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TATA STEEL CHESS 2018

OHEŇ A VODA
Osmdesátá edice tradičního 
šachového festivalu ve Wijk 
aan Zee je těsně za polovinou, 
ve vedení turnaje Masters je 
trojlístek Aniš Giri, Šachrijar 
Mamedjarov a Magnus Carl-
sen. Jeden hraje suše, druhý 
zase ostře a poslední má děs-
nou kliku – kdo ze tří muške-
týrů si nakonec odnese palmu 
pro vítěze?

pokračování na straně 7

S FRITZEM 16 NASLEPO
Nový  Fr i tz  16, 
p ř i n e s l  k r o m ě 
klasických šacho-
vých vylepšení 
jednu zajímavou 
novinku. Jedná 
se o nový mód, 
ve kterém můžete 

hrát a trénovat hru naslepo. Je 
navržen tak, aby jej mohli po- 
užívat i ti, kteří zatím hru naslepo 
neovládají, měl by jim však ukázat 
techniky, díky nimž brzy dosáh-
nout zlepšení. Jedná se v podstatě 
o běžnou hru, kde po zapnutí 
módu všechny figury zmizí. Pokud 
začnete ztrácet přehled, je možné 
figury opět zobrazit a seznámit se 
s vzniklou pozicí. Uživatele star-
ších verzí mohou znát funkci ná-
povědy, kde po nakliknutí figury se 
rozsvítila zeleně políčka vyznačují-
cí dobrý tah a červeně špatný, tato 

funkce funguje i v módu naslepo. 
Postupným zvyšováním počtu tahů 
odehraných na slepo, bez zobraze-
ní figur, by hráči měli dosáhnout 
zlepšení jak ve hře naslepo, tak ve 
standartním hraní.

VE VÍRU PARKOVÉHO ŠACHU

Nakamura ve víru parkového šachu

O Jihoafrické republice se ve spo-
jení s šachovou hrou moc často 
nepíše. Nyní se tamní šachoví 
organizátoři pokusili o oživení 
a uspořádali juniorské mistrovství 
Jihoafrické republiky, kterého se 
účastnilo 2500 hráčů. 

pokračování na straně 2

ČEZ CHESS TROPHY 2018

ČÍNSKÝ ĎÁBEL

Ding Liren

Fantastická par-
tie Dinga Lirena 
proti Bai Jinshi-
mu z čínské ligy 
byla vyhlášena 
časopisem New 
In Chess partií 
roku 2017, a to 

po právu. Velmistr Ding Liren obě-
toval dámu za věž a jezdce a poté 
fantasticky manévroval ostatními 
figurami a vytvářel soupeři jednu 
matovou hrozbu za druhou, až ne-
bylo z oprátky kudy ven. 
Čínskou jedničku a olympijského 
vítěze Dinga Lirena budete moci 
pozorovat nejen na dálku v březnu 
v Berlíně během turnaje kandidátů, 
ale díky Pražské šachové společ-
nosti i v červnu v Praze!
Ding Liren bude hlavním hostem 
festivalu ČEZ CHESS TROPHY 
2018, který se bude konat od 12. do 
17. června v Michnově paláci v Pra-
ze na Kampě. Hlavním bodem fes-
tivalu bude jeho zápas na 12 partií 
v rapid šachu proti nejlepšímu čes-
kému šachistovi Davidu Navarovi. 
Během festivalu si navíc budete 
moci i sami zahrát proti tomuto 
fenomenálnímu čínskému velmist-
rovi. Simultánka GM Dinga Lirena 
se bude konat v neděli 17. 6. 2018 
od 15.00 v Praze v Michnově paláci 
na Kampě. Chcete-li si s velmistrem 
Dingem Lirenem zahrát, či místo 
v simultánce někomu darovat, cena 
místa je 2 990 Kč, ozvěte se mailem 
(prazska.sachova@gmail.com). Esa letošního Masters turnaje s maskoty. Viši 

Anand, Fabio Caruana, Magnus Carlsen.
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Hlavním lákadlem celého mistrov-
ství byla účast Hikaru Nakamury, 
který se nechal přesvědčit k růz-
ným akcím během této události, 
jako byla například simultánka na 
sto šachovnicích, kde svým soupe-
řům povolil sedm remíz a dva celé 
body. Po této simultánce Nakamu-
ra vybral dva talenty, které bude 
sponzorovat a podporovat v jejich 
šachovém růstu. Další akcí bylo 
hraní. bleskovek v rušném parku. 
Během partií v parku hrál proti 
soupeřům o peníze v kurzu 10:1, 
nikoliv však proto, že by chtěl něco 
vydělat, ale proto, že mu místní vy-
světlili, že se zde bez sázek nikdy 
nehraje. Porazit jej dokázal pouze 
IM Johannes Mabusela, v odvetě 
však svůj výkon nezopakoval. Zají-
mavostí také je, že ačkoliv HN díky 
své profesi procestoval téměř celý 
svět, tak do této doby nikdy nebyl 
na africkém kontinentu, přestože 
jej má nadohled například při tur-
naji na Gibraltaru.

UŽ TU NENÍ DESET LET

Bobby Fisher a jeho žena Japonka Miyoko 
Watai

17. ledna tomu bylo právě deset 
let, co zemřel ve věku 64 let jeden 
z největších šachistů historie, Ro-
bert James Fischer. Poslední tři 
roky svého života strávil na Islan-
du. Dva roky v klidu a pohodlí, po-
slední rok byl však těžce nemocný. 
Jediným přítelem až do jeho smrti 
mu byl Gardar Sverrison. Ten také 
jako jediný se se svou rodinou 
a Fischerovou ženou Miyoko Wa-
tai na jeho přání účastnil pohřbu. 
Gardar Sverrison také v roce 2015 
napsal o Bobbym Fischerovi velmi 
osobní knihu, která je k dostání 
pouze v islandštině přesto, že je 
udělán její anglický překlad.

