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ZÁPAS ALPHAZERO vs. STOCKFISH 8

REVOLUCE V ŠACHU?
Pondělí 4. prosince 2017 bezespo-
ru vejde do dějin světo-
vého šachu. Tento den 
se totiž v Londýně do 
té doby neznámý ša-
chový program Alpha-
Zero utkal v zápase na 
100 partií s nejlepším 
současným světovým 
šachovým programem 

Stockfish 8. Výsledek je naprostou 
senzací: ze 100 partií 

Stockfish nevyhrál je-
dinou partii, zatímco 
program AlphaZero 
zvítězil 28× (25× bí-
lými a 3× černými), 
ostatních 72 partií 
skončilo remízou.

pokračování na straně 14

KARPOV V BRATISLAVĚ

Andrej Danko a Anatolij Karpov

Na krátkou návštěvu do Bratislavy 
v tomto týdnu zavítal dvanáctý 
mistr světa v šachu a poslanec rus-
ké Dumy Anatolij Karpov. Byl hos-
tem prvního ročníku Vánočního 
turnaje v Bratislavě pořádaného 
v historické budově Národní rady 
Slovenské republiky na Župnom 
náměstí a na Bratislavském hradě 
předsedou Národní rady Sloven-
ské republiky Andrejem Dankem. 
Karpov si kromě exhibiční partie 
našel v nabitém programu čas i na 
návštěvu šachového kroužku na 
ZŠ Černyševského a natočil roz-
hovor pro slovenskou televizi TA3. 

V LONDÝNĚ VYHRÁL CARUANA

Ředitel turnaje Malcolm Pein předává cenu 
pro vítěze Fabianu Caruanovi.

Turnaj London Chess Classic za 
účasti deseti hráčů z absolutní 
světové špičky tentokrát fanouš-
ky zklamal. Více než tři partie ze 
čtyř skončily remízou, první re-
zultativní partie se objevila až ve 
třetím kole. Z vítězství se nakonec 
radoval Američan Fabiano Carua- 
na, který stejně jako druhý Rus 
Jan Něpomniaščij nasbíral 6 bodů. 
Třetí skončil s 5 body mistr svě-
ta, Nor Magnus Carlsen. Stejný 
bodový zisk (tedy +1) měli také 
Francouz Maxime Vachier-Lagrave 
a Američan Wesley So. 

pokračování na straně 2

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
u z a v í r á m e 
j e d e n á c t ý 
ročník Šacho-
vého týdení-
ku, časopisu, 
který pro vás 
vydává Praž-
ská šachová 

společnost a který z hlediska 
rozsahu, periodicity, doby 
vydávání a ceny nemá v české 
šachové historii obdobu.
Snažíme se vám přinášet 
aktuální domácí i zahraniční 
zpravodajství, kvalitně ko-
mentované partie velmistrů 
i zábavné perličky z šacho-
vého světa. V posledních 
třech letech Šachový týdeník 
čelil dramatickému úbytku 
placené inzerce, ze které byl 
financován, aby mohl být 
pro čtenáře zdarma. Inzertní 
rozpočty firem se přesouvají 
do reklam na Facebooku 
a Googlu, kde je lze lépe cílit 
a jsou mnohem lacinější, 
a v příští letech tomu jistě 
nebude jinak.
Doposud finanční ztrátu Ša-
chového týdeníku vykrýval 
vydavatel z jiných zdrojů, 
ale pro příští rok musí dojít 
ke změně. Požádáme o fi-
nanční podporu Vás čtená-
řů (pravděpodobně skrze 
platformu Hit-Hit) a podle 
výsledků rozhodneme, jak 
pokračovat dál.

Pavel Matocha
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pokračování ze strany 1

Na 50 % se dostal Hikaru Nakamura, 
ale pro Arména Levona Aronjana, 
které vstupoval do turnaje s druhým 
nejvyšším ratingem, jsou 4 získané 
body a 7. místo zklamáním.
Carlsen ale smutnit nemusel, získal 
cenu pro nejlepšího hráče celého 
seriálu Grand Chess Tour a vydělal 
přes 245 000 liber. 
Z partií vybíráme souboj prvního 
s druhým, kde se černý král ocitl 
v koncovce v ostré palbě:

Fabiano Caruana (2780) 
vs. Jan Něpomniaščij (2764) 
London Chess Classic, 11. 12. 2017

XABCDEFGHY

8-tr-+-+-+(

7+-+-zp-+-'

6-+-+k+p+&

5+q+psN-+p%

4-+-sn-+-+$

3+P+-+-+P#

2-+Q+-zPP+"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

41.Dxg6+!
Jednoduchá a srozumitelná oběť. 
41…Kxe5 42.Ve1+ Je2+ 
Na 42…Kf4 přijde 43.g3+ Kf3 
44.Dxh5#.
43.Kf1!
Efektní, jednoduché a účinné za-
pojení krále. 
43…Kd4 44.Vxe2 e5 
Nejde 44…Dxb3 45.Vd2+ Kc5 
46.Vc2+ Kb5 47.Vc1+–.

45.Dg3 e4 
45…Dxb3 46.Dxe5++–.
46.De3+ 

A po dalších 18 tazích dospěla par-
tie do následujícího postavení:

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+Q+-+-+-'

6-tr-+-+-+&

5+-+R+-+-%

4-+k+-+-zP$

3+q+-zp-+-#

2-+-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

64.Df7! 
Další velmi efektní tah, odtažný 
šach se těžko brání.
64…exf2+ 
Nebo 64…Kc3 65.Dc7+ Kb2 
66.De5+ Kb1 67.fxe3+–.
65.Kxf2 Db2+ 66.Vd2+ 
1–0

NEČEKANÝ BRONZ

Peter Michalík

Na Mistrovství Ev-
ropy v bleskovém 
šachu 2017 v pol-
ských Katovicích 
se  nečekaného 
úspěchu dočkal 
v českých barvách 
hrající velmistr 

Peter Michalík. Vybojoval skvělé 
3. místo za 17,5 bodu, když na ví-
tězného Bělorusa Sergeje Žigalka 
ztratil pouhý půlbod a za druhým 
Angličanem McShanem zaostal 

pouze o pomocné hodnocení. Škoda 
jen porážky v posledním kole od Bě-
lorusa Aleksandrova, k absolutnímu 
úspěchu chybělo málo… Úspěch 
našich barev doplnil ještě David 
Navara, který v konkurenci 1091 (!) 
hráčů získal o půl bodu méně a skon-
čil na výborném 5. místě. Z dalších 
českých zástupců Alexej Kislinskij 
obsadil 31. místo (16 b.), 42. byl Voj-
těch Plát a o dvě místa za ním Vojtěch 
Zwardoň (oba 15,5 bodu).
Z bleskového turnaje je i následu-
jící ukázka české jedničky:

David Navara (2740)
vs. Pavel Ponkratov (2613)
ME v blesku, Katovice 2017
15. 12. 2017

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zp-+-+-+p'

6-+-+p+p+&

5+-wq-vl-vL-%

4-zpL+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-zPQ+-zPP+"

1+NmKR+-+R!

xabcdefghy

Davidův soupeř si neuváženě vzal 
pěšce na f2.
20…Vxf2? 
Toho David rychle využil.
21.Vd8+
Jen ne 21.Sxe6+? pro 21…Sxe6 
22.Dxc5 Sxb2#.
21…Kg7 22.Sh6+ Kf7 23.Dxf2+ 
Dxf2 24.Vf8+ 
1–0
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Na bleskové mistrovství navázalo 
hned mistrovství Evropy v rapid 
šachu. Toho se zúčastnilo ještě 
více hráčů – dokonce 1181!! Mi-
strem Evropy v rapid šachu 2017 
se stal s 10 body (z 11) neznámý 
devatenáctiletý ruský IM Maksim 
Vavulin. Druhý skončil Polák Jan-
-Krysztof Duda a třetí další Rus 
Pavel Pankratov (oba 9,5 bodu). 
Češi tentokrát zůstali za branami 
první dvacítky. Nejlepší David Na-
vara skončil s 8,5 body na 21.místě, 
Ve stejné bodové skupině skončil 
i 27. Vojtěch Zwardoň. S osmi body 
skončilo hned osm český hráčů, 
mezi nimi i 45. Zbyněk Hráček 
a 48. Vojtěch Plát.

TATA STEEL VE WIJKU 

Magnus Carlsen

Již 12. ledna 2018 
startuje v nizozem-
ském Wijku aan 
Zee tradiční Tata 
Steel Chess 2018. 
V hlavním čtrnác-
tičlenném turnaji 
bude hlavním favo-

ritem mistr světa a světová jednička 
Magnus Carlsen, ale konkurence 
bude veliká. Z první desítky svě-
tového žebříčku zde bude dalších 
pět hráčů – Šachrijar Mameďjarov 
z Ázerbájdžánu, Američané Fabia-
no Caruana a Wesley So, Rus Vladi-
mir Kramnik a Ind Viši Anand. 

POZPÁTKU KOLEM ZEMĚKOULE
Na pulty našich 
knihkupectví se 
v předvánočním ob-
dobí dostává cesto-
pis Pozpátku kolem 
zeměkoule autorů 
Kateřiny Krejčové 
a Petra Ptáčníka. 

Výpravná publikace je plná zážitků, 
nádherných fotografií, unikátních 
mapek a cestovatelských tipů a bude 
jistě skvělým vánočním dárkem. 
A jak uvádí autoři: „Za 484 dní jsme 
ve dvou objeli svět a pak jsme o tom 
383 dní psali knihu.“ V knize se také 
můžete dočíst, jak oba cestovatelé, 
mimochodem aktivní šachisté (Kat-
ka Krejčová např. hrála i na Mistrov-
ství ČR žen v roce 2004 v Karlových 

Varech), hráli šachy s balijským pře-
borníkem. Knihu můžete objednat na 
zcestykolemsveta@email.cz a může-
te ji mít za 484 Kč i s podpisem a věno-
váním od autorů. Bližší informace na-
jdete na www.zcestykolemsveta.cz.

LOSINSKÉHO KAPRA ULOVIL 
VLADIMIR SERGEJEV

Vladimir Sergejev

Tradičně silně obsa-
zený turnaj v rapid 
šachu O Losinského 
kapra vyhrál v Kou-
tech nad Desnou 
U k r a j i n e c  G M 
Vladimir Sergejev 
(7,5 bodu) o půl 

bodu před IM Vojtěchem Zwardo-
něm, IM Tomášem Krausem, GM Voj-
těchem Plátem a GM Štěpánem Žil-
kou. Turnaje se zúčastnilo 97 hráčů.

