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SLOUPEK

CHESSCOIN

Digitální věk s sebou přináší
novinky, o kterých se nám před
několika málo lety ani nesnilo.
Jednou z nich je i kryptoměna,
tedy digitální měna. V současnosti
údajně existuje přes 1500 aktivních digitálních měn, ale tou nejznámější a nejstarší kryptoměnou
je Bitcoin. Pozadu ale v tomto
směru nezůstalo ani šachové prostředí. V roce 2016 byla vytvořena
kryptoměna pro šachy a šachisty
s názvem ChessCoin. Koncem loňského roku se rozběhly webové
stránky a pomalu se rozjíždí také
internetové turnaje ChessCoin,
kde nejlepší hráči dostávají jako
cenu právě mince ChessCoin
(těch bylo údajně vyrobeno již
více než 60 milionů!). Kurz ChessCoinu se dlouho moc nehýbal,
do začátku loňského roku byl
k americkému dolaru maximálně
1 ChessCoin = 0,0001 USD, v průběhu roku 2017 došlo k nárůstu
(začátkem září 0,0043 USD), ale
k výraznému vzestupu došlo začátkem letošního roku (maximum
6. ledna 0,020245 USD). Od té
doby došlo opět k poklesu, takže
současný kurz je 1 ChessCoin =
0,006266 USD.
23. BŘEZNA 2018 • ROČNÍK XII. • 12

CHIRURG A ŠACHISTA
BOHDAN POMAHAČ
Český chir urg
světového věhlasu
Bohdan Pomahač,
který jako třetí na
světě provedl úplnou transplantaci
obličeje, je mimo
Bohdan Pomahač jiné také vášnivým
šachistou. O svém vztahu k šachu
a o tom, co mu šachy daly pro jeho
profesi, hovoří v reportáži v cyklu
GEN, kterou vysílala v premiéře Česká televize 11. března (ke shlédnutí
na www.ceskatelevize.cz). Mimo
jiné také odpověděl na otázku, zda
mu v jeho profesi šachy pomáhají:
„Možná to v něčem pomůže, protože přece jenom, člověk byl schopen
už jako gymnazista hrát 6, 8 hodin
dlouhé partie. A tam je v podstatě
koncentrace extrémně důležitá,
víceméně celou dobu. Naopak ti
šachisti, kteří přemýšlí během toho

soupeřova času, jsou ti, kteří mnohdy nakonec vyhrajou díky tomu, že
tomu dávají prostě víc.“

POČET VÝHER ROSTE

Osmnáctiletá kanadská šachistka
a vědkyně Qiyu Zhou zveřejnila
na webu chessbase.com svoji
studii, ve které provedla srovnání
počtu her a počtu výher u partií
hráčů s ratingem nad 2600 od
roku 1971 do roku 2017 dle partií
uveřejněných v Mega Databazi
2017 a došla k závěru, že počet
výher roste. Zatímco v roce 1976
75 % partií skončilo remízou, tedy
„jen“ 25 % výhrou jedné ze stran,
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Gladiátory v koloseu se
v Berlíně stali účastníci Turnaje kandidátů. Nejenže se
bojuje pouze o první místo – vítěz se utká v zápase
o mistra světa s Magnusem
Carlsenem – ale osmička
nejlepších šachistů světa
musí navíc čelit velmi specifickému prostředí.
pokračování na straně 6

Ve čtyřech kobkách na dně berlínského kolosea
bojuje osm gladiátorů.
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o 40 let později v roce 2016 skončilo remízou 48,66 % partií, tedy
výhrou 51,34 % partií. Zajímavý
je také ohromující nárůst sledovaných partií: v roce 1976 bylo
do statistiky zahrnuto 128 partií,
v roce 2016 to bylo 5429! Tedy
nárůst více než 42×.

Van nejen za 3 body a průběžné
78. místo, ale i za bilanci pěti remíz
s hráči nad 2600. Stejný bodový
zisk měli i naši reprezentanti Jiří
Štoček (83. místo) a Zbyněk Hráček
(114. místo). Tadeáš Kriebel byl se
2,5 bodu na 185. místě a Jan Vykouk se 2 body na místě dvoustém.

HD BANK CUP 2018

Z ME jedna zajímavá ukázka nevšední oběti dámy:

V pořadí již osmý
ročník turnaje HD
Bank Cup 2018 ve
vietnamské Hanoji
vyhrál Argentinec
Sandro Mareco se
7,5 bodu o půl bodu
Sandro Mareco
před Indem Murali
Karthikejanem a dalším Argentincem Alanem Pichotem. Nejvýše nasazený hráč turnaj, domácí hvězda
Le Quang Liem, skončil s půlbodovým odstupem na 6. místě.

ČECHŮM ŠPIČKA VZDÁLENA

Po pěti odehraných
kolech mistrovství
Evropyjednotlivců
v gruzínském Batumi byla v čele trojice Tamir Nabaty
z Izraele, Benjamin
David Navara
Bok z Nizozemska
a Chorvat Ivan Šarič – všichni se 4,5
bodu. Českým hráčům se první polovina moc nevydařila, nejlépe na
tom byl David Navara, který se 3,5
uzavíral první padesátku pořadí.
Pochvalu zaslouží Nguyen Thai Dai
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Savelij Golubov (2495)
vs. Falko Bindrich (2602)

ME jednotlivců, 2. kolo, 18. 3. 2018

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
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6-+n+-+-+&
5+q+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+LwQPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Ruský sedmnáctiletý mladík vyřešil problémy s vazbou střelce
velmi originálně.
15.Dxf7+! Kh8
Pokud by oběť dámy přijal 15…Kxf7,
odvede bílý krále pryč rošádou se
šachem 16.0–0+ Kg8, dobere dámu
17.Sxb5+- a zůstane mu pěšec více.
Černý tedy raději ustoupil, ale je to
jak z bláta do louže.
16.Df8+!

