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TURNAJE VE WIJKU AAN ZEE A NA GIBRALTARU

GENERÁLKA NA TURNAJ KANDIDÁTŮ
Za pouhý měsíc v Berlíně vrcholí 
další kandidátský cyklus, nejlep-
ší světoví hráči se tu nesměle, 
jinde o něco odvážněji oťukávali 
na turnajích ve Wijku a Gibral-
taru. Který kandidát se veze na 
vítězné vlně, komu zvoní hrana 
a kdo se rozhodl raději neukazo-
vat karty?

pokračování na straně 6

PETROSJAN NA BANKOVKÁCH

Arménská centrální banka zve-
řejnila návrhy nových bankovek, 
které by se měly dostat do oběhu 
v průběhu roku 2018. Na bankovce 
hodnoty 2000 Arménských dramů 
(100 dramů = cca 4,2 Kč) bude  vy-
obrazen šachový velmistr Tigran Pe-
trosjan, který byl v letech 1963–1969 
devátým mistrem světa v šachu. I to 
svědčí o úctě k legendě, která se 
výrazně zasadila o popularizaci ar-
ménského šachu, a vážnosti a popu-
laritě, kterou šachy v Arménii mají. 
V tomto směru mohou čeští šachisté 
Arménii jen závidět. Petrosjan je tak 
po Paulu Keresovi dalším šachistou, 
kterému se dostalo této významné 
pocty. Keresův portrét zdobí součas-
nou estonskou bankovku v hodnotě 
pěti estonských korun.

ŠACHY NA OLYMPIÁDĚ

Karel Brožka

V  n e j b l i ž š í c h 
14 dnech bude 
svět upínat svou 
p o z o r n o s t  d o 
j i h o ko re j sk é h o 
Pchjongčchangu, 
kde budou probí-
hat hry XXIII. zim-

ní olympiády. Tam bohužel šachy 
na programu nejsou, ale u nás na 
české olympiádě dětí a mládeže, 
která v minulých dnech proběhla 
v Pardubickém kraji, šachy byly! 
Šachový turnaj se hrál v Litomy-
šli ve čtyřech kategoriích (starší 
žáci, mladší žáci, nejmladší žáci 
a dívky), každý kraj nominoval do 
každého turnaje jednoho repre-
zentanta. A všechny kraje vzaly 
šachovou soutěž velmi prestižně, 
nominováni byli vesměs nejlepší 
hráči kategorií, takže všechny 
čtyři turnaje měly punc nejvyšší 
kvality. 

pokračování na straně 2

MISTŘI SVĚTA V AKCI

Zahájení zápasu Karpov vs. Chou I-fan

Hned čtyři aktuální či bývalí mistři 
světa v těchto dnech předvádí své 
umění v přátelských zápasech. 
Bývalý mistr světa Anatolij Karpov 
se ve svých 66 letech hraní šachu 
již moc nevěnuje, přesto ale doka-
zuje, že stále umí. Před několika 
dny se v čínském Charbinu utkal 
v přátelském zápasu na šest partií 
v rapid tempu s mistryní světa 
mezi ženami a světovou ženskou 
jedničkou Číňankou Chou I-fan. 
Ačkoli podle aktuálního ratingu 
byla favoritkou Číňanka, zápas 
skončil v poměru 3,5 : 2,5 vítěz-
stvím Karpova, který vyhrál hned 
úvodní dvě a pátou partii. Chou 
I-fan snižovala ve třetí a šesté hře. 
To aktuální mistr světa v šachu 
Nor Magnus Carlsen sice čeká na 
vyzyvatele, kterého mu určí břez-
nový Turnaj kandidátů, také ale 
nezahálí. Ve dnech 9.–12. února si 
to v norském Høvikoddenu rozdá 
v přátelském zápase na 16 partií ve 
Fischerových šachách s Američa-
nem Hikaru Nakamurou, mistrem 
světa v této disciplíně z roku 2009. 
Zápas bude přímo přenášet nor-
ská televize NRK.

Z vítězství ve Wijku se radoval Magnus 
Carlsen, druhý skončil domácí Aniš Giri 
(vpravo) a třetí Vladimír Kramnik.
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pokračování ze strany 1

Ale kromě vysoké šachové úrovně 
byla celá akce skvělou mediální 
propagací šachu – Česká televize 
natočila a na programu ČT Sport 
odvysílala z šachového olympij-
ského turnaje hned 7 (!) reportá-
ží!! Můžete se na ně podívat v ar-
chivu ČT. V kategorii starších žáků 
se nejvíce dařilo Richardu Mládko-
vi reprezentujícímu Středočeský 
kraj, který vyhrál s 6 body (ze 
7 partií) a s bodovým náskokem 
před Matoušem Eretem (Plzeňský 
kraj) a se 2 body náskoku před tře-
tím Markem Sýkorou (Liberecký 
kraj). Mezi mladšími žáky vyhrál 
reprezentant Moravskoslezské-
ho kraje Petr Gnojek k 5,5 bodu 
a půlbodovým náskokem před 
dvojicí Jakub Vojta (Středočeský 
kraj) a Rudolf Jun (Kraj Vysočina). 
Kategorii nejmladších žáků vyhrál 
nejvýše nasazený Karel Brožka 
z Pardubického kraje s 6 body 
před Markem Fizerem z Morav-
skoslezského kraje (5,5 bodu) 
a Ondřejem Winterem z Králo-
véhradeckého kraje (4,5 bodu). 
Mezi děvčaty pozici nasazené 
jedničky využila Karin Němcová 
z Prahy, která s 5,5 bodu vyhrála 
s půlbodovým náskokem před 
Julií Vilímovou (Středočeský kraj) 
a Julií Richterovou (Jihomorav-
ský kraj). V hodnocení krajů byl 
v šachové části olympiády nejlepší 
Středočeský kraj před Moravsko-
slezským a Pardubickým krajem. 
A jedna krátká ukázka z umění de-
setiletého vítěze nejmladších žáků 
Karla Brožky:

Jáchym Šmolík (1605) 
vs. Karel Brožka (1704) 
Olympiáda dětí a mládeže, Litomyšl
3. kolo, 30. 1. 2018

