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ŠACHOVÝ VLAK

AUSTRALSKÝ EXPRES
Z letošní pouti Šachového vlaku 
po českých a polských městech 
se nejvíce radoval Australan West. 
Pětidenního šachově-cestovatel-
ského maratonu se zúčastnilo 
103 šachistů z 22 zemí celého svě-
ta, nasajte atmosféru u reportáže 
z ojedinělého šachového podniku 
a zkuste si překonat obtížné pře-
kážky, které na účastníky čekaly 
v řešitelském testíku.

pokračování na straně 8

BLESKOVÝ PLÁT

Vojtěch Plát

Velmistr Vojtěch 
Plát na bleskovém 
dýchánku v ně-
meckém Ebersber-
gu ztratil jen půl 
bodu a potvrdil své 
kvality velmi dob-
rého blicaře před 

Milovem a Straubem a dále třeba 
i legendou českého šachu Vlasti-
milem Hortem. Ostatně není to tak 
dávno, co Plát sahal v bleskovém 
ratingu po metě 2700. 
Jak se však zdálo, že v posledních 
letech prožívala zrychlená tempa 
renesanci, letos to s vrcholnými 
akcemi v bleskovém a rapidovém 
šachu nevypadá moc dobře. Velký 
otazník stojí před otázkou, jak se 
podaří Makedoncům zorganizovat 
prosincové mistrovství Evropa, 
a se světovým šampionátem je to 
ještě horší. Půda Saúdské Arábie, 
která organizovala mistrovství 
minulý rok a údajně uzavřela 
smlouvu na tříleté pořadatelství, 

v poslední době není horká, nýbrž 
doslova vře a Mezinárodní šacho-
vá federace v čele s novopečeným 
prezidentem zatím také mlčí.

ODZNÁČKY A DIPLOMY

Jan Vykouk

Kongres FIDE při 
Šachové  o lym-
piádě schvaloval 
mezinárodní titu-
ly – velmistrovský 
titul,  odznáček 
a diplom (jak mo-
hou někteří naši 

redaktoři bohužel dosvědčit, s nej-
větší pravděpodobností se zkomo-
leným jménem) nafasovala třeba 
indická hvězda Nihal Sarin. Kýže-
ný status mezinárodního mistra 
si konečně vybojovali stříbrný 
Evropan Jan Vykouk či úřadující 
mistr České republiky Svatopluk 
Svoboda.
Mezinárodní mistryní se stala 
stoupající hvězda Natálie Kaňá-
ková a Česko získalo i čtyři nové 
mezinárodní arbitry. 

ŠACHOVÉ RANDĚNÍ
Organizátoři zá-
pasu o mistra svě-
ta podnikli další 
kontroverzní krok 
ve své podivuhod-

né reklamní kampani. Po vydání 
kontroverzního loga k londýnské-
mu zápasu, jenž začíná za pouhé tři 
týdny, a blamáži s nedokončenými 
webovými stránkami (slavně se od-
kazujícími na konkurenční weby) 
se organizace World Chess rozhod-
la oba zdánlivě izolované incidenty 
zastřešit jedinou myšlenkou.
K příležitosti zápasu vydala apli-
kaci na „šachové randění“ Mates, 
variaci na aplikaci Pures. Ruský 
(ex)start-up stojí na myšlence co 
největšího soukromí a zabezpe-
čení a v originální verzi i šachové 
modifikaci mají uživatelé jen 
hodinu na to, aby se spojili, v na-
šem případě za účelem sehrání 
šachové partie, poté jsou všechna 
data smazána. Musí se nechat, že 
nedostatkem optimismu šachoví 
organizátoři netrpí.
Prohlášení k vydání aplikace kro-
mě pozoruhodného odhadu, že 
během zápasu o mistra světa se 
o šachy budou zajímat 3 miliardy 
lidí, obsahuje i shrnutí filozofie 
a strategie organizátorů elitních 
šachových událostí (až do roku 
2022). Abychom parafrázovali dvoj-
smyslnou tiskovou zprávu, „Mates 
má výstřední design s lehce fetiši-
stickými šachovými figurkami, což 
dokazuje, jak moc mají šachy a sex 
společného“. Za nás sloupkaře už 
stříháme onen 4letý kalendář. West Guy
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NÁRODNÍ POKLAD POLGÁROVÁ