Ještě jedna oběť dámy
16…Vxf8 17.Sxb5
A převahu pěšce uplatnil bílý
k výhře.
1–0

2. LIGY KOLO PŘED KONCEM
Ve druhých ligách je odehráno již
deset kol. Ve skupině A již jistý
postupující Šakal Kozolupy vyhrál v Mostu 4,5:3,5 a vede před
druhým Tatranem Podbořany
o sedm bodů. Ve skupině B Zikuda Turnov B po výhře nad Viktorií Žižkov 6,5:1,5 vede s plným
počtem 30 bodů a má také jistotu
postupu. Druhé TJ Kobylisy mají
27 bodů. Ve skupině C ještě rozhodnuto není, vede s 24 body TJ
Pankrác B jen o bod před Duklou
Praha. Oba týmy vyhrály shodně
5:3, Pankrác nad družstvem Unichess Výletná a Dukla nad Vlašimí. Ve skupině C postupující tým
2222 SK Polabiny C po výhře nad
Poličkou 5:3 má bilanci 27 bodů
a náskok 8 bodů před druhým Eurobitem. Ve skupině D postupují
Jezdci z Jundrova, kteří získali
27 bodů a po výhře na Kroměříží
5:3 udrželi potřebný pětibodový
náskok před Moravskou Slavií
Brno B. A skupina E má jasného
vládce v podobě týmu Slavia Orlová, který si stoprocentní bilanci
udržel i v 10. kole, když přehrál
Karvinou 5:3. Druhá Poruba B
ztrácí 7 bodů.
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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

MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE A JUNIORŮ

NOVÝM JUNIORSKÝM MISTREM REPUBLIKY
MARTIN HOLLAN

Mistrem České republiky se
mezi juniory stal v Koutech
nad Desnou FM Martin Hollan,
hráč SK OAZA Praha. V turnaji
dvanácti hráčů systémem každý s každým vyhrál osm partií
a s 9 body skončil půl bodu před
druhým Danielem Kožúškem
a o bod před třetím FM Josefem
Havelkou (oba hráči oddílu
Region Panda).
Vedoucí trojice se výrazně od zbytku startovní pole oddělila, čtvrtý
Tomáš Hurdzan ze Sokola Klatovy
skončil za třetím Havelkou s odstupem 2,5 bodu! Podrobné výsledky
naleznete na chess-results.com.
Partiová ukázka nás přenese do
8. kola, kde si vedoucí Martin Hollan
skvěle poradil s Martinem Húskem:

MARTIN HOLLAN (2210)
vs. MARTIN HÚSEK (2203)

MČR junioru 2018, Kouty n. Desnou
8. kolo, 15. 3. 2018

XABCDEFGHY
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xabcdefghy

Pozice se na první pohled zdá
v rovnováze, bílý ale disponuje
krásným úderem.
19.Vxe5!
Pěkná a pohotová oběť kvality, která uvolňuje cestu pěšci d6, ale také
střelci na pole b7.
19…dxe5 20.d6 Dc5
Braní 20…Dxe7? není dobré, po
21.dxe7 Vfe8 22.Sxb7 Vc7 23.Sxa6
Vexe7 sice pěšec e7 padne, ale
4

Vítěz MČR juniorů uhrál skvělých 9 bodů z 11 partií.

cena je příliš vysoká – 24.Sf1+–.
Tři volní pěšci na dámském křídle
jasně převyšují deficit kvality.
21.Sxb7 Vfe8 22.Sxc8!
Kdyby bílý tušil, že nepůjde jen
o oběť kvality, asi by byl v předchozím průběhu opatrnější. Bílý
teď obětuje celou dámu, za kterou
bude mít věž a figuru plus již zmiňované tři volné pěšce.
22…Vxe7 23.dxe7 Dxe7 24.Sxa6
Velmi těžká pozice pro černého,
přesto ale zde měl černý určitou
šanci na remízu…
24…De6?
…kterou ale ke své škodě nevyužil.
Nutno bylo dostat se dámou ke králi
24…e4! 25.gxf4 e3 s protihrou. Nyní
musí být na pozoru bílý, nesměl by
totiž 26.fxe3?, protože 26…Dxe3 by
mohlo vézt k velmi nebezpečným
pozicím pro bílého, kde svoji roli

hraje nekrytý střelec na a6, například po 27.Kg2 De4+ 28.Kf2 Dxf4+
29.Ke1 Dh4+ 30.Kd1 Dxh2 je výhoda na straně černého. Musel by
zahrát 26.Se2 exf2+ 27.Kxf2 Dh4+,
kde by partie s největší pravděpodobností skončila věčným šachem.
25.Sb7 Db3 26.a6+–
Teď už černý prohraje bez většího
odporu.
26…Dxb2 27.Vd1 Kf8 28.a7 Dxb7
29.Vd8+ Ke7 30.a8D Db1+ 31.Kg2
f3+ 32.Kxf3 Dh1+ 33.Ke2 e4
34.Ve8+ Kf6 35.Dxe4
1–0
V Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech
nad Desnou se hrálo republikové
mistrovství nejen juniorů, ale také
mládežnických kategorií od 10 do
16 let. Přeborníky ČR v těchto kategoriích představuje tabulka.
Petr Herejk

H10: Václav Finěk (Desko Liberec)
D10: Adéla Janoušková (ŠK Líně)
H12: Richard Stalmach (Beskydská šachová škola)
D12: Lucie Fizerová (Interchess)
H14: Jakub Kůsa (Sokol Klatovy)
D14: Nikola Gregůrková (Akademie 64 Grygov)
H16: Martin Buločkin (2222 ŠK Polabiny, z. s.)
D16: Karin Němcová (OAZA Praha)

7,5 b.
8,5 b.
8 b.
7,5 b.
7 b.
7,5 b.
7 b.
7 b.
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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 fotografií.

Standardní vydání knihy – 390 Kč
Limitovaná edice – 999 Kč
(pouze 100 ks, vázáno v imitaci kůže s papírovým přebalem)
objednávky: prazska.sachova@gmail.com
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pokračování ze strany 1

Hraje se uvnitř vysokého totálně vybydleného domu, který je zjevně těsně před stržením či před kompletní
rekonstrukcí. Ostatně v okolí bývalé
továrny na led Kühlhaus, kde turnaj
kandidátů probíhá, vládne hodně
čilý stavební ruch. Omlácené betonové zdi, celá fasáda domu musela být
překryta transparentem, díry po bývalých oknech a dveřích provizorně
zabedněné prkny a překryté černou
dekou, schodiště jak na stavbě, do
čtvrtého patra musí diváci po něm,
výtah používat nemohou… To všechno je ale ten menší problém.
Horší je, že prostor naprosto nevyhovuje akusticky – hráči jsou vyrušováni diváky z vedlejších prostor, které
ani nenapadne, že jejich hovor může
být v hracím sále slyšet. Hráči si na to
opakovaně stěžovali, ale to je asi tak
všechno, co s tím mohou dělat. Nervové vypětí v časových tísních pak
kromě vyrušování hlukem ještě výrazně zhoršují nevyhovující toalety,
na kterých první den netekla voda.
V případě hráčů je navíc o toaletách
třeba mluvit v jednotném čísle. Mají
k dispozici pouze jednu, a to dost
vzdálenou od hracího stolu.
„Měl jsem už jen posledních pět
minut času, ale soupeř ještě přes půlhodiny, do čtyřicátého tahu tak mohl
čas ubíhat ještě hodně pomalu, proto
jsem doslova vyběhl na záchod,“
stěžoval si velmistr Griščuk. Ostatní
hráči i diváci slyšeli, jak skutečně po
chodbě běží. A okamžitě zase sprintuje zpátky. „Jenže záchod mám jen
jeden a byl obsazen. Tak jsem běžel
zpátky, udělal rychle dva tahy a vyběhl znovu. Když jsem doběhl podruhé, právě z toalety vycházel nějaký
cizí člověk. To máme jeden záchod
nejen pro osm hráčů, ale i společně
s pořadateli?“
Řeknete si, aspoň si na své přijdou
diváci, hráči jsou dobře zaplacení –
cenový fond je skoro půl milionu eur
6

„Vstup do této budovy může významně
zvýšit tvé IQ. Šachy tohle lidem dělají,"
hlásá transparent na budově, kde nyní
probíhá Turnaj kandidátů.