XABCDEFGHY
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Pozice je z partie třetího s prvním 
nasazeným, podle diagramu lze 
ale usuzovat, že se úvod bílému 
vůbec nepovedl; černý má pěšce 
navíc, dominantní je postavení 
jeho jezdce na c3. 
28...e4! 
Pole d3 připraveno.
29.Se2 Jd3 
Velmi působivá pozice se dvěma 
jezdci na c3 a d3, černý naprosto 
dominuje. 
30.Sxd3 exd3 31.Dd2 Je4 
A černý získává figuru.
32.Da2 d2 33.Jxd2 Dxd2 34.Dxd2 
Jxd2 35.Kg2 Sc3 
A ještě jeden pěkný tah, samozřej-
mě šlo vzít na b3, ale černý raději 
předtím vylepšuje své figury, pozi-
ci na opěrném bodu c3 zaujal stře-
lec. Velmi pěkný poziční výkon 
mladého talentovaného Brožky.
36.Ved1 Jxb3 
… a černý během několika tahů 
partii vyhrál.
0–1

MAMEDJAROV  
SVĚTOVOU DVOJKOU

Š. Mamedjarov

Úřadující  mistr 
světa Nor Mag-
nus Carlsen vy-
lepšil svůj rating 
o 9 bodů na 2843 
a i k 1. únoru na-
dále vede světový 
žebříček. Na dru-

hé místo ve světě se dostal Ar-
mén Šachrijar Mamedjarov, který 
si vylepšil své osobní maximum 
na 2814 (pro zajímavost: na dru-
hém místě světového žebříčku 
je za poslední tři měsíce tak již 
třetí jméno). Trojkou je s ratin-
gem 2800 Rus Vladimir Kramnik. 
Největší propad ze špičky zazna-
menal Caruana, který z druhého 
místa po ztrátě 27 bodů klesl až 
na sedmé místo. 
Českou jedničkou zůstává s ra-
tingem 2745 David Navara, který 
si ve světovém žebříčku pohor-
šil o dvě místa a je aktuálně 
devatenáctý.
Ženskou světovou jedničkou je 
i nadále s ratingem 2654 Číňanka 
Chou I-fan, nejlepší českou hráč-
kou je Karolína Olšarová (2331).

VELMISTR ŠTOČEK VÍTĚZÍ 
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Jiří Štoček

Ve l m i s t r o v s k ý 
turnaj A2 hraný 
v rámci Openu 
Mariánské Lázně 
vyhrál přesvědči-
vě český velmistr, 
reprezentant Jiří 
Štoček. V turnaji 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/dily/sachy/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/12155278473-hry-viii-zimni-olympiady-deti-a-mladeze-2018/dily/sachy/
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10 hráčů hraném systémem kaž-
dý s každým nenašel přemožitele 
a ziskem 7 bodů z 9 možných 
vyhrál s bodovým náskokem 
před islandským velmistrem 
Hannesem Stefanssonem. Úspěš-
ně si v turnaji vedli i další čeští 
zástupci: GM Petr Neuman ob-
sadil s 5,5 bodu třetí místo, Van 
Nguyen byl se stejným bodovým 
ziskem čtvrtý. Hned v prvním 
kole Jiří Štoček porazil Poláka 
Igora Janika:

Jiří Štoček (2566) 
vs. Igor Janik (2411)
Open Mariánské Lázně 2018 – A2
1. kolo, 20. 1. 2018

XABCDEFGHY
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53...Vd4?
Houževnatější odpor by černý 
mohl klást po 53...Vf3. Teď získá 
bílý figuru.
54.Vd7! c5 55.bxc5 bxc5 56.Vd8+ 
Kc7 57.e7 Sc6 58.e8D Sxe8 
59.Vxe8 
…a výhodu uplatnil k výhře v 85.
tahu. 
1–0
Ve velmistrovském turnaji A1 
dominovali Rusové Ilja Čeklet-
sov a Konstantin Černyšov se 
6,5 bodu. Třetí místo obsadil s bo-
dovým odstupem český reprezen-
tant Vojtěch Plát.
A ještě další turnaje – B1: 1. Boris 
Navrodskij RUS 7 b. (6. Luboš 
Roško CZE 4), B2: 1. Lee Qing 
Aun SGP 6 b. (6. Josef Juřek CZE 
4,5), B3: 1. Nikoloz Chkhaidze 
GEO 7,5 b. (3. Petr Pisk CZE 5,5), 
OPEN: 1. Kacper Grela POL 7,5 b. 
(6. Lubomír Neckář 6,5).

OPEN MOSKVA

Semen Lomasov

Hlavní turnaj čtr-
náctého ročníku 
Openu Moskva 
vyhrál patnáctiletý 
ruský IM Semen 
Lomasov ziskem 
8 bodů z 9 mož-
ných. Půl bodu 

ztrácel na druhém místě nejvýše 
nasazený Tamir Nabaty z Izraele, 
třetí byl se 7 body další z ruských 
mladíků, dvacetiletý IM Maksim 
Vavulin. Ve všech turnajích celkem 
startovalo 2041 hráčů.

ÚNOROVÁ BUNDESLIGA
V Německu bylo první únorový 
víkend odehráno 7. a 8. kolo Bun-
desligy. Vedoucí tým Badenu po 
sobotní výhře 7 : 1 nad Norders-
tedtem v osmém kole překvapivě 
jen remizoval s Hamburkem 4 : 4  
a s 15 body je ve vedení před 
Solingenem (který v sobotu remi-
zoval s Brémy 4 : 4 a v neděli po-
razil Muelheim bez Davida Navary 
6,5 : 1,5) jen o skóre. Třetí jsou 
Brémy, za které nastupují také 
čeští reprezentanti Zbyněk Hráček 
a Vlastimil Babula (o víkendu ne-
hráli), jsou se 13 body na 3. místě. 
Deizisau se Štěpánem Žilkou, 
který absolvoval víkend s bilancí 
jedné prohry a jedné výhry, je 
páté, Schwaebisch Hall šestý. Za 
ten hráli o víkendu hned tři Češi 
– Viktor Láznička uhrál 1,5 ze 2, 
Peter Michalík 2 z 2 a Pavel Zpěvák 
si připsal na své konto dvě remízy.

