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TALŮV MEMORIÁL 

KOŘIST TYGRA A MEDVĚDA
Jedenáctý ročník Talova 
memoriálu jako rozehřátí 
před Turnajem kandi-
dátů. V rapidu zvítězil 
veterán Anand, v blesku 
dominoval Karjakin. Od-
nesli si hráči své formy 
i do Berlína, či jim sprint 
ubral síly před blížícím 
se maratonem?

pokračování na straně 6

PŘESTŘELKA NA TWITTERU

Magnus Carlsen vs. Aniš Giri

Není již žádným tajemstvím, že 
před vypuknutím Turnaje kandidá-
tů spolupracoval Aniš Giri v Berlí-
ně s Vladimirem Kramnikem. Poté, 
co to bylo zveřejněno, rozhořela se 
na twitteru slovní přestřelka mezi 
současným mistrem světa Mag-
nusem Carlsenem a právě Anišem 
Girim. Carlsen na adresu Giriho je-
dovatě použil ne zrovna úctyhod-
né rčení: pokud někoho nemůžete 
porazit, přidejte se k němu. A ještě 
přitvrdil, když doplnil, že v tomto 
konkrétním případě pokud s ně-
kým nedokážete ani remizovat, 
přidejte se k němu. Narážel tak na 
nepříznivou bilanci, kterou Giri 

s Kramnikem má. Letos na turnaji 
Tata Steel s ním poprvé vyhrál. Do 
té doby však měl bilanci -7 a pouze 
pár remíz. Další příspěvky je mož-
né najít na Twitteru obou hráčů. 

POKLADY V KNIHOVNĚ

Nemáte v knihovně poklad? Ně-
které knihy z edice Šachové umě-
ní, kterou ve čtyřicátých letech 
minulého století vydával Miroslav 
Soukup, dosahují v aukcích závrat-
ných cen. Naposledy (ale jistě ne 
naposled) se na švédském aukčním 
serveru LSAK vydražila kniha Pod 
Kunětickou horou za 725 eur!

TURNAJ KANDIDÁTŮ

PO ÚVODNÍCH 
TŘECH KOLECH VE 
VEDENÍ KRAMNIK

Vladimir Kramnik

Jeden z letošních 
šachových svát-
ků je v plném 
proudu. Turnaj 
kandidátů, který 
se hraje v Berlí-
ně a ze kterého 
vzejde vyzyvatel 

pro příští MS, výsledkově začal 
velmi zajímavě, bez nějakého opa-
trného oťukávání s nezáživnými 
remízami. V prvním kole se urodi-
la remíza pouze jediná mezi Levo-
nem Aronjanem a Ding Lirenem 
a i zde mohl Levon Aronjan hrát 
na výhru s poměrně velkou šancí 
na úspěch. Na rozdíl od hráčů si 
příliš pochval nevysloužili orga-
nizátoři turnaje. Mimo to, že jsou 
problémy s oficiálními stránkami 
turnaje, což se nelíbí divákům, si 
stěžují také samotní hráči, podle 
kterých například chybí voda na 
toaletách, v sále je přílišný hluk 
a hráči měli na dohled monitor, 
na kterém probíhaly komentáře 
k partiím. Po třech kolech byl 
ve vedení Vladimir Kramnik 
s 2,5 bodu, který ve třetím kole 
jako jediný zvítězil, v krásné partii 
porazil černými Levona Aronjana. 
O půl bodu méně měli Šachrijar 
Mamedjarov a Fabiano Caruana. 
Nejhůře se začátek povedl Wesley-
mu Soovi, který první půlku získal 
až ve třetím kole.
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Zleva: Viši Anand, Jan Něpomňaščij, Peter Svidler, 
Alexander Griščuk, Sergej Karjakin

https://mobile.twitter.com/MagnusCarlsen
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ZEMŘEL GISBERT JACOBY

Gisbert Jacoby

Začátkem března 
zemřel ve věku 75 
let spoluzakladatel 
ChessBase Gisbert 
Jacoby.  Kromě 
toho, že stál u zro-
du  ChessBase , 
byl vícenásobný 

hamburský šampion, vášnivý 
šachový sběratel a především vy-
nikající trenér. Pro většinu však 
byl znám právě díky své práci pro 
ChessBasi, Mega databázi a díky 
výukovým DVD. Oblíbené byly 
také jím vedené výcvikové více-
denní tábory. Kromě šachu Jocoby 
holdoval také fotbalu.