Judita Polgárová

Čtvrtý ročník Glo-
bálního šachového 
festivalu a mottem 
„Šachy spojují“ 
zorganizoval tým 
okolo Judity Pol-
gárové. Dvaačty-
řicetiletá šachová 

důchodkyně právem považovaná 
za nejlepší šachistku všech dob se 
v šachové komunitě stále angažu-
je – kupříkladu ještě na předešlé 
olympiádě vedla maďarský muž-
ský tým jako nehrající kapitánka. 
Centrum šachového svátku sice 
byl v Budapešti v Maďarském ná-
rodním muzeu, oslavy šachového 
svátku se však díky aktivitám a vě-
hlasu sester Polgárových konaly 
po celém světě.
Malý nizozemský ostrov Schier-
monnikoog se na den přejmenoval 
na „Ostrov šachu“ a do oslav se 
zapojily třeba i Číňané či Nepál. 
Udělovala se i ocenění pro umělce 
s přesahem do světa čtyřiašedesáti 
šachových polí – oceněna byla 
kupříkladu Yoko Ono za svůj kus 
„Zahrej to na důvěru“, šachový 
stolek s figurkami, které jsou 
všechny bílé.

I O ŽENSKOU MISTRYNI SVĚTA

Ju Wenjun

Zatímco Carlsen 
s  Car uanou se 
budou v Londýně 
rvát o titul světo-
vého šachového 
šampiona, v Chan-
ty-Mansijsku si ve 
vyřazovacím sys-

tému 64 šachistek zahraje o titul 
šachové šampionky. Trochu ma-
toucí systém rozehrávek se nyní 
ustálil na alternování vyřazovacích 
minizápasů s dlouhými zápasy 
o titul. Nasazenou jedničkou je 
Číňanka Wenjun Ju, jež je zároveň 
úřadující světovou šampionkou. 
Aby to ale nebylo tak jednoduché, 
i když vyhrála zápas v letošním 
květnu, kvůli zpoždění je mistryní 
světa za rok 2017…
Česká republika měla naposledy 
svou zástupkyni v souboji o žen-
skou šachovou korunu až daleko 

dozadu v roce 2004, kdy do Elisty 
odjela bojovat Jana Jacková – vy-
padla v osmifinále s gruzínskou 
legendou Čiburdanidzeovou. Kde 
ty jen že ty dávné sněhy jsou.

ŠACHOVÁ ŠALINA

Malý bratříček Šachového vlaku 
se rodí v Brně. Pokud nenastanou 
v porodnici žádné komplikace, Ša-
chová šalina se vydá na brněnské 
tramvajové koleje 9. listopadu. In-
formace jsou ovšem zatím pouze 
kusé, akce s podtitulem Inteligen-
ce v městské hromadné dopravě se 
tváří tajemně jako hrad Špilberk. 
Kdo bude onen tajemný mistr do-
hlížející na šachovnice v historické 
šachové soupravě? 

JEDNU EXHIBICI, PROSÍM

Trent A.-Arnold

Mistr světa Carl-
sen někdy ve svitu 
kamer, tentokrát 
zase tak trochu 
v přítmí pokra-
čuje ve své malé 
exhibiční tour po 
známých osob-

nostech. Tentokrát si vyšlápl na 
zadáka fotbalového Liverpoolu 
a anglického reprezentanta Trenta 
Alexandera-Arnolda. Ruská ky-
berbezpečnostní firma Kaspersky, 
která stojí i v pozadí cyklu bojů 
o šachového mistra světa, zorga-
nizovala na začátku října jejich 
utkání v Manchesteru.
Obránce udržel své pozice o po-
znání déle než agresivní počíta-
čový byznysmen Bill Gates, který 
podlehl už po 9 tazích, nakonec 
však i on po 17 tazích musel sklo-
nit svého krále a přiznat pod ma-
tem porážku. A že je letos Reds 
velmi obtížné prostřelit, vždyť 
v nejvyšší anglické soutěži zatím 
pustili jen 3 góly!

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
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EVROPSKÝ KLUBOVÝ POHÁR

STŘÍBRNÝ BOR
Šachisté Nového Boru si po napí-
navém průběhu z řeckého Porta 
Carras odvážejí stříbrnou me-
daili. V nejprestižnější soutěži 
klubových mužstev tak tak sahal 
po zlatu tým Magnuse Carlse-
na, nakonec však úspěch slavil 
Petrohrad.