LIGOVÉ SOUTĚŽE 
Těsnou výhru 4,5:3,5 nad rezervou 
Neratovic si ve 4. kole 1. ligy skupi-
ny západ přivezlo družstvo Bartoš 
Unichess a s plným počtem 12 bodů 
je na čele tabulky. Áčko Neratovic 
prohrálo svůj zápas v Praze proti Do-
pravním podnikům 3:5 a na vedoucí 
tým ztrácí tři body. Další dva body 
ztrácí tři pražské týmy DP Praha, 
Bohemians Praha a Sokol Vyšehrad.
Ve skupině východ ve 4. kole vedoucí 
Třinec „jen“ remizoval s Rychnovem 
n. Kn. 4:4 a jeho náskok na čele před 
skupinou pronásledovatelů Slavoj 
Český Těšín, BŠŠ Frýdek-Místek B 
a ŠK Staré Město už je jen jeden bod. 
Druhé ligy mají o kolo více, ve skupi-
ně A vedoucí družstva vyhrála, takže 
ve vedení je stále Šakal Kozolupy se 
13 body o bod před Tatranem Podbořa-
ny a třemi body před Sokolem Klatovy.
Skupina B má dva 100% týmy – Zi-
kudu Turnov B a TJ Kobylisy. Ty 
s 15 body mají tříbodový náskok 
před třetím Děčínem.
Ve skupině C je situace velmi vyrov-
naná; vedoucí duo Spartak Vlašim 
a TJ Pankrác B má 13 bodů a jen bod 
náskoku před třetím družstvem Uni-
chess Výletná.
Skupině D zatím vládne družstvo 
2222 SK Polabiny C s 15 body, o tři 
body zpět je družstvo Eurobit a další 
tři body ztrácí další čtyři týmy.

Patnáctibodové je také ve skupině 
E družstvo Slavie Kroměříž B, které 
zatím vládne s tříbodovým násko-
kem před dvojicí Jezdci Judrov, Zbro-
jovka Vsetín.
Ve skupině F se, jak se zdá, rozhodne 
o vítězi mezi dvojicí Slavia Orlová 
a Slavoj Poruba B. Orlová vede 
s 15 body a dvoubodovým náskokem 
před Porubou, další nejlepší týmy 
mají po pěti kolech již propastný šes-
tibodový odstup.

PŘEBORNÍKEM RUSKA  
PETER SVIDLER

Peter Svidler

Velmistr Peter Svi-
dler obhájil pozici 
nasazené jedničky 
v Superfinále Ruska 
a stal se přebor-
níkem Ruska. Po 
jedenácti kolech se 
na čele se 7 body 

dělil s Nikitou Vitjugovem, o svém 
vítězství ale rozhodl dvěma výhrami 
v dodatečných rychlých partiích. 
Třetí skončil s 6,5 bodu Daniil Du-
bov. Také mezi ženami se o přebor-
nickém titulu rozhodovalo mezi 
sedmibodovými Aleksandrou Gor-
jačkinovou a Natálií Pogoninovou až 
v dodatečných partiích. Obě vyhrála 
Gorjačkinová a stala se novou mist-
ryní Ruska. Třetí skončila s 6,5 bodu 
Alina Kašlinská. Cenový fond soutě-
že byl 9 milionů rublů a oba vítězové 
mj. dostali vyhráli auto Renault Cap-
tur. Hrálo se v překrásné historické 
budově Státního muzea politické 
historie Ruska.

PŘEDVÁNOČNÍ ŠACHOVÁNÍ
Vánoční turnaj v Bludově v rapid 
tempu vyhrál v konkurenci 68 hráčů 
FM František Vrána z ŠK Staré Měs-
to se 6 body. Druhý skončil Šimon 
Londin (6 bodů) a třetí s 5,5 bodu 
Roman Zavůrka (oba SK Prostějov).
Vánoční bleskáč v Sendražicích 
vyhrál Michal Větrovský (Loko 
Praha) se 13 body z 15 o půl bodu 
před dvojicí Patrik Tesař (DDM So-
kol Nymburk) a FM Jiří Gregor (TJ 
Neratovice). Hrálo 42 hráčů.
Turnaj mládeže O Vánočního 
kapra v mladé Boleslavi vyhrál 
v kategorii H14+H16 Jakub Šulc 

mailto:zcestykolemsveta@email.cz
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z Šachklubu města Dobrovice se 
6,5 bodu před Martinem Habe-
nichtem z 1. Novoborského ŠK 
a Martinem Švejkem ze Sokola 
Mladá Boleslav (oba 5,5 bodu). 
Turnaj kategorie H10+H12 vyhrál 
Antonín Pešek z ŠK Milovice se 
6,5 bodu. V obou turnajích starto-
valo 80 hráčů.
Vánoční turnaj mládeže v Che-
bu vyhrál nejvýše nasazený Petr 
Špreňar (6,5 b.) před Stanislavem 
Srbou (6 b.). Třetí místo obsa-
dil Daniel Moura De Andreade 
(5  b.) – všichni hráči ŠK Karlovy 
Vary. Hrálo 34 hráčů.
A další vánoční turnaj se konal 
ve Frýdlantu. V turnaji dospělých 
vyhrál Marek Gombala ze Slavie 
Liberec (6,5 b.), turnaj dětí vyhrál 
Jan Křelina z ŠK Frýdlant (6 b.).

TALENT CUP
V třech skupinách bojovali mládí 
šachisté v Malenovicích na tradič-
ním Talent Cupu. Turnaj A pro 
hráče 2002 a ml. vyhrál Petr Gnojek 

s 6,5 bodem s půlbodovým násko-
kem před Adamem Frankem (oba 
BŠŠ Frýdek-Místek). Třetí místo ob-
sadil s 5 body Filip Matůš ze Sokola 
Ústí. Turnaj B (2006 a ml.) vyhrál 
rovněž hráč BŠŠ Matyáš Paseka se 
7,5 body a turnaj C (2008 a ml.) hráč 
Interchessu Marek Fizer (7,5 bodu).

MIND GAMES V ČÍNĚ

Vladislav Artemjev

Hned ve  t řech 
disciplínách soutě-
žilo dvanáct mužů 
a dvanáct žen v čín-
ském Chuaj-anu 
v provincii Ťiang-su 
na letošních Mind 
games. Sedmikolo-

vý rapid turnaj vyhráli Rus Dmitrij 
Andrejkin (4,5 b.) a Bulharka An-
toaneta Stefanová (4,5 b.), bleskový 
turnaj systémem každý s každým 
dvakrát vyhrál Rus Vladislav Artem-
jev (16 b.) a opět Antoaneta Stefa-
nová (14,5 b.). V Baskickém šachu 
vyhráli další Rus Alexander Griščuk 

(6,5 b. z 10) a domácí Číňanka Zhao 
Xue (7,5 b.).

HRÁČEK VS. KREJČÍ SMÍRNĚ
Exhibiční zápas mezi českými 
velmistry Zbyňkem Hráčkem a Ja-
nem Krejčím v Uherském Hradišti 
skončil nerozhodně 3:3. Každý 
z velmistrů vyhrál po jedné partii, 
další čtyři skončily remízou.

DAFO CUP 2017
Turnaj DAFO CUP 2017 v Dolní 
Lutyni za účasti 101 hráčů vyhrál 
Lumír Mrázek (7,5 b.) před FM 
Pavlem Zabystrzanem a FM Ki-
rillem Burdalevem (oba 7 bodů).

MEMORIÁL PROF. ŠIMANDLA
Druhý ročník Memoriálu prof. 
Miroslava Šimandla vyhrál v Plzni 
FM Jiří Gregor z TJ Neratovice 
se 7,5 bodem před dvojicí sedmi-
bodových mladých hráčů Sokola 
Klatovy Jonášem Eretem a FM 
Martinem Simetem.

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
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(NE)TRADIČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Krásná středočeská vesnice. Blíží 
se Vánoce, je večer, vlezlá zima, 
brzo tma. Malá milá hospůdka, 
dřevo v kamnech praská. Schá-
zejí se místní. Tentokrát ale při-
cházejí i souputníci z okolních 
vesnic – na nástěnkách široko 
daleko visí už týdny poutače na 
druhý ročník Vánočního šacho-
vého turnaje v obci Pozdeň.

Bitky začínají. Ne každý musí být 
velmistrem. Radost ze hry je ne-
konečná. Co je král a co královna? 
Co mám mačkat na těch hodinách? 
Někteří vědí, jiní ne, to se rychle 
vyřeší. Končí jedna partie za dru-
hou, tabulka se zaplňuje, stejně 
jako přibývají čárky za pivo na 
lístcích ve výčepu.
Nevadí, že některé figurky nejsou 
vzorové, že šachové hodiny nejsou 

u každé šachovnice, natož aby 
byly digitální.
Někdo vyhraje, někdo ne, každé-
mu se podaří nějaká ta kombinace 
a užije si to. S každým dalším ko-
lem přibývají kibicové, nakonec se 
ukáže, že skoro celá vesnice umí 
hrát šachy. Nádhera!

Příští rok si to zopakujeme, zase 
v naší krásné vesnici, zase před 
Vánoci. Budeme rádi, když přije-
dete také. Stačí se zeptat kam, rád 
prozradím.

Luboš Ursta

Na adventní trhy extra 
výhodně vlakem tam i zpět.

Zažijte vánoční atmosféru  
u našich sousedů!

www.cd.cz

Praha ◀▶ Drážďany 472 Kč

Brno ◀▶ Vídeň 367 Kč 

Plzeň ◀▶ Regensburg 

367 Kč

Brno ◀▶ Bratislava 

262 Kč 

Nabídka platí do 24. 12. 2017. Uvedená cena platí při nákupu 
zpáteční jízdenky ČD Tip, zakoupit lze pouze v e-shopu ČD.

inzerce_sachovy_tydenik_Advent_2017_A5_210x148_CB_v02_tisk.indd   1 23/11/17   09:14



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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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.

NEJMLADŠÍ ČESKÝ VELMISTR

THAI DAI VAN NGUYEN PŘEPSAL HISTORII 
Skvělá zpráva pro český šach 
přišla z Budapešti: český šest-
náctiletý mezinárodní mistr 
Thai Dai Van Nguyen vyhrál se 
7 body (z 9) prosincový turnaj 
First Saturday a splnil třetí vel-
mistrovskou normu! A protože 
ke svému ratingu 2494 přidal 
16 bodů a tím se jeho aktuální 
rating se přehoupl přes poža-
dovanou hodnotu 2500, stane 
se ve svých šestnácti letech 
nejmladším českým velmistrem 
historie. Překoná tak rekord 
Davida Navary, který se získal 
titul velmistra těsně před svými 
sedmnáctými narozeninami.

