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POČASÍ NA OLYMPU

Excelující Mamedjarov

Parádní forma Šachrijara Mamedjarova z posledních měsíců se notně odráží na průběžném (a brzy,
už prvního září, oficiálním) ratingovém žebříčku. Na druhého Caruanu ztrácí jen tři body a náskok
mistra světa Carlsena se ztenčil na
pouhý tucet bodů.
Nejen své kosti před plánovaným
červnovým zápasem s Navarou
ale rovněž i metu 2800+ láme
Ding Liren, jenž v zápase podojil
důchodce Veselina Topalova (exmistr světa hraje již velmi zřídka,
ač stále zajímavě, ale výkonnost
nepopiratelně jde dolů).
Po čtveřici kouzelníků za elitní
metou s větším odstupem nejlepší
pětici uzavírá Giri. Náš David Navara nabral šikovným výkonem
na španělské lize, kde zaznamenal
ze 7 partií tři vítězství, vítr zpět
do plachet a z jazyka smyl nepříjemnou pachuť z turnaje z Bielu.
Do září, času přípravy na blížící
se olympiádu, tak bude vstupovat
z blízkého okolí 20. příčky světové
ratingové listiny.
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ME MLÁDEŽE

V L ot y š sk u s e
koná evropský
šampionát mládeže do 18 let, kde
zejména v nejstarší kategorii české
barvy pomýšlí na
Van Nguyen
nejvyšší příčky.
Jedničkou startovního pole je totiž
náš nejmladší velmistr Nguyen
Thai Dai Van a z desáté pozice
může pokukovat i Jan Vykouk.
Mládežnické šampionáty jsou ale
obyčejně velmi obtížné sousto ke
strávení (vždyť třeba i mistr světa
Carlsen se nikdy mládežnickým
šampionem nestal a musel se „spokojit“ až s titulem ze soutěže dospělých) a Van zatím lehounce pokulhává se ztrátou dvou remíz. Šance
na bednu by mohl mít i Štěpán Hrbek v kategorii dvanáctiletých, který
ze třech kol vyždímal 2,5 bodu.

CO SE HRAJE NA MORAVĚ
Letní turnaj ve
Starém Městě sice
upustil od nevšedního 10kolového
systému, to mu
však na popularitě
rozhodně neubraJosef Kratochvíl
l o . Ď á b e l sk ý c h
66 účastníků má za sebou 5 z celkových 9 kol a ve vedení je překvapivě komárňanský Jakab Bela
a tuzemští Miesbauer s Mrázkem,
nejvýše nasazená plejáda mezinárodních mistrů ztrácí na vedení
půl bodu. Kdo však ví, jak zamíchá
kartami tradiční košt slivovice.
V lázeňském Jeseníku na severu
Moravy také není zdaleka nic jasné, vede celý čtyřlístek šachových
borců včetně turnajové jedničky
Josefa Kratochvíla, do konce zbývají rovněž jen čtyři kola.

GRAND CHESS TOUR

SAINT LOUIS RAPID & BLITZ

Druhá půle prázdnin je pro
americké Saint Louis šachovým
svátkem. Dvojboj rapidy-blicky
ve zrychleném tempu je již za
námi a po velkém boji a bujarém
průběhu vítězství vybojoval Hikaru Nakamura, i když průběh
turnaje nebyl ani zdaleka tak jasný
a jednoznačný.
pokračování na straně 4

Nakamura vítězí
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DLOUHÉ A ROZPOLCENÉ STRÁNĚ

Centrum nejvýznamnějších českých šachových
mládežnických
akcí, Hotel Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou, letos opětovně
hostilo mistrovství Evropské unie
mládeže. Naši hráči získali celou
kolekci medailí – v kategorii osmiletých dívek zvítězila Tereza Horková, stříbro mezi 14letými hochy
vybojoval Marek Míča a mezi desetiletými se na třetím místě umístil
Václav Finěk.
Snad jediné, na co si organizátorský tým kolem Zdeňka Fialy
může stěžovat, je dlouhotrvající
schizma tohoto mistrovství – paralelní neoficiální (bez patronátu
Evropského šachového svazu)
mistrovství Evropské unie v rakouském Murecku (který kdysi
býval výhradním organizátorem
této soutěže) se nepříjemně odráží na skladbě a počtu účastníků.