Každoroční vrchol klubové sezóny 
se letos konal v řeckém letovisku 
majícím zkušenosti s organizací 
mnoha šachových akcí. Mnoho-
násobní vítězové české extraligy 
každým rokem posilují, tentokrát 
osvěžil tým indický mladík Vi-
dit Gujrathi. To Nový Bor (často 
v mezinárodních šachových pe-
riodicích skloňovaný jako Novi 
Bor podle vzoru Novi Sad, kde se 
konala Šachová olympiáda) vy-
neslo dokonce na druhou příčku 
startovní listiny.

Evropský klubový pohár je velmi 
specifická soutěž, ať už nevšedním 
složením turnaje, tak i systémem 
hry. Několik našlapaných týmů 
doplňuje plejáda výrazně slabších 
mužstev a spolu se sedmikolovým 
švýcarským systémem tak spíše 

než olympijský maraton (kde se 
hraje 11 utkání) připomíná soutěž 
spíše sprint. V úvodních kolech je 
zapotřebí váhat co nejméně a ve fi-
niši předběhnout své těžkotonážní 
konkurenty.

Novoboráci vyběhli bezchybně 
a v prvních dvou kolech konkuren-
ci zdrtili bezchybnými stoprocent-
ními výsledky, ovšem už ve třetím 

kole kousli do tužšího sousta. 
České mužstvo zastavili zajímavě 
namixovaný tým seveřanů v čele 
s mistrem světa Carlsenem – nor-
ská Valerenga se v dalších kolech 
dokonce rozeběhla k historickému 
výsledku a jen málo chybělo k je-
jímu celkovému vítězství. V tak-
tických zápletkách se netradičně 
zamotal David Navara, a i když 
ještě dlouho (neúspěšně) bojoval 
o život, bylo jasné, že novoborští 
skláři mohli být za celkovou remí-
zu jen rádi.

DAVID NAVARA (2740)
vs. NILS GRANDELIUS (2655)
Porto Carras (Řecko)
Evropský klubový pohár, 3. kolo
14. 10.  2018

XABCDEFGHY

8-+r+-trk+(

7zp-+-wqpzp-'

6-zp-+l+-zp&

5+-+-+-+Q%

4PzP-sN-+-+$

3+-+-+-+-#

2L+-sn-zPPzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Na šachovnici je ostrá, ale objek-
tivně vcelku vyrovnaná pozice. 
Naše jednička se bohužel zamota-
la do taktických osidel.
21.Jxe6? [Po příkladném 21.Sxe6 
fxe6 22.Vxc8 Vxc8 by byla mate- 
riální rovnováha zachována a ak-
tivita černých figur by kompen-
zovala jeho trochu pochroumané 
pěšce.
21…Jxf1 22.Ve1 Mohlo by to 
vypadat, že bílý jen tak přehlédl 
kvalitu, David se ale přiznal, že 
v některých variantách přehlédnul 
zákeřný motiv braní dámou na e6, 
třeba 22.Dg4 Dxe6!Tým Nového Boru

Radoslaw Wojtaszek
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XABCDEFGHY

8-+r+-trk+(

7zp-+-+pzp-'

6-zp-+q+-zp&

5+-+-+-+-%

4PzP-+-+Q+$

3+-+-+-+-#

2L+-+-zPPzP"

1+-tR-+nmK-!

xabcdefghy

23.Sxe6 Vxc1 a černý hrozí smrtí-
cím odtahem koně.
22…Kh8! Nyní se černý ze všech 
triků vyváže.
23.Sb1 Jd2 24.Dd1 fxe6 25.Dxd2, 

XABCDEFGHY

8-+r+-tr-mk(

7zp-+-wq-zp-'

6-zp-+p+-zp&

5+-+-+-+-%

4PzP-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-wQ-zPPzP"

1+L+-tR-mK-!

xabcdefghy

a i když se Davidovi podařilo z po-
zice vylhat ještě za kvalitu jednoho 
pěšce, boj s větrnými mlýny vy-
hrát nemohl a černý svou převahu 
postupně zrealizoval.
0–1

Pouť našich barev se tedy zhoupla 
a zpomalila a zatímco se Nový Bor 
drápe zpět do předních pozic přes 

slabšího soupeře, my se můžeme 
podívat na bitvy v pozadí půtek 
českého zástupce. Za Nory sice na-
stoupil Carlsen, ale příliš dobře se 
mu nevedlo a schylovalo se k zá-
sadnímu překleslení světové ratin-
gové mapy. Zatímco jeho soupeř 
v listopadovém zápasu o mistra 
světa Caruana šachy nehrál, Carl-
sen každou remízou nenápadně, 
bod za bodem ztrácel už tak vrat-
kou převahu na žebříčku.