PO SEDMÉM KOLE STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ
Do čela 1. ligy západ se po 7. kole 
dostaly Neratovice s 18 body 
i díky výhře nad QCC České Bu-
dějovice 5,5 : 2,5, na druhé místo 
s bodovou ztrátou se propadlo po 
remíze s pražským Vyšehradem 
4 : 4 družstvo Bartoš Unichess. 
Třetí je SK Dopravní podnik Praha 
se 16 body. Ve východní skupině 
dosud vedoucí Třinec „jen“ remi-
zoval s Béčkem Frýdku-Místku 
4 : 4, to ale stačilo, aby se před 
něj dostaly hned tři týmy: Slavoj 
Český Těšín, který porazil Loko-
motivu Brno 5,5 : 2,5 a tabulku 

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

p r a g u e c h e s s . c z

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života

Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš

Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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se 16 body vede, ŠK Staré Město, 
které přehrálo Kroměříž 6,5 : 1,5, 
a také družstvo ŠK Gordic, které si 
poradilo s Grygovem 6 : 2. Vzhle-
dem k minimální jednobodové 
ztrátě na lídra, kterou mají druž-
stva na 2.–4. místě, lze v závěru 
očekávat velmi dramatické boje.

ŠACHISTA, LEGIONÁŘ A SOUDCE

Karel Treybal

Největší šachový 
zpravodajský web 
na světě ChessBa-
se.com zveřejnil 
m i n u l ý  t ý d e n 
článek Vlastimila 
Horta o českém 
šachovém mistru 

a legionáři Karlu Treybalovi. Jako 
šachista čtyřikrát reprezentoval 
Československo na šachových 
olympiádách a největšího úspě-
chu dosáhl na turnaji v Karlových 
Varech 1923, kde v konkurenci 
tehdejší světové špičky obsadil 
6. místo a porazil zde dokonce 
budoucího mistra světa Alexan-
dra Aljechina. Kromě toho Karel 
Treybal bojoval za první světové 
války na ruské frontě, v roce 1915 
přeběhl do ruského zajetí a brzy 
nato vstoupil do českosloven-
ských legií. S nimi prošel celou 
Sibiří až do Vladivostoku a zpět 
do vlasti se vrátil až v roce 1921. 
V roce 1930 byl jmenován před-
nostou Okresního soudu ve Vel-
varech a v roce 1941 byl za údajné 
držení zbraně zatčen gestapem 
a 2. října popraven.

BAKOVSKÉ DVOJICE 
22. ročník memoriálu J. Kříže 
a Z. Zdobiny vyhrála dvojice Vl-
tavský, Maršálek ziskem 15 bodů, 
druzí skončili P. Jirovský a Crhou 
(13,5 b.) a třetí M. a O. Sýkorovi 
(12 b.). Celkem hrálo 32 dvojic.

MEMORIÁL TOMÁŠE BAŠTINCE 
Hlavní turnaj Memoriálu Tomáše 
Baštince v Bezměrově vyhrál Miro-
slav Kocián z ŠK Zlín před Pavlem 
Krupicou z ŠK Kuřim a Stanisla-
vem Juříčkem ze Zbrojovky Vse-
tím (všichni 4 z 5).

ROMANTIK VYKOUK

Jan Vykouk

Na velmis trov-
ském turnaji Me-
moriálu Arpáda 
Vajdy v Budapešti 
sice náš juniorský 
reprezentant Jan 
Vykouk výsledko-
vě žádnou díru do 

světa neudělal, obsadil v deseti-
členném startovním poli 8. mís-
to ziskem 3,5 bodu se ztrátou 
2,5 bodu na vítězného Maďara 
Gergely Kantora, zaskvěl se ale 
jednou skvělou partií ve stylu 
starých romantiků: 

Gergely Szabo (2560) 
vs. Jan Vykouk (2440) 
Memoriál Arpáda Vajdy, Budapešt
30. 1. 2018

XABCDEFGHY
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Pozice je po 13. tahu bílého, který 
zahájení rozehrál trochu lehkomy-
slně, o klidu na šachovnici rozhod-
ně nelze mluvit, Honza Vykouk 
černými ťal do živého: 
13...Sb7!!
Oběť střelce, ve spojení s násled-
nými tahy skvělá myšlenka.
14.Dxb7 dxc3!!
A další oběť, tentokrát dokonce 
dámy.
15.Vxd8+ Vxd8 
A pěšec na c3 je nedotknutelný 
kvůli hrozbě matu 16....Jc2 mat. 
Černý má jen věž za dámu, ale jeho 
pěšec na c3 (po dalším tahu na c2) 
plně nahrazuje materiální deficit. 
16.Jd2
Jediný tah, na 16.e3 by přišlo 16…c2 
17.Dc7 Vd1+ 18.Ke2 c1D–+. I tak ale 
bílý na svého slabého krále dojede.
16...c2 17.Dc7 Sd6 18.Dc4 axb5 
19.Dxb5+ Ke7 20.Jb3 

XABCDEFGHY
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1+-+-mKL+R!

xabcdefghy

20...Vb8
Skvělý tah, věž opouští zdánlivě 
ideální sloupec, na netrpělivé 20…
Ja2 by totiž černý mohl hrát 21.Kd2 
a po 21…Vb8 22.Da4 Va8 22.Dd4 
by se bílý dostal z nejhoršího.
21.Dh5
Po 21.Da4 Va8 na rozdíl od 
předchozí varianty, dáma nemá 
pole d4 a věž možnost šachu na 
a1. A na 22.Db5 vyhrává 22…
Va1+! 23.Kd2 Vd1+ 24.Ke3 c1D+ 
25.Jxc1 Jc2+! 26.Ke4 f5+ 27.Kf3 
Jd4+ 28.Ke3 f4+ 29.Ke4 f5+–+.
21...Ja2! 22.Kd2 Vhc8 23.Dxh7 
Vxb3 
A bílý ztrácí dámu.
24.Dxc2 Sb4+ 25.Kd1 Vd8+ 
26.Dd3 Vdxd3+ 27.Kc2 
Na 27.exd3 Vxb2 28.f3 Jc3+ 
29.Kc1 Sa3 30.h4 Vxg2#.
27...Sa3 
Skvěle sehraná partie!
0–1

CHESS LADY 2018
Turnaj dívek a slečen CHESS LADY 
2018 v Plané nad Lužnicí vyhrála 
v konkurenci 35 hráček ziskem 
6 bodů (ze 7) Sofie Přibylová z ŠK 
PORG Praha, druhé místo obsa-
dila Olga Dvořáková ze Spartaku 
Adamov a třetí Lada Doležalová ze 
Šachklubu Tábor (obě 5,5 bodu).