– tak ať bojují. Diváci, kteří za vstupenku na jeden den zaplatí v případě
nejlevnější vstupenky 20 eur, ale
nemají na ochoze, kde sledují hráče
v jámě lvové, k dispozici žádné židle
a ani obrazovky s přenosem partií,
takže když chtějí sledovat hráče živě,
musí se občas jen dohadovat, jak
vlastně pozice aktuálně stojí. Nebo

Holý beton budovy bývalé ledárny, ale na
šachovnicích oheň.

mohou vyběhnout po schodech do
čtvrtého patra, tam se podívat na
obrazovku s přenosem a pak zase
seskákat do druhého, kde mohou
hráče z ochozu sledovat.
Stejně tak je překvapivé, že v celé
velké budově není organizátory zřízena nějaká kavárna, kde by se mohli
diváci občerstvit, či že na takto velké
akci není žádný prodejce šachové
literatury. Pořadatelé z Agonu rovněž
nezvládli technické zajištění akce.
První den neměli velmistři komentující probíhající partii k dispozici
počítač se základním softwarem, aby
mohli divákům ukazovat varianty
a skryté možnosti pozice. A pokud
jde o oficiální online přenos na internetu, tak ten začal fungovat až po
týdnu akce a ještě špatně – oficiální
online přenos z turnaje kandidátů
neumí zobrazit braní mimochodem
(sebraný pěšec zůstal na šachovnici
zobrazený)!

NĚMECKÁ ŠACHOVÁ HOREČKA.

Ale dost kritiky na výkon pořadatelů, přestože je naprosto nedůstojný
významu akce. Atmosféra v Berlíně
byla i přes všechno výše zmíněné
vskutku skvělá. Váš korespondent
z Turnaje kandidátů si koupil pokoj v hotelu Mercure hned vedle
Kühlhaus a jeho služby i lokace byly
výborné, ne jako v případě hotelu,
kde byli ubytováni hráči. Vybíhat pět
pater v turnajové budově reportérovi
Šachového týdeníku nevadí, naopak
to bere jako dobrý sportovní trénink.
Možnost sledovat zblízka nervové
vypětí hráčů, bojovné partie plné
geniálních záblesků i naprostých
black-outů a diskutovat pak o nich
s novináři z celého světa, je zážitek
k nezaplacení.
Fragmenty ze zajímavých partií vám
přiblíží Petr Herejk. Já nabídnu širší
obrázek na hráče a dosavadní průběh turnaje.
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Velmistři hrají vždycky tři dny a pak
mají den volna. První triáda vyšla
nejlépe veteránovi turnaje Vladimiru
Kramnikovi, který nejen získal 2,5
bodu ze 3, ale zároveň sehrál nádhernou partii proti Levonu Aronjanovi,
která obletěla svět a vejde do knih
nejlepších partií historie. Naproti
tomu hlavnímu favoritovi turnaje
Levonu Aronjanovi začátek turnaje
vůbec nevyšel a ještě hůře dopadl
obhájce vítězství Sergej Karjakin.
Ve druhé třetině se bývalý mistr
světa Vladimir Kramnik trochu sesypal, prohrál dvě partie, a rovněž
Aronjan s Karjakinem pokračovali ve
špatných výkonech. Levon Aronjan
hrál zajímavé partie, ale v kritických
momentech jako by dostal strach
pokračovat tvrdě a principiálně dál
a slabými tahy vypustil skvěle rozehrané partie. A Sergej Karjakin, ten
zatím nepředvedl vůbec nic a krčí se
na posledním místě tabulky.
Špatnou formu si do Berlína přivezl
rovněž Wesley So, ale třeba ho výhra v šestém kole nakopne k lepším
výkonům. Alexandr Griščuk hraje
tradičně velmi atraktivní partie, kde
všechno visí – nejen figurky, ale
pravidelně i praporek na hodinách.
Naopak nejméně zkušený ze všech
osmi účastníků, Ding Liren, prozatím
zvládl všechny partie udržet a má na
kontě po šesti kolech šest remíz.

Nejlépe první dvě triády zvládli Fabiano Caruana a Šachrijar Mamedjarov, kteří hrají pevně, nebývají ohroženi, a když jim soupeř dá příležitost,
tak ji nepromeškají a tvrdě udeří.
Oba mají po šesti kolech čtyři body
a nad trojicí Ding, Griščuk a Kramnik
mají náskok celého bodu.
O jednotlivých kolech a partiích si
můžete podrobně přečíst na mnoha
zpravodajských webech, a to nejen
těch šachových. Desítky novinářů
sledují průběh Turnaje kandidátů na
místě a další stovky u online přenosů
ve svých redakcích.
Šachy se prostě zase začínají vracet
do médií. Reportér největších německých novin Die Zeit Ulrich Stock
mi pyšně ukazoval, že jeho šachové
články z Turnaje kandidátů jsou nejčtenějšími články ve sportovní sekci
na webu Die Zeit. Urich Stock na
www.zeit.de referuje o každém kolem turnaje a většinu jeho příspěvků
vidělo více než padesát tisíc čtenářů.
Podobně Anatol Vitouch z rakouského deníku Der Standard říká, že
o šachové články je u nich velký zájem a že ho šéfredaktor chválí, kolik
čtenářů skrze šachy přivedl na jejich
web derstandard.at. Deník Berliner
věnoval šachu minulou neděli dokonce celou dvoustránku!