GCT, MAGNUS OBHAJOVAT NEBUDE
Pořadatelé Grand Chess Tour 
zveřejnili startovní listiny hráčů 
pro následující ročník. Obhajovat 
vítězství nebude Magnus Carlsen, 
pro kterého by byl program příliš 
náročný vzhledem k tomu, že bude 

hrát zápas o mistra světa. Účast 
potvrdili Višvanáthan Anand, Le-
von Aronjan, Fabiano Caruana, 
Alexander Griščuk, Sergej Karja-
kin, Šachrijar Mamedjarov, Hikaru 
Nakamura, Wesley So a Maxime 
Vachier-Lagrave. Pozvánku na celý 
seriál kromě Magnuse Carlsena 
odmítl také Vladimir Kramnik, 
který však přijal divokou kartu na 
2018 Paris GCT Rapid & Blitz. Jistá 
je také účast Aniše Giriho, který 
využil pozvánku na divokou kartu 
pro zastávku 2018 YNM Leuven 
Rapid & Blitz. Další divoké karty 
pro události GCT v druhé polovi-
ně roku budou vybrány později. 
Takže není vyloučeno, že se mistr 

světa na GCT 2018 přece jen aspoň 
na chvíli objeví.

I. LIGY PŘED ZÁVĚREČNÝMI 2 KOLY
V 1. lize západ udržel tým Bartoš 
Unichess i přes ztrátu, kterou byla 
remíza v 7. kole s ŠK Sokolem Vyše-
hrad, čelo průběžného pořadí. Po-
mohlo mu v tom však zaváhání TJ 
Neratovic v 8. kole, které Unichess 
na čele na jedno kolo vystřídaly. 
Tato dvě družstva čekal ještě vzá-
jemný zápas, který skončil první 
březnový víkend smírně 4:4. Pří-
padný postup do extraligy tedy mají 
obě družstva ještě ve svých rukou. 
Na průběžné třetí místo poskočil 
ŠK Dopravní podnik Praha. Naopak 
průběžný lídr po pěti kolech 1. ligy 
východ TŽ Třinec nedokázal na-
plno bodovat ani v jednom z ná-
sledujících třech kol a v tabulce se 
propadl až na pátou pozici. Tohoto 
zaváhání využila družstva Slavoj 
Český Těšín a především ŠK Gor-
dic, kterému se dařilo a vyhrál, co 
mohl. Třinečtí v devátém kole opět 

ŠACHY A SURREALISMUS
V Paříži byla 22. ledna předsta-
vena kolekce Dior jaro-léto 2018, 
která byla inspirována šachovou 
tematikou. Již před vchodem byla 
k vidění obrovská stěna a dlaž-
ba černobílých polí. Umělecká 
vedoucí Dioru pro dívčí kolekci 
Maria Grazia Chiuri věnovala 
svou výstavu italsko-argentinské 

surrealistické malířce Leonoře 
Fini. Výstava byla téměř výhrad-
ně ve znamení černé a bílé barvy, 
a to buď v kombinaci obou barev, 
případně některé modely byly 
pouze černé nebo bílé. Kromě 
motivu šachovnice byly použity 
také jiné dekorativní prvky, jako 
například domino obdélníky 

s jejich tečkami, samozřejmě 
však v černobílém provedení. Na 
záběry z přehlídky stejně jako na 
rozhovor s Marií Graziou Chiu-
riovou se můžete podívat třeba 
na YouTube. Fotografie byly po-
skytnuty a reprodukovány s las-
kavým svolením kanceláře House 
of Dior Digital Communications. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=rO4ZjlW3ToA
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vyhráli a průběžné pořadí dvě kola 
před koncem je tak těsné a soutěž 
bude ještě napínavá. S 22 body 
vede Slavoj Český Těšín, o bod za- 
ostává ŠK Gordic a s 18, respektive 
19 body jim na paty šlapou TŽ Tři-
nec a BŠŠ Frýdek-Místek B. 

V BUDĚJOVICÍCH OBHÁJIL HOSTIČKA

František Hostička

Své páté pokračo-
vání zapsal Open 
QCC České Budějo-
vice. Z prvenství se 
radoval František 
Hostička z TJ Ta-
tranu Prachatice, 
který potvrdil roli 

favorita a své soupeře na druhém 
respektive třetím místě porazil 
o celý bod. Stříbrný se na pomocné 
hodnocení umístil domácí Ladislav 
Nagy a na bronzový stupínek vy-
stoupal Matyáš Hosnedl z Šachové 

akademie VŠTE. František Hostič-
ka vyhrál tento turnaj i loni. 

VELIČKA ÚŘADOVAL V DOBROVICÍCH

Petr Velička

Na začátku března 
se odehrál také 
13. ročník Dobro-
vického rapidu. 
Mezi 116 hráči si 
v turnaji na 9 kol 
prvenství vybojo-
val GM Petr Velič-

ka. Druhý skončil GM Vladimir 
Sergejev a třetí IM Martin Červený. 
Oba na vítěze ztratili půlbod. Tur-
naj byl součástí seriálu Grand Prix 
ČR v rapid šachu. 