K-TRIO OPEN 
Turnaj Ostrava K-TRIO Open 
2018 vyhrál v konkurenci 106 
hráčů Polák Piotr Piesik, který 
stejně jako druhý František Vrá-
na a třetí Jozech Michenka vybo-
joval 7,5 bodu.

PRAHA
OSTRAVA
VARŠAVA
KRAKOV
HRADEC KRÁLOVÉ
PRAHA

12. – 16. října 
2018

ZAHRAJTE SI
RAPID TURNAJ
VE VLAKU
A POJEĎTE NA
VÝLET PO PĚTI
KRÁSNÝCH
MĚSTECH
STŘEDNÍ 
EVROPY. 
Bohatý cenový fond 
a luxusní speciální vlak.

Více informací najdete na webu
a facebooku Šachového vlaku.

www.praguechess.cz

kontakt:
prazska.sachova@gmail.com

Generální partner
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kontakt:
prazska.sachova@gmail.com

Generální partner
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TURNAJE VE WIJKU AAN ZEE A NA GIBRALTARU

GENERÁLKA NA TURNAJ KANDIDÁTŮ
pokračování ze strany 1

O jubilejním ročníku tradičního 
nizozemského turnaje ve Wijk aan 
Zee jsme psali již v minulém čís-
le – své síly přišlo patrně naposle-
dy před kandidátským turnajem 
změřit pět potenciálních vyzyvate-
lů mistra světa (zápas se bude hrát 
v listopadu v Londýně). Supervel-
mistrovský turnaj jsme opustili 
po osmém kole, kdy mezi třemi 
lídry byli dva nekandidáti – Aniš 
Giri s mistrem světa Magnusem 
Carlsenem a kandidát Šachrijar 
Mamedjarov.

Ázerbájdžánský velmistr za po-
slední dva roky udělal velký kus 
práce, jeho hra působí klidnějším 
a koncentrovanějším dojmem, 
ačkoliv jak jsme viděli v před-
chozím čísle v partii s Girim, 
v obraně stále občas dostane přes 
prsty. Hladový Mamedjarov, ak-
tuálně bezpečně opanující pozici 
světové dvojky, je určitě jeden 
ze žhavých adeptů na vítězství 
v kandidátském turnaji. Jen se 
podívejte, jak si v desátém kole 
poradil s Peterem Svidlerem:

PETER SVIDLER (2768)  
vs. Š. MAMEDJAROV (2804) 
Tata Steel, Wijk aan Zee NED
24. 1. 2018
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel
Dámský gambit [D38]

1.c4 Jf6 2.Jf3 e6 3.Jc3 d5 4.d4 Sb4 
Ragozinova obrana dámského 
gambitu se v posledních letech 
stala velmi populární.
5.cxd5 exd5 6.Sf4
Obehranější je 6.Sg5.
6...Je4
Nemohu se ubránit pocitu, že 
dáma na a4 nestojí dobře.
7.Da4+?! 
Lepší pokus o výhodu je snad 
7.Vc1, v partii si žádný plus bílý 
nárokovat nemůže. Možná chtěl 
Svidler Mamedjarovovi odbočit 
z přípravy, jenže skočil z bláta do 
louže.
7...Jc6 8.Vc1 
Co myslíte, který tah je užitečněj-
ší, Da4, nebo ...Jc6?
8...0–0 9.g3

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzp-+pzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+p+-+-%

4Qvl-zPnvL-+$

3+-sN-+NzP-#

2PzP-+PzP-zP"

1+-tR-mKL+R!

xabcdefghy

9...g5! 
Je vcelku výmluvné, že počítač na 
devátém tahu navrhuje pro bílého 
tah 9.h4. Černý má převahu ve 
vývinu a je třeba urvat iniciati-
vu za každou cenu – v takových 

situacích je Mamedjarov jako 
doma.
10.Se3 f5! 11.Sg2? 
Černý hrozí rozbít obranný val 
bílého, a tak jediným správným ta-
hem bylo paradoxní 11.Sd2!. Pěšec 
f5 trochu cloní černým figurám, 
hlavně střelci c8, proto se dá říci, 
že manévrem Sf4–e3–d2 bílý tro-
chu získal, a hlavně nejde f4, takže 
bílý dokončí vývin: 11...f4? 12.Jxe4 
dxe4 13.Sxb4 Jxb4 14.Dxb4 exf3 
15.exf3 Ve8+ 16.Kd2! a po Sd3, 
Vhe1 atd. má bílý zkrátka pěšce 
více při docela pevné pozici, ke 
králi d2 se nedá dostat.
11...f4! 
Samozřejmě!
12.gxf4 
12.Sd2 g4 s rychlým ...f3 není 
o moc lepší.
12...Sxc3+ 13.bxc3 gxf4 14.Sd2 
Kh8 15.Db3? 
Ještě jeden nesmyslný tah, ale i po 
jiných pokračováních má černý 
obrovskou poziční výhodu při 
špatném králi bílého a rovném 
materiálu.
15...Ja5 16.Dc2 Jc4 

Spokojený vítěz Magnus Carlsen

Aniš Giri bude na letošní Wijk aan Zee 
jistě vzpomínat jako na jeden ze svých 
životních turnajů - obsadil 2. místo až po 
porážce v tie-breaku.
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XABCDEFGHY

8r+lwq-tr-mk(

7zppzp-+-+p'

6-+-+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+nzPnzp-+$

3+-zP-+N+-#

2P+QvLPzPLzP"

1+-tR-mK-+R!

xabcdefghy

Nimcovič by z blokádních jezdců 
měl určitě radost.
17.Vd1 Vg8 18.Je5 
Zoufalý pokus o osvobození se, 
ale co jiného? 18.Vg1 Sh3! 19.Sxh3 
Vxg1+ 20.Jxg1 Dh4 vede ke kata-
strofě na poli f2.
18...Jxe5 19.Sxe4 Dg5!!