S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

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
Desítky novinářů i z mainstreamových médií sledují průběh Turnaje kandidátů. Po každé partii
musejí jít oba hráči na tiskovou konferenci, které výborně moderuje Anastasija Karlovičová.
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ŠACHY V BOXERSKÉM RINGU

Právě s Ulrichem Stockem a Anatolem Vitouchem vyrážíme v pátek
večer na ještě jedno atraktivní berlínské šachové podívání do Festsaal
Kreuzberg. V Berlíně je nyní populární disciplínou šach-box, ve které
se dva bojovníci v ringu utkávají
v obou disciplínách. Kolo po kolu
se střídají šachy a box – kdo dá soupeři mat nebo ho knockautuje, ten
vyhrál.
„Muži chtějí bojovat, králové budou
padat a na konci noci jenom jeden
zůstane stát přede všemi!“ vykřikuje
konferenciér a dostává obecenstvo
do varu. Jdu si ještě rychle k baru
pro jedno pivo. Proplétám se davem
mladých lidí. V případě boxu nevím,
jak to bývá, ale na šachovou akci je
tu nezvykle hodně divaček.
Viděli jsme tři duely. V prvním soupeřili dva němečtí začátečníci – tesař
z Drážďan a stavební inženýr z Berlína – a zejména na šachovnici byli
slabší než malé děti. Nicméně zábava byla veliká. Sál pro téměř tisíc lidí
byl vyprodaný, fanoušci stáli i těsně
u ringu a hlasitě oběma borcům
aplaudovali a mimochodem výrazně hlasitěji při šachových kolech.
Průběh šachové partii vtipně komentuje zábavný a šachově docela
gramotný komentátor, takže i šachově méně kovaná část publika
rozumí, co se na šachovnici děje,
kdo má převahu, kdo co přehlédl
a tak. Rohovníci mají při šachové
partii na uších sluchátka jako Otík
z Vesničky střediskové, aby nemohli
slyšet nápovědu komentátora či
svých fanoušků.
Tesař je má sice mnohem lepší figuru než inženýr a také je o hlavu větší, ale v ringu zjevně méně zkušený.
Inženýr ho zasypává údery, tesař
drží. Na šachovnici, i když tesař začal snad nejhorším možným tahem
1.f3, je situace přesně opačná – nestíhá inženýr. Nakonec na šachovnici se také rozhodne, protože při
boxu tesař není knockoutován a při
šachu dá svému soupeři mat.
V druhém duelu se představí ruský
univerzitní student Solovjov, který
zjevně uměl šachy i box o třídu lépe
než všichni ostatní páteční bijci,
8

Výborná zábava za obrovského zájmu mladých diváků – to je disciplína šach-box. Jejími
centry jsou Berlín a Londýn.

a nedal svému polskému soupeři
žádnou šanci. V ringu mu rozbíjel
nos a na šachovnici rovněž dominoval. Když po několika ostrých
úderech se opět Polákovi spustila
červená, vylétl z jeho ringového
rohu bílý ručník.
V posledním mači byl v bílém rohu
finský učitel dětí se speciálními
potřebami a v černém rohu domácí
reprezentant. „To je kamarád, Sven
Rooch, v šachu je velmi dobrej, má
rating skoro 1800 elo,“ říká mi asi
padesátiletý Johan, k jehož stolu
jsem si přisedl. Johan je členem
berlínského Šach-boxerského klubu, ale už na ten sport nemá moc
času, a tak se z aktivního rohovníka
stal jen divákem. Figuru má však
stále výrazně více zápasnickou, než
mívají šachisté, a u stolu s ním sedí
dvě atraktivní dámy a všichni se výborně baví.
V ringu je bílý roh a černý roh,
boxeři jsou takto barevně rozlišeni
i trenýrkami, a dokonce i rozhodčí
mají černobílý dress-code. Boxerský
ringový je v bílých kalhotách a bílé
košili s černým motýlkem a šachový
ringový je naopak celý v černém jen
s bílým motýlkem. Vypadají trochu
jako číšníci, ale zvládají svoji roli
s bravurou.
Fin je zjevně mnohem lepší boxer,
ale Johanův kamarád drží. A naopak na šachovnici kraluje Němec.

„Říkáme tomu intelektuální bojové
umění a o výsledku většiny duelů
se rozhoduje na šachovnici,“ říká
Johan. Souboj totiž často ukončí
i šachové hodiny – hráči mají na
hodinách každý devět minut, což
pro začínající šachisty je většinou
strašně málo času.
A tak to taky v posledním duelu
večera dopadlo. Sven ustál Finovy
boxerské kombinace a tomu vypršel
na hodinách čas, když už se mat
dral mezi provazy.

TISÍC LET STARÉ FIGURKY.

Byl to zábavný večírek. Ale zpátky
k turnaji kandidátů. Velmistr Vlastimil Hort, který turnaj navštívil
během čtvrtého kola, sází na Fabiana Caruanu. Vydrží však tento
subtilní hošík tak tvrdý a dlouhý
souboj? Nebo mu vítězství vyfouknou robustnější typy, jako jsou
Šachrijar Mamedjarov či Vladimir
Kramnik?
Disciplínu šach-box jsme už opustili, jasně, ale přece jenom… Turnaj se hraje dvoukolově a je tedy
na dnešní dobu nezvykle dlouhý,
výdrž velmistrů bude hrát důležitou roli. Změnit se může ještě
cokoliv. Stačí jedna prohra a může
dojít ke střídání na čele peletonu.
Online přenos vzhledem k výše
uvedenému nedoporučuji sledovat
na oficiálních stránkách (sorry,
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organizátore Agone, jsi ale zoufalej), ale na webu chess24.com.
Tam běží nejen velmi spolehlivě
a všechny pozice jsou stále online
ohodnocovány počítačovým programem a křemíkové monstrum
vždy navrhuje i tři nejlepší tahy,
ale především ty partie skvěle
komentují velmistři Peter Svidler
a Jan Gustafsson.
Můžete-li si vzít pár dnů volna, vypněte online přenos, kupte jízdenku na vlak a jeďte to Berlína. Stojí
to za to. Cesta po železnici podél
Vltavy a Labe je příjemná, v paměti vyvstává nejen cesta Šachovým
vlakem to Berlína, ale i vandry do
Českého Švýcarska, a za čtyři hodinky jste v centru německé metropole. Z hlavního berlínského nádraží dojedete k turnajovému sálu
metrem (z linky U2 vystupte na
zastávce Gleisdreieck a sto metrů
před vámi po ulici Luckenwalder
je Kühlhaus, kde turnaj probíhá).
Šach-box večírek už tedy nestihnete, ale kromě Turnaje kandidátů si
můžete prohlédnout třeba slavné

Staré egyptské šachové figurky, které si můžete prohlédnout v berlínském Pergamonském
muzeu, jsou staré více než tisíc let. Zleva: král ze slonoviny, jezdec ze dřeva a pěšec ze skla.

