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ŽIVOTNÍ JUBILEA

SÍŇ SLÁVY PRO VLADISLAVA BUŇKU 
Dne 30. 12. 2017 se v plné svěžesti 
dožil 80 let jeden z nejplodnějších 
českých šachových skladatelů, kut-
nohorský rodák Vladislav Buňka. 
Šachy ho naučil kamarád až v pat-
nácti letech, ale hra ho okamžitě za-
ujala a rychle se stala jednou z pod-
statných součástí jeho života. Den 
před koncem roku 2017 byl tento 
„kompoziční šachista“ uveden do 
české šachové Síně slávy. 

pokračování na straně 6

HLASUJTE! 

Chou-I-fan

Jako každý rok, 
i letos připravili 
tvůrci ChessBase 
hlasování o partii, 
koncovce, tahu, 
šachistce a hráče 
roku 2017. Do hla-
sování se můžete 

zapojit po přihlášení na webu Chess- 
-Base News a tam si také přečíst 
všechny nominace, či informace 
o nominovaných. Mezi ženami svá-
dí boj Chou-I-fan s Annou Muzy-
čukovou, v anketě hráč roku zatím 
poměrně suverénně vede Levon 
Aronjan před Magnusem Carlse-
nem. Zajímavostí je, že do ankety 
„hráč roku“ byla mezi samé muže 
nominována i Chou-I-fan, ale tře-
ba také nesmírně talentovaný Ind 
Praggnanandhaa R, kterému letos 
bude teprve 13 let. Nejslibnějším 

adeptem na partii roku 2017 je pro-
zatím duel mezi dvěma Číňany Bai 
Jinshi vs. Ding Liren. 

SKOČTE SI PRO MÍSTO 
V SIMULTÁNCE
O nadcházejícím víkendu se 
v Ostravě, Litovli, Frýdku-Místku 
a v Praze bude hrát 5. a 6. kolo 
české extraligy. Obhájce titulu 
1. ŠK Novoborský bude hrát opět 
v pražském hotelu Don Giovanni, 
společně s týmem Unichess uvítají 
brněnské celky Duras a Moravskou 
Slavii. A kromě atraktivní šacho-
vé podívané připravili pro diváky 
bonus v podobě možnosti získat 
místo v simultánce s jedním ze za-
hraničních velmistrů Nového Boru. 
Simultánka se bude konat 17. led-
na od 18.00. Sobotní utkání navíc 
zpříjemní i česká miss 2004 Jana 
Doležalová. Přijďte se také podívat!

ŠACHOVÝ VLAK 2018

UMĚNÍ  
NA PLAKÁTĚ

Boris Jirků

Fantastický plakát vytvořil 
pro Šachový vlak 2018 akade-
mický malíř, sochař, ilustrá-
tor a držitel dvou ocenění za 
nejkrásnější knihu roku prof. 
Boris Jirků. Tento velmi zná-
mý český umělec ze Zlína je 
spojován především s knihami 
Gabriela Garcíi Márqueze, ne-
méně zajímavé jsou ale např. 
i jeho ilustrace k Hořkým 
povídkám Maxima Gorkého. 
Šachový vlak 2018 pojede ve 
dnech 12.–16. října po trase 
Praha–Ostrava–Varšava–Kra-
kov–Hradec Králové–Praha. 
Ve vlaku se v průběhu jízdy 
mezi jednotlivými etapovými 
městy bude opět hrát 11kolový 
turnaj v rapid šachu v tempu 
2x 20 min s přídavkem 10 s za 
každý provedený tah. Místo 
ve vlaku i turnaji samotném si 
můžete rezervovat na prazska.
sachova@gmail.com. Počet 
míst ve vlaku je na rozdíl od 
počtu zájemců z celého světa 
omezen, tak neváhejte!
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Vladislav Buňka

https://en.chessbase.com/post/which-is-the-best-game-2017
https://en.chessbase.com/post/which-is-the-endgame-of-the-year-2017
https://en.chessbase.com/post/what-was-the-move-of-the-year-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
https://en.chessbase.com/
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HLEDAJÍ SE ŠACHOVÍ PEDAGOGOVÉ

ŠSČR dělá průzkum, který má 
pomoci projektu Šachy do škol. 
Na svém webu vyzývá v článku 
Pedagogové mezi šachisty, kolik 
vás v ČR je? učitele a učitelky ma-
teřských, základních i středních 
škol (příp. studenty učitelských 
oborů), kteří jsou buď aktivními 
hráči, nebo kteří prostě jen mají 
hodně rádi šachy a uvědomují si 
jejich vzdělávací potenciál, o vy-
plnění dotazníku, čímž se neza-
vážou k žádné další spolupráci. 
Jedná se pouze o nezávazný 
průzkum.