DAVID MÁ SILNOU KONKURENCI

David Navara

Česká  šachová 
jednička posled-
ních let GM David 
Navara vyrazil (již 
potřetí) na světo-
vě známý turnaj 
Tradewise Gibral-
tar. V turnaji patří 

mezi favority, je čtvrtý nasazený, 
společnost mu tam však dělají 
hvězdy jako Levon Aronjan, MVL, 
obhájce z loňského ročníku Hikaru 
Nakamura, Ivančuk a další top hrá-
či. Už v prvních dvou kolech se však 
děly věci. Náš hráč sice první kolo 
vyhrál, v druhém ale už na soupeře 
GM Dase Debashise (2501) z Indie 
nestačil. I nasazená jednička Levon 
Aronjan se trápil. V prvním kole 
nedokázal porazit IM Anitu  Gara 
a získaná půlka ho do druhého 
kola usadila až na 57. šachovnici. 
Plnit papírové předpoklady se ne-
dařilo ani dalším hráčům Nového 
Boru. Stejnou soupeřku jako Levon 
dostal ve druhém kole po úvodní 
(jen) remíze i Pentala Harikrishna 
a opět z duelu s ní nevydoloval více 
než půlku. Stejně jako Navara, také 
jeho týmový kolega Nikita Vitiugov 
si připsal ve druhém kole dokonce 
nulku a např. i Vasil Ivančuk byl 
nucen po dlouhatánské partii pode-
psat smír s WGM Alexandrou Gor-
jačkinovou (2493) z Ruska. Turnaj 
je tak zajímavý od samého začátku. 
Česká republika má na turnaji 
zastoupení ještě díky pánům GM 
Michalíkovi a IM Černouškovi. 
Také oni mají po dvou kolech na 
svých kontech jeden bod. Michalík 
díky dvěma remízám, Černouček 
zásluhou výhry a prohry s papírově 
silnějším velmistrem z Indie. Vý-
sledky na ChessResults.

VŠEM SE CHTĚJÍ HRÁT ŠACHY 

Jiří Štoček

Seriál Czech Tour 
se  p řes těhova l 
z hlavního města 
do Mariánských 
Lázní. Může za to 
zřejmě nedostatek 
sněhu a absence 
pěkného zimního 

počasí, protože jak v Praze, tak 

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

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

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života

Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš

Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz

http://www.chess-results.com/tnr301239.aspx
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v Mariánských Lázních vyrazilo 
za šachovnice nebývalé množ-
ství hráčů. Open Praha se dočkal 
historicky nejpočetnější účasti 
a v Mariánských Lázních se hrají 
hned dva velmistrovské a tři mis-
trovské uzavřené turnaje. Kromě 
nich je na programu Open, turnaj 
seniorů a nechybí ani turnaj v ra-
pid a bleskovém šachu. Vítěze 
všech turnajů budeme znát v so-
botu 27. ledna. Ve velmistrovských 
skupinách je celkem 20 hráčů, 
z toho pět Čechů: GM Vojtěch Plát, 
Jan Miesbauer, GM Jiří Štoček, 
GM Thai Dai Van Nguyen a GM 
Petr Neuman. V M. Lázních hraje 
také vítěz Openu Praha Slovák GM 
Milan Pacher. Úvodní čtyři kola 
mu ale naprosto nevyšla a neuhrál 
v nich ani půlbod. Ani Čechům 
se nějak zvlášť nedařilo. Stopro-
centní výkon nepředvedl nikdo 
z nich. Plát je po třech remízách 
na 1,5 bodu (pravda, partii druhé-
ho kola právě proti Pacherovi měli 
odloženou), Miesbauer je dokonce 
jen na bodu. V druhé skupině je to 
o poznání lepší. Tam byl na 50 % 
Neuman, ještě o půl bodu, tedy 
2,5, nasbíral Van Nguyen, a Štoček 
se třemi body dokonce dělil prů-
běžné prvenství se Stefanssonem. 
Výsledky na ChessResults. 

1. LIGY  
VSTOUPILY DO DRUHÉ POLOVINY
O minulém víkendu se odehrálo 
další, již šesté kolo 1. ligy východ 
i západ. V 1. lize východ si ztrátu 

připsali jak vedoucí TŽ Třinec, tak 
druhý Slavoj Český Těšín. Obě 
družstva pouze remízovala se 
soupeři z druhé poloviny tabul-
ky. S remízami jistě byli tedy 
spokojenější jejich soupeři Šachy 
Hošťálková a TJ Ostrava A, kteří 
díky tomu mírně odskočili od se-
stupových pozic. Zaváhání vedou-
cích celků využila družstva BŠŠ 
Frýdek-Místek, ŠK Gordic a ŠK 
Staré město, která zvítězila a na 
druhé místo ztrácí pouze bod a na 
první Třinec body dva. Na druhém 
konci tabulky k žádným změnám 
nedošlo. Poslední zůstává druž-
stvo Agentura 64 Grygov, které 
ještě nevyhrálo. Ve 2. lize západ se 
zápasy vydařily všem favoritům, 
a tak v pořadí nedošlo k žádným 
velkým změnám. Největším sou-
bojem byl zápas 2222 ŠK Polabiny 
B proti týmu Bartoš Unichess, 
který zvítězil 5:3 a nadále tak 
s bodovým náskokem na TJ Ne-
ratovice A soutěž vede. Bez bodu 
i po šestém kole zůstává ŠK JOLY 
Lysá nad Labem C, bod před nimi 
je TJ Neratovice B, které prohrály 
v posledním kole se svým áčkem. 