Van se narodil v Praze v roce 2001, 
v současnosti hraje za extraligový 
oddíl ŠK JOLY Lysá nad Labem. 
Svůj velký talent prokazoval již 
od útlého mládí. V devíti letech 
vyhrál mistrovství Evropské unie 
do 10 let, třetí místo a bronzo-
vou medaili získal na Mistrovství 
Evropy 2013 chlapců do 12 let. 
A z letošního mistrovství světa 
do 16 let přivezl cenné šesté mís-
to. První velmistrovskou normu 
vybojoval v Extralize družstev 
2015/2016, kde uhrál skvělých 8 
bodů z 10 partií, z toho 6 (!) partií 

bylo s velmistry. Druhou normu 
uhrál na letošním srpnovém tur-
naji First Saturday v Budapešti, 
který vyhrál ziskem 7 bodů z 9. 
A třetí norma „padla“ na stejném 
místě v prosincovém turnaji před 
několika dny. Zde Van začal velmi 
razantně – po třech kolech byl se 
2,5 bodu ve vedení a ve 4. kole 
pěkně vystihl slabiny na králov-
ském křídle a připsal si další bod 
po rychlém útoku v miniaturce:

THAI DAI VAN NGUYEN (2494) 
VS. GERGO HAVASI (2370)
First Saturday, Budapest, 4. kolo
6. 12. 2017

XABCDEFGHY

8-+rwq-tr-mk(

7+p+l+p+p'

6p+-vlp+-+&

5sn-+p+p+Q%

4-+-zP-+-sN$

3zP-sNLzP-zP-#

2-zP-+-zP-zP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

16.Jxd5! 
Otevírá cestu na královské křídlo.
16…Vxc1 17.Vxc1 exd5? 
Trochu lepší bylo 17…Vg8, ale po 
18.Dh6 Sf8 19.Df6+ Sg7 20.Dxd8 
Vxd8 21.Jb6+– by stál bílý praktic-
ky na výhru.
18.Jxf5! Sxf5 
Po 18…Sb8 by přišlo 19.Jd6 f5 
20.Jf7+ Vxf7 21.Dxf7+– a na 
18…Sc7 dokonce 19.Vxc7 Dxc7 
20.Dh6+–. 
19.Sxf5 Kg7 20.Vc8! 
Důležitý mezitah před braním na 
h7. 
20…De7 21.Dxh7+ Kf6 22.g4 Dc7 
A to už si mohl černý odpustit.
23.Dh4+ Kg7 24.Dg5+
1–0
V turnaji nakonec Van bez jediné 
prohry vyhrál se 7 body a půlbo-
dovým náskokem před srbským 
velmistrem Zlatkem Ilinčičem. 
O další bod zpět skončil Ind Sap-
tarshi Roy.

A jak hodnotí svoji cestu za vel-
mistrovskou normou sám Van?:
„Než se dostanu k poslednímu tur-
naji v Budapešti, ve kterém jsem 
získal poslední GM normu, bych 
chtěl se vrátit k extralize 2015/2016. 
Právě úspěch a neočekávaná GM 
norma z extraligy startovaly mou 
velmistrovskou ambici. To, že jsem 
prošel celou sezonu v extralize bez 

Thai Dai Van Nguyen se stal nejmladším 
českým velmistrem.

Van Nguyen (vpravo) se srbským rozhodčím FA Miodragem Stankovičem (vlevo) 
a ředitelem seriálu turnajů First Saturday László Nagyem
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prohry s performance 2680, mi do-
dalo sebevědomí v dalších silných 
turnajích. 
Co se týká samostatného turnaje 
v Budapešti, nejtěžší bylo to, že 
bylo třeba získat 7 bodů z deví-
ti. Zažil jsem již několikrát, co 
znamená, když ‚chybí půl bodu‘ 
v podobných turnajích a jak je 
těžké udělat poslední kroky k zisku 
normy. 
Nejtěžší partie asi byla ta sedmá, 
kdy jsem narazil na hlavního kon-
kurenta v turnaji, IM Saptarshi Roye 
z Indie. Soupeř zvolil ambicióz- 
ní zahájení s opačnými rošádami 
ve Francouzské hře. Musel jsem 
přesně bránit a odrazit agresivní 
nástup pěšců bílých. Po správné 
výměně dam jsem získal drobnou 
výhodu ve věžové koncovce. Po-
stupně jsem zvyšoval svou výhodu. 
Musel jsem však řešit velmi složi-
tou situaci, jestli pokračovat s lepší 
pozicí v časové tísni nebo přijmout 
nabídku remízy. Nakonec jsem se 
rozhodl pro druhou variantu. Par-
tie byla složitá jak z pohledu šacho-
vého, tak psychického, když jsem 
musel odrazit soupeřův útok, do-
stat se do slibné pozice a zároveň 
do časovky a následně udělat rych-
lé rozhodnutí nešachové povahy.“

Vana jsme se také zeptali, co pro 
něj získání normy znamená a jaké 
jsou jeho další cíle do budoucna:
„Jsem rád, že se mi podařilo splnit 
plán a o rok dříve: chtěl jsem zís-
kat GM normu před rozhodujícím 
obdobím ve škole, a to do podzimu 
příštího roku. Od nového školního 
roku budu muset věnovat víc času 
školním povinnostem kvůli matu-
ritě a přípravě na vysokou školu. 
GM titul je velmi důležitým milní-
kem v mé šachové kariéře, ale jsem 
vědom toho, že mám před sebou 
dlouhou cestu. Také chápu, že kaž-
dý krok dopředu bude těžší a těžší 
než ten předchozí. Proto cíl 2600 
ELO je velmi těžký úkol, udělám 
však maximum pro to, abych toho 
dosáhl během několika let.“

A jak vidí Vanův úspěch jeho 
otec Thai Ngoc Nguyen: „Pokud 

se jedná o můj pohled na synovy 
úspěchy, chtěl bych speciálně zdů-
raznit roli jeho trenérů. Podílejí se 
významně na šachovém rozvoji 
Vana. 
Od roku 2010 spolupracujeme ne-
ustále s IM Sergejem Berezjukem 
jako s osobním trenérem. Již delší 
dobu (od roku 2012) máme čest 
spolupracovat s GM Davidem Na-
varou. Velmi si toho vážíme, neboť 
víme, jak náročný program má, 

jako jeden z top světových hráčů. 
Kromě odborné stránky této spo-
lupráce bych chtěl podotknout, že 
pan Navara je velkým vzorem pro 
Vana, co se týká přístupu ke krá-
lovské hře: profesionalita, pracovi-
tost, preciznost a korektnost.
Příležitostně máme možnost spo-
lupracovat se zkušenými trenéry 
GM Vlastimilem Jansou a IM 
Michalem Konopkou. V poslední 
době spolupracujeme s GM Jánem 
Markošem, který jistě Vanovi dává 
i jiný pohled na šachy.“

Vzájemnou spolupráci s Vanem 
nám sám David Navara popsal 
takto: 
„Pokud si dobře vzpomínám, s Va-
nem a s jeho otcem jsem se poprvé 
setkal v roce 2011 ve Frýdku-Místku, 
kde jsem během tradičního Turnaje 
šachových nadějí odehrál simul-
tánku. V létě roku 2012 mne Vanův 
otec oslovil s nabídkou spolupráce. 

Zpočátku jsem se k ní stavěl zdržen-
livě a neopomněl jsem zdůraznit, 
že nejsem trenér, ale především 
hráč. V tomto ohledu jsem se setkal 
s plným pochopením. Nakonec 
jsem souhlasil a rozhodně toho 
nelituji. První trénink se uskutečnil 
12. 9. 2012 a od té doby se příleži-
tostně setkáváme v rámci našich 
časových možností. Někdy i dvakrát 
týdně, jindy jen jednou měsíčně, 
přes léto obvykle vůbec.

Začátky pro mne nebyly snadné. 
Ke spolupráci jsem přistupoval 
s minimem trenérských zkušenos-
tí, takže jsem si na každou lekci 
musel připravovat nové materiály. 
To ostatně platí dodnes. Příprava 
mi obvykle trvala podobně dlouho 
jako samotná lekce, tedy tři až čty-
ři hodiny. Na počátku spolupráce 
jsem situaci komentoval následov-
ně: ‚Van je tak talentovaný, že pro 
něj jsou přínosné dokonce i tré-
ninky se mnou.‘ (Narážel jsem na 
vysokou rychlost a nízkou systema-
tičnost svého výkladu.) Postupem 
času jsem si na novou roli trochu 
lépe zvykl. Hlavním Vanovým tre-
nérem zůstal IM Berezjuk.
Když se podívám na své dětství, 
vidím celkem dost podobností 
i pár výrazných rozdílů. Van hraje 
šachy přibližně od svých sedmi let. 
Vedle výrazného talentu má i vý-
bornou disciplínu a velmi dobré 
rodinné zázemí. Oba pocházíme 

Van Nguyen s Tadeášem Kriebelem při letošním lednovém zápase Legend proti talentům 
v pražském hotelu Galerie Royal
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z ‚nešachových rodin‘ a k šachům 
jsme se dostali neplánovaně, oba 
se můžeme opřít o významnou 
podporu rodičů. Ti Vana velmi 
podporují, ale netlačí na rychlý 
úspěch za každou cenu a dbají i na 
jeho všeobecné vzdělání. Na rozdíl 
od některých vrstevníků Van nor-
málně chodí do školy a učí se velmi 
dobře. Navštěvuje německou školu 
a mluví vietnamsky, německy, čes-
ky i anglicky, ze školních předmětů 

ale má nejraději matematiku. 
V minulém odstavci výrazně převa-
žovaly podobnosti. Samozřejmě by 
se mezi mnou a Vanem našlo dost 
rozdílů, ale nesnažím se psát srov-
návací analýzu a ani to nepovažuji 
za vhodné. Za šachovnicí jsem 
strávil už 25 let a věřím, že Vanovi 
mohu svými radami trochu pomo-
ci, protože naše cesty jsou podob-
né. Zároveň si ale uvědomuji, že se 
doba změnila. Dnes jsme svědky 
výrazné profesionalizace mládež-
nického šachu. Prosadit se mezi 
svými vrstevníky je tedy obtížnější 
než dříve. Kromě toho se změnily 
i samotné šachy, za mého dětství 
„teorie končila na straně číslo 
100“, takže příprava nevyžadovala 
tolik času a zbývalo více prostoru 
pro vlastní tvorbu. Počítače tehdy 
hrály daleko hůře než dnes a ša-
chový svět vypadal trochu jinak. 
Myslím, že jsem Vanovi pomohl 

