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EXTRALIGA

TABULKA SE PROJASŇUJE
Víkendové extraligo-
vé dvojkolo potvrdilo 
sílu Nového Boru, 
který si v tabulce vy-
bojoval pětibodový 
náskok. Bez bodu 
naopak zůstává dvo-
jice Litovel a městský 
klub Lysé nad La-
bem. Hrálo se v Pra-
ze, Ostravě, Litovli 
a Frýdku-Místku.

pokračování na straně 8

ČÍNSKÁ ZDVOŘILOST

Simult8nka Wang Hao

Čínský velmistr Wang Hao, který 
v české extralize hájí barvy Nového 
Boru, odehrál tento týden v praž-
ském hotelu Don Giovanni malou 
simultánku proti tuctu soupeřům. 
Cenný skalp hráče z klubu 2700+ 
si vybojovali předseda Šachového 
svazu ČR Viktor Novotný a kapitán 
novoborského týmu Petr Boleslav. 
Číňan projevil velkou sociální inteli-
genci, anebo v Novém Boru jsou pro-
stě i bafuňáři kvalitními šachisty :-).

TRÉNUJTE  
POD DOHLEDEM 
VELMISTRA!
Ještě do pondělí 
22. ledna je mož-
no přihlásit se na 
tréninkový kemp 
vedený zkušeným 
trenérem, extraligovým hráčem 
GM Petrem Neumanem. Kemp 
proběhne v Teplicích v hotelu 
Panorama. Kromě Neumana se za-
pojí i skvělí krajští trenéři Jan Balín 
a Jiří Dufek a pozvání přijali i ve-
lezkušený teplický trenér Vladimír 
Hadraba a silný hráč, mladý aktivní 
trenér, Jan Rubeš. Na vyčištění hlav 
od šachu jsou připravené sportovní 
aktivity. K dispozici bude tělocvič-
na, fitko a pingpongový stůl. Více 
informací ZDE.

WIJK AAN ZEE

KDO VLASTNĚ 
HRAJE WIJK?

Získá Viši Anand (vpravo) nebo Magnus 
Carlsen (vlevo) historický „wijkový“ 
rekord?

První letošní šachový svátek 
turnaj Tata Steel v nizozem-
ském Wijk aan Zee je v plném 
proudu. Analýzám a výsled-
kům se budeme plně věnovat 
v příštím dvoučísle. Dnes se 
podívejme spíš na zajímavé 
zatím neznámé zápletky, které 
letošní Wijk nabízí. Například 
zda se povede Viši Anandovi, 
případně Magnusi Carlsenovi 
zvítězit a stát se tak jediným 
hráčem v historii, kterému se 
to podařilo šestkrát. Oni dva 
jsou totiž jediní, kteří drží pr-
venství s počtem 5 vítězství. 
Obhájit titul se pokouší Wesley 
So, kterému na konci roku 
2016 vycházelo téměř vše, na 
co sáhl, a formu si udržel i na 
minulém ročníku Tata Steel, 
který vyhrál. Potom však přišel 
úpadek, podaří se mu najít for-
mu a obhájit titul? 

pokračování na straně 2
Týmy 1. ŠK Novoborský a Slavia Brno si kromě vzájemného 
zápasu užily i společný oběd a přítomnost Miss ČR 2004 
PharmDr. Jany Doleželové.
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Petr Neuman

http://www.ukss.cz/sezona/2017-2018/zimn-kemp-v-teplick-panoram-s-velmistrem-petrem-neumanem
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V PRAZE SE STĚHOVALO

Petr Neuman

Kvůl i  rekordní 
účasti 343 hráčů 
z 38 zemí se hrací 
sál Openu Praha 
musel přesunout 
o pár metrů dále 
do kongresového 
sálu Olympik Tri-

star. V rámci festivalu se hrají čtyři 
turnaje, dva v klasickém tempu, 
jeden rapid a jeden bleskový tur-
naj. Nejpočetnější výpravy přijely 
z Ruska (35 hráčů), Norska (28) 
a Indie (17). Rapid turnaj vyhrál 
se ztrátou pouhé půlky šachista ze 
Singapuru FM Sivakumar Ashvin. 
V bleskovém tempu byl nejlepší 
XX dopsat. V době uzavírky tohoto 
vydání Šachového týdeníku bylo 
z hlavního turnaje odehráno pět 
kol a průběžné prvenství patřilo 
GM Hannesu Stefanssonovi z Is-
landu před dvěma Slováky, GM 
Mariánem Jurčíkem a GM Milanem 
Pacherem. Nejlepším a zároveň 
nejvýše nasazeným Čechem byl 
GM Petr Neuman, kterému patřila 
7. příčka průběžného pořadí a na 
své soky na průběžné bedně ztrácel 
půlbod, celý bod pak na prvenství. 

STUPNĚ VÍTĚZŮ PRO KOVALENKA

Igor Kovalenko

V estonském Tal- 
linu se o víkendu 
13. a 14. ledna 
konal 27. ročník 
Keresova memo-
riálu. Jednalo se 
o jedenáctikolový 
rapid turnaj švý-

carským systémem. Hlavní cenou 
pro vítěze bylo 1500 €. Tuto výhru 
získal Rus Maksim Chigaev 9/11. 
Stříbrnou medaili získal Kirill 
Stupak z Běloruska 9/11 a třetí byl 
Igor Kovalenko z Lotyšska 8,5/11. 
O den dříve dokázal v bleskovém 
turnaji potvrdit roli favorita Igor 
Kovalenko, který zvítězil ve všech 
9 partiích a vyhrál s náskokem 
celých dvou bodů. Nad soupeři se 
neslitoval ani v posledních dvou 
kolech, kde mu stačilo remízovat 
k jistému vítězství. Výsledky na 
ChessResult rapid, blesk.

2. LIGY V POLOVINĚ
O uplynulém víkendu měly 
2. ligy na pořadu šesté kolo. Na 
čele 2.  ligy A nedošlo na čele 
k žádným změnám, vedení si 
udržel tým TJ Šakal Kozolupy 
o pouhý bod před TJ Tatranem 
Pobořany z.s. Ve 2. lize B dál 
kraluje tým Zikuda Turnov B, 
který v tomto kole porazil své-
ho největšího soka TJ Kobylisy, 
který byl také beze ztráty bodu. 
I ve 2. lize C dokázala zvítězit 
družstva z čela TJ Spartak Vla-
šim a TJ Pankrác B. Obě družstva 
mají 16 bodů, ovšem Vlašim má 
navíc odehráno jedno kolo. Ve 
2. lize D je bez ztráty kytičky 
družstvo 2222 ŠK Polabiny C. 
Polabiny po ztrátě svých proná-
sledovatelů mají již šestibodový 
náskok. Ve 2. lize D je situace 
daleko napínavější. První ztrátu 
si připsalo družstvo TJ Slavia 
Kroměříž po remíze s ŠK Garde 
Lipovec. První porážku si připsa-
la Moravská Slavia Brno B, a tak 
má Kroměříž jenom bod náskok 
na druhého a třetího. A do třetice 
ve 2. lize F je zatím stoprocentní 
tým, kterým je ŠK Slavia Orlová 
A. V závěsu vyčkává na zaváhání 
ŠK Slavoj Poruba B s dvoubo-
dovou ztrátou. Za všechny pěk-
né druholigové partie ukázka 
k zamyšlení. 

Jaký je nejlepší tah za černého?

Otakar Horák (2136)  
vs. Tomáš Fráňa (2115)
Ml. Boleslav, 2. liga B 17/18
Sokol Ml. Bl. – ŠK AD Jičín
6. kolo, 14. 1. 2018
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pokračování ze strany 1

Jedinou účastnicí A turnaje je ženská 
světová jednička Chou-I-fan.