Vše vyvrcholilo v šestém kole, kdy 
Valerenga natrefila na favorizova-
nou jedničku turnaje, makedonský 
Alkaloid. Mistr světa stál na prahu 
porážky proti stále se zlepšujícímu 
členovi klubu 2800+ Dingu Lire-
novi, ale svou partii a tím i pozici 

Magnus Carlsen byl blízko triumfu.

Navara lovil formu.

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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světové jedničky udržel. Nešťast-
ným hrdinou naší další partiové 
ukázky se tak stane Peter Svidler, 
kterému se divže z ratingové mapy 
nepodařilo sebe samého vymazat. 
Ze svých prvních čtyřech partií 
všechny prohrál a divákovi bylo 
ruského velmistra a známého ko-
mentátora až líto.

PETER SVIDLER (2756)
vs. ROMAIN EDOUARD (2646)
Porto Carras (Řecko)
Evropský klubový pohár, 3. kolo
14. 10. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+r+-mk(

7zpp+-+-+p'

6-+p+-+-wq&

5zP-+-+p+-%

4-zP-zP-+-+$

3+Q+-+-zP-#

2-+-+-mK-zP"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

32.Df3?? Typický obrázek. Velmistr 
Svidler dosáhl relativně normální 
pozice, ale doběhl do časové tísně 
a pak se začaly dít věci.
Možná že bílému nebylo jasné, jak 
se bránit po 32.Kg1 Ve2, ale 33.h4 
zatím odráží všechny matové 
hrozby. Buď jak buď, vše je lepší 
než odevzdat takového pěšce, ja-
kým je h2!
32…Dxh2+ 33.Kf1 f4! Pozice se 
proti bílému králi nezadržitelně 
otevírá a Svidler už nepotřeboval 
vidět více.
0–1

Novoborským se mezitím podařilo 
svou mašinu znovu nakopnout 
a rozjet a po těsném vítězství 
v i v pátém kole nad izraelskou 
Beer Shevou dělili první místo 
a měli všechny šance na výborný 
výsledek. My si předvedeme hru 
Radka Wojtaszka, který mimojiné 
za svůj celkový výsledek na první 
šachovnici vybojoval i stříbrnou 
individuální medaili.

RADOSLAW WOJTASZEK (2727)
vs. ZAHAR JEFIMENKO (2641)
Porto Carras (Řecko)
Evropský klubový pohár, 5. kolo
16. 10. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7+-zp-+pzp-'

6-+Pzpn+-+&

5vLP+-+-+p%

4-+-+-+-+$

3zP-+-tr-+P#

2-+-+-+P+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Převahu v koncovce polský 
velmistr zrealizoval naprosto 
instruktivně!
32.Sxc7! Jxc7 33.b6 A pěšci 
jedou!
33…Vc3 34.Vxd6 Ja6 Takové duo, 
jaké má bílý na šesté řadě, se za-
stavit nedá a Wojtaszek realizuje 
naprosto nemilosrdně.
3 5 . V d 8 +  Ke 7  3 6 . Va 8  K d 6 
36…Vxc6 37.Vxa6 je vzhledem ke 
dvěma volným spojeným pěšcům 
bílého také marné.

37.b7! 

XABCDEFGHY

8R+-+-+-+(

7+P+-+pzp-'

6n+Pmk-+-+&

5+-+-+-+p%

4-+-+-+-+$

3zP-tr-+-+P#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Černý ještě mohl doufat v 37.Vxa6, 
kde po 37…Kxc6 38.a4 Kb7 se bílý 
tandem nestihne spojit, k dispozici 
je však mnohem účinnější medicína.
Po 37.b7 totiž nelze brát pěšce 
králem pro ztrátu věže po Vc8+ 
a ani 37…Vxc6 38.Vxa6! neslibuje 
černému slibné zítřky.
1–0

Petrohradský Svidler
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Dílo korunuje závěr, ale jeden 
z nejdůležitějších momentů přišel 
pro Novoboráky v předposledním 
utkání, kdy vyzvali dosud excelu-
jící tým italské Padovy. Po velkém 
boji skončil zápas remízou, jenže 
Nový Bor přišel o svůj delší kus 
lana doslova v cílové rovince, když 
indického velmistra Sasikirana 
postihla nevídaná šachová mlha.