INDICKÉ MLÁDÍ, VPŘED!

Na nedávný
úspěch svého
krajana Praggnanandhy, který se
stal druhým nejmladším velmistrem (ve 12 letech
Nihal Sarin
a 10 měsících,
hned po Sergeji Karjakinovi)
v historii, navázal Nihal Sarin.
Světové tabulky sice nepřepsal,
ale i tak je velmistrovský titul ve
14 letech slušným úspěchem.
Na chlapce přezdívaného Neposeda (jak může váš redaktor
dosvědčit, když začal mladičký
Sarin sbírat své první úspěchy,

pro drobného Inda bylo nemožné
vsedě dosáhnout až na opačnou
stranu šachovnice) a jeho mladšího kolegu jsou tak dále upřeny
drobnohledy světových šachových expertů a po velmistrovských titulech už zbývá jen jediná
otázka – dobudou někdy i titulu
mistra světa?

není úplně jasné, jak má vyhrát po
pokrytí Dg1, nebo snad ano?
40.Dg1 Vh2+! Krásná oběť věže
vede k matu nejpozději 4. tahem!
40…Vh2+ 41.Dxh2 De1+ 42.Kg2
Df2+ 43.Kh1 Df1+ 44.Dg1
Dxg1#0–1

BATUMI UŽ JE ZA HUMNY

PLÁT VYPLENIL KAVALU

Období sucha
zdár ně přečk al
i Voj t ě c h P l á t ,
který vyhrál mezinárodní otevřený turnaj v řecké
Kavale. V devítiVojtěch Plát
kolovém švýcaru
povolil svým soupeřům pouhé
tři remízy, s půlbodovým náskokem nechal všechny své soky za
sebou a kromě tučné palmy pro
vítěze si odvezl i 16 bodů z řeckého ratingového kreditu.

Paraskevas Deligiannis (2062)
vs. Vojtěch Plát (2524)

Kavala (Řecko), 27. Kavala Open 2018
1. kolo, 5. 8. 2018

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tRp+-+-+-'
6-zp-+-+p+&
5+PzpP+-+-%
4-+Pvlp+L+$
3+-+-+-wqP#
2-zP-+-tr-+"
1+-+Q+-+K!
xabcdefghy

Vojtěch Plát turnaj vyhrál s lehkostí jemu vlastní – v pozici na diagramu má rozhodující útok, ale pořád

Komentující Robert Cvek

Šachově-organizační boom zažívá
gruzínské Batumi a po úspěšně
odpořádaném šampionátu Evropy
ho (pokud se, ve stylu tradičních
olympijských her, stihne dostavět
hrací místnost!) je na konci září
čeká mnohem závažnější test
v podobě Šachové olympiády. Naši
olympionici se již pilně připravují
a činit se budou také česko-slovenští šachoví komentátoři – kromě
klasických reportáží se dočkáte
také živého komentáře na serveru
sachy.cz týmu okolo Jana Jílka
a Petra Koutného.
Soutěž bohužel bude ochuzena
o mistra světa Carlsena, ačkoliv
jeho listopadový soupeř Caruana
povede nabušený favorizovaný
tým USA, či Veselina Topalova
(protože bulharská federace, jak
jsme informovali v předešlém
čísle, se prakticky rozpadla). Na
první místo si ale brousí zuby
více adeptů – po zuby vyzbrojena
přijede kupříkladu Indie, kterou
tentokrát povede dokonce i jejich
národní hrdina Viši Anand.