S NAVAROU V ČELE
Zítra začíná prvním kolem mist-
rovství Evropy jednotlivců. Přes-
to, že se hraje v Gruzii, bude mít 
Česká republika hojné zastoupe-
ní, vyrazila totiž osmička hráčů 

v čele s Davidem 
Navarou, který je 
na startovní listi-
ně třetí nasazený 
a půjde mu pře-
devším o postup 
d o  S v ě t o v é h o 
poháru. Z dal-
ších českých velmistrů uvidíme 
Zbyňka Hráčka, Honzu Krejčího, 
Jirku Štočka a Vojtěcha Pláta. 
Z mezinárodních mistrů do Ba-
tumi odcestovali Tadeáš Kriebel 
a Van Nguyen. Doplní je FM Jan 
Vykouk. Na startu je zapsáno 
319 hráčů a vítěze budeme znát 
28. března.

SLOVAN COMMANDER  
NAKONEC MEZ MEDAILE
K velkému dramatu došlo v závěreč-
ném trojkole Slovenské extraligy. Ve 
vedení se družstva střídala v každém 
kole. Nejprve vedoucí Slovan 

S KÝM TRÉNOVAL SO A PROČ SPOLUPRÁCE SKONČILA?

Wesley So, Leuven Grand Chess Tour

Známý trenér Vladimir Tukmakov 
nasbíral mnoho úspěchů, kdy dělal 
např. trenéra ukrajinské reprezen-
tace nebo zastával stejnou funkci 
v týmu SOCAR na klubovém šam-
pionátu. S jednotlivci spolupracoval 
například s Anišem Girim, který 
se v té době dostal na 3. místo ve 
světovém žebříčku. Naposledy spo-
lupracoval s Wesley Soem, který se 
v té době dostal z 10. místa dokonce 
na 2. místo v žebříčku a připsal cca 

60 elo bodů. Spolupráci však na 
konci roku 2017 ukončili. Vladimir 
Tukmanov byl ohledně této spolu-
práce poněkud skeptický. Jednak 
proto, že probíhala po Skypu, což 
je v dnešní době populární, ale ne-
stačí to k poznání osobnosti hráče. 
Když trenér chce být přínosem 
pro hráče, který je desátý na světě, 
musí jej dokonale poznat a odhalit, 
kde je ještě skrytý potenciál. Navíc 
ani jeho (Tukmakova) angličtina 

nebyla na takové úrovni, aby spolu-
práce mohla dobře fungovat. Navíc 
Tukmakov byl také vůbec prvním 
online trenérem Soa, který byl do 
této doby zvyklý se připravovat 
výhradně sám, pouze s šachovnicí. 
S prvními zkušebními lekcemi však 
byli oba spokojeni a neočekávaně 
brzy se dostavily i výsledky, a tak se 
dohodli na spolupráci pro celý rok 
2017. Problém přišel během paříž-
ské Grand Chess Tour, kde byl Vla-
dimir Tukmakov osobně přítomen 
jako sekundant. V průběhu turnaje 
měl však Wesley So sérii 18 partií 
bez výhry, což je problém. Jejich 
obvyklý systém přípravy nepřinesl 
dobré výsledky a v tom momentě 
se Wesley So rozhodl vrátit ke své 
osvědčené přípravě o samotě. Poté 
ještě přišel další kolaps na turnaji 
v St. Louis. S vypršením platnosti 
smlouvy poté také skončila jejich 
spolupráce. Vztahy však podle Vla-
dimira Tukmakova zůstaly dobré. 
Rozhovor s Vladimirem Tukmako-
vem lze vyslechnout ZDE. 

David Navara

http://chess-news.ru/node/24382
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Commander v přímém souboji ztratil 
vedení v devátém kole. V předpo-
sledním kole se však do čela opět vrá-
til. V posledním kole o první příčku 
ještě teoreticky bojovala 4 družstva. 
Slovan opět prohrál a připravil se tak 
nejen o titul, ale také o medailové po-
zice. Jejich přemožitel, tým Reinter 
Snima se umístil třetí, druhou příčku 
bral tým ŠK Prakovce, který skončil 
za vítězným družstvem ŠK Dunajská 
Streda pouze o pomocné hodnocení. 
Nejlepším hráčem podle výkonu se 
stal David Navara, který uhrál 6 bodů 
ze 7 partií, na třetím místě potom byl 
Cyril Ponížil 5/6.

BLESKOVĚ Z POSTUPIC

Trojice nejlepších s pořadatelem turnaje 
panem Filandrem

TJ Sokol Postupice uspořádal 
na začátku března již 32. ročník 

bleskového turnaje Memoriál Petra 
Kunce, letos se hrál jako 1. ročník 
Memoriálu Bedřicha Pikla, zakla-
datele šachového oddílu v Postupi-
cích. Vítězem turnaje se stal Tomáš 
Vojta, který ztratil pouhého půl 
bodu s oddílovým spoluhráčem Ro-
binem Hrdinou. Druhé místo vybo-
joval Tomášův syn Jakub se ziskem 
14 bodů a na třetím místě skončil 
Robin Hrdina se ziskem 13,5 bodu.