KRISHNAN SASIKIRAN (2672)
vs. DANIELE VOCATURO (2615)
Porto Carras (Řecko)
Evropský klubový pohár, 6. kolo
17. 10. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7tR-+-+Rzpk'

6-+-+-+qzp&

5+-+-zp-+-%

4p+-+-+-+$

3+-+-+PzP-#

2-+-+-mKP+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

39.Vxg7+?? Naprosté zatmění 
mysli, po libovolném tahu věže po 
sedmé řadě by se musel černý ješ-
tě ohánět, aby dokázal, že se jeho 
dáma vyrovná bílým věžím. Tady 
se musel Sasi šeredně přepočítat.
39…Dxg7 Je jasné, že vyměnit na 
g7 nelze, protože pěšec a4 utíká, 
ale jinak bílý ztratil celou věž! I to 

se však stává a nejen amatérům, 
ale i nejlepším velmistrům.
40.Vxa4 h5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-wqk'

6-+-+-+-+&

5+-+-zp-+p%

4R+-+-+-+$
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41.g4? Záškodníka na h4 určitě 
bílý pouštět neměl, určité šance na 
remízu by si byl ponechal, kdyby 
se držel věží na polích h4 a e4. Pro 

černého není vůbec snadné udělat 
progres, zatímco nyní se může od-
píchnout od pole g3.
41…h4 42.Kg1 Dd7 43.Ve4 Dd2 
44.Kf1 Dc1+ 45.Ve1 Df4 Partie je po 
tahu g3–g4 už určitě pryč, bylo jen 
otázkou času, než se dáma do bílých 
valů proháčkuje.
46.Ve4 Dg3 47.g5 h3! A bílá pevnost 
se rozpadá. Škoda!
0–1

V už zmiňovaném zápase Valeren-
gy s Alkaloidem byl díky vítězství 
Norů odstaven od boje o medaile 
favorizovaný makedonský tým, 
před posledním kolem tak tým pod 
vedením kapitána Petra Bolesla-
va dělil druhé místo. V napjatém 
mači s ázerbájdžánským Odlarem 
Yurduem se vítězstvím dokázali 
vyšvihnout na mety nejvyšší, na ab-
solutní zlatý úspěch to však bohužel 
nestačilo. 

Probudili se totiž bohatýři z ruského 
Petrohradu i jejich lídr Svidler a ví-
tězstvím nad Nory si zajistili nejen 
stejný bodový zisk jako Novoboráci, 
ale i lepší pomocné hodnocení. Na 
AVE Nový Bor tak zbylo stříbro, 
což je i tak ve tvrdé konkurenci vy-
nikající úspěch, ale vtírá se otázka: 
nechyběl jen malinký kousek?

IM Tadeáš Kriebel
Foto: eurochess2018.com, Niki Riga

Sasikiran nešťastně zaváhal.

Viktor Láznička byl jednou z opor Boru.

http://eurochess2018.com
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ŠACHOVÝ VLAK

AUSTRALSKÝ EXPRES
pokračování ze strany 1

Již tradiční netradiční turnaj na 
českých i nečeských dráhách od-
startoval mávnutím průvodčího 
na pražském hlavním nádraží. 
Účastnická skladba byla bohatá – 
dorazili hráči i z tak vzdálených 
destinací jako Indie, Mexiko či 
Kanada a jen co vlak opustil brány 
hlavního města, zasedli za šachov-
nice k úvodním kolům turnaje.

Favorizovaná místa si na startovní 
listině uzmula zahraniční jmé-
na – ukrajinský mezinárodní mistr 
Chajeckij, Australan West Guy 
či švýcarský mistr Hindermann. 
Fungovala i přeshraniční šachově-
-politická spolupráce, když Ša-
chovým vlakem cestovala i členka 
vedení Slovenského šachového 
svazu Monika Motyčáková.

První zastávka byla dozajista os-
trou zkouškou a křtem ohněm, 
když vlak zakotvil v Ostravě a pa-
sažéři zamířili do víru nekoneč-
ných oslav krás života na Stodolní 
ulici či do brlohu ostravského bar-
da Nohavici v Heligonce. Dle do-
stupných informací obstáli účast-
níci se ctí a i americký šachista, 
jenž musel vlak stíhat v taxíku, 
ještě před polskými hranicemi do-
kázal za dramatických okolností 
naskočit zpět na palubu parního 
oře.

Náročná prohlídka černé perly 
republiky možná zamíchala i hrou 
na šachových stolcích, když fa-
voriti začali ztrácet první kytičky. 
Chléb se lámal v šestém kole, 
kde Australan Guy porazil dosud 
vedoucího Američana Kinga a ná-
sledně dokázal odrazit i nápor 
nasazené jedničky Chajeckého. 
Kritickou cestu z Varšavy do Kra-
kova tak přežil ve zdraví a famózní 
finiš čtyř výher za sebou mezi 

Krakovem, Hradcem Králové a Pra-
hou byl naprosto nedostižitelný.