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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• velmistr Vlastimil Hort •
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GRAND CHESS TOUR

SAINT LOUIS RAPID & BLITZ

pokračování ze strany 1

Šachy mají v Saint Louis perfektní
zázemí a zažívají hotovou renesanci, naposledy k vidění možná
za časů Bobbyho Fischera. I díky
finanční podpoře mecenáše Rexe
Sinquefielda se podařilo americkým organizátorům vybudovat
tradiční turnaj, na který jezdí ti
nejsilnější hráči světa a zároveň
díky vynikajícímu komentátorskému týmu Maurice Ashleyho se
jim daří lákat ke sledování turnaje
i diváky nešachisty.
Nejsledovanější je samozřejmě
výkon domácího Fabiana Caruany,
který na podzim vyzve v zápase
o mistra světa Magnuse Carlsena – nedávno tiskem proběhla i petice žádající o pozvánku do Bílého
domu na setkání s prezidentem
Trumpem. Buď jak buď, Caruana
měl start naprosto famózní a první
den rapidových partií své soupeře
převálcoval se stoprocentním ziskem. Jen se podívejte, jak efektně
rozebral Levona Aronjana.

LEVON ARONJAN (2767)
vs. FABIANO CARUANA (2822)

Nakamura ve vedení série Grand Chess Tour

24…Jg3+! Ono by se chtělo zahrát
24…Dg3 s ideou matu po dobrání
dámy, jenže po braní na f3 není nic
zdaleka tak jasné.
25.fxg3 Dxg3 26.De5 Bílý zoufale
odevzdal dámu za dvě figury, ale
26.gxf3 Vg6

Saint Louis (USA)
Saint Louis Rapid 2. kolo
11. 8. 2018

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-tr-+-+q+&
5+-+Q+-+n%
4-+-zPp+-+$
3+NzP-+n+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tRL+K!
xabcdefghy

Caruana směle zavětřil cenu pro
nejkrásnější partii turnaje:
4

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+-+r+&
5+-+Q+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+NzP-+PwqP#
2PzP-+-+-+"
1tR-+-tRL+K!
xabcdefghy

vede k nekrytelnému matu na g1
či g2.
26…Jxe5 27.dxe5 Dxe5 …a černý
s dámou více bezpečně zvítězil.
0–1

Caruanovi nakonec zbyly oči pro pláč.

Americko-italskému velmistrovi
však po těchto třech vítězstvích
došla pára a ve zbylých rapidech
nedokázal přidat už ani jedinou
výhru. Zvolňující série tří remíz by
snad nevadila, kritická ale byla partie s Dominguezem, kde vyzyvatel
mistra světa tragikomicky zahodil
zkrátka jasně vyhranou pozici.
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FABIANO CARUANA (2822)
vs. LEINIER D. PEREZ (2739)
Saint Louis (USA)
Saint Louis Rapid 2018, 7. kolo
13. 8. 2018

XABCDEFGHY
8-+-+-+R+(
7+-+-+-tR-'
6p+-+-+-mk&
5+p+-+p+p%
4-+-+q+-+$
3zP-+-sN-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Realizace převahy v pozici na
diagramu ještě nemusí být tak
triviální, ale jezdec a dvě věže jsou
proti dámě moc, navíc černý král
je úplně holý. Už vůbec si nelze
představit, že by bílý mohl partii
někdy prohrát, jenže…
54.Ve7?? Oops! Caruana chtěl
nalákat Domingueze na vidličku,
jenže sám si naběhl na vidle.
54…Dxe7–+ A šach na f5 se nekoná, protože bílý jezdec je ve vazbě.
Jak prosté, milý Watsone. Caruana
raději na nic nečekal a okamžitě
vzdal.
0–1
To byla samozřejmě voda na mlýn
jeho stíhačům, jmenovitě Mamedjarovovi a Nakamurovi, kteří po

Mamedjarov šel dravě za vítězstvím.
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něm přebrali vedení na konci rapidové části. Jen posuďte sami, jak
zuřivě Mamedjarov porafal svého
dobrého přítele Karjakina – ty
tam jsou časy rychlých remízek.