ŠACHOVÉ KOUTY

Nela Pýchová

Letošní MČR ju- 
niorů a dorosten-
ců a také MČR 
mládeže do 16 let 
s e  b u d e  h r á t 
v Koutech nad 
Desnou ve dnech 
9.–17. března a se-

znam oprávněných účastníků je 

již úplný. Komise mládeže ŠSČR 
i pořadatel totiž rozhodli o udě-
lení divokých karet pro březnové 
mistrovství ČR. Oprávnění účast-
níci junioři a dorostenci. Seznam 
oprávněných účastníků mládeže 
do 16 let. Junioři a dorostenci, 
tedy nejstarší kategorie H18 a H20 
sehrají společný turnaj na 11 kol, 
kdy si každý zahraje s každým 
a kategorie se vyhodnotí zvlášť. 
Divoké karty získali Martin Hú-
sek v H20 a Martin Simet v H18. 
Přímou účast si mezi juniory a do-
rostenci zasloužila jediná dívka, 
Nela Pýchová (postup z polofinále 
MČR). Součástí MČR bude opět 
i FIDE a Národní Open.

ŠAMPIONÁT ARMÉNIE

Haik Martirosyan

V pondělí skončil 
v  Jerevanu ar-
ménský uzavřený 
jedenáctikolový 
šampionát. S ná-
skokem půlbodu 
ho  samost a tně 
vyhrál GM Haik 

Martirosyan (2567), přesto, že 
v turnaji pouze 4× zvítězil a 6× 
remizoval. Celkový počet 7 bodů 
však na vítězství stačil. Prvních 
pět top arménských hráčů však 
chybělo, prvním nasazeným 
byla arménská šestka Tygran L. 
Petrosjan. Šampionáty probíhají 
také v Ázerbájdžánu, Bělorusku 
a Gruzii. Jejich výsledky zmí-
níme v příštím čísle Šachového 
týdeníku.

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

http://chess-results.com/tnr326486.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=984


PRAHA
OSTRAVA
VARŠAVA
KRAKOV
HRADEC KRÁLOVÉ
PRAHA

12. – 16. října 
2018

ZAHRAJTE SI
RAPID TURNAJ
VE VLAKU
A POJEĎTE NA
VÝLET PO PĚTI
KRÁSNÝCH
MĚSTECH
STŘEDNÍ 
EVROPY. 
Bohatý cenový fond 
a luxusní speciální vlak.

Více informací najdete na webu
a facebooku Šachového vlaku.

www.praguechess.cz

kontakt:
prazska.sachova@gmail.com

Generální partner
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ROZHOVOR S VELMISTREM VLASTIMILEM HORTEM

ABYCH MĚL KLIKU A HODNĚ KRÁSNÝCH MATŮ
ŠT: Loni jste společně s Janem 
Michálkem a Jaroslavem Svobo-
dou založili nadaci Vlastimila 
Horta. Začala již fungovat? 
HORT: „Nadace je konečně funkční 
a má splněné veškeré administra-
tivní povinnosti. Jejím čtvrtým dů-
ležitým členem se stal jako revizor 
JUDr. Petr Vaněk, jehož obrovská 
trpělivost hrála při registraci nada-
ce rozhodující roli.“ 

ŠT: Koho vaše nadace bude 
podporovat, s kým hodláte 
spolupracovat?
HORT: „Budeme podporovat rozvoj 
šachu a všechny nápady lidí dobré 
vůle, kteří mají rádi šachy. Náš 
jednatel Jan Michálek bude ideje 
posuzovat a zpracovávat. Určitě 
chceme na poli mládeže spolu-
pracovat s Šachovým svazem ČR 
a Pražskou šachovou společností. 
Je možné, že nebudeme zapomínat 
ani na seniory a určitě podpoříme 
i vydávání šachové literatury. Ne-
budeme se však míchat do profe-
sionálního šachu a taktéž budeme 
opatrní ve styku s profesionálními 
organizátory klasických otevře-
ných turnajů.”

 

ŠT: Plánujete nějakou akci pro 
letošní rok?
HORT: „Plány a ideje máme, ale 
nerad bych je prozrazoval.”

ŠT: Loni rovněž vyšla vaše kniha 
Budu-li míti kliku a celý náklad 
byl rychle vyprodán. Neplánu-
jete druhé vydání nebo nějaké 
pokračování?

HORT: „O knihu Budu-li míti kli-
ku byl skutečně velký zájem, a to 
i v zahraničí. Napsal jsem dvě nové 
kapitoly – ‚Vějška‘ a „Vojna není 
kojná” – a připravujeme její dru-
hé vydání. Veškerý čistý výtěžek 
z ní půjde do Nadace Vlastimila 
Horta.”  

ŠT: Ví se o vás, že šachové dění 
stále pozorně sledujete. Jak od-
hadujete výsledek březnového 
turnaje kandidátů? Kdo má po-
dle vás největší šanci turnaj vy-
hrát a stát se soupeřem Magnuse 
Carlsena?
HORT: „Všech osm účastníků 
kandidátského turnaje je velmi 
vyrovnaných. Přál bych úspěch 
Cauranovi, který bude určitě dobře 
připraven.”