Pergamon muzeum s fantastickými
památkami na Babylonskou a Asyrskou říši v přízemí a v prvním patře
v expozici islámské kultury najdete
i více než tisíc let staré egyptské šachové figurky – krále ze slonoviny,
jezdce ze dřeva a skleněné pěšce.
A na závěr jedna nešachová rada.
Až se budet vracet z Pergamon
muzea zase do turnajového sálu,
vemte to procházkou přes Friedrichstrasse, plnou módních obchodů a restaurací, a dejte si skvělý

a rychlý oběd v thajské restauraci
Cha Cha. Potom můžete pokračovat dál pěšky přes Checkpoint
Charlie a Brandeburgskou bránu až
na Potsdammer Platz, kde je skvělá
výstava Dalího a obrovský obchodní dům Mall of Berlin. Z Potsdammer Platz na Gleisdreieck to pak
máte jen dvě zastávky metrem
a zase můžete sledovat nelítostné
boje osmi gladiátorů.
Pavel Matocha (text i foto)

Softvérové GIS riešenie pre
oblasť telekomunikácií

Geograﬁcký informačný systém CG PGIS – TELCO

Potrebujete mať prehľadné
informácie o jednotlivých
sieťových prvkoch, ale aj
o prepojení jednotlivých
vlákien?
Modul TELCO, geograﬁckého
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.
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TURNAJ KANDIDÁTŮ 2018

ZÁBLESKY GENIALITY I BLACK-OUTY

První polovina Turnaje kandidátů přinesla zajímavé a bojovné
partie, kromě geniálních tahů
ale také poměrně hodně chyb
a nečekaných výpadků. Pojďme
se na některé pozoruhodné partie podívat:
Hned první kolo přineslo nebývale ostré partie a tři rezultativní
výsledky, podle bývalého mistra
světa Kasparova byla ale nejzajímavější právě ta jediná remízová
partie:

LEVON ARONJAN (2794)
vs. DING LIREN (2769)

Turnaj kandidátů 2018, Berlín
1. kolo, 10. 3. 2018

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zplzp-+-zpp'
6-zpn+-zp-+&
5wq-+-zp-+-%
4P+PzP-+-zP$
3+-zPL+-+-#
2-+-vL-zPP+"
1+R+Q+KsNR!
xabcdefghy

Aronjan se i díky dvěma originálním tahům v zahájení (8.h4!?

a 11.Kf1!?) dostal pod tlak černou
dámu. Po…
15.c5
…to vypadá to, že dáma má problémy, ale…
15…Sxc5!
…Ding ale řeší problémy velmi
chladnokrevně.
16.Vb5
Nejde samozřejmě 16.dxc5? pro
16…Vxd3–+.
16…Da6 17.Vh3

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zplzp-+-zpp'
6qzpn+-zp-+&
5+Rvl-zp-+-%
4P+-zP-+-zP$
3+-zPL+-+R#
2-+-vL-zPP+"
1+-+Q+KsN-!
xabcdefghy

17…Sxd4!!
A další skvělý chladnokrevný
obranný tah, který Aronjan (jak se
na popartiové tiskové konferenci
vyjádřil) podcenil.
18.Se2!
A teď zas musí bílý zatáhnout
za ruční brzdu a vynutit remízu,
po 18.Vd5? Vxd5 19.Sxa6 Sxa6+

Levon Aronjan v souboji 5. kola s Alexandrem Griščukem
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Ding Liren dává rozhovor.

20.Je2 Sxc3 21.Vxc3 Jd4 22.Ve3
Vhd8 23.Ke1 Jxe2 24.Vxe2 Sxe2
25.Dxe2 Vxd2 by černý vyhrál a po
18.cxd4 Vxd4 19.Sc2 Vhd8 je výhoda také na straně černého.
18…Vd6?!
Nepřesnost, která dala Levonovi
ještě šanci to zkusit.
19.Vb1?!
Jenže Levon se neodvážil, možná
po předchozím dramatickém průběhu se již spokojil s opakováním
tahů a dělbou bodu. Výhodu mohl
ale získat po 19.Vb2 Da5 20.cxd4
Dd5 21.dxe5 (zde je vidět důležitost tahu Vb2 – kryje střelce d2)
21…Jxe5 22.Jf3±.
19…Da5 20.Vb5
Teď 20.cxd4 Dd5 21.dxe5 nešlo,
protože přijde 21…Jxe5 s hrozbou
Dg2+, a po 22.Jf3? Jxf3 23.Sxf3
Dxd2 by získal figuru.
20…Da6 21.Vb1 Da5 22.Vb5
Remíza, ale úžasná a dramatická podívaná s chladnokrevnou
a přesnou obranou Dinga.
½–½
Ve druhém kole přišla hvězdná
chvíle Alexandera Griščuka:
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ALEXANDER GRIŠČUK (2767)
vs. WESLEY SO (2799)
Turnaj kandidátů 2018, Berlín
2. kolo, 11. 3. 2018

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+lzpqvlpzp-'
6p+n+-sn-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+L+-+N+P#
2PzP-vL-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

V pozici nic nenasvědčuje tomu,
že se partie během čtyř tahů vlastně rozhodne – a to i přesto, že
černými hraje (brání) čtvrtý hráč
světa Wesley So.
19.Vc1!
Celkem pochopitelný tah, ale začíná tím neuvěřitelně rychlá mobilizace sil.
19…Jxe4
Nejde 19…Jxd4 pro 20.Sxf7+ Kxf7
21.Je5++–.
20.Vxe4 Sf6 21.Vg4! Kh8 22.Vc5!
Vad8 23.Dc1!
Jak rychle figury zaujaly bojové pozice, působí velkolepým
dojmem – přitom je to tak jednoduché. Hrozí 24.Sxh6 s dalším
například 25.Sxg7+ Sxg7 26.Vh5+
Kg8 a 27.Vxg7+ Kxg7 28.Dh6+
Kg8 29.Dh8#. Při podrobnějším
rozboru pozice zjistíme, že černý
nemá rozumnou obranu. To zjistil
i So, proto se rozhodl ještě „zakalit
vodu“.
23…Jxd4
Ale po…
24.Jxd4 Ve4 25.Vxc7 Dxd4
26.Se3 Vxg4 27.hxg4 De4 28.f3
Db4 29.Vxb7
…zůstala Griščukovi výhoda figury, kterou uplatnil k výhře ve
44.tahu.
1–0
Ve třetím kole sehrál Vladimir
Kramnik černými s Levonem Aronjanem partii, která byla komentátory nazvána „nesmrtelnou“:
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Ding Liren všechny partie první poloviny Turnaje kandidátů remizoval, v pátém kole to bylo
se Šachrijarem Mamedjarovem.