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2801)
vs. SERGEJ KARJAKIN (2773)
Saint Louis (USA)
Saint Louis Rapid 2018, 7. kolo
13. 8. 2018

XABCDEFGHY
8r+-wqrmk-+(
7zpl+pvlpzp-'
6-zpn+psn-zp&
5+-zp-+-sN-%
4-+P+-+-zP$
3zPPsN-zP-+-#
2-vLQzP-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

12.Jh7+ Kg8 13.Jg5 Kf8 Že by se
schylovalo k opakování tahů?
14.f4! Ani náhodou!
14…Vc8 Ve světle budoucích událostí je toto pravděpodobně velmi
závažná ztráta tempa – na c8 věž
mnoho nedělá.
15.Sd3 d5

XABCDEFGHY
8-+rwqrmk-+(
7zpl+-vlpzp-'
6-zpn+psn-zp&
5+-zpp+-sN-%
4-+P+-zP-zP$
3zPPsNLzP-+-#
2-vLQzP-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

A teď nastane typické Mamedjarovské peklo.
16.Sg6! To je úder! Střelce přirozeně nelze brát pro vidli na e6.
16…hxg5 17.hxg5 Něco se s visícím bodem f7 dělat muselo, ale
nyní se otevírá cesta věži.
17…Jg8 18.Sh7!

S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

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
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Ázerbájdžánec nakonec marně honil vlastní stín.

XABCDEFGHY
8-+rwqrmkn+(
7zpl+-vlpzpL'
6-zpn+p+-+&
5+-zpp+-zP-%
4-+P+-zP-+$
3zPPsN-zP-+-#
2-vLQzP-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

V jednoduchosti je síla, hrozí prosté
vzetí na g8, po čemž se dáma proháčkuje do nepřátelské pozice.
18…Jf6
18…g6 prohrává na více způsobů, kromě primitivního dřevorubeckého braní na g6 má bílý k dispozici i elegantní
19.Sxg8 Kxg8 20.Jxd5!, po čemž se
kvůli hrozbě matu na h8 musí černý
uchýlit k zoufalým řešením typu
…e6–e5, kdy má bílý spoustu pěšců
za figuru a stále obrovský útok.
19.gxf6 Sxf6 20.g4 Mamedjarov
jednoduchými prostředky pokračuje
v útoku a není vidět, jak by ho mohl
Karjakin zastavit.
20…Ke7 21.g5 Sxc3 22.dxc3!

XABCDEFGHY
8-+rwqr+-+(
7zpl+-mkpzpL'
6-zpn+p+-+&
5+-zpp+-zP-%
4-+P+-zP-+$
3zPPzP-zP-+-#
2-vLQ+-+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
6

Nešablonovité řešení. Dvojpěšec
se brzy rozmění a navíc se otevře
cesta věži na d-sloupci.
22…Vh8 23.cxd5 exd5 24.c4! To
je ono. Černý král nemá v centru
pražádnou šanci.
24…d4 25.De4+ Kd6 26.exd4 Kc7
27.dxc5 De8 28.Sxg7

XABCDEFGHY
8-+r+q+-tr(
7zplmk-+pvLL'
6-zpn+-+-+&
5+-zP-+-zP-%
4-+P+QzP-+$
3zPP+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Bílý má kromě obrovské poziční
převahy i materiální výhodu, tady
už není o co hrát.
1–0
Ten dokonce v předposledním dni
vystřelil do samostatného vedení,
ale hrubá přehlédnutí jej nakonec
stála cenný titul. Hrubice proti Nakamurovi, kdy místo 1,5bodového
vedení musel dohánět ztrátu, když
nastavil jednotahově věž, byla jednoznačně nejpamátnější. Rozezlený Šachrijar nejprve pěstí uhodil
do stolu a hned vzápětí se omluvil
a vzdal – a i když ještě měl spoustu
příležitostí konečný úspěch urvat
pro sebe, zdálo se, že stín této
partie na něm vždy zůstával ležet,
a nakonec triumfoval chladnokrevný Američan.

