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BLÍŽÍ SE ARMAGEDDON

Organizátoř i norského
superturnaje
Norway Chess,
jenž se bude
konat v černu
příštího roku,
Magnus Carlsen
se odhodlali
k radikálnímu řezu. Časovou
kontrolu zkrátí na dvě hodiny
na partii pro každého hráče bez
přidávání a ve jménu atraktivity
také vystaví stopku remízám.
Vítěz partie ve standardním
čase dostane 2 body, při remíze
sehrají hráči armageddonovou
partii (tedy bleskovou partii,
kde má bílý více času než černý,
ale remíza se počítá jako výhra
černého). Neúspěšný v rozstřelu pak uzme vítězi z jeho zisku
polovinu bodu – tedy výhra
v klasické partii bude mít větší
hodnotu.
Uvidíme, jak se novinka ujme –
miláček domácího publika Carlsen si nový systém okamžitě
pochvaloval. Není se čemu divit,
když mistr světa je v rychlejších
časových kontrolách jako ryba
ve vodě, naproti tomu třeba jeho
listopadový soupeř Caruana má
konkrétně v bleskovém šachu
téměř o 200 elo bodů méně.
Snahy zamezit remízám nejsou
ničím novým, kupříkladu už
v devatenáctém století se při remíze na mezinárodním turnaji
v Londýně hrála nová partie,
populární je i zavádění tříbodového systému. Co myslíte, je
třeba vymýtit remízovou smrt?
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POČÍTAČOVÁ MISTROVSTVÍ
V PLNÉM PROUDU
Šampionáty počítačů trpí schizmatem – oficiálním
počítačovým
přeborníkem Mezinárodní asociace
počítačových her je sice Komodo,
ale kvůli výrazným hardwarovým
omezením je startovní listina
jejích soutěží slabá. Chybí třeba
ratingová jednička Stockfish, která
si ovšem chuť spravuje na „soukromých“ mistrovstvích, kterých
se ostatně účastní všechny motory.
Ustáleným neoficiálním přeborem
je TCEC, kde kraluje právě šachový motor pojmenovaný podle dravé mořské ryby. To právě vstupuje
do osmifinále, protože však počítače nemají problém s replikací,
paralelně se mohl Stockfish stát
mistrem světa v soutěži pořádané serverem chess.com, když ve

finálovém rapidovém zápase na
200 partií na hlavu porazil kouzelníka Houdiniho.
Jednoznačně tak stále drží pozici
nejlepšího tradičního šachového
motoru. Když si ale vzpomeneme
na fenomenální úspěch googlovského Alpha Zero založeného na
strojovém učení, jenž jej na hlavu
porazil, maně se vybavuje onen
obrat o jednookém králi mezi
slepými.

LIGA MISTRŮ

Řecké Porto Carras
hostí letošní ročník
Evropského klubového poháru. České barvy a vysoké
nasazení hájí už
tradičně Nový Bor,
Wojtaszek
který každoročně
posiluje, a letos se vyšvihl dokonce
na nasazenou druhou příčku.
pokračování na straně 2

ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA 2018

ČÍNSKÝ DOUBLE
Polský sen se rozplynul jako pára
nad hrncem, polští partyzáni
nakonec zůstali s prázdnýma
rukama. V obou kategoriích triumfovali Číňané, jejichž mužský
výběr podlehl jen Česku. Gruzínská rozlučka kapitána mužského
týmu Vlastimila Jansy skončila
velmi dobrým výkonem a hezkým
12. místem, v infarktovém závěru
Češi tak tak sahali po elitní šestce.

Ding Liren a Ju Wenjun

Nezapomeňte ochutnat partiový
zákusek z pera Davida Navary!
pokračování na straně 4
1

pokračování ze strany 1
Do týmu i české extraligy přibyla
stoupající indická hvězda Vidit,
našlapaný tým pod vedením Petra
Boleslava si jistě brousí po delším
medailovém půstu zuby na nejvyšší mety. Nenastoupí jeden z tradičních rivalů ze Sibiře, prvním
nasazeným a největší překážkou
bude makedonský Alkaloid.
Přestože mnohé alkaloidy jsou
zakázány antidopingovou chartou, Makedonci postaví družstvo
s takovými jmény jako je Ding, Jakovenko či Yu. Mezi přihlášenými
mančafty ještě nalezneme třeba
slovensko-maďarské družstvo
Dunajské Stredy, další mužstva
z česko-slovenské kotliny se letos
k moři nevypraví.