Turnaj je také výbornou pří-
pravou na Turnaj kandidátů, 
protože se hraje na 13 kol, proti 
těm nesilnějším soupeřům, 
zatímco v Turnaji kandidátů se 
odehraje pouze o partii více. 
Ve Wijku v A turnaji hraje cel-
kem pět účastníků letošního 
březnového Turnaje kandidátů: 
Wesley So, Fabiano Caruana, 
Šachrijar Mamedjarov, Vladi-
mir Kramnik a Sergej Karjakin. 
Jaká budou hrát zahájení? 
Pojmou Wijk jako generálku 
pro Turnaj kandidátů? Nebo si 
naopak budou chtít své tajné 
zbraně šetřit, střežit a schovat? 
Jedním z účastníků je také 
Wei Yi, který je často srovná-
ván s Magnusem Carlsenem 
vzhledem k jeho šachovému 
vývoji. V některých fázích byl 
ve svém věku dokonce ratin-
gově výše než ve stejném věku 
současný mistr světa, avšak od 
roku 2015, kdy dosáhl ratingu 
2737, zastavil. Podaří se mu 
zvítězit v turnaji, který Carlsen 
vyhrál již 5×? Velkou šanci na 
úspěch mají také hráči repre-
zentující Rusko, protože se 
turnaje účastní hned čtyři, což 
se naposledy stalo v roce 2005. 
Letos se z Rusů o vítězství bu-
dou snažit Vladimir Kramnik, 
Peter Svidler, Sergej Karjakin 
a Maxim Matlakov. Sledujte, 
užívejte a těšte se na další Ša-
chový týdeník, kde to všechno 
dopodrobna probereme!

http://www.chess-results.com/tnr323329.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr323328.aspx?lan=1&art=1&rd=9&wi=821
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28…Vxc3! Černý sebral dalšího 
pěšce a zároveň pokryl střelce. 
29.Sd1?? I toto pokračování 
však umožňuje černému rovnou 
matit. 29.Dxc3?? Věž je tabu 
pro 29…Dc1#; Po pokrytí slabé 
první řady se černý soustředí na 
druhou. 29.Sg3? Sf5 hrozí Vc2 
30.Db2 Dxb2+ 31.Kxb2 Vc2+–+ 
se ziskem figury; Jedinou šancí, 
jak neutrpět další ztráty, bylo 
29.Va4! Sxa4 30.Dxc3 Dxc3+ 
31.Sxc3 kde má černý sice dva 
pěšce, ale bílý by ještě s dvojicí 
střelců mohl hrát.
29…Sb3! 30.Kb1 30.Sxb3 Vc1+ 
31.Dxc1 Dxc1#; 30.Dxc3 Dxa2#
30…Vc1+ 0-1

TŘÍKRÁLOVÁ ROŠÁDA

Martin Dvořák

S e d m ý  r o č n í k 
turnaje Tř íkrá-
lová  rošáda  s i 
do Citova přijela 
díky posílenému 
cenovému fondu 
zahrát plná osm-
desátka hráčů. 

Obdivuhodný výkon v devíti-
kolovém rapid turnaji předvedl 
Martin Dvořák (2214) z Kromě-
říže. Kromě remízy v 6. kole 
všechny své soupeře přehrál. Bez 
taktizování v posledních kolech 
získal 8,5 bodu a s náskokem 1,5 
bodu suverénně zvítězil. Za ním 
se seřadila trojice Petr Kičmer, 
FM Tomáš Cagašík a Jan Mikeš. 
Turnaj se nevydařil všem třem 
zúčastněným mezinárodním mi-
strům. IM Šimáček, IM Sosna ani 
IM Bureš na stupně vítězů nedo-
sáhli, tak tak se vešli do první de-
sítky. Výsledky na ChessResults.

SOUTĚŽ

Vladislav Buňka

Šachový svaz ČR 
v y p s a l  s o u t ě ž 
v řešení šacho-
vých úloh. Byly 
vybrány tři úlo-
h y  V l a d i s l a v a 
Buňky, který byl 
30. 12. 2017 uve-

den do síně slávy ŠSČR. Kromě 
publikací. které vydal, je také 
mezinárodním rozhodčím FIDE 

pro pomocné maty, samomaty 
a studie. Dále také reprezento-
val Českou republiku na třech 
mistrovstvích světa v řešení 
šachových problémů. Vybrané 
tři úlohy jsou na mat druhým 
tahem, samomat druhým tahem 
a pomocný mat druhým tahem. 
Řešení těchto úloh lze posílat 
do 26. 1. 2018 na adresu milan.
petras@chess.cz. Do slosování 
o věcné ceny budou zařazeny 
všechna řešení s alespoň jednou 
správně vyřešenou úlohou. Více 
informací a zadání úloh se dočte-
te na stránkách ŠSČR. 

TŘIKRÁT NEJ

Arkadij Naiditsch

16. ročník me-
z i n á r o d n í h o 
velmistrovského 
O p e n u  v  D i l l í 
by l  l e tos  p lný 
r ů z n ý c h  N E J . 
Podařilo se pro 
všechny kategorie 

získat celkový cenový fond 7 777 
777 indických rupií (ccc 2 550 
000 Kč). Bylo to také poprvé, co 
se zde ukázal hráč s ratingem 
přes 2700 bodů, tímto hráčem 
byl Ázerbájdžánec GM Arkadij 
Naiditsch (2701), který turnaj 
s náskokem půlbodu vyhrál. 
A rekordní byl také počet letoš-
ních účastníků, který se vyšplhal 
až na 2300 hráčů z celého světa. 

Gukesh D vs. Gupta Abhijeet
Dilí International Open 2018, 3. kolo

XABCDEFGHY
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24.Vf6! Bílý má iniciativu, vyhrá-
no však proti takovému soupeři 
ještě nemá. 

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://chess-results.com/tnr325342.aspx?lan=4&art=1&wi=821
mailto:milan.petras@chess.cz
mailto:milan.petras@chess.cz
http://www.chess.cz/soutez-v-reseni-uloh-vladislava-bunky/
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24…Sc5+ 25.Kh1 Sh3 Abhijeet 
Gupta, ač byl v horší pozici, 
přesto se snaží hrát aktivně. Jeho 
soupeř D Gukesh byl navíc v ča-
sové tísni a toho se snaží Gupta 
využít. 
26.Sc3 Ve2 27.Sf3?! Dobré bylo 
také 27.Vxg6+ Kf7 28.Vc6! Vxe4 
29.Vxc5 
27…Ve3 28.Sd2?! Lepší bylo 
28.Sd5+! Kg7 29.Vf7+ Kh8 
(29…Kh6 30.Sd2+-) 30.Sxa5± 
28…Kg7! 29.Sxe3?! Sxe3 30.Ve1 
Kxf6 31.Vxe3 Teď už pozice 
nejen že vypadá remízově, ale 
dokonce má černý mírně navrch 
díky aktivnímu králi. 
31…Vd8 32.Kg1 Sf5 33.Vc3 Vd2 
34.Vc6+ Ke7 35.Vxc7+ Kd6 
36.Vc6+ Kd7 37.Vc5 e4 38.Sg2? 
Zachránit se bílý mohl pomocí 
38.Sxh5! e3 39.Sf3= 
38…e3 39.Kf1? To je hřebíček do 
rakve, ale ani jiné tahy by k zá-
chraně už nevedly. 
39…Sg4 40.Vd5+ Ke6 41.c4 
Vd1+! 42.Vxd1 e2+ 0-1 Černý 

sice partii otočil a vyhrál, ale 
tyto problémy s poměrně slab-
ším hráčem předznamenaly, že 
jeden z velkých favoritů na ví-
tězství na konci turnaje o příčky 
nejvyšší nebojoval. Výsledky na 
ChessResults.