HIKARU NAKAMURA (2777)
vs. Š. MAMEDJAROV (2801)
Saint Louis (USA)
Saint Louis Blitz 2018, 8. kolo
14. 8. 2018

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-wq-mk-'
6-zp-+-+l+&
5+-zp-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3zP-+r+LzP-#
2-+-+Q+-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Mamedjarov má čistého pěšce navíc a všechny předpoklady partii
dovést do vítězného konce, jenže
Fortuna je vrtkavá dáma…
37…e4?? 38.Dxd3+– A věž je fuč!
1–0
Saint Louis Rapid & Blitz
konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hikaru Nakamura
Maxime Vachier-Lagrave
Šachrijar Mamedjarov
Fabiano Caruana
Levon Aronjan
Sergej Karjakin
Leinier Dominguez-Perez
Alexander Griščuk
Wesley So
Viši Anand

Rtg
2812
2796
2782
2785
2794
2791
2754
2782
2794
2771

Body
22½
21½
21
20
18
17
16
15½
15
13½

Pozn.: Výsledek partií z rapidu se
násobí dvojnásobkem (9 partií rapid, 18 blesk)
IM Tadeáš Kriebel
Foto: oficiální web, Lennart Ootes
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SRPNOVÉ PANORAMA

Zatímco v šachové sezóně se šachisté rozjedou po různých světových ligách, prázdninové měsíce patří
turnajovému šachu. Každému zajímavému turnaji či partii ale nemůžeme věnovat samostatný článek – pojďte si s námi prohlédnout domácí i světové srpnové šachové panorama.

SINQUEFIELD
CUP
V Saint Louis ihned po skončení
turnaje v rapidu a blesku do boje
v turnaji Rexe Sinquefielda naskočil Magnus Carlsen, žádných
velkých ohňostrojů jsme se však
po pěti odehraných kolech z devíti
ještě nedočkali. Celá pětice hráčů
včetně Carlsena (jenž v předlouhé
partii udolal Karjakina ve zkraje
velmi nezáživné koncovce různobarevných střelců) má 3 body
a tvoří vedoucí peloton, na rozuzlení a hlavně na souboj gigantů
Carlsen – Caruana si však budeme
muset počkat až do dalšího čísla.
Ve smečce dravců je však třeba
i Mamedjarov, který má hodně
o co bojovat – hraje se totiž také
o pozici světové dvojky, od Caruany jej aktuálně dělí jen kousíček!

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2801)
vs. WESLEY SO (2780)
Saint Louis (USA)
Sinquefield Cup 2018, 1. kolo
18. 8. 2018

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+k'
6-zp-+-+-+&
5+-+R+-+P%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+K#
2r+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zdá se, že pozice by měla být remízová – pěšců je stejně a věžovky
jsou prý taky všechny rovné. Jenže bílí pěšci jsou o něco rychlejší…
8

Magnus Carlsen naskočil na divokou kartu.

36…a5?? Sází na své volňásky,
avšak ti jsou příliš pomalí.
Přesnou reakcí bylo podle všeho
postavit blokádu 36…Kh6! 37.g4
Va1!, kdy má černá věž dostatek vzduchu k šachování a není
snadné s bílými pěšci pohnout.
Zároveň nevisí po šachu na šesté
řadě pěšec b6, což by také mohlo
vadit…
37.g4 a4 Nyní po 37…Kh6 bílý
nejprve provede vtipný manévr,
kterým odebere černému králi
pole f4: 38.Kh4! Vh2+ 39.Kg3
Va2
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a po 40.Vd6+ jednoduše amputuje
na b6 (bez trojúhelníku bílého
krále by černý monarcha mohl vyběhnout na f4, zatímco nyní je po
Kg5 v matové síti).

38.g5 a3 39.Vd7+ Kg8 40.Vd8+
Kh7 41.Vd7+ Trocha šachování na
nabouchání času na hodinách.
41…Kg8 42.Vd8+ Kh7 43.g6+! Bílí
pěšci získávají další tempa díky
šachům a nezadržitelně postupují
kupředu.
43…Kh6 44.Vh8+ Kg7 45.Vh7+
Kg8 46.Va7 Va1
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47.Kg2! Král se musí vzdálit ze
sloupce h, aby nepřišel o svou
chloubu.
Jistěže ne 47.h6?? Vh1+ s remízou.
47…Vc1 48.h6 Hrozí mat a jediná
rozumná obrana nechává napospas pěšce černého, je po partii.
48…Vc8 49.Vxa3 b5 50.Va7 Vb8
51.Kg3
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Mamedjarov chytře spočítal, že
ačkoliv černý staví dámu, on bude
matovat: 51.Kg3 b4 52.Kg4 b3
53.h7+ Kh8 54.Kg5 b2 55.Kh6 b1D
56.g7#
1–0