NEJRYCHLEJŠÍ RUKU MÁ ARTĚMJEV

Vladislav Artemiev

Přestože se kvůli
Batumi museli
z letošního přeboru Ruska v rapidu
a blesku omluvit
reprezentující
ruští olympionici,
na startu se sešla

úctyhodná sestava s několika hráči z klubu 2700+. Hrdinou tohoto
dílu z naší pravidelné rubriky „Tak
trochu jiný národní šampionát“
byl 20letý Vladislav Artemiev. Titul rapidového šampiona urval těsně na pomocné hodnocení, v blesku už ale triumfoval samostatným
prvním místem.

JIŘÍ HÁJEK VÍTĚZÍ VE VELVARECH

hráči s ratingem do 1800 bodů kraloval Bečvář z Pragovky, juniorskou
kategorii ovládl velvarský Beneš
a seniorskou Přibyl. Nejlepším hráčem z oddílu Slaný-Velvary-Zlonice
potom byl Vaněček. Úctyhodnou
perličkou pak je rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem,
který činil raritních 80 let!
Jindřich Trejbal

MLÁDEŽNÍCI MAJÍ ZADĚLÁNO

Comax Chess

Již tradičního turnaje v rapid šachu
ve Velvarech se 7. října zúčastnilo
rekordních 58 hráčů. V devítikolovém turnaji Comax Chess –
Memoriálu Dr. Karla Treybala
byl nejúspěšnější Jiří Hájek z ŠK
Přeštice následovaný Bakalářem
(Unichess), Přibylem (ŠK DPP)
a Vaněčkem (SK DDM Slaný), když
vítěz ostatním jmenovaným utekl
se 7,5 bodu o jediný půlbod.
Nejlepší ženou v turnaji byla Závůrková z TJ Kavalier Sázavy, mezi

Na podzim nejen
listy, ale i šachové
k l u b ov ny z a č í nají hrát všemi
(tedy šachisté jen
dvěma) barvami.
Začaly i ligové
Miesbauer
sout ě ž e v č et n ě
těch mládežnických. Východní
skupině vévodí Polabiny, na západě zase panují Klatovy. Obě
družstva zatím procházejí soutěží
bez porážky a vytvořila si slušný
náskok, skupinové boje postupně
vygradují do jarního finále, kdy se
nejlepší a nejhorší čtveřice z obou
skupin sjedou a zahrají si o titul republikového šampiona respektive
o udržení v nejvyšší lize.

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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ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA 2018

ČÍNSKÝ DOUBLE
pokračování ze strany 1
Novinové titulky míní a osud
mění – jak jsme v minulém čísle
vychválili krasojízdu polského
mančaftu, tak i na Poláky přišla po
hodech velká kocovina a trápení.
Turnaj jsme opustili po devátém
kole, kdy se vedoucí tým našich
severních sousedů připravoval na
obranu svých barikád před spurtujícími Číňany. Fortuna červenobílé
barvy opustila a přeběhla na stranu jejich soupeřů, když brilantním
útokem Ding Liren deklasoval polskou jedničku Dudu.

DING LIREN (2804)
vs. JAN-KRZYSZTOF DUDA (2739)
Batumi (Gruzie)
43. šachová olympiáda, 10. kolo
4. 10. 2018

XABCDEFGHY
8-tr-tRr+-mk(
7+-+-zP-zpp'
6-sn-+-+-+&
5zp-+-+lsN-%
4-snp+-zp-wQ$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+qvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Čínský velmistr se vrhnul do neuvěřitelné kombinace. Má sice
úplně čistou figuru méně a jeho
dámské křídlo je v troskách, zákeřná věž na d8 totálně otáčí hodnocení pozice.
32…Sg6 Hrozilo vzetí na b8 a postavení dámy, jenže na logické
32…Vc8 přijde 33.Jf7+ Kg8 34.Jd6
s vidličkou úplně celé černé
armádě.
32…Vbxd8 33.exd8D Vxd8 34.Jf7+
Kg8 35.Dxd8+! bude mat dříve,
než řeknete švec.
33.Vxb8 Vxb8 34.Dxf4!
4