XABCDEFGHY

8r+l+-+rmk(

7zppzp-+-+p'

6-+-+-+-+&

5+-+psn-wq-%

4-+-zPLzp-+$

3+-zP-+-+-#

2P+QvLPzP-zP"

1+-+RmK-+R!

xabcdefghy

Nádherný tah, černý hrozí matem 
na poslední řadě z pole g1!
20.Sxf4 
Odevzdává partii a prozaicky 
partii ukončuje. Jiná možnost 

byla divákům ukázat půvabnou 
matovou klec třeba po 20.Sc1 Jc4! 
21.Sf3 Dg1+ 22.Vxg1 Vxg1#.
20...Dxf4 21.Sxd5 Sf5
0–1

Ovšem jeho hlad zůstal ne zcela 
ukojen – nakonec se mu nepodaři-
lo udržet krok s Girim, jenž svých 
9 bodů docílil vcelku suverénně, 
ani s mocně finišujícím Carlse-
nem. Tito dva si pak zahráli do-
plňkový zápas o pohár pro vítěze. 
Podíváme se na typickou Carlse-
novku z první partie rozstřelu, kte-
rá zajistila norskému velmistrovi 
ve Wijku rekordní šestý titul.

MAGNUS CARLSEN (2834) 
vs. ANIŠ GIRI (2752) 
Tata Steel, Wijk aan Zee NED
28. 1. 2018
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8-+-+kvL-+(

7+-+-+-zp-'

6p+p+-zp-zp&

5+-+-+P+P%

4-+K+-vlP+$

3+P+-+-+-#

2P+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Carlsen získal velmi výhodnou 
koncovku, když si Giri nešikovně 
nechal rozbít strukturu na c6. 

Rozhodující tie-breaková partie mezi Carlsenem a Girim začíná.

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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Jenže v pozici na diagramu nelze 
dobrat na g7, protože střelec bude 
po ...Kf7 chycen. Co dál?
43.Sc5 Kd7 44.Kb4! 
Král se vydává ke slabému pěšci 
a6.
44...Sd2+ 45.Ka4 Kc7 46.b4! 
Bílý hrozí zároveň Ka5 i Sf8, a čer-
ný král se nemůže rozkrájet, aby 
ubránil obě slabiny.
46...Sf4 47.Sf8 Kb6 48.Sxg7 Sg5 
No ano, jenže jak se prolomit dále?
49.Sf8 Sf4 50.Se7 Sg5 51.Kb3 Kc7 
52.Kc4 Kd7 53.Sc5 Kc7 54.Kd3! 
Nejjednodušší. Carlsen vynutí 
přechod do pěšcové koncovky, 
kde pěšec navíc snadno rozhodne 
partii v jeho prospěch.
54...Kd7 55.Se3

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+k+-+-'

6p+p+-zp-zp&

5+-+-+PvlP%

4-zP-+-+P+$

3+-+KvL-+-#

2P+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Zdálo by se, že po 55.Se3 Sxe3 
56.Kxe3 není bílý pěšec navíc tak 
důležitý, protože g4 je úspěšně 
blokováno černými pěšci, jenže 
kromě toho, že má bílý vždy prů-
lom g4–g5, na dámském křídle 
má i spoustu rezervních temp: 
56...Kc7 57.Kd4 Kd6 58.Kc4 Kd7 
59.Kc5 Kc7 60.a4! Kd7 61.Kb6 
a bílí pěšci projdou. 61...Kd6 
62.Kxa6+–.
1–0

Mamedjarov se v posledním kole 
až do poslední chvíle neúspěšně 
pokoušel zlomit obranu Ananda, 
který už kandidování pověsil na 
hřebík, ale neúspěch a konečná 
remíza dvojku světového žeb-
říčku odsunuly až na čtvrté mís-
to. Velmi těsně jej na pomocné 
hodnocení předběhl Vladimir 
Kramnik, jenž naopak v Berlíně 
hrát bude, když v posledním kole 
dostal od otloukánka Adhibana 

bod naservírovaný na bronzovém 
podnose. Zkušený ruský exmistr 
světa, pokořitel Garriho Kaspa-
rova v památném zápase z roku 
2000, rozhodně neřekl ve světo-
vém šachu poslední slovo a jeho 
ohromná šachová erudice může ve 
vyrovnaném kandidátském turnaji 
být rozhodující. 

Kandidáti z mladší generace 
(rozuměj pod třicet) se ve Wij-
ku moc nepředvedli. Fatálním 
neúspěchem a odpisem téměř 
třiceti ratingových bodů skončil 
turnaj pro Američana Fabiana 
Caruanu. Lehce nad padesát pro-
cent, ale nevýrazně působil Sergej 
Karjakin, vyzyvatel z minulého 

cyklu, který po neúspěšném úto-
ku na světový trůn, zdá se, ztratil 
páru. O jeden plus více nasbíral 
Wesley So, další americký repre-
zentant, avšak pokud chce v Ber-
líně pomýšlet na nejvyšší příčky, 
bude muset také přidat. V posled-
ním kole udělal fanouškům radost 
hezkým útokem na Chou I-fan.

WESLEY SO (2792) 
vs. CHOU I-FAN (2680) 
Tata Steel, Wijk aan Zee NED
28. 1. 2018
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8rsn-+-trk+(

7zpp+-wqpzpp'

6-+pvl-+l+&

5+-+-+-sN-%

4-+LzP-+-+$

3+-+-+Q+-#

2PzP-vLPzP-zP"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

Pro Chou I-fan musel být letošní 
Wijk doslova noční můra – na osm 
nul v jednom turnaji nebude vzpo-
mínat v dobrém. Proti Wesleymu 
So v posledním kole neprozřetelně 
vyměnila centrálního pěšce za kraj-
ního a Američan jí šikovně ukázal, 
zač je lepší struktura proto.
15.h4! 
Střelec je na g6 poněkud nejistý.

Šachrijar Mamedjarov mohl být spokojen, skončil jen půl bodu za vítězi a na březnovém 
Turnaji kandidátů bude patřit mezi favority.