RAPID VE ZNOJMĚ

Zdeněk Molík

ŠK GPOA Znojmo 
uspořádal uplynu-
lou sobotu turnaj 
v rapid šachu, 
kter ý byl  hrán 
jako připomínka 
na dva velké ša-
chové nadšence, 

kteří odvedli kus záslužné práce 
pro rozvoj šachu na Znojemsku. 
Pan Josef Švanda byl dlouholetý 
trenér mládeže a vychoval řadu 
vynikajících šachistů. Pan Vladi-
mír Holík, ředitel gymnázia, byl 
zakladatelem klubu a neúnavným 
organizátorem a propagátorem 
královské hry. Turnaj si přišlo za-
hrát celkem 52 hráčů. V kategorii 
dospělých zvítězil Zdeněk Molík 
(GPOA), před druhým Richardem 
Nekulou (TJ Znojmo) a třetím 
Martinem Žákem (Caissa Třebíč). 
V kategorii do 15 let zvítězil hráč 
domácího klubu Pavel Jordán se 
šesti body, nejlepší dívkou byla 
Eliška Vejlupková (ZŠ Šumná).

BÍLOVEC BEZ ONLINU

Zleva: Vojtěch Zwardoň, Kiril Burdalev, 
Igor Glek.

Jedenáctému ročníku turnaje No-
voroční cena města Bílovce štěstí 
příliš nepřálo. Organizátorům se 
nepodařilo zprovoznit online ša-
chovnice, turnaj byl tedy bez řád-
né divácké podívané. Na druhou 
stranu ale přálo pěkné jarní počasí, 
a možná i proto se turnaj dočkal re-
kordní účasti 142 šachistů. Poprvé 
v historii byl rozhodčím IA Richard 
Kudla, který převzal pomyslnou 
štafetu do dalšího desetiletí od 
IA Ladislava Palovského. Boje na 
šachovnicích byly opravdu urput-
né, ale ve finále výsledky dopadly 
podle papírových předpokladů. Na-
konec vyhrál s 8 body 3. nasazený 
FM Kiril Burdalev (UKR), stříbrný 
byl GM Igor Glek (GER) a na bron-
zovém stupínku skončil IM Vojtěch 
Zwardoň (CZE) se 7,5 bodu. Bez 
medaile skončil FM Jan Malík, kte-
rý získal taktéž 7,5 bodu. Zajíma-
vou perličkou byl duel o vítězství 
v posledním kole, kdy ve finální 
pozici nedokázal GM Gelek dát mat 
jezdcem a střelcem. 

Dát učebnicový mat je někdy 
nepřekonatelná překážka.

HASTINGS
Na přelomu roku se odehrál 93. roč-
ník Openu Hastings. O prvenství 
se dlouho prali Deep Sengupta, 
Alexandr Fier, GA Stany, Jakhongír 

Vakhidov, Danny Gormally, Yiping 
Lou, Arghyadip Das, Mark Hebden, 
Alexander Cherniaev. Díky výhře 
a remíze se v posledním kole na ko-
nečných 7/9 dostali Deep Sengupta 
z Indie a Yiping Lou z Číny a o pr-
venství se tak rozdělili. Výsledky na 
ChessResults.

DALŠÍ PORCE BLICÁNÍ

Jiří Gregor

Uplynulou sobotu 
se v Praze hrál dal-
ší z turnajů Velké 
ceny. Turnaje Vel-
ké ceny se pořádají 
od roku 1995. V se-
zoně 2017/2018 se 
hraje již 21. ročník 

pod názvem Velká cena ŠK Doprav-
ní podnik Praha – UniCredit Rapid 
a Blitz Open. Turnaj s pořadovým 
číslem 199 si zahrálo 36 hráčů 
a s 12 body zvítězil FM Jiří Gregor 
(2294) TJ Neratovice před druhým 
IM Martinem Přibylem (2195 ŠK 
DP Praha, 9,5 bodu) a třetím Zdeň-
kem Růžičkou (1998 ŠK Loko Pra-
ha, 9 bodů). V průběžném vedení 
seriálu je IM Josef Přibyl. 

CHCETE POŘÁDAT  
VRCHOLOVÉ AKCE?
Můžete! STK ŠSČR vypisuje kon-
kurzy na pořádání MČR čtyřčlen-
ných družstev v rapidu a blesku 
pro rok 2018, na pořadatele MČR 
žen v rapid šachu a na pořádání 
MČR juniorek a dorostenek a Polo-
finále MČR juniorů a dorostenců. 
Všechny důležité informace nalez-
nete pod klikatelnými odkazy. 