ZASE TEN PLISCHKI

Sebastian Plischki

Openem Liberec 
skončil další seriál 
turnajů CZECH 
TOUR. Ten měl 
v průběhu sezóny 
2017/2018 celkem 
jedenáct zastávek. 
V Liberci byla sluš-

ná účast, v openu o 108 hráčích 
z 11 zemí zvítězil opět Němec IM 
Sebastian Plischki, který předčil 
i nakonec druhého GM Radoslawa 
Jedynaka z Polska. Češi se do prv-
ní desítky nedostali žádní. Nejlépe 
se umístil až na 13. místě Jan tesař 
z TJ Caissa Třebíč. 

DOBŘE ZAČAL HOLLAN

Martin Hollan

Zítra končí posled-
ním kolem mist-
rovství ČR juniorů 
a dorostenců 2018, 
po první polovině 
byl ve vedení nej-
starší kategorie FM 
Martin Hollan s bo-

dovým náskokem na FM Josefa Ha-
velku. Dále se bojuje v kategoriích 
H,D 10, 12, 14 a 16 a na programu 
je i doprovodný Fide Open. V něm 
se po 4 kolech o průběžné prven-
ství dělila trojice Jonáš Eret, Domi-
nik Rolinek a Jakub Šafařík, kteří 
ztratili pouhý půlbod. Průběžně 
čtvrtá WGM Olga Sikorová zapsala 
v úvodních kolech remízy dvě, a tak 
zaostala za vedoucí trojicí o půlbod. 
konečné výsledky přineseme v dal-
ším čísle Šachového týdeníku.

V LIPOVCI DOBŘE HANDL

Martin Handl

Tradiční okresní 
šachový tur naj 
v Lipovci, který 
přilákal 60 hráčů, 
vyhrál Martin Han-
dl z Adamova. Dru-
hý skončil David 
Ševčík z Boskovic 

a třetí místo získal Filip Dvořáček, 
který v Boskovicích hostuje. Mezi 
šedesátkou startujících se o stupně 
vítězů tvrdě bojovalo až do posled-
ního kola. Řada velkých favoritů 
překvapivě nedokázala obhájit svá 
vysoká nasazení a skončila nečeka-
ně hluboko ve výsledkové listině.

REJKJAVÍK OPEN

Baskaran Adhiban 
Na Islandu se hraje 
Memoriál Bobbyho 
Fishera. Po sedmi 
kolech v Reykjavík 
Openu dělí čelo 
tabulky Richard 
Rapport a Baskaran 
Adhiban, vedou se 

6 body. Velmi dobře hraje také mla-
dík Nihal Sarin, který zatím podává 
výkon na perfo 2767 a hrál si GM 
normu. Konečné výsledky přine-
seme v dalším vydání Šachového 
týdeníku.

BRUTÁLNÍ NAVARA

Navara vs. Velvary

Na pozvání Šachového klubu 
Velvary sehrál nejlepší český ša-
chista David Navara simultánní 
partii na 20 šachovnicích. Proti 
velmistrovi se 7. března 2018 ve 
Velvarech postavili hráči oddílů 
Slaný, Zlonice a Velvary a též 
starosta královského města Vel-
vary Radim Wolák. Ačkoliv byli 
soupeři v početní převaze, skvěle 
hrající velmistr nedal žádnému 

z nich výraznější vyhlídky na 
úspěch a simultánní partie tak po 
necelých dvou hodinách skončila 
možná až trochu krutou poráž-
kou 20:0. Tato šachová akce, 
podpořená královským městem 
Velvary, byla pro všechny hráče 
i diváky unikátním zážitkem, 
vždyť simultánka velmistra se ve 
Velvarech uskutečnila po dlou-
hých více než 40 letech.

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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TALŮV MEMORIÁL 

KOŘIST TYGRA A MEDVĚDA
pokračování ze strany 1

Turnaj legendárního rižského kou-
zelníka vystřídal během své 12leté 
existence různé formáty, letos 
organizátoři přešli na moderní for-
mát dvojkombinace rapidu a bli-
cek. Moskevský turnaj se poslední 
dobou pořádá v dvouletých inter-
valech, letošní edice byla ne nepo-
dobná přeboru Ruské federace. Ze 
zahraničí přicestovali Viši Anand, 
Hikaru Nakamura, Šachrijar Ma-
medjarov a Boris Gelfand, z rus-
kých es hráli kandidáti Kramnik 
s Griščukem a další hvězdy typu 
Něpomňaščijho či Svidlera.

Exmistr světa Kramnik se nechal 
slyšet, že „jde o skvělou příležitost 
dostat se do formy. Pokud tady 
účastník Turnaje kandidátů nehra-
je moc dobře, nic to neznamená, 
ale pokud dobře zahraje, tak určitě 
ve formě je.“ Výborně odstartoval 
jeden z Berlíňanů Mamedjarov. 
V prvním dnu rapidu ze tří partií 
dvakrát zvítězil, takto kupříkladu 
zmasakroval Petera Svidlera.

