gunina Valentina

RUS

3.

GM Anand Viswanathan

IND

2736 14,5

3.

GM Ju Wenjun

CHN 2548 14

4.

GM Wang Hao

CHN 2737 14

4.

GM Lagno Kateryna

RUS

5.

GM Aronian Levon

ARM 2863 14

5.

GM Cramling Pia

SWE 2326 13,5

6.

GM Ding Liren

CHN 2837 13,5

6.

GM Tan Zhongyi

CHN 2543 13,5

7.

GM Petrosian Tigran L.

ARM 2705 13,5

7.

GM Kosteniuk Alexandra

RUS

8.

GM Yu Yangyi

CHN 2701 13,5

8.

IM Abdumalik Zhansaya

9.

GM Korobov Anton

UKR 2760 13,5

2619 14

2526 13,5

KAZ 2417 13,5
POL

2361 13,5

10.

GM Mamedyarov Shakhriyar AZE

2770 13,5

10. WGM Mammadzada Gunay

AZE

2037 13

11.

GM Svidler Peter

2797 13,5

11.

GM Ushenina Anna

UKR 2457 13

12.

GM Vachier-Lagrave Maxime FRA

2853 13

12.

GM Zhukova Natalia

UKR 2372 13

13.

GM Grischuk Alexander

RUS

2725 13

13.

GM Danielian Elina

ARM 2429 13

14.

GM Savchenko Boris

RUS

2619 13

14. WGM Goryachkina Aleksandra RUS

15.

GM Melkumyan Hrant

ARM 2686 13

RUS

9. WGM Kulon Klaudia

2543 16

15.

IM Javakhishvili Lela

2440 12,5

GEO 2395 12,5

Spojuje místa i lidi

PRAHA–BRATISLAVA
PRAHA–BUDAPEŠŤ

Nečekaná setkání. Gastronomické zážitky. Pohodlí, na které si rychle zvyknete. Zažijte nový standard cestování vlaky
EuroCity na pravidelné lince Praha–Brno–Bratislava–Budapešť. Metropolitan vyjíždí z Prahy každé dvě hodiny.

www.cd.cz
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KALENDÁRIUM
6. 1. 2018
Bílovec. 11. Novoroční cena města Bílovce. Švýcarský systém na
9 kol, 2 × 15min., se zápočtem na
FIDE rapid Elo a rapid LOK. Je součástí rapid tour Ostravský koník
2018. Celkový cenový fond ve výši
32 050 Kč + věcné ceny. Prvních
šest míst finanční cena.
bilovec@rapidtour.cz
www.rapidtour.cz/bilovec

12.–19. 1. 2018
Praha. XVII. Open Praha. Turnaj
seriálu Czech Tour. Turnaje: A –
otevřený mistrovský turnaj s normou IM, B – otevřený ratingový
turnaj, C) 14. 1. 2018 otevřený
turnaj v rapid šachu, D) 17. 1. 2018
otevřený bleskový turnaj
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

6. 1. 2018
Kolešovice. Dětský turnaj Kolešovického lva. Turnaj pro kategorie
H0 až H16.
František Hinz
Tel.: 725 838 242
hinz@post.cz

12.–28. 1. 2018
Wijk aan Zee. Tata Steel Chess
Tournament. V turnaji Masters
se představí také největší hvězdy
současného světového šachu Magnus Carlsen, Šachrijar Mameďjarov, Fabiano Caruana, Wesley So,
Vladimír Kramnik a Viši Anand.
tatasteelchess.com

6. 1. 2018
Znojmo. Memoriál J. Švandy
a V. Holíka 2018. Dva turnaje,
hlavní turnaj pro všechny bez
omezení věku a turnaj mládeže
pro děti a mládež roč. narození
2003a mladší, 20 min. na partii
Radek Skoumal
radys73@gmail.com
7. 1. 2018
1. ligy–5. kolo.
www.chess.cz
9. 1. 2018
Tř icetiny oslaví
dlouholetá česká
dvojka Viktor
Láznička, mistr
ČR 2006, člen
1. Novoborského
ŠK. Z turnajových
úspěchů př ipomeňme vítězství na Czech Openu
v Pardubicích 2015 a na turnaji
v indické Kalkatě 2008.

13.–14. 1. 2018
Extraliga – 5. a 6. kolo. V sobotu
13. 1. 2018 se střetnou: 1. Novoborský ŠK vs. Moravská Slavia Brno,
BŠŠ Frýdek-Místek vs. GASCO
Pardubice, Labortech Ostrava vs.
Výstaviště Lysá nad Labem, ŠK
Slavoj Poruba vs. ŠK města Lysá
nad Labem, Tatran Litovel vs. ŠK
Zikuda Turnov, Unichess vs. ŠK
DURAS BVK Královo Pole.
V neděli 14. 1. 2018 se budou hrát
tyto zápasy: GASCO Pardubice vs.
Tatran Litovel, Moravská Slavia
Brno vs. Unichess, ŠK DURAS BVK
Královo Pole vs. 1. Novoborský
ŠK, ŠK města Lysá nad Labem
vs. Labortech Ostrava, ŠK Zikuda
Turnov vs. BŠŠ Frýdek-Místek,
Výstaviště Lysá nad Labem vs. ŠK
Slavoj Poruba.
14. 1. 2018
2. ligy – 6. kolo.
www.chess.cz

17. 1. 2018
Před deseti lety
zemřel na Islandu ve věku 64 let
Rober t James
Fischer, jedenáctý mistr světa
v šachu, podle
mnohých nejlepší
šachista všech dob.
20.–27. 1. 2018
Mariánské Lázně. XVII. ročník
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.
Turnaj seriálu Czech Tour. Uzavřené GM a IM turnaje, open
FIDE (cenový fond 20 000 CZK),
otevřený turnaj seniorů 50+ (cenový fond 10 000 Kč), otevřený
turnaj v rapid šachu a otevřený
bleskový turnaj.
Jan Mazuch,
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net
21. 1. 2018
1. ligy – 6. kolo.
www.chess.cz
22. 1.-1. 2. 2018
Gibraltar (GBR). Gibraltar Open.
S účastí Davida Navary, Levona
Aronjana, Hikaru Nakamury,
MVL, Vasila Ivančuka a dalších
světových es.
www.gibchess.com
27. 1. 2018
Bakov nad Jizerou. Bakovské
dvojice. Turnaj dvojic. Švýcarský
systém na 9 kol, čas 2×15 min. na
partii plus 3 vteřiny na tah.
Martin Richter
martin.richter@volny.cz
www.sachy-bakov.cz
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