GM TIMUR GAREJEV POŘÁD VÁLÍ

Timur Garejev

P ř e d  s e d m ý m 
kolem meziná-
rodního Openu 
Eka IIFLIM orga-
nizátoři připravili 
pro diváky i hráče 
zpestření v podo-
bě vždy atraktivní 

hry naslepo. Fenomén v této dis-
ciplíně GM Timur Garajev odehrál 
dvanáct partií současně a opět ani 
jednou neprohrál. Svým mládež-
nickým soupeřům povolil pouze 
třikrát zapůlit. Poté si ještě v rámci 

http://www.chess.cz/pedagogove-mezi-sachisty-kolik-vas-v-cr-je/
http://www.chess.cz/pedagogove-mezi-sachisty-kolik-vas-v-cr-je/
http://chess-results.com/tnr320349.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=IND&flag=30&wi=821
http://chess-academy.cz/wp-content/uploads/2016/08/VCSKDPP2017-2018.xlsx
http://chess-academy.cz/wp-content/uploads/2016/08/VCSKDPP2017-2018.xlsx
http://www.chess.cz/konkurzy-na-poradani-mcr-ctyrclennych-druzstev-v-rapidu-a-blesku/
http://www.chess.cz/konkurzy-na-poradani-mcr-ctyrclennych-druzstev-v-rapidu-a-blesku/
http://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-mcr-v-rapidu-zen/
http://www.chess.cz/konkurz-na-poradatele-mcr-v-rapidu-zen/
http://www.chess.cz/konkurz-a-rozpisy-mcr-juniorek-a-polofinale-mcr-junioru/
http://www.chess.cz/konkurz-a-rozpisy-mcr-juniorek-a-polofinale-mcr-junioru/
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Openu střihl svojí vlastní partii ve 
vážném tempu a svého soupeře 
síly 2300+ také porazil. Jeden se 
až musí ptát, kde se v americkém 
velmistru všechna ta energie bere! 

KAM ZA TOP HRÁČI

Magnus Carlsen

Těšíte se? Rok 
2 018  b u d e  n a 
top šachové akce 
v e l m i  b o h a t ý. 
Už v jeho první 
třetině, v březnu 
v Berlíně, se v Tur-
naj i  k andidátů 

rozhodne o soupeři úřadujícího 
mistra světa Magnuse Carlsena pro 
zápas MS, který je na programu 
v listopadu v Londýně. Ještě před 
tím si ale v září užijeme 43. ša-
chovou olympiádu, která se letos 
bude hrát v Batumi. Kromě toho 
je na pořadu nepřeberné množství 
kvalitně obsazených Openů. Za-
čátek roku patří turnaji Wijk ann 
Zee (13.–28. 1., Carlsen, Caruana, 
Mamedjarov, Kramnik, Anand, 
So, Karjakin atd.), Gibraltaru 
(23. 1. – 1. 2., Aronjan, MVL, Naka-
mura, Navara, Ivančuk atd.), dále 
pak Openu Moskva (27. 1. – 4. 2.), 
Aeroflotu (20. 2. – 1. 3.) anebo 
třeba neoficiálnímu MS ve Fische-
rových šachách (9.–14. 2.), které 
se bude hrát v Norsku mezi Mag-
nusem Carlsenem a Hikaru Naka-
murou stylem 8 partií s časovou 
kontrolou 1 hodina pro každého 
hráče (ve 4 dnech) a 8 partií v bles-
kovém tempu (v jednom dni). Kam 
vyrazíte na začátku roku za top 
hráči nebo si i sami zahrát vy? 

MLÁDEŽ BOJOVALA V KNĚŽEVSI
První ročník turnaje mládeže, 
nově zařazeného do seriálu 

turnajů Středočeského šachového 
svazu uspořádal 7. ledna šachový 
oddíl Český Lev Kolešovice, z. s., 
Ve dvou kategoriích startovalo 
celkem 56 hráčů, tři z nich do-
konce z oddílů mimo Středočes-
ký kraj. Vysoká účast příjemně 
„vyděsila“ organizátory, kteří do-
konce museli v průběhu turnaje 
několikrát narychlo doplňovat zá-
soby bufetu. Těžké boje vyčerpaly 
mladé šachistky a šachisty nato-
lik, že během sedmi kol dokázali 
spořádat 10 kg párků, 80 ks toustů 
(šunka, sýr) a 110 rohlíků! Ve 
starší kategorii si nejlépe rozvrhl 
síly karlovarský David Koutský 
Teplý se stoprocentním výsled-
kem, za ním skončili Tomáš Tutr 
(ŠK Velvary) a Dorota Veverková 
ze Sokola Tábor. V kategorii mlad-
ších žáků zvítězil Tibor Čuvala 
(ŠK Zdice) s 6,5 bodu, který po 
vzájemné remíze porazil díky 
lepšímu pomocnému hodnocení 
oddílového kolegu Petra Handla. 
Třetí místo obsadil s odstupem 
1,5 bodu buštěhradský Lukáš 
Kubín.