LEVON ARONJAN (2794)
vs. VLADIMIR KRAMNIK (2800)
Turnaj kandidátů 2018, Berlín
3. kolo, 12. 3. 2018

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+N+P#
2PzPP+-zPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

7…Vg8!?
V „obyčejné“ variantě Berlínské
obrany Španělské novinka, kterou
měl Kramnik údajně v šuplíku již
několik let.

8.Kh1 Jh5 9.c3 g5 10.Jxe5 g4
11.d4 Sd6 12.g3 Sxe5 13.dxe5
Dxe5 14.Dd4 De7 15.h4 c5 16.Dc4
Se6 17.Db5+ c6 18.Da4?
Lepší bylo 18.Dd3 Vd8 19.De3 Sc4
20.Vg1 Vg6 21.Ja3, ale i zde má
černý výhodu.

XABCDEFGHY
8r+-+k+r+(
7zpp+-wqp+p'
6-+p+l+-+&
5+-zp-+-+n%
4Q+-+P+pzP$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+-zP-+"
1tRNvL-+R+K!
xabcdefghy

18…f5!

Ding Liren podepisuje šachovnici. Jeho podpis budou moci získat čeští fanoušci ve dnech 12. až
17. června v Praze, kde se v rámci festivalu ČEZ CHESS TROPHY 2018 utká s Davidem Navarou.
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Černý přikládá pod kotel a bílý
nemá, jak útoku rozumně čelit.
19.Sg5
Nejde 19.exf5? pro 19…Jxg3+!
20.fxg3 Sd5+ 21.Kg1 De2 22.Vf2
De1+ 23.Vf1 Dxg3#.
19…Vxg5!
Jasná a srozumitelná oběť kvality.
20.hxg5 f4!
Kleště se svírají, bílá královská
pevnost nemůže odolat.
21.Dd1 Vd8 22.Dc1
Ještě horší je 22.De2 Dxg5 23.Jd2
fxg3–+.
22…fxg3 23.Ja3 Vd3!
A poslední zálohy na bitevní pole.
24.Vd1

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zpp+-wq-+p'
6-+p+l+-+&
5+-zp-+-zPn%
4-+-+P+p+$
3sN-zPr+-zp-#
2PzP-+-zP-+"
1tR-wQR+-+K!
xabcdefghy

Momentka ze souboje Wesleyho Soa s Vladimirem Kramnikem

27…g2+

24…Sd5!
A blíží se vyvrcholení velkolepého
představení.
25.f3
To se určitě Aronjanovi hrát nechtělo, ale nic lepšího není. Brát
25.exd5? nelze pro 25…De4+
26.Kg1 gxf2+ 27.Kxf2 a například
27…Vf3+ 28.Kg2 De2+ 29.Kg1
Vg3+ 30.Kh1 Dg2#.
25…gxf3 26.exd5 De2 27.Ve1
Bílý ze zoufalství alespoň svázal
dámu, ale…

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zpp+-+-+p'
6-+p+-+-+&
5+-zpP+-zPn%
4-+-+-+-+$
3sN-zPr+p+-#
2PzP-+q+p+"
1tR-wQ-tR-+K!
xabcdefghy

…a bílý složil zbraně, po 28.Kg1
(28.Kh2 g1D+ 29.Kxg1 f2+–+) f2+
29.Kh2 g1D+ 30.Vxg1 si už černý
může vybírat, jak zakončit, například 30…f1J+ 31.Kh1 Vh3#.
Alexander Griščuk označil tuto
partii jako jednu z nejlepších, kterou kdy viděl. „Úžasná od začátku
do konce,“ dodal.
0–1

Jenže jak už to v životě bývá,
jednou seš dole jednou nahoře,
čtvrté kolo se vedoucímu hráči
nepovedlo:

VLADIMIR KRAMNIK (2800)
vs. FABIANO CARUANA (2784)
Turnaj kandidátů 2018, Berlín
4. kolo, 14. 3. 2018

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zPR+P+-+-'
6-+-mk-+-+&
5+L+-+-vlp%
4-+-+-zpr+$
3+-zP-sn-+-#
2-zP-+-+-+"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy

Další z neuvěřitelných pozic Turnaje kandidátů se čtyřmi volnými
pěšci proti figuře a dvěma volným

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI
Karel Opočenský porazil mistra světa Alexandra Aljechina a spřátelil se s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami konce devatenáctého století, i s generací, která
zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil agenturu šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. Byl prvním českým šachovým
profesionálem. Mistr Karel Opočenský ale také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu Opočenském najdete popis jeho pestrého
života, doplněný o mnoho dosud nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy. Úvodní vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek.
Tři desítky partií okomentoval velmistr Vlastimil Hort.
Jako Faust Mefistofelovi upsal se Opočenský vlastní krví šachu. Šachu – a asi jen šachu – zůstal vždy věrný. Stárnul. Čas taktikou neošvindluješ,
remízu s ním nevyjednáš. Ale za šachovnicí mohl zůstat mladý. Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.
• velmistr Vlastimil Hort •

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ
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50.Vg6
To je vlastně jediný tah, na
50.Sc4?? by přišlo 50…Kf5 – dvojí
úder, visí věž na na a1 hrozí mat.
50…Vb7
Jak by se teď hodilo, kdyby byl
pěšec na b2, takto padá i třetí
z volných pěšců.
51.Se2 Vxb4+ 52.Ka2 Jc2 53.Vc1
Jd4 54.Sd3 Va4+ 55.Kb1 Jb3
56.Ve1+ Kd5 57.Kc2 Jd4+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
Tiskové konference po partiích s noblesou moderuje Anastasija Karlovičová.
6-+-+-vlR+&
pěšcům. Až do této chvíle si Kram- 46…Vxa7 47.Vg8 Sf6 48.d8D Sxd8
5+-zPk+-+-%
nik počínal skvěle, ale najednou se 49.Vxg4
Černý sice za likvidaci obou pěšců 4r+-sn-zp-+$
něco zlomilo…
musel odevzdat věž, ale získá ještě
43.b4?
3+-+L+-+p#
A Kramnik začíná tápat, tah pěšce b4.
b-pěšcem v této ostré pozici vlastně XABCDEFGHY 2-+K+-+-+"
ničemu nepomáhá, daleko účin- 8-+-vl-+-+( 1+-+-tR-+-!
nější byl rychlý postup druhého
7tr-+-+-+-' xabcdefghy
pěšce 43.c4!, po čemž nejde 43…f3
pro 44.d8D Sxd8 45.Vxe3+–. A na 6-+-+-+-+&
A role se úplně obrátily, z oběti
43…h4 (jako v partii) má bílý k dis- 5+LzP-mk-+-%
je lovec a bílý sice s kvalitou více,
pozici 44.c5+ Ke5 (nebo 44…Kxc5 4-zP-+-zpR+$
ale zadržet pěšce je těžké i pro
45.Vc1+ Kd6 46.Vc8+–) 45.c6 h3
3+-+-s
n
-+p#
takového borce, jako je Kramnik,
46.c7, staví dámu a vyhraje.
2-+-+-+-+"
zvláště po takové psychicky ná43…h4 44.c4 h3 45.c5+ Ke5
1+K+-tR-+-! ročné partii.
46.Vb8?!
A zde Kramnik minul zajímavou xabcdefghy 58.Kb1?
možnost 46.Sc6!, která by mu nechala výhodu.