pochopit význam kvalitní literatu-
ry pro další šachový růst. A já jsem 
naopak pochopil, že lákat mladou 
generaci na (pod)průměrné kníž-
ky v době digitálních médií nemá 
valný smysl. Člověk nemůže přečíst 
všechno a někdy je dobré si vybírat.
Naše spolupráce se v průběhu času 
proměňovala. Nejprve jsem Vanovi 
vykládal především o poziční hře, 
pak jsem přešel k základům kon-
covek a obtížnějším strategickým 

příkladům, v poslední době se 
více zabýváme zahájením. To vše 
od začátku dodnes prokládáme 
řešením příkladů, rozehráváním 
pozic v tempu rapid šachu, analý-
zou Vanových partií a zajímavými 
ukázkami ze světových soutěží 
i z mé tvorby. Metodik ze mne ni-
kdy nebude, ale šachy jsou mnoho-
vrstevné a omezovat se při výkladu 
na jednu oblast by bylo nesprávné. 
Sám jsem spolupracoval s mnoha 
různými trenéry a při vlastních 
lekcích částečně přejímám a různě 
kombinuji jejich metody výuky.
S panem Berezjukem i s dalšími 
Vanovými trenéry se přátelím 
a vážím si jich. Vzájemně se dopl-
ňujeme a čas od času se snažíme 
práci trochu koordinovat. Věřím, 
že můj pohled ‚sedmistovkaře‘ na 
čistě šachové otázky i na dění okolo 
šedesáti čtyř polí bude pro Vana 
přínosný i nadále!

Van samozřejmě není dokonalý 
a má šachové nedostatky. Poměrně 
dobře vím, kde jsou jeho relativní 
slabiny, ale jakožto jeho (občasný) 
trenér nemám důvod toto téma 
veřejně rozebírat. Ostatně Van 
postupně pracuje na jejich odstra-
ňování. Všestranně se zlepšuje, 
zlepšil své hospodaření s časem, 
nedávno získal velmistrovský titul 
a další kroky má před sebou. Učí se 
rychle a může se dostat daleko. Ne-
budu konkrétnější, protože se ne-
rad pouštím do nejistých prognóz. 
Už zhruba před rokem a půl jsem 
ale odhadoval, že by se Van mohl 
stát velmistrem přibližně v šestnác-
ti letech. To se díky Vanovi, jeho 
rodině, panu Berezjukovi i dalším 
trenérům podařilo. A já jsem rád, 
že jsem k tomu mohl alespoň tro-
chu přispět.“

David Navara také pro Šachový 
týdeník vybral a okomentoval dvě 
zajímavé Vanovy partie:

THAI DAI VAN NGUYEN (2044) 
VS. IGOR JANIK (1818) 
Sicilská obrana – 
dračí varianta [B76]
Mistrovství Evropy, B12, Praha
18. 8. 2012
Komentuje: GM David Navara

Následující partii Van hrál ve 
svých deseti letech, ještě před za-
čátkem naší spolupráce. Je na ní 
zřetelně patrný jeho velký talent. 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0–0 
8.Dd2 Jc6 9.g4 Jxd4 10.Sxd4 Da5 
11.0–0–0 
Tentokrát se nebudu pouštět do 
podrobných teoretických rozborů. 
Článek nepojednává o dračí sicil-
ské, ale o Vanovi. 
11…Se6 12.Kb1 Vfc8 13.a3 Vab8 
14.g5 Jh5 15.Sxg7 
Mírně přesnější bylo 15.Jd5 
Dxd2 16.Vxd2 Sxd5 17.exd5 Sxd4 
18.Vxd4 s podobnou hrou jako 
v partii.
15…Kxg7 16.Dd4+ Kg8?! 
Po 16…De5! by si černý mohl za-
jistit pole f4 pro jezdce s dobrou 

Partie jmenovců z prosincového First Saturday, vlevo NGUYEN Van Thanh (VIE) vpravo 
NGUYEN Thai Dai Van (CZE)
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hrou. Po 17.Dxa7 Dxg5 bych raději 
hrál černými.
17.Jd5 Sxd5 18.exd5 b5 19.c3 Db6 
20.Dxb6 Vxb6 

XABCDEFGHY
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xabcdefghy

Koncovka je téměř vyrovnaná. Je 
poučné sledovat, jak Van získal 
a uplatnil převahu. 
21.Vd4! 
Věž kryje řadu důležitých polí, 
zejména b4, d5 a f4. 
21…a5 22.Sh3 Vc7 23.Ve1 Kf8 
24.Sg4 Jg7 25.Kc2 Je8 26.f4 f5 
27.Sf3 b4 28.axb4 axb4 29.c4 
Va7?! 
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Věž jde na volný sloupec, co může 
být logičtější? Přesto se ale jedná 
o chybu. 29…Vc5 a 30…Jc7 je po-
dle počítače vyrovnané, ale raději 
bych hrál bílými. Kdyby ale černý 
dokázal převést jezdce na c5 a věž 
na a5, stál by dobře.
30.h4! 
Bílý pohotově využívá nedostatků 
předchozího tahu černého. Pláno-
vaný převod jezdce na c5 by vysta-
vil krále útoku po h-sloupci. Na-
vzdory tomu měl černý okamžitě 
vyslat jezdce na c5, jeho se král by 
se případně mohl schovat na d7. 
30…Vb8?! 31.h5 Jc7 32.hxg6 
hxg6
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33.Vd2!± 
Věž splnila svou roli a přechází 
na nové působiště. Po 33.Vh1? 
Kg7 34.Vd2 Vh8 by černý zabránil 
průniku bílých věží. Naproti tomu 
v partii prohraje boj o volný slou-
pec, jelikož kvůli slabosti pěšce e7 
nemůže postavit krále na g7.
33…Ja6?! 
Lepší vyhlídky na úspěšnou obra-
nu nabízel nevzhledný manévr 
33…Kf7 34.Vh2 Je8 s dalším Je8-
-g7. Černý by pravděpodobně při-
šel o pěšce b4, ale v partii zaplatí 
vyšší cenu.
34.Vh2 Kg7 35.Veh1 Vg8 36.Vh7+ 
Kf8 
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37.Va1! 
Velmi silný poziční tah korunu-
je strategii bílého. Hra na celé 
šachovnici je jedním z příznaků 
skutečného mistrovství! 
37…Ke8 
Strategicky je partie rozhodnuta, 
nyní přichází na řadu taktika. 
38.Se2! Kd7 
Po 38…Va8 39.c5 Jc7 40.Vxa8+ 
Jxa8 41.cxd6 exd6 42.Vb7 by se 
černý ocitl v tragikomickém sevře-
ní, z něhož by se nemohl vyprostit 
beze ztráty figury.

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



22. PROSINCE 2017 • ROČNÍK XI. • 50|51 11

39.c5 dxc5 40.Vxa6 
Mladí hráči často vynikají v tak-
tice, ale v této partii Van mistrně 
uskutečnil svůj strategický plán. 
Jeho soupeř prohrál, aniž by se 
dopustil zjevné chyby! 
1–0

THAI DAI VAN NGUYEN (2438) 
VS. VIKTOR ERDÖS (2577) 
Francouzská [C11]
Open Zalakaros, 31. 5. 2016
Komentuje: GM David Navara

V této partii Van porazil mimo-
řádně solidního maďarského vel-
mistra. Viktor Erdös na nedávném 
mistrovství Evropy družstev pora-
zil mimo jiné Jana Něpomniaščiho 
a Sergeje Movsesjana. 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.e5 Jfd7 
5.f4 c5 6.Jf3 Se7 7.Se3 b6 
Černý zvolil ambiciózní, ale ris-
kantní variantu. Uchovává napětí, 
brání výměně na c5 a někdy pří-
padně může postoupit f-pěšcem. 
8.Se2 Sa6?! 
Více se mi líbí typický postup 
8…Jc6 9.0–0 0–0 poskytující černé-
mu tlak na bílé centrum.
9.0–0 0–0 
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10.f5! 
Logický a přímočarý postup. 
Černé figury zatím nekontrolují 
centrum, tak proč toho nevyužít? 
10…Sb7 
Černý by rád zaútočil na oslabené-
ho pěšce e5, ale podobný postup 
stojí čas. Po 10…Sxe2 11.Jxe2 exf5 
12.c3 by bílý díky slabosti pěšců 
d5 a f5 měl více než dostatečnou 
kompenzaci za pěšce.
11.fxe6 fxe6 12.De1 

Počítači se líbí i 12.Jb5 Jc6 13.c3 
a6 14.Jd6 Sxd6 15.exd6 s malou 
výhodou, ale podobný postup je 
dost netypický. 
12…Vxf3?! 
Oběť kvality je principiální, ale 
bílý je na přímý střet lépe připra-
ven, dámské křídlo černého zatím 
spí. Proto bylo vhodnější 12…cxd4 
13.Jxd4 Sc5 s mírně horší pozicí. 
Bílý může volit mezi počítačovým 
skokem 14.Jcb5 a lidským výpa-
dem 14.Sg4. Volba mezi pravicí 
a levicí je zde věcí vkusu.
13.Sxf3 cxd4 14.Sxd4 Jc6 
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Nastala krize v partii. Vydá se bílý 
na křižovatce správným směrem? 
15.Jxd5! 
Po jiných tazích by černý získal 
pěšce e5 a s ním i dobrou kompen-
zaci za kvalitu. 
15…exd5 16.Sxd5+ Kh8 17.Sc3 
Tento tah je dobrý, ale ještě silnější 
bylo 17.Vd1!, protože zápletky po 

17…Jxd4 18.Sxb7 Vb8 19.c3! Vxb7 
(19…Je6? 20.Sc6) 20.cxd4 vyzníva-
jí ve prospěch bílého. 
17…Dc7 
Černý měl zkusit 17…b5! s ideou 
b5-b4, uvolněné pole b6 mohou 
využít černé figury. Bílý by po 
18.a3 udržel převahu, ale čekal by 
ho těžší úkol než v partii.
18.Vf7! Jd8!?
Černý našel duchaplnou obranu, 
ale přehlédl jeden podstatný de-
tail. Po 18…Vf8 19.e6 Vxf7 20.exf7 
by bílý díky silnému volnému 
pěšci měl převahu, ale 20…Jf8!± 
umožňovalo černému hájit posled-
ní obranný val.
19.Sxb7
Hrubou chybou by bylo 19.Vxe7?? 
kvůli 19…Dc5+!
19…Sc5+ 20.Kh1 Dxb7 
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Zdá se, že se černý dostal z nejhor-
šího, po ústupu věže by postavil 