TURNAJ MLÁDEŽNÍKŮ

T. Harutyunian

Ve  S p o j e n ý c h 
arabských emi-
rátech se konal 
netradiční open, 
k t e r ý  b y l  p r o 
hráče do 20 let. 
C e n o v ý  f o n d 
25 000 USD nalá-

kal spoustu mládežníků, mimo 
jiné také nejmladšího velmistra 
současnosti. Tím je třináctiletý 
Nodirbek Abdusattorov. Toho 
však v předposledním kole 
porazil pozdější vítěz turnaje 
Tigran Harutyunian z Arménie, 
který získal celkem 7,5 bodu z 9 
partií. Stejný počet bodů získal 
i druhý Diptayan Ghost z Indie. 

O půl bodu méně měl třetí Ary-
an Gholami z Íránu. Nodirbek 
Abdusattorov získal také 7 bodů, 
což mu vyneslo čtvrté místo. 
Mimo hlavního turnaje se konal 
také turnaj v blesku. Šanci na 
double měl Tigran Harutyu- 
nian, v bleskovém šachu byl 
však na pomocné hodnocení za 
vítězným Aryanem Gholamim. 
Výsledky na ChessResult. 

MEMORIÁL 
VLADIMIRA DVORKOVIČE
V rámci memoriálu Vladimira 
Dvorkoviče se 13. a 14. ledna konal 
v ruském Taganrogu rapid turnaj 
na 11 kol švýcarským systémem. 
Tempo hry bylo 15 minut na 
partii + 10 sekund za každý tah. 
Na třetím místě se umístil Alexej 
Goganov 8,5/11. Druhé místo 
obsadil Sanan Sjugirov 8,5/11. Ví-
tězem se stal Alexej Pridorožnij se 
ziskem devíti bodů. Výsledky na 
ChessResults. 

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

Spojuje místa i lidi

PRAHA–BRATISLAVA
PRAHA–BUDAPEŠŤ

inzerce_sachovy_tydenik_Metropolitan_2017_A5_210x148_CB_v02_tisk.indd   1 23/11/17   09:17

http://www.chess-results.com/tnr315836.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr315836.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr319137.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=ARM&turdet=YES&flag=30&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr325281.aspx?lan=5&art=1&rd=11&wi=821&turdet=YES
http://www.chess-results.com/tnr325281.aspx?lan=5&art=1&rd=11&wi=821&turdet=YES
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ANKETA CHESSBASE

SVĚTOVÍ NEJ
„Netuším, co ten Navara kouří, 
ale dal bych si to taky,” hodnotil 
velmistr Nigel Short Navarovu 
partii z turnaje v Bielu 2015, která 
vyhrála v anketě světoznámého ša-
chového serveru ChessBase.com 
Partii roku 2015 (Navara v partii 
porazil polskou jedničku Rado-
slawa Wojtaszka). I letos, ostat-
ně jako každý rok, ChessBase 
vyhlásila anketu o šachové NEJ 
z uplynulého roku a opět se soutě-
žilo v několika kategoriích. Vítěze 
z nominací sestavených šachový-
mi odborníky ChessBase vybírali 
čtenáři, šachisté a nadšenci, kteří 
měli po zaregistrování se možnost 
hlasovat přímo na webu ChessBa-
se. Letos žádný Čech v nominaci 
nebyl, tahy a partie ovšem byly 
opět skvostné. Vyhlašoval se tedy 
hráč, hráčka, koncovka, partie 
a tah roku ve světovém měřítku. 
V kategorii tah roku zvítězil s 30 % 
hlasů Narayanan Sunilduth Lyna 
s následující ukázkou. 

DARIUSZ SWIERCZ (POL) 
VS. NARAYANAN S. LYNA (IND)
Aeroflot Open 2017, 4. kolo

XABCDEFGHY
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33…f6!! 34.exf6 34.gxf6 Kxh6–+
34…f3+! 35.Kg1 35.Kxf3 Jxg5+! 
36.Kg2 (36.Sxg5 Dh3#) 36…Dh3+ 
37.Kg1 Jf3# 
35…Jxg5! Hrozí 36…Dh3 s dalším 
37…Dg2 mat. 
36.Da2 Dh3 37.Dg8+ Vxg8 38.Ve7+ 
Kh8 1-0 38…Kxh6?? 39.Sxg5# 

Kompletní nominace pro tah roku. 

V kategorii koncovka roku zvítě-
zila koncovka, ve které černými 
vyhrál Maxime-Vachier Lagrave 
nad Magnusem Carlsenem ve 
4. kole Sinquefield Cupu. Koncov-
ka získala 27 % hlasů. 

MAGNUS CARLSEN (2822) 
vs. MAXIME-V. LAGRAVE (2791)
Saint Louis (USA)
5. Sinquefield Cup 2017, 4. kolo
5. 8. 2017

Maxime-Vachier Lagrave vstupo-
val do koncovky s kvalitou více. 
Díky tomu i přes komplikace, 
které mu jeho soupeř chystal, si 
držel stále výhodu. Nejprve musel 
sice kvalitu vrátit za bílého nově 
postavenou dámu. Ovšem i tak po-
kračoval s výhodou, protože měl 
pěšce více. Magnus Carlsen měl 
sice střelce proti jezdci, ale pěšec 
navíc byl rozhodující. MVL v závě-
ru pozici ještě jednou transformo-
val a odevzdal svého pěšce navíc, 
získal za to ale postouplého pěcha 
podporovaného jezdcem i králem. 

Na druhé straně šachovnice bílého 
převaha pěšců dva na jednoho už 
nebyla rozhodující.

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7zp-+-+k+-'

6Pzp-+-+-+&

5+Lzpr+pvLp%

4-+N+-+-zP$

3+-zPn+R+-#

2KzP-+l+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

49.Sxd8 Sxf3 50.Sxb6 axb6 
51.Sc6 Se4 52.a7 Vd8 53.Jd6+ 
Vxd6 54.Sxe4 Vd8 55.a8D Vxa8+ 
56.Sxa8 Je5 57.Kb3 f4 58.Kc2 Kg7 
59.Kd2 Jg6 60.Kd3 Jxh4 61.Ke4 
f3 62.Ke3 Kf6 63.b4 c4 64.Sd5 Kf5 
65.Sxc4 Kg4 66.Kf2 Jg6 67.Se6+ 
Kf4 68.Sf7 Je5 69.Sxh5 Jd3+ 
70.Kf1 Kg3 71.Sf7 Jf2 
0–1
Kompletní nominace na koncovku 
roku. 

Partii roku jednoznačně ovlád-
la výhra Lirena Ding černými. 

Velmistři Magnus Carlsen vs. Maxime-Vachier Lagrave se postarali o koncovku roku 2017.

https://en.chessbase.com
https://en.chessbase.com/post/what-was-the-move-of-the-year-2017
https://en.chessbase.com/post/which-is-the-endgame-of-the-year-2017
https://en.chessbase.com/post/which-is-the-endgame-of-the-year-2017
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Soupeřem mu byl Jinshi Bai. Tuto 
úžasnou partii sehráli soupeři na 
Čínském týmovém šampionátu 
v 18. kole. Partie získala 38 % hlasů.