Polskému týmu zůstaly oči pro pláč.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mk(
7+-+-zP-zpp'
6-sn-+-+l+&
5zp-+-+-sN-%
4-snp+-wQ-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+qvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Jednoduché a velmi efektivní řešení. Vše je s tempem – visí věž na b8
a hrozí smrtelný šach na f8.
34…Vg8
34…Jd7 35.Dxb8+! Jxb8 36.e8D+
Sxe8 37.Vxe8# je ještě jeden pozoruhodný trik.
35.Jf7+ Sxf7 36.Dxf7

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-+-zPQzpp'
6-sn-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-snp+-+-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+qvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Žádná síla už nemůže bílému pěšci zabránit v promoci.
36…Jd7 37.e8D Jf6 38.Sg5
1–0

Peter Michalík byl velkou oporou.

Polsko se na větší odpor v zápase
nezmohlo a docela zaslouženě
prohrálo, když padla ještě jejich
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čtvrtá deska. Naše zraky však byly
upřeny zejména na zápas České
republiky se Španělskem, kde
se doslova a do písmene lámal
chleba. Ačkoliv pozice Viktora
Lázničky zaváněla hřbitovem, vše
se zdálo jít správným směrem. David Navara na první fošně svého
soupeře mačkal jak na pozici, tak
na čas a Peter Michalík postupně
zatloukal svého soupeře do země.
Krušné chvilky však divákům
nastaly, když se David trochu nepřirozeně zakoktal a musel partii
stočit do remízy – protože Viktor
podlehl, Michalíkovo vítězství
přineslo jen vyrovnání. Tíha zápasu spočinula na bedrech Zbyňka
Hráčka, pro něhož byla letošní
olympiáda posledním vystoupením před nástupem do kapitánské
funkce. Dlouho, předlouho lavíroval, až se mu podařilo soupeře
zmást a v hluboké koncovce zajistil týmu těsné vítězství.

ZBYNĚK HRÁČEK (2557)
vs. JOSEP M. L. MARTINEZ (2581)
Batumi (Gruzie)
43. šachová olympiáda, 10. kolo
4. 10 .2018

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

92.Sf5! Klíčové bodlíčko. Střelec je
tabu díky postouplému volnému
pěšci bílého, ale jinak se dostane
ke slaboučkým pěšcům dámského
křídla.
92…Kf7 93.Kf2 Kg8 94.Sc8 c5
95.bxc5 Kh7 A co teď? Černý se
jakž takž zdá se vykryl.
96.Sg4! A z druhé strany.
96…Kxh6 97.Sf3 Pěšcová koncovka je snadno vyhraná, protože bílý
má volného krytého pěšce.
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Vytáhl se i náš ženský tým, když
udržel na uzdě silný tým Gruzínek. V krvavém zápase dokázaly
skórovat fantasticky hrající Joanna
Worek a Kristýna Novosadová –
nemůžeme si odpustit ještě jednu
ukázku jejího perfektního zabijáckého smyslu. Běda tomu, kdo se jí
nechá zavléct do taktické pozice!

KRISTÝNA NOVOSADOVÁ (2231)
vs. MERI ARABIDZEOVÁ (2404)
Batumi (Gruzie)
43. šachová olympiáda, 10. kolo
4. 10. 2018
Zkušený Zbyněk Hráček

97…Sc4 98.Sxb7 Kg6 99.Kf3 Kg5
100.d5 Takový pěšcový koncert už
si bílý vychutná.
100…Kf5 101.d6 Se6 102.c6 Sd5+
103.Kf2 Ke6 104.d7 Ke7 105.c7
Malebná pozice!

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

105…Kxd7 106.c8D+
1–0

XABCDEFGHY
8-+l+rmk-tr(
7zp-zp-+p+-'
6-+p+-tR-zp&
5+q+-zP-+-%
4-+-+R+-+$
3+NzP-+-wQ-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Mizerné postavení černých figur si
vysloveně říká o rozhodující kombinaci a Kristýna je vždy ochotná
něco obětovat.
27.Vxf7+! Kxf7 28.Vf4+ Sf5 Střelec
uvolňuje únikové políčko c8 pro
krále, ale záchrany už nebude.
28…Ke7 si jde pro prozaický mat:
29.Dh4+ Kd7 30.Vd4+ Ke6 31.Df6#

Kristýna Novosadová zafinišovala.