RUSKÉ PÓDIUM

Kiril Aleksejenko

Tradiční šachový 
festival, který se 
koná na přelomu 
roku ve švédském 
Stockholmu Ril-
ton Cup se stal 
k o ř i s t í  R u s ů . 
Rusů  a  mlád í . 

Všichni medailisté letošního 
ročníku jsou hráči Ruska a šest 
z prvních sedmi umístěných 
hráči mladší 21 let. O pódium 
se bojovalo až do poslední chví-
le, což nejlépe dokazuje fakt, 
že i v posledním kole partie na 

prvních osmi stolech (!) skončily 
rezultativně. Celkový vítěz Kirill 
Aleksejenko (7,5 b), druhý Mak-
sim Chigaev (7b)a třetí Michail 
Antipov (7) si definitivní stupně 
vítězů zajistili až výhrami v po-
sledních dvou kolech. Z Čechů 
na sever nevyrazil nikdo. Výsled-
ky na ChessResults.
K bronzové trofeji Antipovovi 
pomohla mj. i výhra nd domácí 
šachovou jedničkou Nilsem Gran-
deliusem v posledním kole. 

Nils Grandelius  
vs. Michail Antipov
Pozice po 31.dxe5

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+p+-+-zp-'

6p+l+p+r+&

5+-+-zP-+p%

4P+-+p+-wq$

3+P+-+-zP-#

2-vL-+QzP-zP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Pozice vypadá na první pohled 
docela vyrovnaně. Černý má však 
aktivnější figury, a jinak remízoví 
nestejnobarevní střelci v takových-
to pozicích naopak dávají velkou 
výhodu útočící straně. M. Anti-
pov neomylně partii zakončil. 
31…e3! 32.Sc1 32.Dxe3 Dh3 33.f3 
h4 s neodrazitelným útokem. 
Např. 34.Ve2 hxg3 35.hxg3 Vxg3+ 
36.Kf2 Vxf3+–+; Relativně nejlepší 
obranou je 32.Vc1 exf2+ 33.Dxf2 
De4 34.Kf1 Vg5 35.Vc4 Db1+ 
36.Vc1 Dd3+ 37.De2 Vf5+ 38.Ke1 
Dxb3–+ 32…Vxg3+ 33.fxg3 De4 
0–1 34.Sxe3 Dh1+ 35.Kf2 Dg2#

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

http://www.chess-results.com/tnr286000.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=RUS&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr286000.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=RUS&wi=821


2 • ROČNÍK XII. • 12. LEDNA 20184

SLOVENSKÁ EXTRALIGA

VÁLEL ŠK PRAKOVEC
Na Slovensku už mají za sebou 
v extralize čtvrté dvojkolo, kte-
ré přineslo zajímavé výsledky. 
Především se o víkendu trápil 
vedoucí tým Slovan Commander 
Bratislava, který nejprve jen těsně 
vydřel výhru 4,5:3,5 proti Liptov-
ské šachové škole Rožumberok 
a následně padl stejným poměrem 
s týmem ŠK Prakovce. I přes tuto 
ztrátu se udrželi na čele, ale jejich 
náskok se ztenčil na pouhý bod. 
O letošním vítězi u našich vý-
chodních sousedů tak rozhodne 
až závěrečné trojkolo, které je na 
programu první březnový víkend. 
Na české souboje došlo v zápase 
Reinter Snina – ŠKŠ Dubnica nad 
Váhom. Lukáš Černoušek vybojo-
val půlku proti favoritovi Davidu 
Navarovi, a Cyril Ponížil dokonce 
porazil Vlastimila Babulu, čímž 
pomohl svému týmu k zápasové 
remíze. O den později si Lukáš 
Černoušek zahrál opět proti čes-
kému soupeři. Jiří Štoček byl však 
nad jeho síly. I přes porážku však 
po zápase mohl být spokojen, 
protože jeho tým zvítězil 5:3. Na-
opak Štočkovy Košice se díky této 
porážce přiblížily sestupu. Na 
poslední příčce ztrácejí na před-
posledního 3 body.