Tato partie začala poměrně nor-
málně jako Nimcovičova indická 
obrana. Ding Liren však již tahem 

10…g5 naznačil, že se žádná po-
klidná partie hrát nebude. Vrcho-
lem byla oběť dámy za věž a figuru 
v 15. tahu. U této výměny zároveň 
zadržel soupeřova krále v nebez-
pečných vodách. Ač měl bílý ma-
teriální převahu, kterou po zbytek 
partie navyšoval především tím, že 
jeho naháněný král po cestě zobal 
soupeřovi pěšce, tak jeho pozice 
byla beznadějná. Černému po 
zbylých 17 odehraných tazích vše 
až neuvěřitelně vycházelo, a tak se 
jeho soupeř ve 32. tahu vzdal, pro-
tože matu již nešlo zabránit.

JINSHI BAI (2585) 
vs. DING LIREN (2759)
Šampionát Číny, 18. kolo
4. 11. 2017

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Jf3 
0–0 5.Sg5 c5 6.e3 cxd4 7.Dxd4 
Jc6 8.Dd3 h6 9.Sh4 d5 10.Vd1 g5 
11.Sg3 Je4 12.Jd2 Jc5 13.Dc2 d4 
14.Jf3 e5 15.Jxe5 

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-+p+-'

6-+n+-+-zp&

5+-sn-sN-zp-%

4-vlPzp-+-+$

3+-sN-zP-vL-#

2PzPQ+-zPPzP"

1+-+RmKL+R!

xabcdefghy

15…dxc3!! Od tohoto momentu 
je to nádherná přehlídka takti-
ky. 16.Vxd8 cxb2+ 17.Ke2 Vxd8 
18.Dxb2 Ja4 19.Dc2 Jc3+ 20.Kf3 
Vd4 21.h3 h5 22.Sh2 g4+ 23.Kg3 
Vd2 24.Db3 Je4+ 25.Kh4 Se7+ 
26.Kxh5 Kg7 27.Sf4 Sf5 28.Sh6+ 
Kh7 29.Dxb7 Vxf2 30.Sg5 Vh8 
31.Jxf7 Sg6+ 32.Kxg4 Je5+ 
0–1
Kompletní nominace partie roku. 

Hráčkou roku se jednoznačně (48 
% hlasů) stala Chou-I-fan, která 
vévodí ženskému žebříčku už ně-
kolik let s přesvědčivým náskokem 
na své soupeřky. V anketě jí chvíli 
sekundovala Anna Muzyčuk, ale 
konečná porážka 48%:22% je mož-
ná až příliš tvrdá. Hráčem roku byl 
vybrán, také naprosto přesvědčivě 
(42 % hlasů), Levon Aronjan, který 
si v této soutěži připsal i skalp mis-
tra světa Magnuse Carlsena (18%). 
Kompletní nominace na hráčku roku. 
Kompletní nominace na hráče roku. 

Zuzana Červená
Foto: Pascal Simon, Amruta Mokal 

a web GrandChessTour.org

Hráčkou roku se stala Chou-I-fan, šachistou roku GM Levon Aronjan. 

Naranyan Sunilduth Lyna vyhrál se svým 
33…f6!! anketu tah roku.

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

https://en.chessbase.com/post/which-is-the-best-game-2017
https://en.chessbase.com/post/who-was-the-female-player-of-the-year
https://en.chessbase.com/post/who-was-the-player-of-the-year-2017


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.



3 • ROČNÍK XII. • 19. LEDNA 20188

EXTRALIGA

TABULKA SE PROJASŇUJE
pokračování ze strany 1

Česká šachová extraliga měla 
o uplynulém víkendu na programu  
5. a 6. kolo. V sobotním kole si 
Nový Bor bez větších potíží po-
radil s Moravskou Slávií 7,5:0,5, 
když jedinou remízu uhrál v dre-
su Moravské Slavie Heberla proti 
Wangovi. Pohled hráče Morav-
ské Slavie Brno Michala Vávry: 
„O uplynulém víkendu si hráči Mo-
ravské Slavie Brno nejprve rozbalili 
opožděný vánoční dárek v podobě 
možnosti zahrát si s nejsilnějším 
českým klubem, který má úspěchy 
nejen z domácího extraligového 
kolbiště, ale i z bitev v evropském 
klubovém poháru. Novoborští při-
vítali Moreňdáky a jejich letošní 
patronku, Pharm.Dr. Janu Dole-
želovou, Miss ČR 2004 v pěkně 
zrekonstruovaném hotelu Don Gi-
ovanni v Praze. Svoji extraligovou 
premiéru zažili hned tři hráči Mo-
rendy, a to nadějná juniorka Nela 
Pýchová, ostřílený prvoligový hráč 
Saša Tikovský i Mgr. Michal Vávra, 
advokát, pohybující se mezi Brnem 
a Vídní, a současně předseda Mo-
ravské Slavie Brno a její sponzor. 
Tím ovšem pohostinnost domácích 
(až na výborný bufet doplňovaný 
po celou dobu zápasu) skončila 

a Morenda si odnesla v sobotu pěk-
ný výprask. Jediným remízujícím 
hrdinou byl GM Heberla. Konečný 
výsledek byl možná až příliš krutý 
pro nováčka v soutěži, když šance 
vylepšit skóre byly určitě v partiích 
GM Blatného a GM Balogha. Po zá-
pasu následoval příjemný společný 
oběd obou soupeřů včetně královny 
krásy, kde již bylo všechno soupe-
ření zapomenuto a panovala velmi 
dobrá atmosféra.“ 

MARKUS RAGGER (2659) 
vs. ROVEN VOGEL (2455) 
Praha, Extraliga 17/18
1. Novoborský ŠK vs. Slavia Brno
5. kolo, 13. 1. 2018
BNT 

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+-wq-vlpzpp'

6p+-+p+-+&

5snp+pzP-vL-%

4-+-+-+-+$

3+-zPL+-zP-#

2PzP-+QzP-zP"

1+-+RtR-mK-!

xabcdefghy

18.Sf6!? Objektivně nejde o vyhrá-
vající tah, ale černý se nedokázal 
se vzniklými problémy poprat 
a během několika tahů partii 
vzdal. 
18…g6 19.Dg4 Vfe8 20.Dh4 Jc6 
První větší nepřesnost. Jezdec měl 
jít raději na c4, mimo jiné by bílý 
nemohl ihned zahrát Ve3. 
21.Ve3 Sxf6 Rozhodující chyba, 
jak se černý záhy přesvědčí. Nej-
lepší obranou je tu paradoxně 
vyčkávání. Pokud bude chtít bílý 
například útočit po sloupci h, 
černý využije uvolněného pole f4 
třeba takto: 21…Vab8 22.g4 Sxf6 
23.exf6 Df4 24.Vh3 h6 a pozice je 
překvapivě obranyschopná. 
22.exf6 Dd6 Hrozbu Dh6 černý 
pokryje tahem Df8, ale bílý má 
ještě jiný úder. 
23.Sxg6!  fxg6 24. f7+ Kg7 
24…Kxf7 25.Dxh7+ Kf6 26.Vf3+ 
Ke5 27.Ve1# 
25.fxe8J+ Vxe8 26.Dg4 Bílý získal 
kvalitu a černý se nechtěl s prohra-
nou pozicí dlouho trápit. 
26…b4 27.cxb4 d4 28.De4 e5 
29.a3 
1–0

Výstaviště Lysá nad Labem bojova-
lo s Ostravou o druhé místo tabulky 
a z těsného vítězství se nakonec ra-
dovala Lysá nad Labem. Jak ovšem 
poznamenal kapitán ostravského 
týmu Aleš Krajina, zápas rozhodně 
nemuseli ostravští šachisté prohrát: 
„Všechny partie byly rozehrány 
dobře a také později ukazoval počí-
tač výhody na všech šachovnicích. 
Nicméně jsme tyto výhody nedotáhli 
do konce. Jirka Kočiščák nezvládl 
složitou pozici s Vojtou Plátem a pro-
hrál. Ríša Biolek manévroval špatně 
figurkami, vlezl do vazeb a násled-
ně figuru s Honzou Krejčím ztratil. 
Špatné dílo dokonal Víťa Rašík, 
když ve výrazně lepší pozici s velmis-
trem Jansou přijal remis.“ 