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2809)
vs. PETER SVIDLER (2760) 
Moskva (RUS)
11. Talův memoriál 2018, rapid
2. kolo, 2. 3. 2018
[A48] dámským pěšcem

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zp-+-zppvl-'

6-+-+n+p+&

5+-zPp+-+-%

4-zp-zPn+-+$

3+-+-vLN+-#

2PzP-sNQzPP+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Peter Svidler získal možná o tro-
chu horší, ale hratelnou pozici – je 
jasné, že s opačnými rošádami 
bude partie mimořádně ostrá. 
Jeho tah ale boj prakticky končí.

17…f5?? Lepší bylo třeba 17…Qc7, 
které zaprvé neoslabuje bílá po-
líčka, ale hlavně má k dispozici 
triky typu 18.Nxe4 dxe4 19.Ne5? 
Nxc5!, kdy hrozí Jd3++ (neboli 

dvojšach!) a jezdce taky dobře 
brát nelze.
18.Nxe4 fxe4 Na braní druhým 
pěšcem přijde samozřejmě Dc4 se 
smrtelnou vazbou.
19.Ne5+– Není úplně jasné, jak 
to Svidler myslel. Tahem …f5 si 
vážně oslabil bílá pole, hlavně 
pěšce g6, a po Dg4 jeho pozice 
zkolabuje.
19…Rf6 20.Qg4 Nf8 

XABCDEFGHY

8r+-wq-snk+(

7zp-+-zp-vl-'

6-+-+-trp+&

5+-zPpsN-+-%

4-zp-zPp+Q+$

3+-+-vL-+-#

2PzP-+-zPP+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

21.Bh6! Střelec g7 je možná optic-
ky pasivní, ale pořád je to důležitá 
obranná figura blízko soupeřova 
krále!
21…Bxh6+ 22.Rxh6 Qc8 Černý si 
ani nepočkal na 22…Qc8 23.Qh4 

 Účastníci turnaje

Vladimir Kramnik
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XABCDEFGHY

8r+q+-snk+(

7zp-+-zp-+-'

6-+-+-trptR&

5+-zPpsN-+-%

4-zp-zPp+-wQ$

3+-+-+-+-#

2PzP-+-zPP+"

1+-mKR+-+-!

xabcdefghy

kdy už jeleni na horách vskutku 
začínají troubit. Proti Vh8+ a Dh6 
není rozumná obrana.
1–0

Svidlerovi, mistru světa v disciplí-
ně šachového komentování, se pří-
liš nedařilo, připsal si ještě jeden 
rezultát – prohru s Kramnikem – 
a zbylých 7 partií zremizoval. Tur-
naj však byl dost vyrovnaný, v ko-
nečném účtování se téměř všichni 
hráči vešli do rozmezí pouhých tří 
půlbodů. Ve druhé třetině se z pro-
hry s Mamedjarovem oklepal tygr 
z Madrasu Višvanáthan Anand 
a dohnal jej. Tato pasáž ovšem 
byla klidem před bouří – z 15 partií 
pouhé tři (slovy tři) neskončily re-
mízou, kromě Anandova vítězství 
nad Nakamurou v poučné kon-
covce zbylé dva rezultáty zařídil 
mladíček Dubov dvěma prohrami.

VIŠVANÁTHAN ANAND (2776)
vs.  HIKARU NAKAMURA (2787) 
Moskva (RUS)
11. Talův memoriál 2018, rapid
6. kolo, 3. 3. 2018
[C50] Uherská obrana a Italská hra

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+kzp-'

6-+-+-+-+&

5+-+P+-zp-%

4-+K+-+P+$

3+-vL-+l+P#

2-zP-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

36…Ke7? Nakamura se spoléhal 
na obranu obtížné koncovky 

různobarevných střelců. I když 
je pravda, že mají velké remízové 
tendence, se dvěma pěšci navíc 
u jedné strany to už často pravda 
nebývá.
Remizovalo 36…Bg2!, kupříkladu 
37.Kc5 Bxh3 38.b4 Bxg4 39.b5 
Ke7 40.b6 Kd7 41.Bxg7 Kc8 (pro 
demonstrativní účely černý může 
dát i pěšce!) 42.Bf6 Bf5 43.Bxg5= 

XABCDEFGHY

8-+k+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-zP-+-+-+&

5+-mKP+lvL-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

kdy bílý ani dva pěšce navíc nepro-
sadí, protože jak pole d7, tak pole b7 
černý bude dostatečně kontrolovat.
37.Bxg7 Bg2 38.h4! 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-vL-'

6-+-+-+-+&

5+-+P+-zp-%

4-+K+-+PzP$

3+-+-+-+-#

2-zP-+-+l+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghyHikaru Nakamura 

Peter Svidler
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Klasický průlom! To musel Naka 
přehlédnout. Dva volní pěšci jsou 
zvládnutelní, ale tři už jsou příliš.
38…gxh4 39.Be5 Bf3 40.g5 
Kf7 41.b4 Kg6 42.d6 42.d6 Bg4 
43.Kc5 Kxg5 44.b5 Bc8 45.b6 Kf5 
46.b7 Bxb7 47.d7+– černý nestíhá 
o parník.
1–0

Poslední den rapidů Anand stvrdil 
svůj sebevědomý výkon v turnaji 
v kritickém předposledním kole. 
Zatímco Mamedjarov se složil do 
rukou Daniila Dubova, indický vel-
mistr sestřelil Griščuka parádním 
útokem, vypracoval si jednobodo-
vý náskok a o vítězi turnaje bylo 
rozhodnuto. Na dělené 2.–4. místo, 

které si rozdělili Mamedjarov, Kar-
jakin a Nakamura, stačilo jen 5/9. 