Van Nguyen na Openu Zalataros 2016
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jezdce na e6 s dobrou hrou. Násle-
duje ale další úder. 
21.Vxg7! Kxg7?! 
Černý přijímá danajský dar. Není 
čemu se divit, po 21…Je6 22.Vf7 
by neměl kompenzaci za chybějící 
materiál.
22.e6+ Jf6 
Po 22…Kf8 vyhrává například 
23.exd7 Dxd7 24.De4 Vc8 25.Vf1+ 
Jf7 26.Dxh7. 
23.Dh4! 
Vyhrávalo i 23.Dg3+ Kf8 24.Sxf6 
Jxe6 25.Vf1, ale v partii nedostane 
černý ani chvíli oddechu.
23…Kf8 
Po 23…Se7 24.Vf1! by padl nejen 
jezdec f6, ale i černý král.
24.Dxf6+ Ke8 25.Vf1  Dd5 
26.Dh8+ Ke7 27.Dxh7+ Ke8 
28.Dg6+ Ke7 

XABCDEFGHY

8r+-sn-+-+(

7zp-+-mk-+-'

6-zp-+P+Q+&

5+-vlq+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-vL-+-+-#

2PzPP+-+PzP"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

Následuje závěrečný akord. 
29.Vf7+! Jxf7 30.Dxf7+ Kd8 
Neméně efektním závěrem by bylo 
30…Kd6 31.Dd7#.
31.e7+! 
a černý se vzdal. Jeho věž se za 
celou partii nezapojila do hry! 
1–0

A co na Vanovi oceňují jeho další 
trenéři?

GM Vlastimil Jansa: „Po řadě se-
tkání s Vanem bych rád vyzvedl 
jeho hlavní šachové devizy: bystré 
taktické vidění (v tomto se podobá 
,mladšímu Davidovi‘), překvapivě 
již vysoký stupeň strategických 
schopností a k tomu evidentní ob-
jektivita! Myslím, že hlavně tyto 
hodnoty jsou zárukou jeho dalšího 
rozvoje!“
IM Michal Konopka: „Já si na 
Vanovi velmi cením jeho skvě-
lého propočtu a kombinačních 
schopností, v tom je jeho talent 
nejmarkantnější.“ 

Věřme tedy, že Vanovy schopnosti 
budou moci čeští fanoušci již brzy 
obdivovat třeba na některé z příš-
tích šachových olympiádách. 
Držíme palce!

Petr Herejk

Stáhnout v

inzerce_sachovy_tydenik_Online_sluzby_2017_A5_210x148_CB_v01_tisk.indd   1 23/11/17   09:18



22. PROSINCE 2017 • ROČNÍK XI. • 50|51 13

Stáhnout v
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ZÁPAS ALPHAZERO VS. STOCKFISH 8

REVOLUCE V ŠACHU?
Pokračování ze strany 1

Kde se vzal program AlphaZero? 
Nelze úplně říci, že by program 
vznikl z ničeho nic. Po loňském 
vítězství programu AlphaGo nad 
nejsilnějším světovým hráčem 
hry Go se očekávalo, že se vědci 
z DeepMind, dceřiné společnosti 
Googlu, vrhnou právě na šachy. 
Přesto ale zpráva o zápase a jeho 
jednoznačném průběhu vyvolala 
v šachovém světě poprask. Alpha-
Zero je šachový program, který je 
podobně jako AlphaGo založen 
na technologii samoučící neuro-
nové sítě; zjednodušeně řečeno: 
programátoři „jen“ do stroje zadali 
pravidla šachu a nechali ho, aby se 
skrze hraní obrovského množství 
superrychlých partií sám učil, co 
je dobrý tah, a co ne. Tedy žádná 
kniha zahájení, žádné databanky 
partií, žádná databáze koncovek. 
Zajímavé přirovnání použil FM 
Mike Klein na chess.com: „Je to, 
jako byste dali robotu přístup k ti-
sícům kusů kovů a dílů, ale žádné 
znalosti o spalovacích motorech. 
Robot pak experimentuje s každou 
kombinací tak dlouho, dokud ne-
vytvoří Ferrari.“ 
A tato činnost se ukázala být tak 
efektivní, že AlphaZero se po čty-
řech (!) hodinách učení dokázal 
z vlastních partií natolik poučit, že 
program Stockfish 8, jehož elo je 
3400, doslova znectil. 
Samozřejmě ihned se vyrojily spe-
kulace o férovosti zápasu, možná 
i oprávněné, protože dle odborní-
ků Stockfish nebyl ve stoprocentní 
kondici – neměl zrovna nejlepší 
hardware, diskutabilní byla časová 
kontrola a použita byla již zasta-
ralá verze programu Stockfish. Je 
téměř jasné, že o rovnosti přístupu 
„pořadatelů“ s oběma aktérům 
zápasu nemůže být ani řeči. Lze se 
jen domnívat, že pokud by zápas 
dopadl opačným výsledkem, svět 
by se o zápasu ani nedozvěděl. 

Podezřelý je také fakt, že bylo 
zveřejněno jen 10 vybraných partií 
(všechny vyhrané AlphaZerem), 
zajímavé by bylo viděl i těch zby-
lých 90…
Nicméně ale způsob, jakým Al-
phaZero v oněch 10 zveřejněných 
partiích šachy hrál, je skutečně 
fenomenální. Podívejme se na ně-
kolik ukázek:

ALPHAZERO VS. STOCKFISH 8
Francouzská [C11]
Zápas AlphaZero-Stockfish
Londýn ENG, 4. 12. 2017

1.d4 e6 2.e4 d5 3.Jc3 Jf6 4.e5 Jfd7 
5.f4 c5 6.Jf3 cxd4
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Volba Francouzské od Stochfishe 
je v počítačovém provedení trochu 
překvapivá, tato pozice není ne-
známá, dokonce i následující tah 
už se v historii šachu objevil.
7.Jb5 Sb4+
To zrovna asi není ideální pokra-
čování, těžko odhadovat, zda by 
Stockfish v plné zbroji pokračoval 
zrovna takto.
8.Sd2 Sc5 9.b4!
A další důležitý tah, bílý získá pro-
stor na dámském křídle a v koneč-
ném důsledku naprosto vyřazuje 
bělopolného střelce. 
9…Se7 10.Jbxd4 Jc6 11.c3 a5 
12.b5 Jxd4 13.cxd4 Jb6 14.a4 Jc4 
15.Sd3 Jxd2 16.Kxd2! 
Braní dámou 16.Dxd2 nešlo pro 
16…Sb4, braní jezdec znamená 
opustit ideální pozici, tak proč ne-
brat králem?
16…Sd7 17.Ke3 b6 18.g4 h5 
19.Dg1 hxg4 20.Dxg4 Sf8 21.h4 
De7 22.Vhc1 g6 23.Vc2 Kd8 
24.Vac1 De8 25.Vc7 Vc8 26.Vxc8+ 
Sxc8 27.Vc6 Sb7 28.Vc2 Kd7 
29.Jg5 Se7

Hlavní sídlo Googlu v Londýně, sekce Deep 
Mind je v osmém patře.

V zápase program Stockfish připomínal 
leklou rybu.
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30.Sxg6! 
Tento tah vzbudil hodně pozor-
nosti, odpověď Sg5 samozřejmě 
oba programy musely vidět, pro-
gram AplhaZero ale dobře ohod-
notil, že střelec b7 je černému 
dlouho k ničemu.
30…Sxg5
Po 30…fxg6 by přišel rychlý ko-
nec 31.Dxe6+ Kd8 32.Dxb6+ Kd7 
33.Dc7#.
31.Dxg5 fxg6 32.f5!
A nutný doplněk oběti ve 30. tahu.
32…Vg8 
Brát pěšce nelze ani z jedné stra-
ny: 32…exf5? 33.Df6 Df8 34.Dxb6 
Db8 35.Dxg6 Df8 36.b6 s dalším 
Vc7+–; 32…gxf5? 33.Dg7+ De7 
(33…Kd8 34.Dc7#) 34.Vc7+ Kxc7 
35.Dxe7+ Kb8 36.Dxe6+–. 
33.Dh6 Df7 34.f6 Kd8 35.Kd2 Kd7 
36.Vc1 Kd8 37.De3 Df8 38.Dc3 
Db4 39.Dxb4!
A ještě k tomu bílý s figurou méně 
mění dámy! 

39…axb4 40.Vg1
Nedovoluje 40…g5. 
40…b3 
Na 40…Sc8 by přišlo 41.h5 g5 
42.h6 Sd7 a 43.a5! bxa5 44.b6! 
s výhrou.
41.Kc3 Sc8 42.Kxb3 Sd7 43.Kb4 
Se8 44.Va1 Kc7 45.a5 Sd7 
46.axb6+ Kxb6 47.Va6+ Kb7 
48.Kc5 
A zbytek už je jednoduchý.
48…Vd8 49.Va2 Vc8+ 50.Kd6 Se8 
51.Ke7 g5 52.hxg5 
1–0

ALPHAZERO VS. STOCKFISH 
Dámská indická [E17]
Zápas AlphaZero-Stockfish
Londýn ENG, 4. 12. 2017

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sb7 
5.Sg2 Se7 6.0–0 0–0
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7.d5 

Oběť materiálu, to bylo pro Al-
phaZero v zápase samozřejmost. 
V tomto případě je to oběť pěšce, 
nutno dodat, že tento tah se ve 
spojitosti s následujícím objevu-
je už i v partiích hráčů z masa 
a kostí.
7…exd5 8.Jh4 
Směřuje na f5.
8…c6 9.cxd5 Jxd5 10.Jf5 Jc7 
11.e4 Sf6 12.Jd6 Sa6 13.Ve1 Je8 
14.e5 Jxd6 
A malá česká stopa v této va- 
riantě, v databázích se tato pozice 
objevila ve 2. české lize v partii 
Tesař vs. Hájek 2010, tam si bílý 
vzal jezdce 15.exd6 a černý partii 
právě díky dvojici střelců, která 
mu tím zůstala, vyhrál.
15.exf6 Dxf6 16.Jc3 Jb7 17.Je4 
Dg6 18.h4 h6 19.h5 Dh7 20.Dg4 
Kh8

XABCDEFGHY

8rsn-+-tr-mk(

7zpn+p+pzpq'

6lzpp+-+-zp&

5+-+-+-+P%

4-+-+N+Q+$

3+-+-+-zP-#

2PzP-+-zPL+"

1tR-vL-tR-mK-!