Do třetího dvojkola naskočil i nejlepší český šachista GM David Navara, přihlíží Miss ČR 
2004 PharmDr. Jana Doleželová.
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VOJTĚCH PLÁT (2569) 
vs. JIŘÍ KOČIŠČÁK (2481) 
Ostrava, Extraliga 17/18, Labor-
tech Ostrava – Výstaviště Lysá n. 
L., 5. kolo, 13. 1. 2018
BNT

XABCDEFGHY

8-+-+rtrk+(

7+-+R+-zp-'

6-+P+-+-+&

5+-+-+-+Q%

4-+-+p+-zP$

3zP-wq-+-vlN#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

39.Jg5! Na první pohled by se 
mohlo zdát, že bílý se musí spo-
kojit s opakováním tahů po Dd5+ 
a Dh5+, ovšem není tomu tak. 
39…Sxf2+ 40.Kh1 Černý nemá 
rozumný šach ani obranu před 
matem. 
1–0

Průběžně třetí Pardubice prohrá-
ly se třetím Frýdkem-Místkem 
4,5:3,5. Jak vysvětlil Martin Petr, 
Pardubice nehrály v nejsilnějším 
složení, přesto chtěly bodovat: „Se-
šlo se toho hodně – dlouhodobé po-
byty v zahraničí i rodinné důvody 
našich tradičních opor. I tak jsme 
v pátém kole proti BŠŠ byli mír-
nými favority, ale zápas se nám 
bohužel nepovedl. Po obratu na 
sedmé šachovnici v partii Michala 

Konopky jsme prohráli nejtěsněj-
ším rozdílem. Ani výkony ostat-
ních hráčů nebyly dobré, pěknou 
partii sehrál jen Honza Votava.“ 
Pro Pardubice to znamená kom-
plikaci v boji o medaile, naopak 
Frýdek-Místek možná definitivně 
zažehnal hrozbu sestupu.

MARTIN MOJŽÍŠ (2007)  
vs. SERGEJ VESSELOVSKY (2332) 
Frýdek-Místek, Extraliga 17/18
BŠŠ F.M. vs. GASCO Pardubice
5. kolo, 13. 1. 2018
ČNT

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+pvl-'

6p+lzp-+p+&

5+p+-+nwqp%

4-+-+-+r+$

3+-zP-vL-+Q#

2PzP-tR-+NzP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

38…Sxg2 Vyhrávalo i 38.Jxe3, 
ale brání střelcem je bezpochyby 
efektnější. 
39.Vxg2 Jxe3 40.Vxe3 40.Vxg4 
Jxg4 je také vyhrané pro černého].
40…Vxg2+ Černému zůstala figu-
ra navíc. 
0–1

Turnov bez větších obtíží pře-
hrál Litovel 6,5:1,5. Litovel proti 
výraznému favoritovi uhrál jen 

GM Vojtěch Plát

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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tři remízy, ale jak připomněl její 
kapitán Jan Krejčí, družstvo si 
chce především dobře zahrát: 
„Vzhledem k síle soupeřů jsme dali 
příležitost si zahrát dalším hráčům 
v našem týmu (na zadních šachov-
nicích), kteří si extraligová utkání 
užívali. S týmem bez cizinců ne-
máme ambice nějakých výsledků, 
chceme si dobře zahrát a pokusit se 
nějakou partii vyhrát, bohužel do 
6. kola se nám to ještě nepodařilo, 
tak snad příště.“

PETR MOHAPL (2029) 
vs. PAVEL JARACZ (2465) 
Litovel, Extraliga 17/18
TJ Tatran Litovel–ŠK Zikuda 
Turnov
5. kolo, 13. 1. 2018
ČNT

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zp-+-+pzpp'

6-+n+qsn-+&

5+-zP-+-+-%

4-+-zPP+-+$

3+-zP-+P+l#

2P+-+LtR-zP"

1tR-vLQ+-mK-!

xabcdefghy

19…Jxe4 Bílý svého ratingově vý-
razně silnějšího soupeře jistě za-
skočil agresivní a odvážnou hrou, 
ten se proto rozhodl neriskovat 
další boj a raději rychle partii za-
končit remízou. 

20.fxe4 Dg6+ 21.Kh1 Dxe4+ 
22.Kg1 Dg6+ 23.Kh1 De4+ 
24.Kg1 Dg6+ 25.Kh1 De4+ 
1/2

Poruba svedla s městem Lysá nad 
Labem důležitý záchranářský sou-
boj. Vyšla z něho lépe a vyhrála 
5,5:2,5. Bodoval Bobras, Kaňovský 
a Klíma.

DAVID KAŇOVSKÝ (2408) 
vs. PETR ŠPAČEK (2360) 
Ostrava, Extraliga 17/18
ŠK Slavoj Poruba vs. ŠK města 
Lysá n. L., 5. kolo, 13. 1. 2018
ČNT

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7zp-wqnmkpzpp'

6Q+-+p+-+&

5+p+-+-+-%

4-zP-tR-+-zP$

3+-+P+-zP-#

2-+-+PzPL+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

31…Jc5 Černý získal kvalitu 
s dobrou pozicí, jenže bílý se ještě 
nevzdal. 
32.bxc5 Vxd4 33.Dxb5 Vd8 Černý 
si počíná příliš pasivně a bude za 
to rychle potrestán. 
34.c6 h6 35.Dc5+ Ke8 36.d4 a5 
37.e4 a4 38.d5 Dd6 39.Da7 exd5 
40.Dxa4 Dc7 41.exd5 Partie se 

zcela otočila díky skvělé souhře 
bílých figur. 
41…Kf8 42.De4 Kg8 43.Sh3 Vd6 
44.h5 Dd8 45.Kg2 g6 46.hxg6 
Vxg6 47.Sd7 Vd6 48.Dg4+ Kf8 
49.Df4 Dc7 50.Kh2 Kg8 51.Se8 
f6 52.Sd7 h5 53.Dh6 Db6 54.Kg2 
Dc5 55.Dg6+ Kf8 56.De8+ Kg7 
57.Se6 h4 58.Df7+ Kh6 59.Dxf6+ 
1–0

Duras s Unichess bojovali o klid-
ný střed tabulky a lépe se dařilo 
Durasu, který zvítězil 5:3. Zápas 
přiblížil kapitán vítězů Neklan 
Vyskočil: „Do vedení nás poslal 
výborně hrající Roman Chytílek, 
a když náš letos nejúspěšnější 
hráč Tomáš Polák přehrál z horší 
pozice Svatopluka Svobodu, bylo 
prakticky rozhodnuto. Vítězství 
v zápase pak stvrdil náš lídr Niclas 
Huschenbeth, který v dynamické 
partii pěkně přehrál Tomáše Petrí-
ka. Úspěch domácí zaznamenali 
na čtyřce, kde Berny porazil Valen-
tina Dragneva.“

JAN BERNÁŠEK (2480) 
vs. VALENTIN DRAGNEV (2466) 
Praha, Extraliga 17/18
Unichess – ŠK DURAS BVK
5. kolo, 13. 1. 2018
BNT

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-mkp'

6-zp-+-+r+&

5+-wq-zp-+-%

4-+l+-+-vl$

3zP-+-+P+-#

2-vLQtR-+-zP"