FM MARTIN JURČÍK (2334)
vs. IM TADEÁŠ KRIEBEL (2505) 
SVK Extraliga 2017/2018, 8. kolo
7. 1. 2018
[B92] Najdorfova sicilská
 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2 e5 7.Jb3 Se7 8.Sg5 
Se6 9.Sxf6 Sxf6 10.Dd3 0–0 11.Vd1 
Se7 12.Jd5 Sxd5 13.Dxd5 Dc7 14.c3 
Jd7 15.0–0 b5 16.Ja1 Vad8 17.Db3 

XABCDEFGHY

8-+-tr-trk+(

7+-wqnvlpzpp'

6p+-zp-+-+&

5+p+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+QzP-+-+-#

2PzP-+LzPPzP"

1sN-+R+RmK-!

xabcdefghy

17…Jf6! To je silnější než 17…Jc5 
18.Dc2 Dc6 19.Sf3= 
18.Sf3 d5 to je myšlenka předcho-
zího tahu. Černý je vždy spokojen, 
když prosadí v této struktuře d5. 
19.exd5 e4 20.Se2 De5 21.Jc2 
Jxd5 22.g3 Sc5 Černý získal krás-
nou aktivní pozici s centralizova-
nými figurami. 

23.Jd4 Je7?! Tento tah je trochu 
ústupem ze slávy. Aktivnější mož-
ností bylo 23…Vd6 např. 24.a4 bxa4 
25.Dxa4 Vfd8=+; nebo 23…Dg5 
24.a4 Je3 (24…Jf4!?) 25.fxe3 Dxe3+ 
26.Kh1 Sxd4=+ 
24.a4 bxa4 25.Dxa4 Vd6?! Takhle 
pěšce zachránit nešlo. Po 25…e3 
26.f4 Dc7 27.Dxa6 Sxd4 28.cxd4 Dc2 
by měl černý za pěšce znatelnější 
kompenzaci v podobě slabého bílé-
ho krále. 
26.Jb3 Vxd1 27.Vxd1 Sb6 28.Dxa6 
Df6 29.Jd4 Vb8 30.b4?! 30.Da4 
30…g6 31.Da2 Vd8 32.Sc4 Jc6 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+-+-+p+p'

6-vln+-wqp+&

5+-+-+-+-%

4-zPLsNp+-+$

3+-zP-+-zP-#

2Q+-+-zP-zP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

33.Sd5? Tady se bílý přepočítal. Po 
33.De2 např. 33…Jxd4 34.cxd4 Vxd4 
35.Vxd4 Dxd4 by partie s největší 
pravděpodobností skončila remízou. 
33…Sxd4 34.b5 Nepomáhá ani 
34.cxd4 Jxb4 se ziskem figury. 
34…Vxd5 35.Vxd4 Vxd4 a bílý se 
vzdal, protože nestihne dobrat věž 
i jezdce. 
0–1

Zuzana Červená

V tomto hvězdném složení ŠK Prakovec remizoval s Dunajskou Stredou a porazil doposud 
neporažený Slovan ! Juraj Druska, Arek Leniart, Juraj Slovinský, Teodor Holtman, Dariusz 
Mikrut, Matěj Kušiak, Jan Krejčí, Vladimír Jacko a Mikuláš Maník.

Tabulka průběžného pořadí 
po 8 kolech
Poř. Družstvo Partie + = – TB1 TB2

1. Slovan Commander 8 7 0 1 21 43
2. ŠK Dunajská Streda 8 6 2 0 20 43,5
3. ŠK Prakovce 8 5 2 1 17 36,5
4. Reinter Snina 8 5 1 2 16 35,5
5. ŠK Modra 8 4 1 3 13 35,5
6. TJ Inbest Dunajov 8 4 1 3 13 30
7. Liptovská šachová 

škola
8 3 0 5 9 27,5

8. ŠK Osuské 8 2 1 5 7 28,5
9. ŠK AQUAMARIN 

Podhájska
8 2 1 5 7 27

10. ŠKŠ Dubnica nad 
Váhom

8 2 1 5 7 26,5

11. ŠK Junior CVČ 
Banská Bystrica

8 2 0 6 6 24

12. TJ Slávia UPJŠ Košice 8 1 0 7 3 26,5



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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ŽIVOTNÍ JUBILEA