5

29.Vxf5+ Ke7 Na 29…Ke6 je dostatečně přesvědčivá jezdcová vidlička 30.Jd4+
30.Dh4+ Kd7

postupně vykrystalizovala do dvou
partií, kde Peter Michalík měl mírně lepší věžovku s exmistrem světa
Ponomarjovem a Jiří Štoček bránil
trochu horší koncovku. Ponomarjov postupně kupil chybu za chybou, až bylo jasné, že svou pozici
zachránit nemůže a zbylo na Jiřím,
aby udržel svého soupeře na uzdě.
Jenže běda, dlouhý turnaj a obrana
udělaly své a barikády nakonec před
ukrajinským nájezdem neudržel.

XABCDEFGHY
8-+-+r+-tr(
7zp-zpk+-+-'
6-+p+-+-zp&
5+q+-zPR+-%
4-+-+-+-wQ$
3+NzP-+-+-#
2P+-+-+PzP" JURIJ KRYVORUČKO (2695)
JIŘÍ ŠTOČEK (2574)
1+-+-+-mK-! vs.
Batumi (Gruzie)
xabcdefghy 43. šachová olympiáda, 11. kolo

31.e6+! Jednoduše a přesvědčivě.
Když se kdysi tázali Bogoljubova,
zda je lepší dát mat, nebo sebrat
dámu, odpověděl: Dámu! Potom
už najdu mat snadno.
1–0

Dívkám se však bohužel nepodařilo
obstát v odvetě – do posledního kola
totiž dostaly druhý tým gruzínských
žen, také notně silný. Ranní kolo
neudělalo žádnou dobrotu a už po
zahájení bylo vidět, že dívkám se
navzdory dobrému výkonu díru
do světa udělat nepodaří. Karolína
Olšarová se zamotala do uliček
londýnského systému, Joanna
přehodila pořadí tahů a záhy bojovala jen o čest, spolehlivá Olga
Sikorová také zakolísala a špatnou
rozehrávku už jsme nedostali šanci
zachránit.

5. 10. 2018

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mKptR-+-+r'
6-zPlmk-+-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Jirka dlouho držel blokádu – v pozici na diagramu bylo nutné si
věže ještě nechat. Bílý král je na a7
v pasti a není vidět, jak by měl pomoci protáhnout pěšce h do dámy.
90…Vxc7?? 91.Sf4+! Kd7 92.bxc7
Bílý král se dostane z klece a návdavkem má ukrajinský velmistr

Celkově se ženy umístily na 21. příčce, pět míst nad svým nasazením.
Přes nešťastnou (a jedinou) porážku
v posledním kole nejvíce zářila Worek s výkonem skoro na udělení titulu mezinárodního mistra. Ostatní
děvčata předváděla docela rozumné
výkony na úrovni svých ratingů, respektive Novosadová svůj výsledek
zachránila vynikajícím finišem, ale
na pořádný úspěch si ještě budeme
muset chvíli počkat, ještě by to chtělo jednoho tahouna.
Lépe do závěrečného kola vstoupili naši muži, kteří vyfasovali tým
Ukrajiny. Lehká zápasová převaha
6

Joanna Worek zakopla jen jedinkrát.

Jiří Štoček byl remíze na dosah.

dalšího volného pěšce. Náš hráč se
musel ošklivě přepočítat, bohužel
různobarevní střelci nejsou vždy
zárukou remízy.
92…Kc8 93.h5 Se4 94.Kb6 Sf3
95.h6 Se4 96.Sd2 Sh7 97.Sa5!

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

Klíčový manévr. Střelec z pole b6 zastaví volného pěšce černého a bílý
král odpochoduje na dámské křídlo.
97…Sd3 98.Kc5 b5 Agónie.
99.Kb6 Střelec se bude muset z d3
pohnout a o pěšce b5 černý okamžitě přijde, načež je další odpor
zbytečný. Škoda!
1–0
To znamenalo zápasovou remízu
a hezkou 12. příčku, přesto rekord
z Turína zůstal o jedno místo nepokořen. Tentokrát výborně držely
zadní desky – zatímco Jiří Štoček
výborně do turnaje vstoupil a doslova své soupeře masakroval, Michalík zakončil turnaj třemi výhrami za
sebou a s jedinou porážkou v turnaji byl naším nejproduktivnějším
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hráčem. Hráček se s hráčskou pozicí rozloučil velmi důstojně a Láznička s Navarou víceméně potvrdili své
kvality. Ty i předzápasovou přípravu
ostatně můžete sami posoudit v Davidově analýze ze zápasu s Izraelem
ze sedmého kola.