1+-+-tR-+K!

xabcdefghy

49.Df5 Bílý svoji výhodu efektně 
uplatní při oběti věže. Černý král 
je příliš slabý. 
49…Sxe1 50.Sxe5+ Kh6 51.Dh3+ 
Kg5 52.f4# 
1–0

Největší překvapení nedělního 
šestého kola se zrodilo v zápa-
se Výstaviště Lysá nad Labem 

IM David Kaňovský
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s Porubou. Poruba neprohrála 
jedinou partii a díky výhrám Mar-
kowského a Adámka zvítězila 5:3. 
Lysou tím připravila o tři body 
i průběžné druhé místo v tabulce. 
Nepovedený zápas nepotěšil ani 
kapitána Lysé Vlastimila Jansu: 
„Tahle neděle se nám opravdu 
nepovedla. Prakticky na každé 
šachovnici došlo k něčemu pro 
nás nepříznivému. Vítězství Po-
ruby, byť asi překvapivé, bylo 
zasloužené. Alespoň že jsme před-
tím v sobotu v Ostravě v hotelu 
Marie vyhráli.“ 

Městský klub Lysá nad Labem 
naopak nestačil na Ostravu. Ta 
zvítězila 5,5:2,5. Zápas přiblížil 
ostravský kapitán Aleš Krajina: 
„Zápas měl být jasnou záležitostí. 
Dlouho se však hrály vyrovnané 
pozice a teprve v závěru se zača-
ly převažovat misky vah na naši 
stranu. Nakonec z toho vzešly čtyři 
výhry a pouze Petr Velička prohrál 
špatně rozehranou partii, když 
přes své velké kouzlení nakonec 
nevyužil jedinou možnost remízy.“

VLADIMÍR. TALLA (2399) 
vs. MIROSLAV JURÁSEK (2300) 
Ostrava, Extraliga 17/18
ŠK města Lysá n. L. – Labortech 
Ostrava, 6. kolo, 14. 1. 2018
BNT

XABCDEFGHY

8-+q+r+-+(

7zpl+-+pmkp'

6-zp-+-zp-+&

5+-+P+-+Q%

4-vl-+N+-+$

3+P+-+-zP-#

2P+r+-zPLzP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

24.Jxf6 Pěkné zakončení partie. 
24…Kxf6 25.Dh6+ Ke7 26.d6+ 
Černý král je vyhnán pod útok bí-
lých figur. Bude zahnán na d7 a po 
Sh3 ztratí dámu. 
1–0

Pardubice podle předpokladů 
přehrály Litovel 6,5:1,5. Kapitán 
Litovle Honza Krejčí ovšem nebyl 
z výsledku zklamaný, vzhledem 
k výrazné ratingové převaze sou-
peřů: „Výsledky tohoto dvojkola 
odpovídají síle soupeřů, takže jsme 
relativně spokojeni. Hlavní cíl na-
šeho účinkování v letošní extralize 
(tzn. umožnit sehrát nějaké ex-
traligové utkání hráčům, kteří za 
Litovel v minulosti hráli v různých 
soutěžích a chtěli si extraligu vy-
zkoušet) se daří plnit. Z jednotliv-
ců bych vyzdvihl všechny hráče, 
kteří o tomto víkendu zabodovali, 
neboť elová převaha soupeřů je ně-
kdy velmi vysoká.“ 

JAN VOTAVA (2526) 
vs. MARTIN ŠMAJZR (2184) 
Ostrava, Extraliga 17/18
GASCO Pardubice – TJ Tatran 
Litovel
6. kolo, 14. 1. 2018
BNT

XABCDEFGHY

8-+-+-snk+(

7+-+r+pzpp'

6lwqp+-+-+&

5zpp+ptrP+-%

4-+-zP-+-wQ$

3zP-sN-+-tR-#

2LzP-+-+PzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

31.Df6 Závěrečný úder, po kterém 
černý ztratí figuru. 
31…Jg6 32.Vxg6 
1–0
Turnov porazil Frýdek-Místek ne-
čekaně vysoko 6,5:1,5. Turnovský 
kapitán Pavel Šimáček měl z vítěz-
ství velkou radost: „V neděli nám 
vyšlo všechno, na co jsme sáhli. 
Takový debakl jsem vůbec nečekal. 
Vezeme se na vlně euforie a jsem 
zvědavý, kdo nás teď zastaví.“

PAVEL ŠIMÁČEK (2494)  
vs. VOJTĚCH ROJÍČEK (2390) 
Frýdek-Místek, Extraliga 17/18
ŠK Zikuda Turnov – BŠŠ F.M.
6. kolo, 14. 1. 2018
BNT

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+-+-vlp+p'

6psn-+q+-+&

5+pzp-+p+-%

4-+-+-wQ-+$

3+-sN-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

15.Sxb5+! Bílý nádherně obětoval 
střelce za rychlé rozehrání věží 
s rozhodujícím útokem na krále 
zadrženého v centru. 
15…axb5 16.Vhe1 Df6 17.Vd6 Se6 
18.Vxb6 Vd8 19.Jxb5 0–0 20.Jc7 
Černý konečně dostal krále do 
bezpečí, ale ztratil příliš mnoho 
pěšců. 
20…Vb8 21.Vxb8 Vxb8 22.c3 Vb7 
23.Jxe6 fxe6 24.De5 
1–0

M o ravsk á  S l av i a  p o r a z i l a 
Unichess 5:3. Základem výhry 
se staly tři výhry na předních ša-
chovnicích. A jaká je glosa Brňáka 
Michala Vávry k nedělnímu zápa-
su? „Na nedělní zápas proti Uni-
chessu jsme nechali nováčky zase 
odpočívat, aby toho na ně nebylo 
najednou až příliš. V dlouho vy-
rovnaném zápasu zaskórovali po 
čtyřech remízách naplno IM Vogel 
a GM Blatný a po trochu nešťastné 

GM Jiří Štoček
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prohře Radka Sluky vítězství Br-
ňanů zpečetil pěknou výhrou GM 
Balogh. Po 6. kolech je Morenda na 
6.místě a prakticky již zachráněná, 
takže na straně kapitána IM Piska 
i jeho zástupce velká spokojenost.“

CSABA BALOGH (2633) 
vs. TOMÁŠ PETRIK (2490) 
Praha, Extraliga 17/18
Slavia Brno – Unichess, 6. kolo
14. 1. 2018
BNT

XABCDEFGHY

8-+-+-+-tR(

7+pmkr+-+-'

6-+-+-vLn+&

5+PzP-zp-+-%

4-+-+K+-zp$

3+-+-+P+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

58.Vg8 Bílý partii zakončil vtip-
ným chycením jezdce. 
58…Vd4+ 59.Ke3 po 59…Jf4 roz-
hodne prosté 60.Se5+. 
1–0

Duras prohrál s favorizovaným 
Novým Borem 1,5:6,5. Kapitán 
brněnského týmu Neklan Vyskočil 
byl ovšem s výkonem svého týmu 
spokojen: „Výsledek napovídá 
o hladkém vítězství favorita, které 
se ale rodilo velmi těžce a při vyu-
žití všech šancí jsme možná mohli 
pomýšlet i na bod. Zápas byl velmi 
bojovný a po kontrole ve 40. tahu 
se pokračovalo ještě na všech osmi 
šachovnicích. Kolem vyhrávajících 
pokračování jsme prošli v partiích 
GM Tomáš Polák – GM Mateusz 
Bartel a IM Tadeáš Kriebel – IM 
Neklan Vyskočil, které ale nakonec 
skončily remízami. Reálné mož-
nosti na vítězství měl také Jakub 
Roubalík proti GM Štěpánu Žilko-
vi, ovšem ve snaze o maximum 
nakonec přepnul strunu a prohrál. 
Hrdinnou remízu vybojoval v sou-
boji lídrů Niclas Huschenbeth, kte-
rý obstál v koňské koncovce s pěš-
cem méně i proti takovému borci, 

jakým je David Navara. Méně štěstí 
měl vedle hrající David Shengelia, 
kterému Wang Hao umožnil v kon-
covce s kvalitou více zahrát úžasný 
kouzelnický trik (59.-Sd5!!), který 
se ale bohužel na šachovnici neob-
jevil. Za domácí jsem viděl pěkné 
výkony Vlastíka Babuly a Markuse 
Raggera, který v souboji rakous-
kých hráčů ukázal, že iniciativa je 
někdy nad pěšce.“ 