xabcdefghy

21.Sg5! 
Tento tah působí doslova jako zje-
vení z jiné planety.
21…f5 
Na braní 21…hxg5 22.Jxg5 Dg8 
(jinam to vlastně nejde) přijde 
23.Dh4 a nyní na asi nejlepší 
23…Sd3 (odebrat dámě pole d4 
tahem 23…c5 nejde pro 24.h6 
g6 25.Df4 f6 26.Ve7+–) 24.h6! 
Jc5 (nejde 24…g6 25.Dd4+ f6 
26.Ve7+–; ani po lepším 24…Sg6 
si černý moc nepomůže: 25.Se4 
f5 26.hxg7+ Kxg7 27.Sf3 Jd8 
28.Ve7++–) 25.b4 Jb7 26.Se4! Sxe4 
27.hxg7+ Kxg7 28.Vxe4 Jd8 29.Vg4 
f5 30.Je6+ Kf7 31.Vxg8+–.
22.Df4 Jc5 
Velmi složité a nepřehledné 
varianty vznikají po 22…hxg5 

Před dvaceti lety se měnila historie: mistr světa Garri Kasparov prohrál zápas s šachovým 
programem Deep Blue.
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23.Jxg5 Dxh5 24.Sf3 Dg6 25.Kg2! 
Jc5 (25…Kg8 26.Ve7 Df6 27.Vh1 
Jd6 (27…Dxe7 28.Vh8++–) 28.Dh4 
Dh6 29.Dxh6 gxh6 30.Vxh6 Vd8 
(30…Vf7 31.Jxf7 Jxf7 32.Vf6 Sc4 
33.Sh5 Sd5+ 34.f3 Kf8 35.Vexf7+ 
Sxf7 36.Vxf7+ Kg8 37.Sg6 d5 
38.Ve7 Ja6 39.Sxf5±) 31.Vg6+ Kf8 
32.Vgg7 Je4 33.Jh7#) 26.Sh5! Df6 
27.Dh4 Dh6 28.Jf7+ Vxf7 29.Dd8+ 
Kh7 30.Sxf7+–.
23.Se7 Jd3 24.Dd6 Jxe1 25.Vxe1 
fxe4 26.Sxe4 Vf5 27.Sh4! 
Důležitý mezitah, na 27.g4, což 
by, ruku na srdce, určitě hrála 
drtivá většina z vás čtenářů, by 
následovalo 27…Vd5 28.Sxd5 cxd5 
29.Sd8 Dg8 30.Ve7 Dxd8 31.Vxg7 
Kxg7 32.Dg6+=. Další neuvěřitelné 
varianty!
27…Sc4 28.g4 Vd5 29.Sxd5 Sxd5 
30.Ve8+ Sg8
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31.Sg3± 
Černé figury jsou paralyzovány, 
bílý i přes materiální nevýhodu 
stojí jasně lépe. Černý nemá co 
hrát. Krásná ukázka vítězství 
ducha (pokud o duchu v případě 
počítače vůbec můžeme mluvit) 
nad hmotou.
31…c5 32.Dd5 d6 33.Dxa8 Jd7 
34.De4! Jf6 35.Dxh7+ Kxh7 
36.Ve7 Jxg4 37.Vxa7 Jf6 38.Sxd6 
A bílý svoji výhodu realizoval 
k výhře ve 117. tahu
1–0

A ještě jedna ukázka převahy 
programu AlphaZero:

ALPHAZERO VS. STOCKFISH 
Zápas AlphaZero-Stockfish

Londýn ENG, 4. 12. 2017

XABCDEFGHY

8-+-+rtrk+(

7zpq+p+p+p'

6-zpl+ntRpwQ&

5+-zp-zP-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+NzPP#

2PzP-+-zPL+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

29.Vd6!
Totální dominance bílého po čer-
ných polích.
29…Sxf3 30.Sxf3 Da6 31.h4 Da5 
32.Vd1 c4 33.Vd5 De1+ 34.Kg2 
c3 35.bxc3 Dxc3 36.h5 Ve7 37.Sd1 
De1 38.Sb3 Vd8 39.Vf3 De4 
40.Dd2 Dg4 41.Sd1 De4 42.h6 Jc7 
43.Vd6 Je6 44.Sb3 Dxe5 45.Vd5 
Dh8 
Na počítač hodně podivný tah, co 
Stochfishe odradilo od na první 
pohled normálního tahu 45…Dc7?
46.Db4 Jc5
Na 46…Vee8 přijde 47.Da4+– 
s dvojím úderem.
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47.Vxc5! bxc5 48.Dh4! Vde8 
49.Vf6! 
A opět (stejně jako v minulé ukáz-
ce) totální paralyzace černé pozi-
ce! Poslední tři tahy bílého budí 
velký dojem.
49…Vf8 50.Df4 
Pozice černého (s kvalitou více) je 
naprosto tragická, konec na sebe 
nenechal dlouho čekat

50…a5 51.g4 d5 52.Sxd5 Vd7 
53.Sc4 a4 54.g5 a3 
Pěkný mat by vycházel po 54…Vd4 
55.Vxf7 Vxf4 56.Vg7# – hezké!
55.Df3 Vc7 56.Dxa3 Dxf6 
Vlastně se ani nejde této výměně 
dámy za věž moc divit, objevuje 
se varianta 56…Vcc8 57.Da6 Vc7 
58.Vxg6+!! hxg6 59.Dxg6+ Dg7 
60.Dxg7#.
57.gxf6 Vfc8 58.Dd3 Vf8 59.Dd6 
Vfc8 60.a4 
1–0

Impozantní hra programu Alpha-
Zero s řadou obětí a nestandardní-
mi postupy budí velký dojem. Vel-
mistr Peter Heine Nielsen pro BBC 
řekl: „Vždycky jsem přemýšlel, jaké 
by to bylo, kdyby na zemi přistáli 
mimozemšťané a ukázali nám, jak 
se hrají šachy. Teď už vím.“

Slovenský velmistr Ján Markoš, 
kterého jsme požádali o krátký 
rozhovor, konstatoval, že šachový 
svět zasáhlo zemětřesení:

Co říkáte zápasu a jeho výsledku?
„Na zápase mě nejvíce zaujal fakt, 
že AlphaZero je údajně schopné 
učit se samo. Jestli je to pravda, 
jde podle mého názoru o zásad-
ní zlom bez ohledu na to, zda 
je v tomto okamžiku AlphaZero 
silnější než nejsilnější šachové 
programy, nebo ne.“

Myslíte si, že se svět šachu 
změní?
„Jestli se AlphaZero učí samo, 
tak může časem získat autoritu 
opravovat v oblasti strategie či za-
hájení – to na jedné straně možná 
povede k objevu nových variant 
nebo strategických zákonů, na 
straně druhé to ale bude bohužel 
znamenat další oslabení lidské 
autority v šachu.“

Bude tento zápas opravdu zna-
menat změnu vnímání šachu?
„Užitečnou paralelou, na kterou 
bych upozornil, byl zápas Kaspa-
rova s Deep Blue. Také Deep Blue 
běžel na speciálním softwaru, také 
v tomto zápase bylo podezření na 
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neférové praktiky (Kasparov si 
dodnes myslí, že zápas nebyl fér). 
Už za pár let ale programy běžely 
na běžném PC tak dobře, že pora-
zily kohokoli na světě. Domnívám 
se – i když nemám dostatečné 
znalosti počítačového šachu, abych 
to mohl tvrdit s jistotou – že něco 
podobného nás může čekat i dnes. 
Jak se jednou otevřela Pandořina 
skříňka se samostatným učením 
šachových programů, půjde zřejmě 
o nezvratný trend.“

Pro Šachový týdeník poskytl 
rozhovor také jeden z největších 
odborníků na počítačový šach Jiří 
Dufek. Ten rozhodně nesdílí nad-
šení většiny:

Celým světem proběhla zpráva 
jak superpočítač Googlu s pro-
gramem AlphaZero smetl vítěze 
TCEC turnaje roku 2016, Stoc-
kfishe výsledkem +28 =72 –0. Jak 
moc jde o překvapivou zprávu? 
„Z mého úhlu pohledu ne moc. 
Představme si účastníky zápasu: 
na jedné straně AlphaZero, běžící 
na superpočítači odpovídající cca 
2000 Haswell jader, který v rámci 
přípravy sehrál desítky milio-
nů partií, na kterých se vyladil 
a předpřipravil velkou znalostní 
databázi. Použitou technologií 
byla neuronová síť, na které byla 
aplikována metoda Monte Carlo 
(sehrání velkého množství super- 
rychlých partií). Na druhé straně 
Stockfish, vítěz TCEC 2016. Tech-
nické parametry však vyvolávají 
otázku, jaká byla zkušenost týmu 
ohledně počítačového šachu: pou-
žita oficiální verze programu (kte-
rá je ale 13 měsíců stará), použito 
64 virtuálních threadů (přestože 
mělo být nastaveno 32 fyzických ja-
der), 1 GB hash tabulek (které byly 
zaplněny v řádu sekund), nebyla 
použita nejen alespoň základní 
knihovna zahájení, ale ani table-
base, 1 minuta na tah a vypnuté 
přemýšlení na soupeřův čas (pon-
der off). Každý z uvedených tech-
nických parametrů má nemalý vliv 
na výkon, který by ale v konečném 

výsledku mohl vést jen ke zmírnění 
výsledku.“

V čem tkví pochybnosti o zápasu? 
„Partie nebyly hrány online (na 
rozdíl od AlphaGo), publikováno 
bylo jen 10 partií, ve kterých se 
opakovala stejná zahájení, u partií 
nejsou uvedeny žádné informace 
o propočtu, nejsou uvedeny exakt-
ní informace o konfiguraci obou 
šachových entit.“

Jak interpretovat výsledek? 
„Výsledek 64:36 odpovídá rozdílu 
208 ELO bodů, což v počítačovém 
šachu znamená poměr rychlostí 
v intervalu 8:1–16:1. Poměr rych-
lostí ale vychází přibližně 60:1 ve 
prospěch AlphaZero, díky nasta-
vení parametrů Stockfishe tento 
poměr můžete být ale ještě výrazně 
vyšší ve prospěch AlphaZero. Jak 
je to s poměrem ceny? Cena samot-
ného hardware AlphaZero se odha-
duje na 25 mil. $ (cca 0,5 mld Kč, 
nezohledněna nezanedbatelná 
cena za programování a testovací 
počítačový čas), zato použitý počí-
tač se Stockfishem můžete pořídit 
do 250 000 Kč (+Stockfish zcela 
zdarma). Poměr ceny tak vychází 
2000:1.“

Kdy si budeme moci koupit Al-
phaZero pod stromeček? 