S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

DAVID NAVARA (2740)
vs. BORIS GELFAND (2703)

Batumi (Gruzie)
43. šachová olympiáda, 7. kolo
1. 10. 2018
Komentuje gm David Navara
B35 Urychlený drak
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 g6 Úplně
jiný typ pozice by vznikl po 3…e5.
4.d4 cxd4 5.Jxd4 Sg7 6.Se3 Jf6
7.Sc4 0–0 8.Sb3 Ve8
Velmistr Gelfand v minulých dvou
letech šestkrát obhajoval okamžitou oběť pěšce 8…d5, ale zdá se
mi, že po 9.exd5 Ja5 10.0–0 Jxb3
11.Jxb3 b6 12.d6! e6 13.Df3 černý
při oboustranně přesné hře nedosáhne plného vyrovnání.
9.f3 d5!?

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+LsN-vLP+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Tento tah proti mně zvolil Daniil
Dubov na letošním mistrovství
Evropy, shodou okolností rovněž
v Batumi. Jelikož vím o spolupráci
velmistrů Gelfanda a Dubova, tentokrát jsem byl dobře připraven.
Jinou možností je 9…e6 s ideou
10…d5.
10.exd5
V partii Navara – Dubov se stalo
10.Sxd5 Jxd5 11.Jxd5 Se6 12.c4
Vc8 13.0–0 Jxd4 14.Sxd4 Vxc4
15.Sxg7 Kxg7 16.b3 Vc8 17.Dd4+
Kg8 s brzkou remízou.
10…Jb4 11.Jde2 e6 12.Sd4 Tady
a v příštích tazích jsem měl i jiné
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Stálice David Navara

možnosti, ale v partii jsou všechny
(připravené) tahy bílého logické
a snadno zapamatovatelné, což je
v ostré pozici s opačnými rošádami poměrně významné.
Také po 12.d6 Jbd5 by černý získal
pěšce zpět.
12…exd5 13.Dd2 Jc6 14.0–0–0
Jxd4 15.Jxd4 Sd7 16.g4 Sc6

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+-+pvlp'
6-+l+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+-sN-+P+$
3+LsN-+P+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

V přípravě jsem se zabýval logičtějším pokračováním 16…a5! 17.a4
(Při střelci na d7 může na 17.a3
přijít 17…b5!.) 17…Sc6. Rozhodl
jsem se neprověřovat soupeřovu
přípravu a pokračovat podle té své.
17.Kb1!? Bílý čeká na ústup černého jezdce.
Na 17.h4 může přijít 17…a5! (Na
17…h5!? může přijít 18.Kb1!?.)
18.a3 (Po 18.a4 h5!? 19.g5 Jd7 by
se černý král vyhnul bezprostřednímu nebezpečí.) 18…h5! 19.g5
Jd7, po 20.Sxd5 Sxd5 21.Jxd5 Jb6
22.Jxb6 Dxb6 23.c3 Vad8 by měl
černý za pěšce (téměř) dostatečnou kompenzaci.

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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17…Jd7 18.h4 Pěšec d5 je přiotrávený, po jeho vzetí by se rozehrály
černé lehké figury: 18.Sxd5?! Sxd5
19.Jxd5 Je5. Na c4 jsem soupeřova
jezdce vidět rozhodně nechtěl.
18…Jc5 19.h5 a5 20.a4 Také zde
přicházel v úvahu postup 20.a3.
20…Db6 21.hxg6 hxg6 22.g5
Jxb3 23.cxb3 Dxd4 Černý musel
jednat, hrozilo 24.Vh4 s útokem
po h-sloupci.
24.Dxd4 Sxd4 25.Vxd4