Vladimir Kramnik stále dokazuje, že i ve 
43 letech patří mezi absolutní světovou 
špičku.
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15...Sb4 
Zahnat bílé figurky dozadu nepů-
jde: 15...h6 16.h5! hrozí otevřením 
pozice po braní na g6 a po 16...Sc2 
17.Vc1! Sa4 18.Df5! zařve černý 
král kvůli diagonále b1–h7. 18...
hxg5 19.Sd3+–. 

XABCDEFGHY

8rsn-+-trk+(

7zpp+-wqpzp-'

6-+pvl-+-+&

5+-+-+QzpP%

4l+-zP-+-+$

3+-+L+-+-#

2PzP-vLPzP-+"

1+-tR-mK-+R!

xabcdefghy

a bílý má rozhodující útok.
16.0–0–0 
Černá podkopala tahem ...Sb4 
jezdce g5, takže je postup h5 nut-
no připravit.
16...Sxd2+ 17.Vxd2 h5 
Jakmile není braní na g5 šach, 
bílý by milerád obětoval po h4–h5 
i pěšce, jen aby otevřel linky na 
krále černé. Radikální řez ... h5 ale 
obranu vůbec neulehčí.
18.Vg1 Jd7 19.Dg3! 
Hrozí Jxf7 a Dxg6.
19...Jb6 20.Sb3 Df6 
Zdá se, že se černá pořád drží, 
ale teď ke slovu přijde centrální 
majorita.
21.e4! Vae8 22.e5

XABCDEFGHY

8-+-+rtrk+(

7zpp+-+pzp-'

6-snp+-wql+&

5+-+-zP-sNp%

4-+-zP-+-zP$

3+L+-+-wQ-#

2PzP-tR-zP-+"

1+-mK-+-tR-!

xabcdefghy

Jednoduše. Dáma musí krýt hroz-
bu Jxf7, ale zároveň nechce pod 
úder bílého střelce z c2. Obrany už 
není a černá ztrácí materiál.
22...Df5 23.Sc2 Dg4 24.Sxg6 
Dxg3 25.Sh7+! 

Mezišach zajišťuje bílému obrov-
skou materiální převahu a zbytek 
je jasný i bez komentářů.
25...Kh8 26.Vxg3 f6 27.Sg6+– 
fxg5 28.Sxe8 gxh4 29.Vg5 Vxe8 
30.Vxh5+
1–0

Tata Steel, Wijk aan Zee
konečné pořadí

1. Magnus Carlsen, NOR 9 TB
2. Aniš Giri NED 9
3. Vladimir Kramnik RUS 8½
4. Šachrijar Mamedjarov AZE 8½
5. Viswanathan Anand IND 8
6. Wesley So USA 8
7. Sergej Karjakin RUS 7½
8. Peter Svidler RUS 6
9. Wei Yi CHN 5½

10. Gawain Jones ENG 5
11. Fabiano Caruana USA 5
12. Maxim Matlakov RUS 5
13. Adhiban Baskaran IND 3½
14. Chou I-fan CHN 2½

Dva z kandidátů zůstali doma os-
třit zbraně: čínský velmistr Ding 
Liren a Rus Alexander Griščuk 
vsadili na poctivou domácí pří-
pravu a na žádném velkém turnaji 
jsme je vidět nemohli. S kandidát-
skou i českou účastí ale byl Gibral-
tar, domov jediných evropských 
volně žijících opic, pozůstatků 
britské kolonizace a jednoho z nej-
štědřeji dotovaných otevřených 
turnajů šachového světa.

Z Čechů se hlavního turnaje 
zúčastnili David Navara, Peter 

Michalík a Lukáš Černoušek. Ani 
jeden z nich však nemůže být se 
svým výkonem spokojen – pokud 
už naše reprezentanty nepotkal 
neúspěch s papírově slabším hrá-
čem, získávat body se silnějšími se 
nedařilo. Kupříkladu David Nava-
ra se se zlou potázal již ve druhém 
kole s Indem Debashisem, o více 
než 200 bodů lehčím soupeřem. 
Podařilo se mu sice třemi výhrami 
zase naskočit do vedoucí skupiny, 
ale jak byla první polovina turnaje 
(desetikolového) rezultativní, tak 
druhou polovinu zakončil pěti 
leckdy nešťastnými remízami. Po-
díváme se alespoň na instruktivní 
destrukci ze čtvrtého kola s bul-
harskou velmistryní Stefanovou.

ANTOANETA STEFANOVÁ (2489) 
vs. DAVID NAVARA (2749)
Gibraltar Masters 2018, 26. 1. 2018

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zp-+-vlpzpp'

6-+-snp+-+&

5wq-+l+-zP-%

4P+pzPpzPN+$

3+-zP-zP-+Q#

2-+LmK-vL-zP"

1+R+-+-tR-!

xabcdefghy

Antoaneta Stefanová snila o útoku 
na královském křídle, jenže David 

David Navara se vypravil na Gibraltar, spokojen s výsledek být ale nemohl.
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je za šachovnicí stejně neúprosný, 
jako je mimo ni gentlemanem.
24...Vb3! 
Nádherný tah. Bílá musí věž při-
jmout, protože visí pěšec c3, ale 
pak se odkryje cestička černému 
jezdci na pole c4.
25.Sxb3 cxb3 26.Jf6+ Sxf6 27.gxf6 
g6 28.Vg5 
Po 28.Dh6 černý odvrátí hrozbu 
matu a poradí si i bez přítomnosti 
jezdce na c4: 28...Jf5 29.Dh3 Vc8 
30.Vgc1 Dxa4 31.Vb2 Da3! s průni-
kem na druhou řadu nebo matem 
po 32.Vcb1 

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7zp-+-+p+p'

6-+-+pzPp+&

5+-+l+n+-%

4-+-zPpzP-+$

3wqpzP-zP-+Q#

2-tR-mK-vL-zP"

1+R+-+-+-!

xabcdefghy

32...Vxc3! 33.Kxc3 Da5#.
28...Dxa4 29.Ke1 
Černý matuje rychleji: 29.Dh6 
Da2+ 30.Ke1 Dxb1+ 31.Ke2 Sc4+ 
32.Kd2 Dc2+ 33.Ke1 Dc1#.
29...Da2 30.Vd1 Sc4