„Stejně jako Deep Blue – nikdy. 
Použitá technologie je založena na 
masivním paralelním zpracování 
informací superpočítačem, jaký 
nebude ještě dlouho běžně k dis-
pozici, a pokud vůbec někdy bude, 
i software se mezitím posune ně-
kam jinam. Určitě se brzo dočkáme 
programů, které budou chtít využít 
principů použitých AlphaZero, na 
úroveň jejich síly si tak budeme 
muset ještě chvíli počkat. Dovolím 
si prorokovat, že projekt AlphaZero 
zápasem splnil svou úlohu, usne 
a nenaplní tak naděje do něj kla-
dené. Šachoví programátoři znovu 
opráší implementování metody 
Monte Carlo a principů neuronové 
sítě do svých programů, budou ale 
zklamaní výsledky, protože jim 
bude chybět masivní výpočetní 
výkon. V neposlední řadě fanouš-
ci počítačového šachu budou jen 
vzpomínat na 10 dokonalých par-
tií. Rád bych se mýlil.“

Co bude dále? Kde leží elo výkon-
nost monstra AlphaZero? A kde 
bude, pokud se bude šachy učit 
místo čtyř hodin třeba čtyři dny? 
Co bude s počítačovým šachem 
po zrození AlphaZera? A objeví se 
ještě vůbec AlphaZero na scéně? 
Na odpovědi si musíme počkat do 
budoucna…

Petr Herejk

Před rokem program AlphaGo, pracující na stejném principu jako AlphaZero, porazil 
nejlepšího hráče Go, Korejce Lee Sedola.
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Fritz 16 – zase výkonnější 

K výkonu nového Fritze stačí dodat jedinou infor-
maci: spoluautorem multiprocesorového jádra je 
geniální vývojář českého původu Vašík Rajlich, 
autor Rybky. 

Nová informace pro české uživatele – CZ prostředí 
vytvořené ve spolupráci s H.S.H Sport je již ve fázi 
testování. Zakoupíte-li tedy u nás Fritze, získáte CZ 
UPDATE zcela zdarma! Více na sachy.biz 

 

Houdini 6 Standard/Pro 

Nejmodernější a nejsilnější šachový motor kombi-
nující vynikající poziční hodnocení s nejsložitějším 
vyhledávacím algoritmem. Nová verze připisuje 
dalších 60 ELO bodů – více na www.sachy.biz . 

 

Komodo 11 

Nová verze vícenásobného počítačového šachového 
mistra světa. Díky spoluautorovi, Larrymu Kaufma-
novi, je Komodo stratégem mezi špičkovými 
šachovými programy spojující inteligencí a lidské 
chápání. Verze 11 přidává dalších 50 ELO bodů. 

 

ChessBase Fritz Powerbook 2018 

Nejnovější aktualizovaná databáze.  Teorie zahájení 
na jednom místě, 21 mil. pozic odvozených 
z 1,5 mil. turnajových partií světové extratřídy.  

ChessBase Corr Database 2018 

Korespondenční databáze osahuje 1,4 mil. kore-
spondenčních partií od roku 1804, vč. partií ze 
všech 28 korespondenčních mistrovství světa a 18 
olympiád. Korespondenční šach přináší větší 
hloubku propočtu, než běžné velmistrovské partie 
hrané v časovém presu. Proto je databáze mimo-
řádně kvalitní. Více na www.sachy.biz . 

 

ChessBase Big a Mega Database 2018 

BIG databáze je nejlevnější volba, jak získat více 
než 7,1 mil. partií z let 1560 do 2017. Obsahuje 
klasifikaci zahájení s > 100 tis. klíčovými pozicemi, 
přímý přístup k hráčům, turnajům, tématům 
střední hry a koncovkám. 

Varianta MEGA je navíc opatřena komentáři, 
obsahuje 71 tis. komentovaných partií od nejlep-
ších hráčů. Partie klasifikovány do > 100 tis. 
klíčových pozic, dle hráčů, turnajů, střední hry 
a koncovek. Jedná se o největší databázi komento-
vanou světovou extratřídou na světě. Obsahuje 
databázi hráčů: 430 tis. jmen a 37 tis. obrázků. 

Millennium ChessGenius Pro 

Šachové počítače ChessGenius jsou jednoduše ovla-
datelné a přitom se slušnou hrací silou více než 
2 200 Elo. Ve verzi Pro s vyšším výkonem a funkce-
mi navíc. Více na www.sachy.biz . 

 

Millennium ChessGenius Exclusive 

Ručně vyrobená, dřevěná šachovnice (40 x 40 cm), 
s 81 LED indikátory tahu a s plně automatickou 
detekcí figur. Samostatná počítačová jednotka má 
multifunkční displej, ale stačí i jen sledovat 
šachovnici. 

 

Šachové hodiny DGT3000 

Oficiální šachové hodiny šachové federace FIDE 
umožňují samostatnou hru i propojení s digitální 
šachovnicí. Hodiny umožňují veškeré režimy pro 
soutěže i trénink. Pět uživatelsky nastavitelných 
režimů a nadstandardní pětiletá záruka v H.S.H.  

 

Šachový počítač DGT Pi 

DGT Pi je výkonný šachový počítač., který se připo-
juje k USB či Bluetooth šachovnici DGT. Stane vaším 
nejsilnějším soupeřem.  

 

Kasparov Moje šachová kariéra 

3. díl autobiografie Garri Kasparova "Moje šachová 
kariéra" je exkluzivní publikace zahrnující 100 
komentovaných partií. 

Celý třídílný komplet pak obsahuje na 300 nejlep-
ších partií a koncovek 13. mistra světa s podrob-
nými komentáři a zakoupíte ho na sachy.biz za 
zvýhodněnou cenu. 

 

 

Nakupujte u distributora 

Produkty můžete zakoupit u oficiálního zastoupení 
a distributora ChessBase, DGT, Millennium a dal-
ších značek, firmy H.S.H Sport s.r.o. 

Využijte e-shop WWW.SACHY.BIZ , nebo prodejnu 
H.S.H, v centru Prahy v blízkosti metra Anděl na 
adrese Za Ženskými Domovy 124/3, 150 00 Praha 5. 
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POVÍDKA

TOVÁRNA NA POZICE
Říká se jim továrníci, jindy řezbáři 
nebo počtáři. Vzhledem trochu při-
pomínají lišky a živí se prodejem ša-
chových pozic. Působí to dostatečně 
šíleně, aby to mohla být pravda?
Pro cizince je samozřejmě potřeba 
výše uvedené řádky trochu osvětlit. 
Označení továrníci se odvozuje od 
obřího komplexu, v němž tito tvorové 
žijí. Tradičně byl považován za továr-
nu, to když si lidé kdysi představovali 
areál plný různých výrobních linek 
a fréz, kde se figurky soustruží a lepí 
k deskám lisovaných šachovnic. Poz-
ději se však prokázalo, že dodávané 
úlohy (respektive prostě sestavené po-
zice) jsou vyrobeny z jediného kusu ja-
kéhosi jinak neznámého kamene. Také 
všem došlo, že bez ohledu na masovou 
produkci se nejedná o sériovou výro-
bu, spíše umělecká díla. Každá pozice 
je jiná, a to i co do uměleckého stylu. 
V jeden čas tedy převládlo přesvědčení, 
že pozice se nejspíš ručně vyřezávají 
a místní obyvatele kdosi nazval řezbá-
ři. Ani to však neodpovídá realitě. Roz-
bory dále ukazují, že figurky nevznikly 
ani opracováním hmoty dlátem, ani 
pomocí pokročilejších technik, s pou-
žitím laserů či chemickým leptáním. 
Třetí ze jmen tohoto národa, počtáři, 
zase pochází z toho, že úlohy na pro-
dávaných šachovnicích jsou krajně 
sofistikované. Věřilo se, že autoři pozic 
je museli složitě propočítat a rozhodně 
musí složitý rozbor provést každý, kdo 
chce úloze porozumět (mnohdy se ani 
nedá mluvit přímo o řešení), klopot-
ně pochopit základní motivy i hlavní 
varianty. Šachovnice s pozicí figurek 
v podobě jednoho kusu neumožňuje 
s figurkami tahat, i když si zájemce 
samozřejmě může vše zkoušet na ša-
chovnici sousední.
Dále lze do mozaiky záhad dodat, že 
obyvatelé továrny připomínají lišky, 
tedy zvíře, které je symbolem moud-
rosti i lstivosti. Očividně si to uměli 
zařídit, protože kromě prodeje svých 
pozic vůbec nepracují a veškeré životní 

potřeby získávají od překupníků. Mož-
ná ne náhodou se do továrny ve vel-
kém dodávají kuřata a vejce – a podle 
všeho žádné suroviny, z nichž by se 
mohly vyrábět šachové pozice.
Možná je však lépe začít nikoliv to-
várníky, ale továrnou. Obří kamenný 
komplex velikosti menšího města stojí 
oddělen od zbytku světa prakticky 
neprostupným strništěm, kde leží role 
ostnatého drátu, číhají skryté léčky, 
jámy i minová pole. Do továrny se 
zvenčí podařilo nahlédnout jen ne- 
mnohým a ani v těchto případech není 
jisté, zda si svá vyprávění nevymys-
leli. Obchod probíhá tak, že liškovití 
tvorové vynášejí ven šachové pozice 
a vybírají si z nabízeného zboží. V obli-
bě mají kromě masa a vajec (viz výše) 
také tabák a sušené ovoce, kupují 
nábytek a oděvy. Aby však ten, kdo 
je nikdy nezahlédl, nebral podobnost 
s liškami příliš doslova: sluší se dodat, 
že kráčí vzpřímeně a kromě poštěká-
vání rovněž lámaně používají lidskou 
řeč – k běžným liškám mají tedy mož-
ná ještě dále než k lidem, třebaže jejich 
čenichy a ohony jsou nepřehlédnutel-
né. Snad kdysi v prostoru továrny do-
šlo k mutacím či podivnému křížení, 
možná je o druh odedávna existující, 
jenž však ve zbytku světa vyhynul (pro 
lenost, tvrdí někteří – viz dále).
Sousedé na obchodu s továrníky bo-
hatnou. Co získají směnou, to dále míří 