ŠT: Magnus Carlsen je již řadu 
let světovou jedničkou (zatímco 
na ostatních místech ratingové-
ho žebříčku se pořadí každý mě-
síc mění), vyhrál již nejen mno-
ho top turnajů, ale již i tři zápasy 
o titul mistra světa. V čem je o to-
lik lepší než ostatní hráči z první 
světové desítky?
HORT: „Magnus Carlsen je pro mě 
záhada. Je velice universální, hraje 
brilantně koncovky a má neuvěři-
telný sitzfleisch, výdrž. Snad bude 
na budoucí zápas i lépe připraven, 
než jak byl posledně proti Karjaki-
novi. O kolik je lepší než ostatní 
hráči z první desítky, upřímně ře-
čeno, nevím.”

ŠT: Jaké je vaše přání pro rok 
2018?
HORT: „Především abych měl kli-
ku a Pánbíček mi zdravíčko dal… 
Cukrovka je velice zákeřná nemoc. 
Všem českým šachistům pak přeji 
v roce 2018 hodně krásných matů!”

Pavel Matocha
Foto: Anežka KružíkováSoučástí festivalu ČEZ CHESS TROPHY pravidelně bývá i zábavný kvíz velmistra Vlastimila Horta.

Velmistr Vlastimil Hort se několikrát 
zúčastnil cesty Šachovým vlakem, a v roce 
2013 dokonce turnaj na jeho palubě vyhrál.



Standardní vydání knihy – 390 Kč

Limitovaná edice – 999 Kč
(pouze 100 ks, vázáno v imitaci kůže s papírovým přebalem)

objednávky: prazska.sachova@gmail.com  

Hrajte jako 
Navara!

Dvě pozoruhodné knihy nejlepšího českého šachisty obsahují jeho 
64 podrobně komentovaných partií a Navarovy zážitky a vzpomínky 

z turnajů, lig a olympiád. Knihy jsou precizně zpracované a jsou 
doplněné desítkami fotografi í.
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pokračování ze strany 1

V letošním ročníku, jakkoliv kulaté 
je už výročí, nizozemští organizá-
toři lednového šachového svátku 
vsadili na osvědčený mix top hrá-
čů a neotřelých jmen. Ze zvučných 
jmen chybí hlavně Aronjan, Va-
chier-Lagrave a Nakamura, kteří 
hrají (také s Davidem Navarou) 
turnaj na Gibraltaru, na zkušenou 
přijel vítěz loňského b-turnaje Ga-
wain Jones, minuloroční překva-
pení Baskaran Adhiban, jenž po 
famózním finiši skončil třetí, a nej-
lepší žena planety Chou-I-fan.

S úvodním výstřelem se do ve-
dení rychle dostala neočekávaná 
dvojice – remízový král Aniš Giri 
a bývalý král Viši Anand, poměr-
ně rychle se také začalo vyjasňo-
vat, kdo bude v turnaji otloukán. 
Hned v prvním kole musela mít 
Chou-I-fan pocit déjà vu, v dlouhé 
a totálně remízové koncovce stejně 
jako před dvěma lety s Carlsenem 
tentokrát prohrála s Girim a na-
startovala tak jeho nejrezultativ-
nější turnaj sezony. 

ANIŠ GIRI (2752)  
vs. CHOU-I-FAN (2680) 
Wijk aan Zee (NED)
80. Tata Steel 2018, 1. kolo
13. 1. 2018
[C42] Ruská obrana

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zpk+p+-'

6p+-+-zP-+&

5zP-+p+-+-%

4-zP-+-+-+$

3+K+-+-+-#

2-+P+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Giri svou soupeřku dlouho v ruské 
trápil, ale získal jen objektivně re-
mízovou koncovku. Nu což, šachy 
jsou přece remízová hra!
55…Kc6?? Remizovalo 55…Kd6 
s hrozbou …c5. 56.b5 (56.c4 c5 
57.b5 d4 je také zřejmě rovné, bílý 
se nemůže vzdálit od pěšce d-.) 
56…axb5 57.Kb4 c6 58.a6 Kc7 
59.a7 Kb7 60.Kc5 b4 61.Kxb4 Kxa7 
62.Kc5 Kb7 63.Kd6 d4 64.Ke7 
c5 65.Kxf7 c4 66.Kg8 d3 67.cxd3 
cxd3 68.f7 d2 a pěšci doběhnou do 
dámy společně. Není to nejkratší 
varianta, ale není nespočitatelná.
56.c4 d4 57.Kc2 Kd6 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zp-+p+-'

6p+-mk-zP-+&

5zP-+-+-+-%

4-zPPzp-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+K+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

58.Kd2! To musela Chou-I-fan 
přehlédnout. 58.Kd3 c5 59.bxc5+ 
Kxc5–+ a bílý je v nevýhodě tahu!
58…c6 58…c5 59.bxc5+ Kxc5 
60.Kd3! je naopak zuzwang z dru-
hé strany: 60…Kb4 61.Kxd4 Kxa5 
62.c5 Kb5 63.Kd5 a5 64.c6+– se 
snadným vítězstvím.
59.Ke2! Stejně tak vyhrává i Kc2. 
Tragédií černé je, že se nemůže 
vzdálit králem na e6 pro průlom 
b4–b5, a tak ztrácí svého pěšce d4 
i partii.
59…Kd7 60.Kd3 Kc7 61.Kxd4 Kd6 
62.Kd3! A ještě jeden trojúhelní-
kový manévr.
62…Kc7 63.Ke4 Kd6 64.Kd4
1–0

Růže mezi trny vyloženě trpí a po 
osmi kolech má na kontě pouho-
pouhý jediný bod za dvě remízy. 
O mnoho lépe na tom není ani 
Adhiban, který má jen o bod více 
a na třetí místo to letos určitě ne-
bude. Z papírových outsiderů si 
slušně vede jen Jones, toho však 
budeme analyticky šikanovat až 
o něco níže.