Guy West se tak stal naprosto za-
slouženým vítězem letošního roč-
níku Šachového vlaku, pomocné 
hodnocení vyneslo na druhé místo 
Kinga a na bronz Chajeckého. 
Nejlepším Čechem se stal Ladislav 
Winkelhofer na 17. příčce, ostatně 

jako zaměstnanec Českých drah 
měl nespornou výhodu znalosti 
terénu. Osmá skončila slovenská 
funkcionářka a reprezentantka 
Motyčáková, jež byla zároveň nej-
lepší ženou.

Juniorskou kategorii ovládla Ame-
ričanka Paulsen a skokanem tur-
naje se stal francouzský šachista 

Souboj generací

Ředitel vlaku Pavel Matocha zahajuje turnaj.
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Broume, který předvedl výkon 
o 1169 lepší, než by napovídalo 
jeho elové ohodnocení. Novinkou 
byla letos soutěž v řešení šacho-
vých úloh – každý účastník měl 
45 minut na 12 těžkých dvojtažek, 
o kterou vás nemůžeme ochudit.

Polovina účastníků vyřešila pouze 
dvě a méně úlohy, nemusíte tedy 
mít žádné obavy. Vítěz soutěže 
Alexander King však správně vy-
řešil všech dvanáct diagramů. Nad 
výkonem kroutil hlavou i organi-
zátor soutěže Marek Kolčák, po-
dle nějž by se měl King zúčastnit 

šampionátu v řešení úloh, jelikož 
má zjevně pro tuto disciplínu vý-
borné předpoklady. A jak dopad-
nete v našem malém mistrovství 
vy, čtenáři? Ve všech úlohách dává 
bílý mat druhým tahem. Správné 
řešení úloh najdete na straně (15).

Příští Šachový vlak se uskuteč-
ní od pátku 11. října do úterý 
15. října 2019. Rezervujte si termín 
ve svých diářích! Trasa pro příští 
rok bude oznámena v prosinci.

IM Tadeáš Kriebel za notného 
přispění Pavla Matochy

Kanaďan Pisanski

Vítěz přebral trofej z rukou Vlastimila Horta.

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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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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FALL CHESS CLASSIC

BAREVNÝ AMERICKÝ PODZIM
V kolébce novodobého americ-
kého šachu Saint Louis bují čer-
nobílý život i na podzim. Zorné 
pole organizátorského týmu ani 
zdaleka nekončí u elitních akcí 
typu Sinquefield Cupu, kde se 
představuje opravdu nejužší 
světová špička, ale organizuje 
se opravdu od podlahy a třeba 
i amerických dorosteneckých 
soutěží.

My nakoukneme do vyšší střední 
třídy a jednoho ze čtyř turnajů roč-
ních období, tentokrát podzimní-
ho, kam se sjelo 20 hráčů do dvou 
uzavřených turnajů, zajímavý mix 
zahraničních jmen a domácích 
hráčů tak jednoznačně slouží jako 
výborná příležitost se ukázat.

Domácí hvězdy však růžky vy-
soko nevystrčily a poháry pro 
vítěze budou putovat do zahraničí. 
V silnější skupině po osmi kolech 
jednoznačně dominovala zkušená 
ruka Alexeje Drejeva, známého 
trenéra a teoretika (ostatně jednou 
přednášel i na českém mužském 
reprezentačním soustředění). 
V úvodu nastřádal dvě výhry, 
jednu i s oblíbeným šachovým ko-
mentátorem Kanaďanem Erikem 

Hansenem a poté nasadil k zá-
věru, jemuž nikdo nemohl čelit, 
když nejprve deklasoval domácího 
(S)Lendermana.