SÍŇ SLÁVY PRO VLADISLAVA BUŇKU 
pokračování ze strany 1

Šachové aktivity Vladislava Buňky 
byly a dosud jsou velmi rozsáhlé. 
Přes počáteční úspěchy ustoupila 
praktická hra postupně do pozadí 
a Vláďu zcela zaujala krása ša-
chových úloh a studií. Účastnil se 
i soutěží řešitelských a v roce 1997 
získal titul mezinárodního rozhod-
čího FIDE pro skladatelské soutěže. 
Ale nejenom to. Od roku 1962 až do 
dneška se Vladislav Buňka podílí na 
šachovém výcviku dětí v kutnohor-
ském Domě dětí a mládeže a vycho-
val rovněž několik adeptů problé-
mové tvorby. Dalo by se pokračovat 
i k jeho zájmům a aktivitám mi-
mošachovým (patří sem například 
fotografování a malování), ale zde se 
budeme věnovat jeho úspěchům na 
poli šachové kompozice.
Svou první úlohu Vladislav Buňka 
publikoval roku 1956 v problémo-
vé hlídce deníku Svobodné Slovo. 
V témže roce začal docházet do 
proslulého pražského problémo-
vého kroužku ZK Kotva, vedeného 
známou osobností české školy 
úlohové, Ing. Iljou Mikanem. Zde 
se setkával s celou řadou dalších 
slavných skladatelů, a pod jejich 
vlivem se šachová skladba stala 
jeho celoživotním osudem.

Vladislav Buňka dosud publikoval 
více než 1300 skladeb, z toho přes 
200 jich bylo vyznamenáno v  sou-
těžích. Velmi často tvoří v inten-
cích české školy, ale nevyhýbá se 
ani jiným žánrům. 

Umenie 64, 1996

XIIIIIIIIY

8-+-+N+-+0

7+-+-tR-+-0

6-+p+L+p+0

5+-+-+-+-0

4-zP-zpkzp-zP0

3+Pzp-zp-zpP0

2-+-+-+-+0

1tR-+-mK-+-0

xabcdefghy

Mat 2. tahem, viz text

Dvojtažka na prvním diagramu 
se zdá být na první pohled velice 
jednoduchá. Ve skutečnosti ovšem 
jde o „čtyřčata“, tedy o čtyři úlohy, 
jejichž výchozí postavení se liší po-
zicí bílé věže. Pozici diagramu řeší 
1.Sg4+ Kd3 2.0-0-0#, 1…Kd5 2.Sf3#. 
Přesuneme-li Va1 na a8, řeší úlohu 
jen 1.Sd5+, s věží na h8 pak 1.Sf5+, 

a přesuneme-li věž na h1, je řešením 
1.Sc4+ s dalším využitím rochády 
v matu. Úloha je hodně atypická, ale 
svébytné kouzlo jí nelze upřít.

Zemědělské noviny, 1972 

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+-+-+-+-0

6-+-+p+-+0

5+-mKN+p+k0

4-+-+-+-sN0

3+-+-+-tR-0

2-+-+-+P+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

Mat 3. tahem

Jednoduchá „česká“ trojtažka ob-
sahuje v tempové pozici čtyři hry 
s modelovými maty a sympatický 
úvodník 1.Vg8, ponechávající oba 
jezdce na braní. Varianty: 1…exd5 
2.Jxf5 d4 3.g4#, 1…Kxh4 2.Jf4 
e5 3.g3# (echo), 1…f4 2.Jf6+ Kh6 
3.Vg6# nebo 2…Kxh4 3.Vg4#, 
1…Kh6 2.Jf6 atd.

Doménou Vladislava Buňky jsou 
ale zejména samomaty a pomocné 
maty, nevyhýbá se ani oblasti tzv. 
exošachu. 

2. č. uzn. ÚV ČSTV, 1967

XIIIIIIIIY

8k+L+-+-+0

7+qvl-+-+K0

6-+P+-+-+0

5+-+-+-+-0

4-+-+-+-+0

3+-+-+-+-0

2-+R+-+-+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

Pomocný mat 2. tahem, 2 řešení
Vladislav Buňka (uprostřed) při uvedení do Síně slávy. Vlevo … ČR Viktor Novotný, vpravo 
Jiří Petružálek za AVE kontakt.
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Řešení dvojtahového „pomocníku“ 
komplikuje fakt, že černý střelec 
jakýmkoli tahem šachuje. V po-
mocných matech zpravidla začíná 
černý a tak se také tahy zapisují: 
1.Sh2+ c7 2.Dh1 Va2#, 1.Da7 Va2 
2.Sb8+ Sb7#.

2. cena Problem Echo, 1998

XIIIIIIIIY

8-sn-+-+-+0

7+-+-+-+-0

6-+P+p+-+0

5+PmKp+-+-0

4-+-zP-+-+0

3+p+-+p+-0

2-+N+-mk-+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

Pomocný mat 2. tahem, duplex

Na dalším diagramu je tzv. duplex, 
výzva platí pro obě strany. S černým 

na tahu je zmacen král černý 1.b2 
c7 2. b1V cxb8D 3.Vf1 Dh2#, s bí-
lým na tahu král bílý: 1.c7 bxc2 c8J 
c1S 3.Jb6 Sa3#. Obsahem je tzv. 
všeproměna, úloha obsahuje všech-
ny čtyři možné proměny pěšce.