VIŠVANÁTHAN ANAND (2776)
vs. ALEXANDER GRIŠČUK (2767) 
Moskva (RUS)
11. Talův memoriál 2018, rapid
8. kolo, 4. 3. 2018
[B31] Sicilská obrana

XABCDEFGHY

8r+-tr-+-+(

7+-+n+p+k'

6-+p+q+-zp&

5+pzp-zpR+-%

4-+-+Pzp-zP$

3zpP+P+N+Q#

2P+P+-zP-+"

1+K+R+-+-!

xabcdefghy

26…Rg8? Abychom byli úplně féroví, 
po 26…f6! by se žádné zběsilé útoky 
nekonaly a věž by se na f5 mohla 
ocitnout v docela trapné pozice. To 
by ale musel Griščuk prohlédnout 
nádhernou Anandovu léčku.

Alexander Griščuk na obchůzce, Viši Anand v zamyšlení

Potrebujete mať prehľadné 
informácie o jednotlivých 
sieťových prvkoch, ale aj 
o prepojení jednotlivých 
vlákien?

Modul TELCO, geografi ckého 
informačného systému poskytuje 
údaje o topológii siete, sieťových 
prvkov a vzťahoch medzi 
nimi. Umožňuje dokumentáciu 
telekomunikačných káblov, 
optických vlákien, rackov so 
zásuvnými panelmi, kazetami, 
kontaktami, routrami, portami 
a prepojovacími káblami (tzv. 
patch cables). Okrem iného slúži 
na evidenciu spojok s kazetami 
a prepojovacími bodmi, ale aj 
základných staníc mobilných 
operátorov.

Softvérové GIS riešenie pre 
oblasť telekomunikácií
Geografi cký informačný systém CG PGIS – TELCO

CORA GEO, A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin, Slovensko
tel.: 052/2851 411  |  obchod@corageo.sk  |  www.corageo.sk
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Modul TELCO, geografi ckého 
informačného systému poskytuje 
údaje o topológii siete, sieťových 
prvkov a vzťahoch medzi 
nimi. Umožňuje dokumentáciu 
telekomunikačných káblov, 
optických vlákien, rackov so 
zásuvnými panelmi, kazetami, 
kontaktami, routrami, portami 
a prepojovacími káblami (tzv. 
patch cables). Okrem iného slúži 
na evidenciu spojok s kazetami 
a prepojovacími bodmi, ale aj 
základných staníc mobilných 
operátorov.

Softvérové GIS riešenie pre 
oblasť telekomunikácií
Geografi cký informačný systém CG PGIS – TELCO

CORA GEO, A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin, Slovensko
tel.: 052/2851 411  |  obchod@corageo.sk  |  www.corageo.sk

27.Ng5+! hxg5 No a co? Po hxxg5 se 
přece král v pohodě schová na g7!
28.Rxf7+!! 

XABCDEFGHY

8r+-+-+r+(

7+-+n+R+k'

6-+p+q+-+&

5+pzp-zp-zp-%

4-+-+Pzp-zP$

3zpP+P+-+Q#

2P+P+-zP-+"

1+K+R+-+-!

xabcdefghy

V tom je jádro pudla, věž odlákává 
dámu od krytí políčka h6 a rázem 
je Griščuk mat.
28…Qxf7 29.hxg5+ Kg7 30.Qh6# 
Nádherný finiš turnaje!
1–0

Startovní listinu blesku osvěžili 
další ruští zabijáci Fedosejev, 
Morozevič, Artemjev či Andrej-
kin a oproti rapidu byl opravdu 
mnohem více svěží a dynamic-
ký. Skvěle začal právě posledně 
jmenovaný, když z prvních 5 kol 
třináctikolové soutěže povolil sou-
peřům jen jedinou remízu. Tvrdý 
sešup dolů z Olympu však zahájil 
Nakamura, když se Andrejkin 
trochu nepochopitelně nechopil 
věčného šachu.