RIGA PRO
HOVHANNISJANA
Open Technické univerzity v lotyšské Rize patřil Robertu Hovhannisjanovi. Arménský velmistr
těsně zvítězil před svým krajanem
Petrosjanem jen na pomocné hodnocení. Před svou olympijskou
účastí se rozcvičoval Jiří Štoček,
ten se však od čtvrtého kola nemohl vymotat z pomyslné houpačky
a výhry bílými figurami střídal
s prohrami opačnými barvami
a nakonec skončil na 26. příčce.

ROBERT HOVHANNISYAN (2608)
vs. IGOR KOVALENKO (2641)

Riga, Riga Technical University Open
7. kolo, 10. 8. 2018

LEVAN PANTSULAIA (2587)
vs. DANIIL DUBOV (2691)
Abú Dhábí (Spojené arabské emiráty)
Abu Dhabi Masters, 6. kolo
12. 8. 2018

Štoček vždy s úsměvem

s ambiciózním teoretikem Igorem
Kovalenkem. Má sice pěšce méně,
ale zato má velmi aktivní figurky.
Partii rozhodlo krásné věžové
bodlíčko
39…Jd4 40.Ve7!, kdy věž nelze
brát pro jezdcovou vidli na g6.
Stejně dobře jako zoufalé pokračování v partii mohl Kovalenko zvolit
i okamžitou rezignaci.
40…Jf5 41.Jxf5 Dg6 42.Vxh7+
1–0

ABÚ DHÁBÍ
Velký open v Abú Dhábí se nakonec stal kořistí Daniila Dubova,
který spolu s Korobovem a Salemem získal nejvyšší počet bodů,
ale navíc k tomu měl i nejlepší
pomocné hodnocení. Ruský mladík se zároveň katapultoval přes
hranici 2700 elo bodů. Hezkou lekci na téma poziční blokády udělil
Gruzínci Levanu Pantsulaiovi.
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Jeden z klíčových soubojů odehrál vítěz turnaje v sedmém kole
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Pomocné hodnocení přálo Dubovovi.
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Povšimněte si prosím, že zatímco střelec a3 v podstatě střílí
do prázdna, černopolný střelec
Dubova drží celou jeho pozici
pohromadě a zároveň po průlomu
…f4–f3 pokukuje po bílém králi.
Samozřejmě, v koncovce by situace tak jasná nebyla, tady ale je černý připraven na frontální útok na
bílého panovníka.
31…Vh8 32.Sc1 Vh4! Chystá
zdvojení věží na volném sloupci
a zároveň nadbytečně kryje bod
f4 – co kdyby tam soupeř náhodou
chtěl obětovat kvalitu a zkazit naše
radovánky?
33.Sd2 Vch8 34.Dc1 Vg4!
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Dokonale připravuje braní na
g5 – předtím černý na g5 nechtěl
brát jezdcem pro ztrátu kontroly
nad blokádovým polem f4. Teď
braní na g5 opravdu hrozí, protože pak má jezdec vidličkový šach
na h3. Mimochodem, efektivní
byl i přesun dámy na g5 pomocí
9

manévru Dd7–e7–g5. Bílý je naprosto bezbranný.
35.Sxf4 Trochu zoufalá oběť kvality, ale co je kvalita, když můžete
ulovit mnohem větší rybu.
35…Jxf4 36.Vxf4 Sxf4 37.Vxf4
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37…Vxg2+! Po výměně věží by se
mohl černý ještě nadřít, tady ale
už arbitr mohl jen počítat tahy do
matu.
38.Kxg2 Dh3+ 39.Kf2 Dh2+
40.Kf1
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40…Dg3! Většinou to nejsou šachy, co vynutí okamžité vzdání,
ale jemné, přesné a vražedné tiché
tahy. Černá věž se zapojí do útoku
po h-sloupci a zasadí bílému králi
rozhodující úder.
0–1
Do Abú Dhabí se vydali
i Češi – mladičký Vladimír Veverka čerpal v juniorské sekci
cenné zkušenosti a svým ambicím
naopak nedostál Pavel Haase.
Občasnou kontroverzí opředený
junior si však záhy připsal hezký
úspěch na mládežnickém turnaji
na Gibraltaru, když obhájil nelehkou roli favorita.
10