1. cena Die Schwalbe, 1974

XIIIIIIIIY

8-+-+N+-+0

7mK-+-+-+-0

6-+-+p+-+0

5+-+-mk-+-0

4p+-+-+-+0

3wq-+-+PzP-0

2-+-+-+-+0

1+-+R+-+-0

xabcdefghy

Pomocný mat 2. tahem, viz text

Další diagram jsou „paterčata“, lišící 
se černým kamenem na a3. Pozici 
s dámou řeší 1.Dd3 Jf6 2.Df5 Jd7#, 

s věží 1.Vd3 Vh1 2.Vd4 Vh5#, 
s jezdcem 1.Jc2 Vc1 2.Jd4 Vc5#, 
se střelcem 1.Se7 Jd6 2.Sf6 f4#. 
A konečně umístíme-li na a3 cvrčka 
(exofigura, která skáče na volné pole 
bezprostředně za vlastním nebo 
cizím kamenem), řeší úlohu 1.Ca5 
Jf6 2.Cf5 Jg4#. Tato vynikající úloha 
byla otištěna i v Albu FIDE (v pozici 
se cvrčkem a3).

Šachová skladba, 2007

XIIIIIIIIY

8-+-+kvlntr0

7+-+-+-zP-0

6-+-+-+-+0

5+-+-+-+-0

4-+-+-+K+0

3+-+-+-+-0

2-+-+-+-+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

Pomocný mat 3. tahem

Stáhnout v

inzerce_sachovy_tydenik_Online_sluzby_2017_A5_210x148_CB_v01_tisk.indd   1 23/11/17   09:18
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Sympatickým rysem řady Buňko-
vých úloh je jakási hravost. Zkuste 
vyřešit tento jednovariantový po-
mocník s černými figurami v zá-
kladním postavení sami (řešení je 
na konci článku).

1. č. uzn. Šachové umění, 1997

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7zp-trr+-+-0

6K+-+-+-+0

5zp-wq-+-+-0

4-vlR+-+-+0

3sN-zp-+-+-0

2-+-+-snp+0

1mk-+-+l+-0

xabcdefghy

Pomocný mat 3. tahem,  
2 řešení

Tato náročnější skladba vyniká 
analogií taktických motivů v obou 
řešeních: 1.Vd3 (odvázání) Vxc3 
(braní odvázanou věží) 2.Vd2+ 
(odtah se šachem) Jc4 (představe-
ní) 3.Va2 (blokování pole v mato-
vé síti) Vc1#. Druhé řešení: 1.Jd3 
Vxb4 2.Jc1+ Vb5 3.Ja2 Jc2#.

3. m. zápas Slovensko-Česko, 
2008

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+P+-zP-+-0

6-+R+-+-+0

5+-+Q+-+-0

4-+P+-+-vl0

3zp-+-mk-vL-0

2N+P+p+-sN0

1+LmK-tR-+-0

xabcdefghy

Samomat 3. tahem

Další úlohou je tempový samomat 
(bílý donutí soupeře, aby ho zma-
til) se čtyřmi modelovými maty: 
1.b8D Sxg3 2.Dd4+ Kxd4 3.Df4+ 
Sxf4#, 1…Sg5 2.Vxe2+ Kxe2+ 
3.Dd2+ Sxd2#, 1…Sf6 2.Ve6+ 

Se5 3.Db2 tempo axb2#, 1…Sxe7 
2.Da7+ Sc5 3.Dxa3+ Sxa3#. 

1. cena Gazeta Częstochowska, 
1975

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+-+-+-+R0

6-+N+P+N+0

5+-+-+QzP-0

4-+-zPRzppvL0

3+-+-+k+P0

2-+-+-+-+0

1+-+-+-+K0

xabcdefghy

Samomat 5. tahem

I další samomat, který zaujme 
hlavně jemným tempováním, 
vyhovuje zásadám české školy: 
1.Va7 tempo gxh3 2.Va2 h2 3.Sg3 
Kxg3 4.Jce5 f3 5.Vg2+ fxg2#, 
1…g3 2.Va3+ Kf2 3.Db5 f3 4.Db2+ 
Kf1 5.Dg2+ fxg2.