HIKARU NAKAMURA (2787)
vs. DMITRIJ ANDREJKIN (2712)
Moskva (RUS)
11. Talův memoriál 2018, blesk
6. kolo, 5. 3. 2018
[A01] Larsen-Simaginova hra

XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7zp-+-+-+-'

6-+-+-zPL+&

5+-+n+PsNl%

4-+-tr-+-zP$

3+-+-+-+-#

2P+p+-+-+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

V bleskovkách se někdy dějí hod-
ně zvláštní věci.
43…Ne3??+– 43…Rg4+ byla celkem 
primitivní remíza, bílý král se nemá 
kde schovat, protože po 44.Kf2 
Rf4+ 45.Kg3 Rg4+ 46.Kh3? Nf4+ 
47.Kh2 Rxh4+ 48.Kg3 Rg4+ 49.Kf2 
Nxg6–+ by dokonce prohrál!
44.Ne6+ Teď bílý staví dámu se 
šachem a je po všem. Po této partii 
už Andrejkin byl jen stínem An-
drejkina z prvních kol.
44…Kg8 45.f7+ 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+P+-'

6-+-+N+L+&

5+-+-+P+l%

4-+-tr-+-zP$

3+-+-sn-+-#

2P+p+-+-+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

1–0

Přepálený start byl na Andrejkinovi 
znát ještě dlouho, kupříkladu tříta-
hový mat, který nedal v následují-
cím kole Griščukovi, by za běžných 
okolností musel najít, i kdybyste jej 
o půlnoci vzbudili. Stejně tak Anand 
měl druhou polovinu turnaje slabou 
a propadl se do lehkého minusu, 
úplně zle se vedlo Mamedjarovi 
(věž, kterou nastavil Andrejkinovi 
ve třetím kole, jej musela ještě dlou-
ho strašit ve snech), který předběhl 
jen Borise Gelfanda, na něhož byl 
blesk asi až příliš.

Solidní vystoupení, jediná prohra 
a pět vítězství zajistilo Nakamuro-
vi hezké druhé místo, ale k poháru 
pro vítěze se proválcoval Sergej 
Karjakin. Rovněž prohrál jedin-
krát, s Kramnikem, ale poté byl 
k nezastavení a s deseti body ze 
třinácti možných jasně dominoval, 
celý bod vyválel z 8 soupeřů. Hrál 
přesně a jednoduše, využíval všech 
šancí a chyb svých soupeřů, jedno-
duše hrál výborně. Jen se podívejte, 
jak lehce zlikvidoval ruskou naději 
Artemjeva.

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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SERGEJ KARJAKIN (2763)
vs. VLADISLAV ARTEMJEV (2697) 
Moskva (RUS)
11. Talův memoriál 2018, blesk
3. kolo, 5. 3. 2018 
[A06] Rétiho hra s 2.d5

XABCDEFGHY

8R+-+-+-+(

7+-tr-zp-mkp'

6-+-+-zpp+&

5zp-wq-+-+-%

4PzpN+-+-+$

3+PsnQzP-+P#

2-+-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

38…Qc6?? Ukázkové nepochopení 
úmyslů soupeře.
38…Rc8 39.Rxc8 Qxc8 40.Nxa5± 
není sice žádná hitparáda, černý 
by ztratil veledůležitého pěšce, ale 
ještě by se hrálo a v bleskovce je, 
jak jsme viděli v předchozí ukáz-
ce, všechno možné.
39.Qd8 A jeho veličenstvo se musí 
vydat na přesmutný pochod.
39…Kh6 40.Qf8+ Kh5 41.Rxa5+ 
e5 42.g4+ Kg5 

XABCDEFGHY

8-+-+-wQ-+(

7+-tr-+-+p'

6-+q+-zpp+&

5tR-+-zp-mk-%

4PzpN+-+P+$

3+Psn-zP-+P#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

43.Nxe5! Přesný, i když docela 
jednoduchý propočet. Král je do-
cela holý a bezbranný.
43…Ne2+ 44.Kh2 fxe5 45.Rxe5+ 
45.Rxe5+ Kh4 46.Qh6#
1–0

Třetí místo nakonec těsně se 
ziskem +2 vybojoval Jan Ně-
pomňaščij, vítěz předchozího 
ročníku Talova memoriálu. A jak 
se naplnila Kramnikova slova? 
Zatímco Anand už boje o nejvyšší 

titul pověsil na hřebík, přesvědčivé 
vítězství v blesku ruskému med-
vědovi Karjakinovi však udělalo 
tak trochu medvědí službu – jeho 
výkon není ani zdaleka optimální. 
O tom však až zase někdy příště.