OLOMOUCKÉ
ŠACHOVÁNÍ
Jeden otevřený a tři uzavřené turnaje o normy se konaly v rámci
Olomouckého šachového léta.
Tentokrát na mezinárodní tituly
trochu slabší otevřený turnaj se
stal kořistí Poláka Bronowického
a v uzavřených turnajích se urodily dvě normy mezinárodního mistra, jedna z nich pro Čecha Jakuba
Szotkowského.
První z turnajů o mezinárodního
mistra vyhrál právě druhý normovaný, Ind Ajay, druhý polský
mezinárodní mistr Murdzia, oba
s náskokem celého bodu. Situace
ve velmistrovském turnaji byla
o poznání složitější, kromě již
zmíněného Szotkowského se
totiž o první místo dělila další
čtveřice hráčů – nejlépe pomocně
hodnocený Menezes, Šimáček,
Černoušek a Petr. A právě od
posledního jmenovaného českého
velmistra se necháme poučit o hře
v koncovkách.

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

MARTIN PETR (2435)
vs. MICHAL LUCH (2394)

Olomouc, GM turnaj, 9. kolo
18. 8. 2018
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Martin Petr v předešlém průběhu
obětoval v koncovce jezdce za
hezké tři spojené pěšce, to by však
objektivně nemělo stačit. Nicméně
jeho soupeř hrál poněkud liknavě.
35…Kf8? Mnohem silnější bylo
vzít volné pěšce bílého pod okamžitou kontrolu: 35…Sc7! 36.Ke3
Sc2! 37.Sb5 Sb3!

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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pěšců c4–c5 a lavina Michala Lucha zkrátka zavalí.
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Skoro IM Szotkowski
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Velmi silné střelcové manévry
bílého doslova přikovaly k jeho
slabinám a zafixovaly jeho strukturu – nyní už nemůže tak snadno
požívat své kompenzace za figuru.
36.b4! Volní pěšci nabírají na síle.
36…Ke7 37.Sd3 Sxd3 38.Kxd3
Kd6 39.c4 Upřímně řečeno teď už
by se měl černý pomalu začít starat
o vyrovnání. Kdyby měl strukturu

24. SRPNA 2018 • ROČNÍK XII. • 34|35

královského křídla intaktní (rozuměj neměl by dvojpěšce), pak by
snad ještě mohl mít nějaké aktivní
myšlenky, tady už ale jeho pozice
začíná trochu zapáchat.
39…Sg1 40.h3 e5? Nešťastný kontrolní tah, pěšci nechodí zpátky!
Dává bílému králi další políčka.
41.Ke4 Sd4?! Počítač indikuje, že
se měl černý ještě šanci zachránit
po …Sh2 vynucujícím výměnu
pěšců, to je už ale pro člověka velmi obtížné.
42.a5 A pěšci jedou, klíčovou roli
při tom sehraje i volné políčko
d5 – vida, v čem byla vada postupu
e-pěšce.
42…Kc7 43.a6 Kb8 44.b5 h6
45.Kd5 Díky políčku d5 bílý král
pohodlně prosadí další marš

45…Sc3 46.fxe5 fxe5 47.b6 Nebo
okamžitě takto, když to jde!
47…Sd4 48.c5 f6 49.Kc4 Bílý už
může vyhrát na více způsobů,
Martin však jako správný matfyzák volí řešení matové.
49…Sf2 50.a7+ Ka8 51.Kb5 e4
52.Ka6 Jasné a stručné.
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52…Sxc5 53.b7#
1–0