Chou-I-fan zatím platí za otloukánka.
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S pátým úderem do gongu v hra-
cím sále se situace na čele začala 
měnit – v Šachrijaru Mamedja-
rovovi se probudil drak. Ázerbáj-
džánský velmistr v posledních 
měsících vystoupal až na druhou 
příčku světového žebříčku a počí-
naje pátým kolem nalepil za sebe 
tři vítězství, přičemž v druhém 
kole ještě uštědřil porážku nebo-
hé Chou. Zdálo by se, že jej nic 
nemůže zastavit – Anand byl ne-
milosrdně poražen černými svým 
starým sokem Kramnikem a dru-
hý z lídrů Giri se začal vracet do 
remízového módu. Na diamantech 
Mamedjarovových vítězství však 
nebylo obtížné nalézt pořádné 
škrábance…

BASKARAN ADHIBAN (2655)  
vs. Š. MAMEDJAROV (2804) 
Wijk aan Zee (NED)
80. Tata Steel 2018, 6. kolo
19. 1. 2018 
[A33] Anglická hra
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+rtrpzp-'

6-vL-+-vl-zp&

5zPP+qzpP+-%

4-+-+LsnQ+$

3+p+-+-+-#

2-+-+-+PzP"

1+-tR-tR-+K!

xabcdefghy

41…Dd2? Pozice černého už je 
dost problematická, lepší bylo 
samozřejmě 41…Dxb5, i když 
problémy černého krásně ukazuje 
kupříkladu varianta 42.g3 Jd3? 
43.Vc8+ Kh7 44.Dg6+!! 

XABCDEFGHY

8-+R+-+-+(

7+-+rtrpzpk'

6-vL-+-vlQzp&

5zPq+-zpP+-%

4-+-+L+-+$

3+p+n+-zP-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-tR-+K!

xabcdefghy

44…fxg6 s nádherným matem 
45.fxg6#
42.a6 Se dvěma spojenými volný-
mi pěšci by měl bílý zvítězit, ale 
Mamedjarov vytáhl kouzelnické 
triky a časová tíseň Wei Yi také 
měla svůj podíl viny.
42…b2 43.Vb1 Db4 44.Sc6 Vd3! 
45.Se3? Oba dva tahy na e3 brání 
odlovení dámy pomocí …h5, což 
je zákeřná černého myšlenka, 
přesnější však bylo 45.Ve3!, jenž 
nedovoluje černému přemanévro-
vat věž na a3 a obětovat na a7 kva-
litu jako v partii. 45…Va3 46.Vxa3 
Dxa3 47.Df3 Da2 48.Se4 s dalším 
Dc3, zapojením dámy do hry a po-
hodlnou výhrou.
45…Va3! 46.a7 Vexa7 Ostatně, co 
jiného.
47.Sxa7 Vxa7 48.Dd1 Va3 49.Se4 
Dxb5 50.Dd2 Vb3 51.g3 Jh3 
52.Sg2 Jg5 53.h4 Jf3 54.Sxf3 Vxf3 
55.Vxb2 Da4 56.Ve3 e4 57.Vb8+ 
Kh7 58.Kg2 Dc6 59.Vxf3? Bílý vy-
eliminoval silného černého volné-
ho pěšce, ale jeho pozice zůstala 
trochu nepříjemnou a byla nutná 
naprostá přesnost. Vyběhnout 
králem do centra není ani přesné, 
ani obezřetné. Správné bylo 59. 
Vb4 se zaměřením se na pěšce e4 
a postupnou likvidací do remízy.
59…exf3+ 60.Kf2? 

Šachrijar Mamedjarov

Baskaran Adhiban
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XABCDEFGHY

8-tR-+-+-+(

7+-+-+pzpk'

6-+q+-vl-zp&

5+-+-+P+-%

4-+-+-+-zP$

3+-+-+pzP-#

2-+-wQ-mK-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

60…Se7! To musel Wei přehléd-
nout, ale nyní se jeho král musí 
vybrat na procházku, z níž nebude 
návratu. Lepší bylo samozřejmě 
60. Kh2, ale ani tam nemá bílý na 
růžích ustláno.
61.Dd3 Sc5+ 62.Kf1 Sa7 63.Vb1 
Dc5 64.Ke1 Df2+ 65.Kd1 f6!–+ 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7vl-+-+-zpk'

6-+-+-zp-zp&

5+-+-+P+-%

4-+-+-+-zP$

3+-+Q+pzP-#

2-+-+-wq-+"

1+R+K+-+-!

xabcdefghy

V tom je tragédie bílého, pozice 
jeho krále je tak mizerná, že si 
černý může dovolit hrát „poma-
lu“. S králem poletujícím po celé 

šachovnici a pěšci jako píďalkami 
nemá naději na záchranu.
66.Vb3 Dg1+ 67.Kc2 Dg2+ 68.Kc3 
Jinak pěšec f- poletí až do dámy.
68…Dxg3 69.h5 De5+ 70.Kb4 
Df4+ 71.Kb5 f2 72.Vb1 Dg4 
73.Va1 Sd4 74.Vf1 Dg2 75.Kc4 
Sb6 76.Kb5 Kam s ním?
76…Se3 77.Ka4 Sd2 78.Kb5 Se1! 
Hezký manévr, bílý je úplně 
svázán.
79.Kc5 Dg4 80.Kd6 Dxh5 Tady se 
už asi mohl s klidným srdcem bílý 
vzdát, s nehybnou věží, slabým 
králem a třemi pěšci za kvalitu 
není o co hrát.
81.Ke7 Dh2 82.Dd8 Dh3 83.Dc8 
Sb4+ 84.Ke8 Dh5+ 85.Kd8 De2 
86.Dc1 Se1 A padá věž f1 i opona.
0–1

Aby se situace ještě více zamotala, 
ze zimního spánku se začal pro-
bouzet i mistr světa Magnus Carl-
sen. Rutinovaně zinkasoval bod 
s trápícím se Adhibanem v kole 
druhém, ale pak dlouho neuměl 
najít cestu skrz solidní obranné 
linie svých protivníků, až ve šťast-
ném sedmém kole utrápil v dlouhé 
koncovce ztrápenou Chou.