ALEKSANDER LENDERMAN (2626)
vs. ALEXEJ DREJEV (2649)
Saint Louis (USA), St. Louis Fall A
7. kolo, 16. 10. 2018
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Bílá dáma se trestuhodně zatou-
lala na h4 a černý toho perfektně 
využije.
21…g5! Nejdříve ji ještě více 
omezí.
22.Dh3 g4 23.Dh4 Je7!
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a potom ji odloví! Hrozí smrtelně 
nebezpečné …Jg6, proti čemuž 
není obrany! Strašlivá katastrofa 
takřka ve dvaceti tazích a bílými!
Bílý by mohl zkusit uvolnit dámě 
nějaký prostor po 23…Je7 24.Jh5, 
to ale zase pouští jiné políčko: 
24…Jf5! 25.Jxf6+ Vxf6 26.Dh5 g6! 
27.Dxg4 Sxh2+ a bílá královská 
pevnost je v troskách, může násle-
dovat ještě 28.Kh1
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28…Jg3+! 29.Kxh2 Jxf1+ s brz-
kým matem nebo ztrátou celé bílé 
armády.
0–1

Finiš pokračoval překabátěním 
miláčka domácího publika a na-
sazené jedničky Robsona, když 
doslova a do písmene fischerovsky 
přelstil svého soupeře v koncovce 
pěšce a střelce proti jezdci – analo-
gická koncovka s volným věžovým 
pěšcem, jehož nešlo zastavit, totiž 
vznikla v zápase Fischer – Taj-
manov v roce 1971. S bodovým 
náskokem do posledního kola tak 
už není mnoho co řešit, jediného 
pronásledovatele Bruzona navíc 
už Drejev porazil. 

Pro domácí je turnaj docela hoř-
ký, jen dvěma (v obou turnajích) 
se podařilo prorazit přes padesát 

Zkušený Alexej Drejev Hammerovi se nedaří.
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procent. V áčku se mimochodem 
příliš nedaří ani Jonu Ludvigu 
Hammerovi, známému sekun-
dantovi mistra světa Carlsena, 
či Dariuszu Swierczowi. Polský 
velmistr po vzoru mnoha svých ša-
chových krajanů zdá se zakotvuje 
v USA a poslední příčka ukazuje, 
že šachy u kdysi obrovské naděje 
polského šachu postupně odplou-
vají do vedlejšího přístavu.

V „béčkové“ skupině je situace 
již úplně jasná, nedostižitelný ná-
skok má Armén Gabuzjan. Svoje 
si poctivě odpracoval a se čtyřmi 
výhrami z prvních pěti kol bylo 
takřka nemožné představit si, že 
by jej o prvenství mohl kdokoliv 
připravit. Jen se podívejte, jak jeho 
baterie zdrtila indického velmistra 
Ashwina.

HOVHANNES GABUZJAN (2592)
vs. JAYARAM ASHWIN (2494)
Saint Louis (USA), St. Louis Fall B
2. kolo, 11. 10. 2018
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Bílý má sice figuru méně, ale čer-
ný král je nahý v trní.
32.Db2! Připravuje se na zabijácký 
úder po dlouhé diagonále, proti 
němuž není rozumné obrany.

32…Vb8 I po takovém tahu jako 
…Sg7 by přišel obrat z partie.
33.Ve8+! 
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Všechno na mat!
33…Vxe8 34.Dh8+ Dáma bude na 
královském křídle řádit jako kuna 
v kurníku.
34…Kf7 35.Dh7+ Kf8 36.Dxh6+ 
Po kolovrátkovém manévru dá-
mou přijde mat na g7. Tomu se 
říká dámská baterie artilerie!
1–0

Jak se ukázalo, arménská naděje 
mohla úplně vypustit už poslední 
dvě kola – v osmém utkání sice 
bolestně černými figurami pro-
hrála, suverénní náskok ale nikdo 
stáhnout nedokázal a vytěžit více 
jak jeden bod z posledního kola 
nedokáže ani Chuck Norris. I po-
kud jste se už vyčerpali řešení úloh 
ze Šachového vlaku, závěrečná 
kombinace nemůže nezanechat 
úsměv na tváři.

AKSHAT CHANDRA (2471)
vs. HOVHANNES GABUZJAN (2592)
Saint Louis (USA), St. Louis Fall B
8. kolo, 17. 10. 2018
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Černý hodně neopatrnou hrou 
ztratil svého jezdce, kterému ne-
zbyl žádný ústup, a tato pozice už 
je úplně ztracena. Přesto je řešení 
z partie
32.Sh7+! půvabné, není- l iž 
pravda?
32.Sh7+ totiž vede k vynucenému 
zisku dámy či matu: 32…Dxh7 
33.Vxe8+ Kf7 34.Dxh7++–
1–0

IM Tadeáš Kriebel
Foto: stránky pořadatelů

Hovhannes Gabuzjan

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
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19. 10. – 1. 11. 2018
Chalkidiki (Řecko). Mistrovství 
světa mládeže do 18 let. O zlato 
bude bojovat nejmladší český vel-
mistr Van Nguyen.
worldyouth2018.com

20. 10. 2018
Brno. O pohárek BVK. 17. ročník 
mládežnického turnaje v rapid ša-
chu pro šachisty narozené r. 2003 
a mladší. Švýcarským systémem 
na 7 kol tempem 2 × 15 minut.
Neklan Vyskočil
Tel.: 774 256 842
neklanv@seznam.cz
skduras.cz 

21. 10. 2018
Začátek prvních šachových lig.