WANG HAO (2711) 
vs. DAVID SHENGELIA (2549) 
Praha, Extraliga 17/18
ŠK DURAS BVK vs. 1. Novoborský 
ŠK
6. kolo, 14. 01. 2018
ČNT

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+l+-+L+&

5+-+-+-+-%

4-+-sn-+-+$

3+PtR-+pmk-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+K+-!

xabcdefghy

59…Sd7 Bílý nabídl černému 
neuvěřitelnou cestu k remíze po 
tahu 59…Sd5!! 59…Sd5 60.Vd3 
Jc2 Střelce nelze brát pro vidlič-
ku na e3 61.Sf5 Jinak by přišlo 
Se6 s hrozbou Sh3+. (61.Sh7 Se6 

62.Vc3 Sh3+ 63.Kg1 Jd4 64.Ve3 
Je2+ 65.Vxe2 fxe2 66.Sd3 e1D+ 
67.Sf1 Dxf1#) 61…Sxb3 62.Vxb3 
Jd4 černý dobere střelce a má jas-
ně remízovou pozici. 
60.Se4 Sh3+ 61.Ke1 Sg4 62.b4 
Kg2 63.Kd2 Kg3 64.Vd3 Je6 
65.Sc6 Kf4 66.Ke1 Jg5 67.b5 Jh3 
68.b6 f2+ 69.Kf1 Se6 70.b7 
1–0

Celou svou partie pro čtenáře Ša-
chového týdeníku okomentoval 
GM Štěpán Žilka. 

JAKUB ROUBALÍK (2397) 
vs. ŠTĚPÁN ŽILKA (2513) 
Praha, Extraliga 17/18
ŠK DURAS BVK vs. 1. Novoborský 
ŠK
6. kolo, 14. 01. 2018
[D31] Dámský gambit
Komentuje: GM Štěpán Žilka

V této partii jsem chtěl hrát na 
výhru, ideálně přejít do koncovky 
a tak.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 a6 Zajímavé 
pořadí tahů, které soupeře může 
trochu zmást. 
4.e4 To asi není nejpřesnější, čer-
ný se zbaví mnoha problémů po 
rychlém Sb4+. 
4…dxe4 5.Jxe4 Jf6 Jinou možností 
bylo Sb4+ Jc3 c5 a3 Sa5 s přibližně 
vyrovnanou hrou po Jf3 i po dxc5. 

IM Pavel Šimáček
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6.Jxf6+ Dxf6 7.Jf3 Na hodnocení 
pozice nic nezmění ani a3 c5 Jf3 
cxd4 Dxd4 Dxd4 Jxd4 e5. 
7…Sb4+ 8.Sd2 Sxd2+ 9.Dxd2 
O-O?! Až po tahu mi došlo, že už 
nestihnu postavit střelce na b7. 
Mělo se stát nejdříve b6 s dobrou 
pozicí. 
10.Se2?! To je nepřesná reakce. Po 
Sd3 bych musel zvolit výrazně pa-
sivnější rozestavení figur, nejspíš 
s jezdcem na d7. 
10…Vd8 11.Vd1 Velká rošáda ne-
byla moc dobrá kvůli b5! s lepší 
hrou. Bílý král by byl oslaben 
a černá pozice nemá žádný vý-
razný nedostatek. Malá rošáda 
hrát šla, ale jen jako dočasná oběť 
pěšce po Jc6 De3 Jxd4 Jxd4 Vxd4 
Vad1 c5 Vxd4 cxd4 De4 s vyrovna-
nou hrou. 
11…Jc6 12.Dc3 b6 13.O-O Sb7 
Málo prostoru tolik nevadí, když 
ze šachovnice zmizely dva páry 
lehkých figur. Zdvojení věží na 
d-sloupci, které bílý zahrál, je asi 
nejlepší. Těžko se zde může ote-
vřít jiný sloupec. 
14.Vd2 Je7 15.Vfd1 Tady jsem 
si nebyl jistý, jak správně pozici 
ohodnotit a jak moc se snažit vy-
hnout remíze. Můžu zahrát různě, 
zajímavou možností bylo napří-
klad překvapující Sxf3 Sxf3 Vb8. 
Jezdec bílého bude na e5 velmi 
silný a v případě výměny střelců 
můžu mít problémy. Výměnou 
tohoto jezdce bych vyměnil další 
figuru a významně bych i oslabil 
pěšce d4. 

15…Jf5?! 16.Je5 Jh4 17.g3 Jg6 
Tady jsem ztratil dost času, aniž 
bych reálně něco získal. V pozici 
sice není kam spěchat, cokoliv ale 
hrát taky nemůžu. 
18.Sf3 Sxf3 19.Jxf3 h6 20.De3 Df5 
21.Kg2 

XABCDEFGHY

8r+-tr-+k+(

7+-zp-+pzp-'

6pzp-+p+nzp&

5+-+-+q+-%

4-+PzP-+-+$

3+-+-wQNzP-#

2PzP-tR-zPKzP"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Tady mi došlo, že jsem od svého 
manévru jezdcem čekal asi trochu 
víc. Vylepšovat není moc co, takže 
pass je taky dobrý tah, bílý ale bez 
ústupku omezil mého jezdce a zís-
kal trochu prostoru na královském 
křídle, takže by měl stát o něco 
málo lépe. 
21…Vd6 22.d5 exd5 Zcela jiné 
uchopení pozice bylo e5. Chtěl 
jsem pozici otevřít a dát soupeři 
možnost špatně uchopit vzniklé 
komplikace. 
23.Vxd5 Vxd5 24.Vxd5 Db1 To 
může být riskantnější, než jsem si 
myslel. 
25.b3! Tady soupeř hraje pěkně, 
aktivně. 
25…Dxa2 26.Vd7 c5 27.Vb7 b5 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+R+-+pzp-'

6p+-+-+nzp&

5+pzp-+-+-%

4-+P+-+-+$

3+P+-wQNzP-#

2q+-+-zPKzP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Můj první dojem byl, že se vše 
vymění a partie skončí rychlou 
remízou. Viděl jsem, že bílý může 
zkusit pokračovat, přišlo mi to ale 
riskantní. 

GM Wang Hao při sobotní partii proti Slavii 
Brno, v pozadí Miss ČR 2004 PharmDr. Jana 
Doleželová.