2. cena Biuletyn,
1985

XIIIIIIIIY

8-+R+NvL-+0

7+PvlPtr-+-0

6-+-+-+P+0

5zP-mk-zpptR-0

4-+P+-+-+0

3sN-+-+-+-0

2-wQ-mKPzPL+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

Samomat 4. tahem

Poslední samomat vyniká i strate-
gickou náplní a jemným vytvoře-
ním nepatrně odlišných matových 
sítí: 1.Ke3 f4+ 2.Kf3 Kc6 3.d8J+ 
Kc5 4.Vg4 e4#, 1…e4 2.Dd2 Kc6 
3.d8J+ Kc5 4.Vg3 f4#.

A nakonec slíbené řešení pomoc-
ného matu: 1.Kf7 gxf8V+ 2.Kg7 
Kg5 3.Kh7 Vf7#. 

Miloslav Vanka

Vydavatelství Vladimír Vyskočil – KORŠACH 
vydává poslední díl trilogie Garriho 
Kasparova, čímž se uzavírá kruh, 

který celkem obnáší 12 vydaných knih. 
Při příležitosti zahájení Bankovního turnaje 

v Praze bude dne 28. 11. 2017 
kniha pokřtěna.

Formát B5
432 stran 
+ 2x16 stran 
fotopřílohy
pevná vazba 
s přebalem 
Cena 649 Kč

Nabídka všech publikací na
www.korsach.cz

Formát B5
416 stran 

+ 2x16 stran 
fotopřílohy

pevná vazba 
s přebalem

Cena 599 Kč

Publikaci si můžete zakoupit:
–  PALÁC KNIH LUXOR, 

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1
–  v kavárně Šachový Václavák ve 2. patře hotelu Juliš 

( Václ. nám. 22, Praha)
–  nebo objednat přímo na adrese:

Vladimír Vyskočil – KORŠACH
Mimoňská 630/17, 190 00  Praha 9
objednávejte emailem na: typograf@korsach.cz
Platba předem (podrobnosti vč. variabilního symbolu sdělí-
me emailem při objednávce) poštovné a balné neúčtujeme.

Formát B5, 432 stran, + 2x16 stran fotopřílohy, pevná vazba s přebalem 
Cena 599 Kč
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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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12.–19. 1. 2018 
Praha. XVII. Open Praha. Turnaj 
seriálu Czech Tour. Turnaje: A) 
otevřený mistrovský turnaj s nor-
mou IM, B) otevřený ratingový 
turnaj, C) 14. 1. 2018 otevřený 
turnaj v rapid šachu, D) 17. 1. 2018 
otevřený bleskový turnaj
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

12.–28. 1. 2018
Wijk aan Zee. Tata Steel Chess 
Tournament. V turnaji Masters 
se představí také největší hvězdy 
současného světového šachu Mag-
nus Carlsen, Šachrijar Mameďja-
rov, Fabiano Caruana, Wesley So, 
Vladimir Kramnik a Viši Anand.
tatasteelchess.com

13.–14. 1. 2018
Extraliga – 5. a 6. kolo. V sobotu  
13. 1. 2018 se střetnou: 1. Novobor-
ský ŠK vs. Moravská Slavia Brno, 
BŠŠ Frýdek-Místek vs. GASCO Par-
dubice, Labortech Ostrava vs. Výsta-
viště Lysá nad Labem, ŠK Slavoj Po-
ruba vs. ŠK města Lysá nad Labem, 
Tatran Litovel vs. ŠK Zikuda Turnov, 
Unichess vs. ŠK DURAS BVK Králo-
vo Pole.
V neděli 14. 1. 2018 se budou hrát 
tyto zápasy: GASCO Pardubice vs. 
Tatran Litovel, Moravská Slavia 
Brno vs. Unichess, ŠK DURAS BVK 
Královo Pole vs. 1. Novoborský ŠK, 
ŠK města Lysá nad Labem vs. Labor-
tech Ostrava, ŠK Zikuda Turnov vs. 
BŠŠ Frýdek-Místek, Výstaviště Lysá 
nad Labem vs. ŠK Slavoj Poruba.

14. 1. 2018
2. ligy – 6. kolo
www.chess.cz

17. 1. 2018
Před deseti lety ze-
mřel na Islandu ve 
věku 64 let Robert 
James Fischer, je-
denáctý mistr světa 
v šachu, podle 
mnohých nejlepší 
šachista všech dob. 

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, Vasilije 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 účastnil zápasu 

o mistra světa s Wilhelmem Steini-
tzem. Oba zápasy prohrál, 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 rad-
niční pivovarský korbel. Švýcar-
ský systém na 9 kol, hrací tempo 
2 × 10 min. na partii, finanční a zají-
mavé 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

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 
kategorie podle věku. Tempo  
2 × 20 minut + 5 s/tah na partii.
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz
www.sachklub.cz
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