Konečné pořadí 
po 9 kolech, rapid

Fed. Elo body

1. Anand Viswanathan IND 2805 6,0 
2. Mamedjarov Šachrijar AZE 2755 5,0 
3. Karjakin Sergej RUS 2724 5,0 
4. Nakamura Hikaru USA 2820 5,0 
5. Gelfand Boris ISR 2644 4,5 
6. Griščuk Alexander RUS 2792 4,5 
7. Kramnik Vladimir RUS 2795 4,0 
8. Dubov Daniil RUS 2663 4,0 
9. Svidler Peter RUS 2770 3,5 

10. Nepomňjaščij Ian RUS 2803 3,5 

Konečné pořadí 
po 13 kolech, blesk

Fed. Elo body

1. Karjakin Sergej RUS 2868 10,0 
2. Nakamura Hikaru USA 2842 8,5 
3. Nepomniachtchi Ian RUS 2768 7,5 
4. Artemjev Vladislav RUS 2834 7,0 
5. Griščuk Alexander RUS 2846 7,0 
6. Kramnik Vladimir RUS 2784 7,0 
7. Dubov Daniil RUS 2767 6,5 
8. Andrejkin Dmitry RUS 2828 6,5 
9. Anand Viswanathan IND 2801 6,0 

10. Svidler Peter RUS 2793 6,0 
11. Morozevič Alexander RUS 2663 5,0 
12. Fedosejev Vladimir RUS 2688 5,0 
13. Mamedjarov Šachrijar AZE 2714 5,0 
14. Gelfand Boris ISR 2745 4,0 

IM Tadeáš Kriebel
Foto: Amruta Mokal  

a Eteri Kublashvili

Sergej Karjakin

Vítězové Sergej Karjakin a Viši Anand

http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=IND&snr=3
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=5
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=USA&snr=4
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=ISR&snr=7
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=6
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=10
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=8
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=2
http://chess-results.com/tnr336311.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=9
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=4
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=USA&snr=14
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=5
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=13
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=11
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=12
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=8
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=10
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=IND&snr=2
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=3
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=1
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&snr=6
http://chess-results.com/tnr337472.aspx?lan=5&art=9&fed=ISR&snr=9


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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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

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

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. 
worldchess.com/berlin

16.–29. 3. 18 
Batumi (GEO). Mistrovství Evro-
py v klasickém šachu. Nasazenou 
jedničkou turnaje je český repre-
zentant David Navara.
fide.com

18. 3. 2018
2. ligy – 10. kolo.
www.chess.cz

24. 3. 2018
Horní Lhota u Luhačovic. Ve-
likonoční turnaj, 4. ročník. 

Švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 2 × 15 minut.
Jiří Goša
Tel.: 777 052 532
jurijgosa@seznam.cz

24. 3. 2018
Havířov. O pohár primátorky. Švý-
carský systém na 9 kol, 2×15 min, 
se zápočtem na FIDE rapid ELO 
a rapid LOK, celkový cenový fond 
ve výši 8000 Kč
Marek Bulawa
havirov@rapidtour.cz
www.rapidtour.cz/havirov

25. 3. 2018
1. ligy – 10. kolo.
www.chess.cz

29. 3. – 1. 4. 2018
Ústí nad Labem. Velká cena Euro-
regionu Labe 2018. Turnaj A a B, 
švýcarským systémem na 8 kol, 
90 min + 30 s/tah.
Michal Mach 
Tel.: 732 636 825
machmichal@seznam.cz 

29. 3. – 2. 4. 2018
Frýdek-Místek. Turnaj šacho-
vých nadějí (7 kol švýcarským 
systémem 90 minut na partii 
+ 30 sekund na tah v kategoriích do 
9 let – 2009 a ml., do 12 let – 2006 
a ml. a do 15 let – nar. 2003 a ml.) 
a Pobeskydí OPEN (9 kol švýcar-
ským systémem 90 minut na partii 
+ 30 sekund na tah).
Petr Záruba 
Tel.: 739 642 815
zaruba@chessfm.cz

29. 3. – 1. 4. 2018
Planá nad Lužnicí. O pohár Mis-
tra Jana – 4. ročník. Tři turnaje 

švýcarským systémem na 7 kol 
tempem 2 × 60 min + 30 s/tah. Se 
zápočtem na ELO FIDE.
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz

30. 3. – 2. 4. 2018 
Praha. Velikonoční amatérský 
OPEN turnaj. 6 kol švýcarským 
systémem, 120 min na partii pro 
každého hráče, se zápočtem na 
ELO FIDE.
Miroslav Steimar
Tel.: 704 049 330
migast@centrum.cz

30. 3. – 1. 4. 2018
Olomouc. 20. Turnaj přátelství, jako 
otevřený přebor Olomouckého kraje, 
9 kol v tempu 2 × 1 h, dva turnaje.
Richard Biolek
Tel.: 725 877 819 
biolci@volny.cz

31. 3. – 1. 4. 2018
Plzeň. Velikonoční turnaj. Švý-
carským systémem na 7 kol,  
2 × 30 min. na partii+ 30 s/tah se 
zápočtem turnaje na LOK.
Petr Herejk
Tel.: 773 870 333
herejkpetr@seznam.cz

6.–8. 4. 2018
Brno. Extraliga ČR. Závěrečné 
trojkolo, 9., 10. a 11. kolo.

7. 4. 2018
Dolní Benešov. Krajský přebor 
mládeže v rapid šachu – 5. finá-
lový turnaj.
Radim Krupa
Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz
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