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zp-+-+p+p'

6-+-snpzPp+&

5+-+-+-tR-%

4-+lzPpzP-+$

3+pzP-zP-+Q#

2q+-+-vL-zP"

1+-+RmK-+-!

xabcdefghy

Po 31.Vd2 b2 a opona. Čistá práce 
Davida Navary.
0–1

Hlavní turnaj skončil velkým dě-
lením prvního místa – nejvyšší 
příčku si nakonec rozdělilo sedm 
hráčů, přičemž čtyři s nejlepším 
pomocným hodnocením postu-
povali do tie-breaku. Velký po-
čet účastníků (a relativně malý 

počet deseti kol) však způsobil, 
že si první sedmička mezi sebou 
v podstatě až do posledního kola 
nezahrála. O to zajímavější byl 
rozstřel, do něhož postoupili 
Američan Nakamura, maďarský 
ďábel Rapport, Francouz Maxime 
Vachier-Lagrave a náš kandidát 
Levon Aronjan.

Levon Aronjan se do rozstřelu 
kvalifikoval tak tak ze čtvrtého 
místa, když v posledním kole 
s Nakamurou hrubkou v propočtu 
musel partii zremizovat věčným 
šachem. Přes Rapporta postoupil 
relativně snadno, když v klíčových 
momentech prokázal pevnější 
nervy, zatímco ve druhém mači se 
děly věci:

M. VACHIER-LAGRAVE (2793)  
vs. HIKARU NAKAMURA (2781) 
Gibraltar Masters 2018, TB
1. 2. 2018

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-+-+-sN-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-mk-+-zP$

3zpp+-+-+-#

2-+-mK-zPP+"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

39...a2? 

Hikaru Nakamura prohrál v rozstřelu s Vachierem-Lagravem.

Vachier-Lagrave podlehl ve finále rozstřelu Aronjanovi.



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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Kdo by byl řekl, že tato divoká 
pozice vznikla z nudné Berlín-
ské varianty španělské obrany. 
Tah v partii je hrubou chybou, 
po 39...c4! 40.Kc1+ Kc5 41.Je4+ 
Kb4 se bílému nepodaří černé 
trio zablokovat a měl by všechny 
předpoklady partii dotáhnout až 
do úspěšného konce. Však se také 
povídá, že dva spojení pěšci na 
šesté řadě jsou silnější než celá 
věž!
40.Kc1+! Kc3 41.Jd5+ Kc4 
42.Kb2± 

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-+-+-+-+&

5+-zpN+-+-%

4-+k+-+-zP$

3+p+-+-+-#

2pmK-+-zPP+"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Pěšci jsou nadějně zablokováni 
a Vachier najednou drží všechny 
trumfy.
42...Ve8 
Je možné, že Nakamura v rych-
losti přehlédl smrtelný mezišach 
42...a1D+ 43.Vxa1 Vxa1 44.Je3+!, 
kdy bílému zůstane figura více.
43.Je3+ Kb4 
Strojově přesný byl okamžitý po-
stup h-pěšce, ale kritizovat hráče 
za všechna rozhodnutí na několi-
ka vteřinách nemůžeme.
44.Vd7? c4 45.Vd4 Va8? 

Všechny tři pěšce i šance na re-
mízu drželo 45...Kb5, protože na 
46.Vxc4 (46.Jxc4 Ve1–+) přijde 
46...Vxe3! 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-+-+-+-+&

5+k+-+-+-%

4-+R+-+-zP$

3+p+-tr-+-#

2pmK-+-zPP+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

…kdy bílý prohraje pěšcovou 
koncovku 47.fxe3 Kxc4 48.h5, 
přestože jsou černí pěšci zatím 
blokováni: 48...Kd3 49.h6 a1D+! 
50.Kxa1 Kc2 s výhrou.
46.Vxc4+ Kb5 47.Vc1+– 
Nyní už je zjevné, že dva pěšce 
bílý snadno odloví.
47...Kb4 48.Jd5+ Ka5 49.Kxb3
1–0

V neméně zábavné odvetě MVL 
udržel remízu a tím si zajistil od-
vetu proti Aronjanovi – ve Světo-
vém poháru jej totiž v semifinále 
Armén vyřadil a ambicióznímu 
Francouzovi tak zabouchl dveře 
do turnaje kandidátů. Svého na-
žhaveného soupeře však dokázal 
věčně druhý Levon Aronjan 
kontrolovat a ve správnou chvíli 
nemilosrdně ztrestal jeho lehko-
vážnou hru.

Richard Rapport musel být se svým výsledkem na Gibraltaru spokojen.

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



9. ÚNORA 2018 • ROČNÍK XII. • 6 13

LEVON ARONJAN (2797) 
vs. M. VACHIER-LAGRAVE (2793) 
Gibraltar Masters 2018, TB
1. 2. 2018

XABCDEFGHY

8-tr-wq-trk+(

7zp-+-zpl+p'

6-+p+-zp-wQ&

5+-zP-+-zp-%

4p+PzPR+-+$

3+-+-+-+P#

2P+-sN-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

25...e5? 
MVL už tak stál citelně hůře, ale 
trik s vazbou jezdce d2 mu vylože-
ně nevyšel.
26.dxe5! Sg6 
26...Dxd2 27.exf6+– 

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zp-+-+l+p'

6-+p+-zP-wQ&

5+-zP-+-zp-%

4p+P+R+-+$

3+-+-+-+P#

2P+-wq-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

…vede k matové hrozbě, kterou 
nelze rozumně odvrátit.
27.V4e2 Vb2 28.Jf3 Vxe2 29.Vxe2 
fxe5 30.Vxe5 

…a po 20 dalších tazích Vachier-
-Lagrave musel svou beznadějnou 
pozici vzdát.
1–0

Po velmi úspěšném loňském roce 
(vyhrál superturnaje v Baden-Bade-
nu, Norway Chess, Světový pohár 
a na Palma de Mallorce) se zdá, že 
by se letos Aronjan mohl konečně 
probojovat až k zápasu o mistra 
světa – po jistém období útlumu 
se stejně jako Mamedjarov zvedl 
k výborným výkonům. Jak už ale 
historie mnohokrát prokázala, favo-
rité se často k zápasu neprobojovali 
– vzpomeňme na vyzyvatele Karja-
kina či Gelfanda, i současný mistr 
světa Carlsen vyhrál kandidátský 
turnaj jen po infarktovém závěru, 
kdy on i jeho pronásledovatel Kram-
nik v posledním kole oba prohráli. 
Dočkáme se i letos překvapení?