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 
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28.h4! Zajímavé bylo také Dd3! 
s dalším h4. Tady jsem to s piko-
žroutstvím už trochu přehnal :-) 
Neznaje hodnocení enginu jsem 
se po partii soupeře ještě zeptal, 
jestli přehlédl Jh8, nebo jestli to 
byl pokus hrát na výhru. Byl to 
pokus a velmi dobrý! 
28…bxc4 29.h5 Jh8 30.Dxc5? 
Velmi nebezpečné bylo Jh4 se 
silným útokem. Můžu zkusit brá-
nit různě, ukážu pouze vzorovou 
variantu, že nebezpečí je opravdu 
veliké: Jh4 Db1 De5 g6 Vb6 Vf8 
b4! cxb4 hxg6 s obrovským úto-
kem bílého. Možností je hodně, 
v praktické partie můžou snadno 
obě strany uklouznout. 
30…cxb3 Toto už mi přišlo jako 
jednobrankovka. Mat nedostanu 
a 3 na 3 neprohraju ani s velmi 
pasivními figurkami. O tom, že to 
asi je 0.00, jsem ale zas tak nepo-
chyboval. Z praktického hlediska 
už ale bílý riskuje víc než já. 
31.Dd5 De2 32.Vxb3 De8 33.Vd3 
Časovka se začíná připomínat a já 
bych rád získal aspoň 3:2. Počíta-
čové hodnocení bych zde moc váž-
ně nebral, bílá pozice je mnohem 
náchylnější na velké chyby. Teď je 
to sice podle stroje jasná remíza, 
ale pokud bílý nepřijde s něčím 
jednoznačným, bude bez pěšce. 
33…Vb8 34.Ve3 Dd8 35.Dc4 Dc8 
36.Da4 Vb5 37.Ve5 Dc6 38.Df4?! 

XABCDEFGHY

8-+-+-+ksn(

7+-+-+pzp-'

6p+q+-+-zp&

5+r+-tR-+P%

4-+-+-wQ-+$

3+-+-+NzP-#

2-+-+-zPK+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Dlouho očekávaná chyba se ko-
nečně dostavila. Teď toho za pěšce 
bílý moc nemá a musí doufat, že 
přejde do nějaké udržitelné 3:2. 
38…f6! Už jsem chtěl zahrát vy-
hrávající g5, myšlenka je sice hez-
ká, naštěstí jsem objevil dostateč-
nou obranu De4. Bílý může hrát 

i Da4. Tah v partii vede do lepší 
pozice. Rozehraju jezdce, zatímco 
bílý kůň je trvale ve vazbě. 
39.Ve7 Dobré šance na remízu 
má bílý i po Vxb5. Nemůžu se zas 
tvářit, že s koněm na h8 a s osla-
benými poli kolem krále stojím na 
výhru. 
39…Jf7 40.Vc7 Dd5 41.Dc4 Do-
konce ještě po Dd4 má černý podle 
stroje jen malou výhodu. 
41…Dxc4 42.Vxc4 Vxh5 43.Va4?! 
Vzhledem k tomu, že a-pěšce udr-
žím, tah nedává moc smysl. Bílý 
měl zkusit hrát na aktivitu po Vc8+ 
a Vc7. Možná že mi nezbude než 
a-pěšce vrátit a pak tam sedět další 
tři hodiny jak kvočna na vajíčkách. 
43…a5 44.Jd4 Jd6 45.Jc6 Jb7 
46.Vd4 Vb5 47.Vd7 a4 48.Jd4 Vb6 
49.Jf5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+n+R+-zp-'

6-tr-+-zp-zp&

5+-+-+N+-%

4p+-+-+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-+-zPK+"

1+-+-+-+-!
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To nebezpečně jen vypadá. Přijít 
o pěšce g7 jen tak by nepříjem-
né určitě bylo, já ho ale bílému 
nabídnu jen za velmi špatných 
okolností. 

49…Kf8 Pěšce nejde brát ani jed-
nou figurou. Po Vxg7 přijde Jd6 
a po Jxg7 uteče pěšák. 
50.Vc7 Jd6 51.Jxd6 Je to smut-
né, když je takový tah nejlepší 
praktická šance. Moc jsem na 
remízu už nevěřil, bílý ale bude 
stát velmi aktivně. Musím zkusit 
zbavit soupeře obou pěšců na 
královském křídle, nebo postavit 
pěšce tak, aby je bílý bral příliš 
dlouho, a já mezitím dojdu krá-
lem k a-pěšci. 
51…Vxd6 52.Va7 Vd4 53.f4 Kg8 
Převod věže na a2 taky není jed-
noznačný. Bílý dojde králem na f5 
a já nebudu mít jak výhodně utéct 
věží z a1. 
54.Kh3 Kh7 55.Va5 Kg6 

XABCDEFGHY
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7+-+-+-zp-'

6-+-+-zpkzp&

5tR-+-+-+-%

4p+-tr-zP-+$

3+-+-+-zPK#
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56.f5+? Pořád jsem měl ještě po-
chybnosti, jestli je pozice vůbec 
vyhraná, když tu soupeř začal 
chytal pěšce f4. Pak cukl, já jen 
v duchu zaklel, že už to f5 teda 
mohl dát. Po chvíli se soupeř 
k úmyslu zahrát tento tah na-
štěstí vrátil. Výměna pěšce g7 za 

GM Štěpán Žilka při analýze s Nelou Pýchovou
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f4 a tempa pro krále partii kon-
čí. Bílý nestihne protihru včas. 
Kdo nevěří v remízové šance 
bílého, může si pozici vyzkoušet 
proanalyzovat. 

56…Kg5 57.Va7 Kxf5 58.Vxg7 
a3 59.Va7 Vd3 60.Kh4 Ke5 61.g4 
Kd4 62.Kh5 Kc4 63.Kxh6 Kb3 
64.Kg6 Vd4 A přesně k tomu jsem 
ho tam potřeboval, jen aby bílého 
zdržoval. 
0-1

Milan Boháček
Foto: Vladimír Jagr, FB profil 

Vojty Pláta, fotogalerie Ostravský 
koník 2016, web turnaje Univé, 

web Novoborské šachové Corridy, 
twitterový účet Jakuba Roubalíka

Průběžná tabulka po 6. kole
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. 1. Novoborský ŠK 6 0 0 18 39.5 32
2. Výstaviště Lysá nad Labem 4 1 2 13 33.0 16
3. ŠK Zikuda Turnov 4 1 1 13 31.0 16
4. GASCO Pardubice 4 0 2 12 30.5 19
5. Labortech Ostrava 4 0 2 12 26.0 14
6. Moravská Slavia Brno 3 1 2 10 23.0 14
7. ŠK DURAS BVK Královo Pole 3 0 3 9 23.5 12
8. BŠŠ Frýdek-Místek 2 2 2 8 20.5 9
9. Unichess 2 1 3 7 23.5 11

10. ŠK Slavoj Poruba 2 0 4 6 22.0 6
11. ŠK města Lysá nad Labem 0 0 7 0 16.0 4
12. Tatran Litovel 0 0 6 0 7.5 0

Jakub Roubalík

Stáhnout v
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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

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

25. 1. 1908 
V Lublinu zemřel 
jeden z nejlepších 
světových hráčů 
své doby, mistr 
Ruska z let 1899 
až 1905 Michail 
Ivanovič Čigorin. 
Dvakrát se účast-

nil zápasu o mistra světa s Wilhel-
mem Steinitzem. Oba zápasy pro-
hrál, v roce 1889 6:10 a druhý roku 
1892 8:10.

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 mlá-
dež. Hráči narození v roce 2001 
a mladší. Jeden turnaj, vyhlašuje 
se 6 věkových kategorií. 7 kol, 
2 × 25 minut.
Miroslav Maršálek
Tel.: 702 067 510
miroslav.marsalek@volny.cz

27. 1. 2018
Jihlava. IV. ročník turnaje O radnič-
ní pivovarský korbel. Švýcarský 
systém na 9 kol, hrací tempo 2 × 10 
min. na partii, finanční a zajímavé 
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/en/news

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 ka-
tegorie 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, Uniche-
ss vs. GASCO Pardubice. 
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