Krize však vyvrcholila v našem 
posledním reportovaném osmém 
utkání. Po zpackaném zahájení se 
pod závažný poziční tlak dostal 
o bod vedoucí Mamedjarov s Gi-
rim a nebyl by to ten starý dobrý 
Mamedjarov, kdyby svou pozici 

Magnus Carlsen jako vždy a všude ve víru zájmu médií.

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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ještě rychle nezhoršil a brzy zne-
chuceně zahodil – úporná obrana 
není silnou stránkou ázerbájdžán-
ské hvězdy.

ANIŠ GIRI (2752)  
vs. Š. MAMEDJAROV (2804) 
Wijk aan Zee (NED)
80. Tata Steel 2018, 8. kolo
21. 1. 2018
[A30] Anglická hra

1.c4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 g6 4.e3 Jf6 
5.d4 cxd4 6.exd4 d5 7.cxd5 Jxd5 
8.Db3 e6 8…Jxc3 

XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zpp+-zpp+p'

6-+n+-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+Qsn-+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-vL-mKL+R!

xabcdefghy

Partie z anglického zahájení ply-
nule přešla do Panovova útoku 
z Caro-Kannu, kde je záhodno 
vědět, že nyní bílý nemusí dobírat 
figuru, ale lze vynutit …e6 a získat 
tak čas pomocí 9.Sc4!, protože 
9…Je4 10.Sxf7+ Kd7 11.De6+ Kc7 
12.Dxe4+– je jednoduše špatné.
9.Sb5 Sg7 10.0–0 0–0 11.Sxc6 
bxc6 12.Ve1 Bílý predestinoval 
tok partie – bude se snažit ztéci 
slabé body c5, c6, zatímco černý 
se tomu musí bránit a snažit se 
otevřít pozici pro své střelce.
12…Dd6?! To nejspíše jen dává bí-
lému dostatek času k potřebnému 
přeskupení.
12…Db6, kdy na Dc2 je nepříjem-
né …Jb4 a koncovka 13.Je4 Dxb3 
14.axb3 Jb4! má pro bílého taky 
své mouchy, musí vychytat aktivní 
protihru černého koně. Zajímavá 
je i možnost 12…Dc7 13.Je4 c5! 
s hlavní myšlenkou 14.Jxc5 (14.
dxc5 Vb8 15.Dc4 Jb4 a …Sa6 s pro-
tihrou proti poli d3, bílý navíc ne-
může vyvinout střelce z c1 pro vi-
sící b2.) 14…Sxd4! s vyrovnáním.

13.Je4 Db4 14.Dc2! a5 Pěšec 
k jídlu není: 14…Sxd4? 15.a3 Db6 
16.Jxd4 Dxd4 17.Sh6 Vd8 18.Vad1 
Db6 19.Sg5 Vf8 20.Jf6+ Jxf6 
21.Sxf6 

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zp-+-+p+p'

6-wqp+pvLp+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3zP-+-+-+-#

2-zPQ+-zPPzP"

1+-+RtR-mK-!

xabcdefghy

s obrovskou kompenzací za obě-
tovaného pěšce – po Dc1–h6 bude 
černý mat.
15.a3 Db6 16.Jc5 Ve8 17.Je5 Giri 
dosáhl strategické nirvány.
17…f6?! Nervní, další oslabení. 
Lépe bylo třeba …Je7 s myšlenkou 
…Jf5 a protiútokem na d4, ale bílá 
pozice je stále příjemnější.
18.Jc4 Dc7 19.Sd2 e5?! 20.dxe5 
fxe5 21.Da4 Mamedjarov si sice 
trochu uvolnil ruce, ale zato si vy-
robil milión pěšcových ostrůvků.
21…Jb6 22.Jxb6 Dxb6 23.Dc4+ 
Kh8 24.Sc3 Sf5 25.g4! 
XABCDEFGHY

8r+-+r+-mk(

7+-+-+-vlp'

6-wqp+-+p+&

5zp-sN-zpl+-%

4-+Q+-+P+$

3zP-vL-+-+-#

2-zP-+-zP-zP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Velmi estetický tah – černý ne-
může oslabení královského krytu 
využít, ale musí se stáhnout po-
korně zpět – Giri dominuje a po-
dobná pozice se za remízu zkrátka 
nedává.
25…Sc8 26.Ve4 Jednoduché 
a účinné, jde po pěšci e-.
26…Db5 27.Vae1 Dxc4 28.Vxc4 
Vb8 29.h3 h5?! Ještě jedno osla-
beníčko, jenže i bez dam je pozice 

Šachová atmosféra v každé hospůdce ve Wijku.