jako luxusní zboží za řádově vyšší ceny 
na dvory vládců, aristokratů, vojen-
ských velitelů i všetečných výzkum-
níků. (Přímo se vnucuje možnost, že 
sousedé, stejně jako koneční příjemci 
nad řezbáři drží ochrannou ruku, jinak 
by jim jejich tajemství někdo už dávno 
zkusil vyrvat násilím. Nikdo kromě 
továrníků sice nezná skryté cesty jejich 
územím, to by však lačné dobrodruhy 
odradilo jen stěží.)
Proč je ale o šachové pozice z liščí to-
várny vůbec takový zájem? Mají totiž 
zvláštní, až kouzelné účinky, dokážou 
člověka omámit a prakticky znehybnit. 
Přesné mechanismy tohoto působení 
nejsou známy a mimo továrnu je nikdo 
neumí napodobit. Jisto je, že roli zde 
nehraje pouze samotná pozice, ale i její 
konkrétní znázornění v podobě arte-
faktu; postavit si kopii pozice z obyčej-
ných figur na obyčejné šachovnici není 
k ničemu. Kouzelné rozestavení nepů-
sobí rovněž univerzálně, různí lidé jsou 
citliví k různým úlohám. Nejčastěj- 
ší pozice způsobí, že dotyčný upadne 
do jakési strnulosti, znehybní a musí 
neustále sem a tam promýšlet přísluš-
nou situaci na šachovnici. Dokonce 
i když dospěje k uspokojivému řešení, 
myšlenky se mu neustále vrací a opa-
kují a probírá se teprve po dlouhé 
době. Někdy je efekt ještě prudší a na-
místo bezvědomí se dostaví bolestivé 
křeče, zmítání na zemi a pěna u úst. 
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I při citlivosti k určité pozici člověk 
po prvním kontaktu s ní získá jistou 
imunitu. Bohatí lidé tedy své domy, 
své pokladnice i i komnaty svých man-
želek a milenek obklopují chodbami 
s mnoha rozestavěnými pozicemi 
(většina z nich na ně nepůsobí a proti 
pár účinným si již stihli vypěstovat 
odolnost; totéž platí i pro služebný 
personál). Nezvaný host musí projít 
dlouhými řadami šachovnic, čím víc 
jich je, tím větší je pravděpodobnost, 
že u některé z nich podlehne kouzlu 
a následně bude bez problémů dopa-
den. Dokonce prý ani šátek přes oči 
nemusí zaručovat ochranu (což nevrle 
potvrzují i překupníci, kteří z téhož 
důvodu kupují i převážejí pozice vždy 
ve větších skupinách, což je u tak 
cenného artiklu přirozeně bezpečnější 
i z jiných důvodů). Kolemjdoucím se 
příslušné pozice dokážou zjevovat 
přímo před očima a takto působí i na 
lidi slepé – mimochodem se ukázalo, 
že šachovnice světélkují ve tmě a září 
i na jiných vlnových délkách, než je 
viditelné světlo.
Imunní proti hypnotickému působení 
šachovnic by mohl být zloděj, svůdce 
či atentátník snad pouze tehdy, kdyby 
vůbec neznal šachová pravidla. Výuka 
královské hry však ve všech civilizo-
vaných zemích patří ke všeobecnému 
vzdělání; obvykle se šachy vyučují 
hned po základní gramotnosti v rámci 
tzv. tří svobodných umění, spolu s lu-
kostřelbou a vařením piva. Pro určité 
temné úkoly se proto vybírají osoby 
mentálně zaostalé nebo negramotní 
otroci zajatí v barbarských krajích, nic-
méně šachovnice z továrny dokonce 
i do takto tupého mozku dokáží občas 
neznámo jak implantovat pravidla 
a vyvolat omámení. 

Mnoho úsilí bylo přirozeně věnováno 
zkoumání, jaké pozice na koho spíše 
působí, zda zde existuje nějaká sou-
vislost úlohy a její účinnosti s věkem, 
pohlavím, povoláním nebo povahou. 
K žádným použitelnějším, obecnějším 
výsledkům se však nedošlo. Monarcha 
líčící na nájemného vraha může klidně 
najít před svou komnatou jako sochu 
strnulou nedávno přijatou služebnou, 
která dostala pokyn jít načechrat krá-
lovské polštáře.

To samozřejmě činí ochranné účinky 
pozic nejisté, vlastníci proto své ša-
chovnice neustále zkoumají a ačkoliv 
to nemá příliš smysl, sbírky se pokou-
šejí ladit. Jednotlivé kusy se dále prodá-
vají, jejich cena roste a s tím i posedlost 
artefakty a samotnou šachovou hrou. 
Tak továrna vlastně téměř určuje běh 
okolního světa.
Ti, kdo tvrdí, že pronikli do nitra to-
várny, popisují, že liškovití továrníci 
nemají na svém výnosném exportním 
artiklu ve skutečnosti žádný podíl 
a pozice pouze sbírají již hotové. Veš-
keré stroje a zařízení v nadzemní části 
továrny běží naprázdno nebo reziví, 
propojení táhel, ozubených kol, kladek 
a násypek vyvolává v návštěvníkovi ov-
šem pocit přízračné cizosti vzdáleného 
vesmíru. Řezbáři nevyřezávají ani nic 
jinak neopracovávají, protože šachov-
nice i s figurkami samy rostou dole 
ve sklepních jeskyních, snad podobně 

jako krápníky usazováním minerálů 
rozpouštěných v podzemních vodách; 
na rozdíl od růstu krápníků však vznik 
šachových pozic musí probíhat o něko-
lik řádů rychleji.
Dodává se, že liškolidé sami šachy 
vůbec nehrají, pravidla neznají a v sou-
vislosti se vznikem pozic tito „počtáři“ 
rozhodně nic nepočítají – kdoví, zda 
počítat vůbec umí. Vůči účinkům 
prodávaných pozic jsou zcela neteční 
a pouze je nosí ven na trh, aniž by 
jakkoliv chápali, proč mají sousedé 
o tyto předměty zájem. Jsou-li továr-
níci ponechání sami sobě, pouze kouří 
doutníky, pospávají a lehce poštěkávají 
ze sna. Pravděpodobně jsou pouze 
součástí jakéhosi skrytého plánu, 
o němž oni sami (ani my sami) nemají 
ani tušení. 

Pavel Houser
Ilustrace: Žaneta Peřinová
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23. 12. 2017
Praha 5. O Vánočního kapra. Sku-
pina A (pro hráče nar. 2004 a ml.) 
švýcarským systémem na 7 kol 
tempem 2 × 25 minut na partii, 
skupina B (pro hráče nar. 1998 
a ml.) 9 kol tempem 2 × 20 minut 
na partii.
Jan Veselský 
jave9@seznam.cz
sksmichov.wz.cz

23. 12. 2017
Svitavy. Vánoční turnaj. Tři turna-
je pro mládež – A pro hráče 2007 
a ml., B pro ročníky 2003–2006, 
C pro ročníky 1999–2002. Turnaje 
se hrají švýcarským způsobem na 
7 kol, 2 × 20 minut na partii.
Adolf Krušina
Tel.: 724 303 293
adolfkrusina@seznam.cz

23. 12. 2017
Červený Kostelec. Vánoční čer-
venokostelecký šachový turnaj. 
Švýcarským systémem na 9 kol, 
15 minut pro 1 hráče.
Jaroslav Vacek
Tel.: 607 766 806
J.Vacek007@seznam.cz

24. 12. 1977 
Čtyřicet let oslaví 
český  ve lmis t r 
Tomáš Oral, mistr 
Evropy do 14 let 
z roku 1991, kte-
rý se proslavil 
výhrou nad Garri 
Kasparovem při 

jeho simultánním utkání s českou 
reprezentací v roce 2001.

26. 12. 2017
Chotýšany. 33. ročník Memoriál 
Stanislava Vojty. Bleskový tur-
naj, základní skupiny s postupem 
do skupin finálových, tempo: 

2 × 5 minut. Finanční ceny pro 
první tři, ostatní věcné ceny.
Ondřej Matějovský
Tel.: 603 447 834
ondrej.matejovsky@centrum.cz

26. 12. 2017
Bakov n. J., Vánoční bleskový tur-
naj. Systém: dle počtu účastníků, 
každý s každým nebo švýcarským 
systémem 2 × 5min. na partii.
www.sachy-bakov.cz

26.–30. 12. 2017
Brno. 42.Olexův memoriál. Švý-
carským systémem na 7 kol, tem-
pem 90 minut na 40 tahů + 30 mi-
nut do konce partii + 30 s/tah, se 
zápočtem na FIDE ELO.
Ondřej Zámečník
ikelt@volny.cz

26.–28. 12. 2017
Riyadh (Saudská Arábie). Mistrov-
ství světa v rapid šachu.
www.fide.com

27. 12. 2017
Tábor. Táborská věž, 60. ročník. 
Tři turnaje v rapid šachu: a) hráči 
2008 a mladší b) hráči 2002 a mlad-
ší, c) dospělí a dorost; turnaj a) švý-
carským systémem na 9 kol tem-
pem 2 × 15 min. na partii, turnaje 
b) a c) Švýcarským systémem na 
7 kol tempem 2 × 25 min. na partii.
Alois Bartoš 
Tel. 732 247 053
abartos@volny.cz
www.sokolta.cz

28.–29. 12. 2017
Rychnov nad Kněžnou. Vánoční 
Rychnov nad Kněžnou 2017. Švý-
car na 6 kol se zápočtem na ELO 
LOK, 30 min. + 30 s/tah.
Jiří Daniel, Tel.: 777 124 775
panda.daniel@tiscali.cz
www.panda-rk.cz

29.–30. 12. 2017
Rijád (Saúdská Arábie). Mistrov-
ství světa v bleskovém šachu.
www.fide.com

30. 12. 2017
Praha. MČR v bleskovém šachu. 
Systém švýcarský na 15 kol tem-
pem 3 min. na partii + 2 s/tah. 
Bude se hrát před kamerami České 
televize v Kongresovém centru 
Praha, turnaj je otevřený. Cenový 
fond 130 000 Kč a rozdáno bude 
více než 50 cen.
www.chess.cz

30. 12. 1937
Před osmdesáti 
roky se narodil 
Vladislav Buňka, 
významný před-
stavitel české ško-
ly úlohové, uveřej-
nil více než 1060 
svých skladeb.

30. 12. 2017
Tachov. Vánoční šachový turnaj. 
Hrací systém švýcarský na 7 kol, 
tempem 2 × 20 min. ve dvou 
skupinách.
Aleš Jakl     
Tel.: 724 524 732
jaklales15@gmail.com    

1. 1. 2018
Přeštice. Novoroční turnaj v bles-
kovém šachu. 32. ročník.
Vladimír Blažek
vla-bla@seznam.cz

6. 1. 2018
Kolešovice. Dětský turnaj Kolešo-
vického lva. Turnaj pro kategorie 
H0 až H16.
František Hinz
Tel.: 725 838 242
hinz@post.cz
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