26.–29. 10. 2018
Janské Lázně. Pohár Penzionu 
Protěž. Trojboj v rapidovém, bles-
kovém a Fischerově šachu o putov-
ní pohár Penzionu Protěž.
Jaroslav Šmíd
Tel.: 603 954 960
jarda.smid292@gmail.com
sklipa.com 

27. 10. 2018
Lomnice nad Popelkou. Memoriál 
Vladimíra Mikuleho. Turnaj v ra-
pid šachu švýcarským systémem na 
9 kol tempem 2 × 15 minut na partii.
Václav Volman
v.volman@gmail.com
sachylomnice.tode.cz 

27. 10. – 1. 11. 2018
Kouty nad Desnou. Mistrovství 
Moravy mládeže. Postupová soutěž 

mládeže do 16 let v klasickém šachu 
a doprovodné otevřené turnaje.
Jiří Novák, Tel.: 608 830 041
jiri.novak@sachyorlova.cz 
chess.cz 

27. 10. – 3. 11. 2018
Harrachov. Mistrovství Čech do 
16 let. Kvalifikace na mistrovství 
ČR mládeže do 16 let pro západní 
část republiky plus doprovodné 
otevřené turnaje.
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364
chess.svetla@seznam.cz 
chess.cz

3. 11. 2018
Jince. Turnaj jineckých nadějí 
a Přebor ZŠ Jince. O putovní po-
hár KR KČP v šachu. Turnaj pro 
hráče ročníku 2002 a mladší.
Miroslav Maršálek
Tel.: 702 067 510
miroslav.marsalek@volny.cz
jince.pionyr.cz 

3.–4. 11. 2018.
Česká šachová extraliga, 1.–2. kolo.

3.–16. 11. 2018
Santiago de Compostela (Španělsko). 
Mistrovství světa mládeže do 12 let.
wccc2018.com 

9.–28. 11. 2018
Londýn (Anglie). Zápas o titul 
mistra světa. Magnus Carlsen 
bude obhajovat svůj titul šampióna 
před Američanem Fabianem Caru-
anou v zápase na 12 partií v klasic-
kém šachu.
london2018.worldchess.com 

10. 11. 2018
Teplice. 40. ročník šachového 
turnaje žákovských družstev. 
Soutěž čtyřčlenných družstev slo-
žených z hráčů narozených r. 2003 
a mladších. Švýcarským systémem 
na 7 kol tempem 2 × 20 minut 
+ 5 s/tah na partii.
Vladimír Hadraba, 
Tel.: 603 244 008
v.hadraba@volny.cz
nss.cz 

10.–17. 11. 2018
Brno. Open Brno 2018. Otevřený 
turnaj série Czech Tour, švýcar-
ským systémem na 9 kol tempem 
2 × 1,5 hod + 30 s/tah na partii. 
Doprovodnými událostmi jsou klá-
ní v rapidovém a bleskovém šachu.
Jan Mazuch, Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz 
czechtour.net

14.–18. 11. 2018
Most. Mistrovství Čech do 8 a 10 let. 
Přebory nejmladších ročníků dopro-
vázené otevřeným turnajem.
Miroslav Körschner
Tel.: 739 237 029
korschner@seznam.cz
chess.cz 

17. 11. 2018
Brno. Akademické mistrovství 
České republiky v bleskovém ša-
chu. Přebor vysokoškoláků, hrán 
švýcarským systémem na 13 kol 
tempem 2 x 3 minuty + 2 s/tah 
plus doprovodný otevřený turnaj.
Josef Kratochvíl
ttucnakk@seznam.cz 
chessteambrno.cz 
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KALENDÁRIUM

ŘEŠENÍ ÚLOH ZE STR. 10:
1: 1. Dd8!; 2: 1. Df8!; 3: 1. Db8!; 4: 1. De7!; 5: 1. De1! 6: 1. Ve6!; 7: 1. Jd3!; 8: 1. De1!; 9: 1. Vb8!; 10: 1. Dg7!; 
11: 1. Kg5!; 12: 1. Va6!
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