Aniš Giri
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špatná a pěšcové slabiny jsou těž-
ko k bránění.
30.gxh5 gxh5 31.Vh4 Kh7 32.Je4! 
XABCDEFGHY

8-trl+r+-+(

7+-+-+-vlk'

6-+p+-+-+&

5zp-+-zp-+p%

4-+-+N+-tR$

3zP-vL-+-+P#

2-zP-+-zP-+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Shakh snad doufal, že po auto-
matickém 32.Vxh5+ Kg6 33.Vh4 
Sf6 34.Vc4 Sxh3 vymění trochu 
materiálu a ulehčí si obranu, ne-
bylo mu však dopřáno. Leckdo by 
ještě zahrál pár tahů, ale je fakt, 
že energie bílých figur po 32.Je4 
Kg6 33.Ve3! je obrovská, třeba 
33…Vh8 34.Vg3+ Kf7 35.Vxg7+! 
Kxg7 36.Sxe5++– s výhrou
1–0

Výtečná šance se tak naskytla 
i probudivšímu se Carlsenovi, 
jenž nafasoval druhé bílé figury za 
sebou tentokrát s dalším (relativ-
ním) outsiderem Jonesem. Známý 
expert na dračí sicilskou jej ve 
svém zahájení nachytal v nedbal-
kách a své přípravě, když Carlsen 
zatáhl nesprávným pěšcem a celá 
šachová obec s nevírou sledovala, 
jak pobledlý Nor ztrácí figuru za 

pouhého pěšce. Angličan Jones se 
ale záhy zasekl, zakoktal, Carlsen 
postupně nabral barvu i dostateč-
nou kompenzaci a absurdní partii 
zakončil v bravurním stylu, aby 
se připojil k vedoucím Girimu 
a Mamedjarovovi.

MAGNUS CARLSEN (2834) 
vs. GAWAIN JONES C B (2640) 
Wijk aan Zee (NED)
80. Tata Steel 2018, 8. kolo
21. 1. 2018 
[B76] Dračí varianta sicilské

XABCDEFGHY

8r+lwqr+k+(

7zp-+-+-vlp'

6-+p+-+p+&

5+-+nzppsN-%

4-+L+-+-+$

3+-+-vLP+-#

2PzPP+-+PzP"

1+K+RwQ-+R!

xabcdefghy

17.g4?? Neuvěřitelná chyba! Carl-
sen po partii přiznal, že mu za ni 
je „docela trapně”. Po 17.h4 by-
chom patrně dále byli v Jonesově 
přípravě.
17…f4 A figura je fuč! Visí na e3 
i g5.
18.h4 Možná Carlsen neviděl, že 
po 18.Sf2 Dxg5 19.Sh4 dáma uhne 
na h6?

Jones Gawain

ČERNOBÍLÁ 
CESTA

NOVÁ KNIHA VYDANÁ 
PRAŽSKOU ŠACHOVOU 

SPOLEČNOSTÍ

Nejkrásnější studie a úlohy Maria 
Matouše, nejlepšího českého 

šachového skladatele 20. století, 
a bizarní šachové povídky Pavla 

Housera spojují ilustrace Kristiny 
Peřichové v jednu nádhernou 

knihu.

Kniha vyšla i v limitované 
číslované edici (100 ks), vázaná 

v imitaci kůže s raženým 
diagramem, papírovým přebalem 

a všitou stužkovou záložkou.

Na 240 stranách najdete 
45 studií a úloh, 

22 povídek a 36 ilustrací. 

Knihu doplňují biografie 
obou autorů a několik dosud 
nepublikovaných fotografií.

333 Kč + poštovné

(limitovaná edice v imitaci kůže 
999 Kč + poštovné)

zájemci si ji mohou objednat 
na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
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18…fxe3 19.Dxe3 Kompenzace 
bílého za figuru není poziční, ona 
prostě není. Po
19…h6! 20.Dc5 Sb7 21.Je4 nemá 
bílý ani průlom g5, ani průlom h5 
(černý paríruje druhým pěšcem 
vpřed).
21…Ve6 To vypadá trochu zvlášt-
ně, ale budiž.
22.h5 Db6? Jones se možná obá-
val 22…g5! 23.Jg3, ale na f5 po 
23…Sf8 jezdec mnoho nepořídí, 
h6 je nadějně kryto a černý má 
prostě figuru více.
23.g5! 
XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zpl+-+-vl-'

6-wqp+r+pzp&

5+-wQnzp-zPP%

4-+L+N+-+$

3+-+-+P+-#

2PzPP+-+-+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

Hups! Najednou se pozice otevře.
23…hxg5 23…Dxc5? 24.Jxc5 Ve7 
25.Jxb7 Vxb7 26.Vxd5!+– a bílý 
najednou vítězí.
24.Da3! Dámy měnit bílý už nebu-
de, když se mu konečně podařilo 
vytvořit útok na soupeřova krále.
24…Vb8 25.b3 Prevence proti 
matu na b2.
25…Dd8? To je příliš pasivní. Po 
25…gxh5 26.Vxh5 Vg6 27.Vxg5 
Vxg5 28.Jxg5 dává poč í tač 

stále mírně lepší šance černému, 
ale s otevřeným králem se může 
stát cokoliv. Navíc Jones musel být 
z takového obratu v partii v šoku – 
zničehonic je jeho král pod prud-
kým útokem.
26.Dxa7 gxh5 27.Vxh5 Vg6 
28.Vxg5 Vxg5 29.Jxg5+– 
XABCDEFGHY

8-tr-wq-+k+(

7wQl+-+-vl-'

6-+p+-+-+&

5+-+nzp-sN-%

4-+L+-+-+$

3+P+-+P+-#

2P+P+-+-+"

1+K+R+-+-!

xabcdefghy

Černá pozice je tragická. Jeho 
král je slabý, bílý má dva pěšce za 
figuru a černé figury se pořádně 
nemohou hnout. Teď se jen zkoor-
dinovat a dát mat…
29…Dc8 30.Vg1 Va8 31.Db6 Va6 
Zoufalství, ale hrozilo prosté Sxd5 
a Je6 (nebo Dg6–h7)
32.Dc5 Dd7 33.Je4 Kh8 34.Df2 
De7 …nebo prostě dobrat materiál!
35.Sxa6 Sxa6 36.Dh2+ Kg8 
37.Dh6 Poziční press bílého je vel-
mi silný, hrozí Jd6–f5.
37…Da7 Zoufalá snaha o protiútok 
na g1 nemá šanci na úspěch.
38.De6+ Kf8 39.Vg5 Je3 40.Dd6+ 
Kf7 41.Jc5 Sc8 42.Vxg7+! 