49…Sf6!
Krásný tah se silnou hrozbou.

Vladimir Kramnik těžce vydýchává knock-out od Fabiana Caruany po 60...Vxd1.
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A Kramnik je zcela vyveden
z ko n c e n t ra c e , n u t n o by l o
58.Kc1, kdy by po šachu na a1
představil střelce na b1 a například po 58…Se5 59.Va5 by pozice
byla v rovnováze. Co v té následné variantě Kramnik neviděl?
58…Jf3 59.Vd1 Va1+ 60.Kc2
Vxd1
A teď se projevuje chybný ústup
králem, pokud by bílý vzal
61.Kxd1, pěšec „h“ projde 61…h2
62.Vh6 Sh4!–+.
61.Sa6
A je rozhodnuto.
61…Vd2+ 62.Kc1 Sb2+ 63.Kb1
Kxc5 64.Sb7 Je5 65.Vf6 f3
66.Vf5 f2
0–1
13

LEVON ARONJAN (2794)
vs. ALEXANDR GRIŠČUK (2767)
Turnaj kandidátů 2018, Berlín
5. kolo, 15. 3. 2018

XABCDEFGHY
8-+l+-+-tr(
7zppwQ-+kvl-'
6-+-+q+-+&
5+-zp-+psn-%
4-+-+-zpnzp$
3+-+-vL-+-#
2PzP-+L+-zP"
1+-+RmKNtR-!
xabcdefghy

Gričšuk se ocitl v silné časové tísni
a chyboval:
27…Kg8?
Mělo přijít 27…De7, a výhoda by
byla dokonce na straně černého.
28.Vd6 Df7
Dáma nemůže na e8 pro 29.Vd8,
takto padá střelec.
29.Dd8+??
Jenž e! Po devítiminutovém
přemýšlení Aronjan s třelce
(29.Dxc8+) nevzal!! Na tiskové
konferenci prohlásil: „Nechápu, jak jsem mohl zahrát Dd8.“
Čeho se Levon bál? Co neviděl?
Přece, i kdyby neviděl pěknou
variantu s obětí dámy 29.Dxc8+
Kh7 30.Dxc5 Je4 31.Vxg4! Jxc5
32.Vxh4+ Kg8 33.Vd8+ Sf8
34.Vxh8+ Kxh8 35.Sxc5 s výhrou,
je tu jednoduché 30.Dd7 se ziskem
materiálu. Nepochopitelné! Je

vidět, že Aronjana Turnaj kandidátů nezastihl v dobrém rozpoložení.
29…Df8 30.Sxf4 Je6 31.Sc4 Dxd8
32.Vxd8+ Kh7 33.Vxh8+ Sxh8
A po několik tazích partie skončila
remízou.
½:½

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

V šestém kole další black-out –
a opět ve hře Vladimir Kramnik:

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2809)
vs. VLADIMIR KRAMNIK (2800)
Turnaj kandidátů 2018, Berlín
6. kolo, 16. 3. 2018

XABCDEFGHY
8-+-trl+-+(
7+-tr-mk-zp-'
6p+-+p+P+&
5snp+-zP-+-%
4-+-zP-+-zp$
3+-+LmK-+-#
2P+-+NzP-+"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy

34…Vdc8?
K tomuto tahu na pozápasové
tiskové konferenci Kramnik řekl,
že měl halucinaci, jednoduše
totiž ztrácí pěšce h4, přitom po
34…Vxc1 35.Vxc1 Sc6 by remíza byla nejpravděpodobnějším
výsledkem.
35.Vxc7+ Vxc7 36.Vh1 Jc4+
37.Kf4 Jb2 38.Se4 b4 39.Vxh4
A černý je bez pěšce.

Formát B5
416 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 599 Kč

Formát B5
,4
fotopřílohy, 32 stran, + 2x16 stra
n
p
Cena 599 K evná vazba s přebale
č
m
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.
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 sdělíme emailem při objednávce) poštovné a balné neúčtujeme.

V popartiové tiskové konferenci Vladimir Kramnik sdělil, že při tahu 34...Vdc8 v partii
s Mamedjarovem měl halucinaci.
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Nabídka všech publikací na

www.korsach.cz
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39…Jd1 40.f3 Jc3 41.Jxc3 bxc3
Kramnik si sice vytvořil volného
pěšce, ten ale žádné nebezpečí
nepředstavuje.
42.Vh2 Vc8 43.Ke3 Sb5 44.f4 Sc4
45.Vh7!
A útok na slabinu g6 rozhoduje.
45…Vg8 46.a3 a5 47.Sc2 Kd7

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+k+-zpR'
6-+-+p+P+&
5zp-+-zP-+-%
4-+lzP-zP-+$
3zP-zp-mK-+-#
2-+L+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

A jak za bílého pokračovat,
s tím Šachrijar neměl nejmenší
problém.
48.d5! Sxd5 49.Kd4 Sa2
A padá pěšec c3, což uvolní bílého krále i střelce. Po 49…Vc8
50.Vxg7+ rychle rozhoduje postup
g-pěšce.
50.Kxc3 Kc6 51.Vh2 Kc5 52.Vd2
Vh8 53.Vd7 Vh3+
Krýt pěšce 53…Vg8 nepomáhá,
po 54.Sb3 bílý lehce vyhraje věžovou koncovku, např. 54…Sxb3
55.Kxb3 Kc6 56.Vf7+-.
54.Kb2 Sd5 55.Vxg7 Kd4 56.Vh7
Vg3 57.Vh5!
Jednoduché, připravuje „přemostění“ g-sloupce.