OPEN Gibraltar konečné pořadí
1. Levon Aronjan ARM 7.5 TB
2. Maxime Vachier-Lagrave FRA 7.5 TB
3. Hikaru Nakamura USA 7.5 TB
3. Richard Rapport HUN 7.5 TB
5. Nikita Vitiugov RUS 7.5
6. Michael Adams ENG 7.5
7. Le Quang Liem VIE 7.5
8. David Howell ENG 7
… 

34. David Navara CZE 6,5
74. Peter Michalík CZE 6

138. Lukáš Černoušek CZE 5

Text i komentáře: Tadeáš Kriebel
foto: fotogalerie festivalu

Tata Steel Chess a Gibraltar

Spokojený vítěz Levon Aronjan
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10.–11. 2. 2018
Extraliga – 7. a 8. kolo. V sobotu  
10. 2. 2018 se střetnou: GASCO 
Pardubice vs. 1. Novoborský ŠK, 
Moravská Slavia Brno vs. Labortech 
Ostrava, ŠK DURAS BVK Královo 
Pole vs. ŠK Slavoj Poruba, ŠK města 
Lysá nad Labem vs. Tatran Litovel, 
ŠK Zikuda Turnov vs. Unichess, 
Výstaviště Lysá nad Labem vs. BŠŠ 
Frýdek-Místek.
V neděli 11. 2. 2018: 1. Novobor-
ský ŠK vs. ŠK Zikuda Turnov, BŠŠ 
Frýdek-Místek vs. ŠK města Lysá 
nad Labem, Labortech Ostrava vs. 
ŠK DURAS BVK Královo Pole, ŠK 
Slavoj Poruba vs. Moravská Slavia 
Brno, Tatran Litovel vs. Výstaviš-
tě Lysá nad Labem, Unichess vs. 
GASCO Pardubice. 

11. 2. 2018
2. ligy – 8. kolo.
www.chess.cz

14. 2. 2018
Šedesátku oslaví 
a r m é n sk ý  ve l -
mistr Smbat Lpu-
tian, člen zlatého 
arménského druž-
stva z Šachové 
olympiády 2006.

17. 2. 2018
Dalešice. FIDE RAPID Pivovaru 
Dalešice. 4. turnaj 11. ročníku GP 
ČR v rapid šachu jednotlivců. Švý-
carský systém na 10 kol, 2 × 12 mi-
nut + přídavek 3 sekund/tah. 
1.–7. místo finanční ceny. 
Ladislav Urban
Sviza81@seznam.cz

17. 2. 2018
Rychvald u Ostravy. Slezský 
OPEN 2018. 7. ročník rapid turnaje 
švýcarským systémem na 9 kol, 

2 × 13 m. + 2 s./tah, se zápočtem 
na FIDE rapid Elo a rapid LOK.
Bohdan Adamčík
rychvald@rapidtour.cz
www.rapidtour.cz/rychvald

17. 2. 2018
Valašská Polanka. 1.Vasto tour. Mis-
trovství mládeže Valašska. 7 kol v ra-
pid tempu 2 × 12 minut plus 4 s/tah.
Josef Kovařík, Tel. 605 740 292
sachy-mladez@seznam.cz

18. 2. 2018
1. ligy – 8. kolo.
www.chess.cz

20. 2. – 1. 3. 2018
Moskva (RUS). Aeroflot Open. Tra-
diční silně obsazený Open, auto-
matický vstup pro hráče 2550+, le-
tos s účastí Vitiugova, Andrejkina, 
Najera, Sasikirana a Kamského atd.
www.acfed.ru/tournament/
aeroflot-open-2018

24. 2. – 3. 3. 2018
Liberec. Open Liberec. Turnaj 
seriálu Czech Tour. Tři turnaje, 
Open, rapid, blesk. Cenový fond 
hlavního turnaje v celkové výši 
30 000 Kč, 8000 Kč pro vítěze. 
Jan Mazuch, Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net
 
24.–25. 2. 2018
9. a 10. kolo německé Bundesligy 
s účastí předních českých hráčů.
www.schachbundesliga.de

25. 2. 2018
2. ligy – 9. kolo.
www.chess.cz

2.–4. 3. 2018
Slovensko. Závěrečné trojkolo slo-
venské extraligy.
www.chess.sk

3. 3. 2018
Dobrovice. 13. Dobrovický rapid – 
Tereos TTD. 5. turnaj 11. ročníku 
GP ČR v rapid šachu jednotlivců. 
Švýcarský systém na 9 kol, tempo  
2 × 15 m.+ 3 s/tah.
Roman Šoltys
Roman.soltys@seznam.cz
Tel.: 732 268 435
www.sachydobrovice.cz

4. 3. 2018
1. ligy – 9. kolo.
www.chess.cz

9.–17. 3. 2018
Kouty nad Desnou. Mistrovství 
ČR juniorů a dorostenců. Turnaj 
12 účastníků systémem každý 
s každým tempem 90 min/40 tahů 
+ 30 min + 30 s/tah.
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364 
chess.svetla@seznam.cz 
www.chess.cz/akce/mistrovstvi-cr-
-junioru-a-dorostencu/

10.–17. 3. 2018
Kouty nad Desnou. Mistrovství 
ČR do 16 let. 8 mistrovských tur-
najů (H10, D10, H12, D12, H14, 
D14, H16, D16).
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364 
chess.svetla@seznam.cz 
www.chess.cz/akce/
mistrovstvi-cr-do-16-let

10.–28. 3. 18 
Berlín (GER). Turnaj kandidátů.  
Levon Aronjan, Fabiano Caruana, 
Šachrijar Mamedjarov, Wesley 
So, Vladimir Kramnik, Alexander 
Griščuk, Ding Liren a Sergej Kar-
jakin se utkají o post vyzývatele 
mistra světa Magnuse Carlsena. 
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