XABCDEFGHY

8-+l+-+-+(

7wq-+-+ktR-'

6-+pwQ-+-+&

5+-sN-zp-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-snP+-#

2P+P+-+-+"

1+K+-+-+-!

xabcdefghy

42.Vxg7+ Kxg7 43.Dxe5+ Kf7 
44.Dxe3+– se třemi pěšci navíc je 
dostačující argument.
1–0

Text i komentáře: Tadeáš Kriebel
foto: fotogalerie festivalu  

Tata Steel Chess

Sergej Karjakin

https://www.tatasteelchess.com/news/image-gallery
https://www.tatasteelchess.com/news/image-gallery
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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.

inz_sachovy_tydenik_Auta_vs_vlaky_Praha-Viden_2017_210x148_CB_A5_v01.indd   1 05/10/2017   16:48

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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20.–27. 1. 2018
Mariánské Lázně. XVII. ročník 
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Tur-
naj seriálu Czech Tour. Uzavřené 
GM a IM turnaje, open FIDE (ce-
nový 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

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

27. 1. 2018
Jince, Čenkov. Turnaj pro mládež. 
Hráči narození v roce 2001 a mladší. 
Jeden turnaj, vyhlašuje se 6 věko-
vých kategorií. 7 kol, 2 × 25 minut
Miroslav Maršálek
Tel.: 702 067 510
miroslav.marsalek@volny.cz

27. 1. 2018
Jihlava. IV. ročník turnaje O rad-
niční pivovarský korbel. Švýcar-
ský systém na 9 kol, hrací tempo 
2 × 10 min. na partii, finanční a zají-
mavé věcné ceny místního pivovaru.
Michal Daniel
michaldaniel@tiscali.cz
Tel.: 608 888 254

27. 1.–4. 2. 2018
Moskva (RUS). Open Moskva. 
Jeden z největších šachových fes-
tivalů, letos s 8 turnaji, v registraci 
více než 1500 hráčů. 
open.moscowchess.org

28. 1. 2018
2. ligy – 7. kolo.
www.chess.cz

2. 2. 2018
Planá nad Lužnicí. 11.Chess Lady. 
Turnaj dívek v rapid šachu. Tři 
kategorie podle věku. Tempo 
2 × 20 minut + 5 s/tah na partii.
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz
www.sachklub.cz

2.–3. 2. 2018
Bezměrov. Memoriál Tomáše 
Baštince. 3 turnaje. A turnaj 
FIDE OPEN pro hráče s FIDE ELO 
od 1700 do 2199 5. kol, tempo: 
2 × 60 minut + 30s za tah, B tur-
naj FIDE OPEN pro hráče s FIDE 
ELO od 1300 do 1700 na 6.kol, 
tempo: 2 × 45 minut + 30 s za tah, 
C turnaj národní OPEN pro hráče 
s LOK do 1400 na 7. kol, tempo: 
2 × 30 minut + 30 s za tah.
Vladimír Oplušil
Tel.: 737 607 503
oplustil.vladimir@gmail.com
sokolpostoupky.sweb.cz

3.–4. 2. 2018 
7. a 8. kolo německé Bundesligy 
s účastí předních českých hráčů.
www.schachbundesliga.de

4. 2. 2018 
1. ligy – 7. kolo.
www.chess.cz

5. 2. 1988
30. narozeniny 
oslaví hráč 1. ŠK 
N o v o b o r s k é h o 
a účastník loňské 
Coriddy Markus 
Ragger. 

10.–11. 2. 2018
Extraliga – 7. a 8. kolo. V sobotu 
10. 2. 2018 se střetnou: GASCO 
Pardubice vs. 1. Novoborský ŠK, 
Moravská Slavia Brno vs. Labor-
tech Ostrava, ŠK DURAS BVK Krá-
lovo Pole vs. ŠK Slavoj Poruba, ŠK 
města Lysá nad Labem vs. Tatran 
Litovel, ŠK Zikuda Turnov vs. Uni-
chess, Výstaviště Lysá nad Labem 
vs. BŠŠ Frýdek-Místek.
V neděli 11. 2. 2018: 1. Novobor-
ský ŠK vs. ŠK Zikuda Turnov, BŠŠ 
Frýdek-Místek vs. ŠK města Lysá 
nad Labem, Labortech Ostrava 
vs. ŠK DURAS BVK Královo Pole, 
ŠK Slavoj Poruba vs. Moravská 
Slavia Brno, Tatran Litovel vs. Vý-
staviště Lysá nad Labem, Unichess 
vs. GASCO Pardubice. 

11. 2. 2018
2. ligy – 8. kolo.
www.chess.cz

17. 2. 2018
Dalešice. FIDE RAPID Pivovaru 
Dalešice. 4. turnaj seriálu GP ČR 
v rapid šachu 17/18, Švýcarský 
systém na 10 kol, 2 × 12 mi-
nut + přídavek 3 sekund/tah. 
1.–7. místo finanční ceny. 
Ladislav Urban
Sviza81@seznam.cz

18. 2. 2018
1. ligy – 8. kolo.
www.chess.cz
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