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

Pozice se zjednodušila, ale černý
nemá vyhráno. Ani zremizováno.
Pěšec d5 je slabý, někdy může
přijít Vdh4 a mimo to bílý chce připravit postup b3–b4, jímž by dosáhl výhodné pěšcové struktury.
25…Kg7 26.f4 Před vzetím na d5
jsem potřeboval odebrat černé
věži pole e5.
26…Ve3 27.Ka2 Potud jsem hrál
podle přípravy. Pěšec d5 je slabý
a černý někdy musí počítat i s postupem b3–b4.
27…Va6!?
Nabízející se varianta 27…Vf3
28.Vhd1! b6 29.Jxd5 Sxd5 30.Vxd5
Vxf4 31.Vb5 Vb8 32.Vd6 je pro černého nebezpečnější, než se zdá na
první pohled.
Po 32…Vg4 může postup b3–b4
postavit černého před nelehké
problémy, což jsem zjistil už
během přípravy. Celá varianta samozřejmě není vynucená, ale ukazuje, že černému hrozí nebezpečí
i ve věžových koncovkách.
28.Jxd5 Za úvahu stálo 28.Vhd1!?
Vf3 (28…Vb6 29.V4d3!) 29.V1d3
s iniciativou, ale já jsem měl jiné
plány.
28…Sxd5 29.Vxd5 Vb6
8

díky aktivním věžím měl snadno
zremizovat. Druhá myšlenka byla
podstatně lepší.
Pěkné echové motivy vznikaly po
30.Vxa5 Vexb3 31.Vh2 Vf3 32.Va8
Va6 (nebo 32…Vb4): 33.Vah8
(33.Vhh8 Vxa4+! =) 33…Vxa4+
34.Kb1 Vf1+ 35.Kc2 Vf2+! 36.Vxf2
Kxh8 s vyrovnáním.
Pro úplnost dodám, že ani 33.Vxa6
bxa6 34.Vh4 a5! neslibuje bílému
více než dělbu bodu
30…Vexb3 31.Vh2!

Boris Gelfand se stal Navarovou kořistí.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+pmk-'
6-tr-+-+p+&
5zp-+R+-zP-%
4P+-+-zP-+$
3+P+-tr-+-#
2KzP-+-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

30.Vd8
Jedním z mých prvních nápadů
před vzetím na d5 bylo 30.Vh2
Vexb3 31.Vf2, ale černý by zde

Rusko získalo jeden bronz a prezidentství
pro Dvorkoviče.

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+p+-+pmk-'
6-tr-+-+p+&
5zp-+-+-zP-%
4P+-+-zP-+$
3+r+-+-+-#
2KzP-+-+-tR"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Jen k remíze vedlo 31.Vdh8? Vxb2+
32.Ka1 Vb1+! 33.Vxb1 Vxb1+
34.Kxb1 Kxh8.
31…f5? Velmistr Gelfand na turnaji
nebyl ve formě, podobných přehlédnutí se tak silní hráči dopouštějí jen výjimečně. Je ale pravda,
že jeho úloha nebyla snadná.
Černé věže jsou omezeny v pohybu, protože jedinou odpovědí na
32.Vdh8 je 32…Vxb2+!.
Očekával jsem 31…V3b4?! 32.Kb1!
s jakousi nevýhodou tahu, po horizontálních tazích černých věží už
rozhoduje 33.Vdh8.
V případě 32.Vdh8?! Vxb2+!
33.Vxb2 Vxb2+ 34.Kxb2 Kxh8 černý i bez tempa (ve srovnání s 31.
Vdh8? Vxb2+ 32.Ka1 Vb1+!) zremizuje: 35.Kc3 Kg7 36.Kc4 Kf8 37.Kb5
Ke7 38.Kxa5 (38.Kb6 Kd6 39.Kxb7
Kc5) 38…Kd7 39.Kb6 Kc8 =.
Doufal jsem, že by se mohla
hrát nádherná varianta 32…Vb3?
(Po 32…f5! 33.Vd7+ Kg8 34.Vc2
Vc6 35.Vxb7! jsem neviděl tah
35…Vcc4!, díky útoku na pěšce
f4 by černý měl udržet remízu.)
33.Ka1!! s dalším 34.Vdh8 a výhrou bílého.
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XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+p+-+pmk-'
6-tr-+-+p+&
5zp-+-+-zP-%
4P+-+-zP-+$
3+r+-+-+-#
2-zP-+-+-tR"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy

Rozhodující útok připravený tahy
32.Vh2, 33.Kb1 a 34.Ka1 je velmi
nezvyklý!
Nepřirozený tah 31…V6b4! kupodivu držel rovnováhu, například
32.Kb1 (32.Vdh8 Vxb2+= jsme
už viděli.) 32…Vf3! 33.Vdh8 Vf1+
34.Kc2 (O nic lepší není 34.Ka2
Vxa4+ 35.Kb3 Vb4+.) 34…Vf2+!
35.Vxf2 Kxh8 36.b3 s pravděpodobnou remízou.
Možnost 31…V6b4 jsem viděl, ale
rozestavení černých věží na mne
působilo dost bizarně. Pokud černý neobjeví pointu s 32…Vf(g)3!,
partii prohraje.
32.Vd7+ Kg8 33.Vc2

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

Vítězné mužstvo Číny

Zlatými olympioniky se stali Číňané. V posledním kole udrželi na
uzdě Američany a pomocné hodnocení jim jednoznačně přiřklo první
místo, na bronz se s vyplazeným
jazykem dotáhli Rusové. Ostrouhali
Poláci s bramborou, kteří remizovali
s ambiciózním týmem Indie – ti
se navzdory účasti Ananda nedokázali prosadit. Paradoxně Anand
moc štěstí svému týmu nepřinesl,
jeho hra proti silné Arménii i Polsku
bílými figurami byla v podstatě jen
o tom udělat rychlou remízu.

První místo v ženském turnaji
vybojovaly rovněž Číňanky, v posledním kole se zaťatými zuby
remizovaly s Ruskami – jejich
prohra by totiž znamenala, že vyhrají Ukrajinky. Takto pomocné
hodnocení Ukrajině přiřklo stříbro
a bronz putoval do Gruzie.
IM Tadeáš Kriebel
Foto: batumi2018.fide.com, ŠSČR

Hrozí mat na c8 a po 33…Vc6 by
černý zůstal bez věže.
1–0
Týmu se dařilo a předváděl dobrou hru, na konečném výsledku se
možná podepsala nepříliš šťastná
volba cesty a následná únava či
nepříliš dobrá organizace ze strany organizátorů olympiády, náročná však byla soutěž pro všechny
týmy. Uvidíme, jak dopadne rošáda Zbyňka Hráčka na pozici kapitána a zda ještě někdo do reprezentačního týmu naskočí – ostatně
příští rok bude v Batumi opáčko
na mistrovství Evropy družstev.
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Na americké obhájce zbylo stříbro.
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Rafael Nadal
ATP č.1

Nová
PURE AERO
+ více kontroly
+ více přesnosti
+ více spinu

VAMOS!

PRIPRAVTE SE NA BOJ!
Matchpoint s. r. o.

výhradní dovozce a distributor pro ČR
www.matchpoint.cz

KALENDÁRIUM
12.–19. 10. 2018
Rhodos (Řecko). Evropský klubový pohár. Šachová liga mistrů
za účasti českých extraligových
mistrů z Nového Boru.
eurochess2018.com
13. 10. 2018
Praha. 7. Ročník Memoriálu
generála J. Hradila v rapidu.
Švýcarským systémem na 7 kol
tempem 2 × 25 minut na partii.
Rudolf Soukal
Tel.: 774 711 280
soukalrudolf@seznam.cz
nss.cz
14. 10. 2018
První kolo českých druhých šachových lig.
19. 10.–1. 11. 2018
Chalkidiki (Řecko). Mistrovství
světa mládeže do 18 let. O zlato
bude bojovat nejmladší český velmistr Van Nguyen.
worldyouth2018.com
20. 10. 2018
Brno. O pohárek BVK. 17. ročník
mládežnického turnaje v rapid šachu 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, bleskovém a Fischerově šachu o putovní 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 rapid 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.–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 šampiona před Američanem Fabianem
Caruanou v zápase na 12 partií
v klasickém šachu.
london2018.worldchess.com
10. 11. 2018
Teplice. 40. ročník šachového
turnaje žákovských družstev.
Soutěž čtyřčlenných družstev složených 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, švýcarským systémem na 9 kol tempem
2 × 1,5 hod + 30 s/tah na partii.
Doprovodnými událostmi jsou klání 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 doprovázené otevřeným
turnajem.
Miroslav Körschner
Tel.: 739 237 029
korschner@seznam.cz
chess.cz
17.–30. 11. 2018
Bled, Slovinsko. Mistrovství světa
seniorů. V kategorii nad 65 let
čtvrtým nasazeným Vlastimil
Jansa.
wscc2018.european-chessacademy.
com
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