57…Vg2 58.Vg5 Vf2 59.g7
Pozice je jasně vyhraná, Kramnik
ale ještě zahlédl záblesk naděje.
59…Se4 60.g8D Vxc2+ 61.Kb3
Vc3+

XABCDEFGHY
8-+-+-+Q+(
7+-+-+-+-'
6-+-+p+-+&
5zp-+-zP-tR-%
4-+-mklzP-+$
3zPKtr-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

62.Ka4! Vc5!
Pěkný a vtipný pokus, ale na druhého hráče světového žebříčku to
samozřejmě platit nemůže.
63.Vg2!
Přesným tahem věže utnul Mamedjarov veškeré Kramnikovy naděje, kdyby totiž přišlo 63.Dd8+??,
po 63…Kc4, vyhraje ještě černý!!
Bílý totiž nemůže rozumně pokrýt
maty střelcem na c6 a c4.
63…Sf3
S poslední zoufalou hrozbou Sd1,
ale po…
64.Dd8+
… se vzdal, teď už totiž 64…Kc4
vůbec nejde pro 65.Vc2#, a je
konec.
1–0

I sedmé kolo „vidělo“ jeden black-out. Tentokráte byl tím „hrdinou“
Wesley So:

SERGEJ KARJAKIN (2763)
vs. WESLEY SO (2799)
Turnaj kandidátů 2018, Berlín
7. kolo, 18. 3. 2018

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+-+-+-zpp'
6-+N+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+K+-+P+$
3+-+-+n+-#
2R+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

35.Kb5 Ke8??
To je onen black-out, Wesley si
v poměrně jednoduché pozici
vůbec neuvědomil nebezpečí, ve
kterém se ocitla jeho věž, mělo se
hrát 35…Vc7=.
36.Kb6!
A jednoduchý tah králem vše
mění, náhle hrozí Kb7 s odchytem
věže. Konec partie na sebe nenechal dlouho čekat.
36…g5
Po 36…Kf8 přijde samozřejmě
37.Vf2+–.
37.h3 Jxe5
Po 37…h6 vyhraje 38.Va1! Jd2
39.Vd1 Jc4+ 40.Kb7.
38.Jxe5 Vc3 39.Vh2 Ke7 40.Kb5
Ve3
1–0
Po sedmém kole, tedy polovině
odehraných partií, se do čela
dostal s 5 body Fabiano Caruana
stíhaný Šachrijarem Mamedjarovem (4,5 bodu). O další bod zpět
byli Vladimir Kramnik, Ding Liren
a Alexander Griščuk. Se 3 body byl
Sergej Karjakin a ještě o půl bodu
méně měla dvojice Wesley So a Levon Aronjan.

Po polovině turnaje byl ve vedení Fabiano Caruana.
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Petr Herejk
Fotografie: Pavel Matocha
a archiv pořadatelů
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KALENDÁRIUM
10.–28. 3. 2018
Berlín (GER). Turnaj kandidátů.
Levon Aronjan, Fabiano Caruana,
Šachrijar Mamedjarov, Wesley
So, Vladimir Kramnik, Alexander
Griščuk, Ding Liren a Sergej Karjakin v boji o post vyzývatele mistra
světa Magnuse Carlsena.
worldchess.com/berlin
16.–29. 3. 2018
Batumi (GEO). Mistrovství Evropy v klasickém šachu. Nasazenou
jedničkou turnaje je český reprezentant David Navara.
fide.com
24. 3. 2018			
Havířov. O pohár primátorky Havířova. Turnaj jednotlivců v rapid
šachu švýcarským systémem na
9 kol tempem 2 × 15 min.
havirov@rapidtour.cz
24. 3. 2018			
Horní Lhota u Luhačovic. Velikonoční turnaj, 4. ročník. Švýcarským systémem na 9 kol tempem
2 × 15 minut.
Jiří Goša
Tel.: 777 052 532
jurijgosa@seznam.cz
25. 3. 2018
1. ligy – 10. kolo.
www.chess.cz
29. 3. – 2. 4. 2018		
Frýdek-Místek. Turnaj šachových
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
švýcarským systémem 90 minut na
partii + 30 sekund na tah).
Petr Záruba, Tel.: 739 642 815
zaruba@chessfm.cz

29. 3. – 1. 4. 2018
Ústí nad Labem. OPEN Ústí nad
Labem. Dva turnaje švýcarským
systémem na 8 kol, 90 min + 30 s
na tah.
Michal Mach
Tel.: 732 636 825
machmichal@seznam.cz
29. 3. – 1. 4. 2018
Planá nad Lužnicí. O pohár Mistra 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
29. 3. 2018
Polička. 16. Velikonoční turnaj
v šachu mládeže. Dva turnaje pro
hráče nar. 2000 a mladší švýcarským systémem na 7 kol, 2 × 20
+ 5 s/tah minut.
David Schaffer
Tel.: 731 012 518.
DSchaffer@seznam.cz nebo
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.: 704049330
migast@centrum.cz
31. 3. – 1. 4. 2018
Plzeň. Velikonoční turnaj. Švýcarským systémem na 7 kol,
2 × 30 min. na partii+ 30 s/tah se
zápočtem turnaje na LOK.
Ing. Petr Herejk
Tel.: 773 870 333
herejkpetr@seznam.cz

6.–8. 4. 2018
Brno. Extraliga ČR. Závěrečné
trojkolo, 9., 10. a 11. kolo. V 9. kole
6. 4. od 16.00 se utkají tyto dvojice:
DURAS BVK Královo pole vs. Moravská Slavia Brno, ŠK města Lysá
nad Labem vs. Výstaviště Lysá
nad Labem (je již předehráno), ŠK
Slavoj Poruba vs. Labortech Ostrava, ŠK Zikuda Turnov vs. GASCO
Pardubice, Tatran Litovel vs. BŠŠ
Frýdek-Místek, Unichess vs. 1. Novoborský ŠK.
V 10. kole 7. 4. od 14.00 spolu hrají:
1. Novoborský ŠK vs. Výstaviště
Lysá nad Labem, BŠŠ Frýdek-Místek vs. Labortech Ostrava, Moravská Slavia Brno vs. GASCO Pardubice, DURAS BVK Královo Pole vs.
ŠK Zikuda Turnov, Tatran Litovel
vs. ŠK Slavoj Poruba, Unichess vs.
ŠK města Lysá nad Labem.
A v závěrečném 11. kole 8. 4. od
10.00 se střetnou: GASCO Pardubice vs. DURAS BVK Královo
Pole, Labortech Ostrava vs. Tatran
Litovel, ŠK města Lysá nad Labem
vs. 1. Novoborský ŠK, ŠK Slavoj
Poruba vs. BŠŠ Frýdek-Místek, ŠK
Zikuda Turnov vs. Moravská Slavia
Brno, Výstaviště Lysá nad Labem
vs. Unichess.
7. 4. 2018
Dolní Benešov. Krajský přebor
mládeže v rapid šachu – 5. finálový turnaj.
Radim Krupa, Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz
7.–20. 4. 2018
Starý Smokovec (Slovensko). Mistrovství Evropy žen 2018.
www.europechess.org
8. 4. 2018
2. ligy – 11. kolo.
www.chess.cz
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