IM Tadeáš Kriebel
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KALENDÁRIUM
17.–28. 8. 2018
Saint Louis. Sinquefield Cup.
Elitní 9kolový turnaj v klasickém
šachu. (Carlsen, Mamedjarov, Caruana a další).
grandchesstour.org
19.–30. 8. 2018
Riga (Lotyšsko). Mistrovství Evropy mládeže. Hraje se v kategoriích
chlapců a děvčat 8–18 let.
eycc2018.eu
25. 8. 2018
Osuské (Slovensko). PeryCup. Turnaj čtyřčlenných družstev v rapid
šachu. Švýcarským systémem na
9 kol tempem 2 × 15 minut na partii.
Tomáš Perička
Tel.: +421 908 370 268
tomas.pericka@gmail.com
nss.cz
25.–29. 8. 2018
Bojnice. Open Bojnice. Švýcarským systémem na 7 kol klasickým tempem.
Martin Dobrotka
Tel.: +421 905 360 654
dobrotka@sachprievidza.sk
nss.cz
26. 8.–1. 9. 2018
Nový Bor. Novoborská šachová
corrida. Česko–izraelské šachové
klání v podání Lázničky a Kriebla
proti Gelfandovi a Steinbergovi.
Doprovodné simultánky a tréninkový kemp pro mládež.
Petr Boleslav
corrida2018.nss.cz
p.boleslav@novoborsky-sk.cz
1. 9. 2018
Nový Bor. Fejfarův memoriál.
Turnaj v bleskovém šachu.
Petr Boleslav, nss.cz
p.boleslav@novoborsky-sk.cz

1. 9. 2018
Hostivice. O pohár města Hostivice.
10. Ročník
3.–9. 9. 2018
Kadaň. Open Kadaň. Otevřený šachový turnaj o pohár královského
města. Švýcarským systémem na
7 kol klasickým tempem.
Roman Švarc
Tel.: 608 974 543
romansvarc@seznam.cz
skstrelnicekadan.webnode.cz
4.–16. 9. 2018
Gebze (Turecko). Mistrovství světa juniorů a juniorek do 20 let. Za
českou výpravu Hollan, Kaňáková, Němcová a Pýchová.
www.fide.com
6.–15. 9. 2018
Sluneční pobřeží (Bulharsko).
Sunny Beach Open. Mezinárodní
šachový festival a speciální část
seriálu Czech Tour.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net
8. 9. 2018
Turnov. Turnovský Granát. Otevřený turnaj v rapid šachu hraný
švýcarským systémem na 9 kol
tempem 15 minut + 2 sekundy/
/tah.
Tomáš Ďúran
Tel.: 608 079 598
tomas.duran@seznam.cz
nss.cz
8. 9. 2018
Moravský Beroun. O Pohár města
Moravský Beroun. Otevřený turnaj v rapid šachu, švýcarským systémem na 9 kol tempem 15 minut
pro každého hráče.

Milan Pohanka
Tel.: 605 862 895
sakal.milan@seznam.cz
nss.cz
8. 9. 2018
Pečky. 62. ročník memoriálu
Jaroslava Zadiny. Šachový turnaj
jednotlivců v bleskové hře. Otevřený turnaj v bleskovém šachu
tempem 2 × 5 minut na partii.
Jiří Nigrin
Tel.: 607 571 359
jirinigrin@quick.cz
nss.cz
8. 9. 2018
Bratislava (Slovensko). O pohár
firmy Dansk. Švýcarským systémem na 9 kol tempem 2 × 10 minut + 5 s/tah na partii.
Martin Sklár
Tel.: 0908 772 092
sklar_m@centrum.sk
nss.cz
8.–9. 9. 2018
Žďár nad Sázavou. Mistrovství ČR
mládeže v rapid šachu 2018. Šampionáty mládeže s uzavřenou nominací + otevřený turnaj pro mládež
a dospělé. Švýcarským systémem na
9 kol tempem 2 × 20 minut + 5 s/tah.
Jaroslav Vokoun
Tel.: 777 091 599
vokoun@petrast.cz
chess.cz
8.–15. 9. 2018
Valašská Bystřice. 10. ročník
otevřeného mezinárodního šachového turnaje. Švýcarským
systémem na 9 kol tempem
2 × 2 hodiny + 30 minut na partii.
Hana Obšivačová
Tel.: 739 359 231
hana.obsivacova@gmail.com
sachyvalbystrice.cz
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