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MISTROVSTVÍ EVROPY

ŠARIČ OBRAL NAVARU A SLAVÍ TITUL
Česká šachová jednička sahala 
na ME jednotlivců po medaili. 
Klíčová poslední partie se české-
mu reprezentantovi však vůbec 
nepovedla. Prohra jej odsunula 
z průběžného druhého místa až 
do druhé desítky. Dílčím úspě-
chem je alespoň kvalifikace na 
příští Světový pohár.

pokračování na straně 6

CENA EMANUELA LASKERA

Helmut Pfleger, Carsten Hensel, Michael 
Negele s cenou Emanuela Laskera 2018 
pro šachový magazín Karl- das kulturelle 
Schachmagazin

O volném dnu Turnaje kandidátů 
pořádala společnost Emanuela 
Laskera kulturní večer v Café 
Sibbylle, jehož náplní bylo i pře-
dání ceny Emanuela Laskera 
2018 za přínos šachu. Tentokrát 
jí získal časopis Karl – das kul-
turelle Schachmagazin. Ocenění 
přijal zakladatel a vydavatel Harry 
Schaack. Večer moderoval mj. 
i šachový historik Michael Negele. 
Jedním z témat dvouhodinového 
programu večera byly samozřej-
mě zápasy Světového poháru 
Emanuela Laskera. Kromě toho 
byla ještě představena nová kniha 
společnosti Lasker. Velkoformá-
tová biografie druhého světového 

šachového šampióna, Vladimír 
Kramník – ze života šachisty. Nyní 
probíhá vydání v anglickém jazy-
ce, předpokládá se že kniha vyjde 
ve třech svazcích. První díl bude 
brzy vydán. 

FINÁLE S MISSKOU 

Jana Doleželová

Závěrečné trojko-
lo nejvyšší české 
šachové soutěže 
se kvapem při-
blížilo. Proběh-
ne 6.–8. dubna 
v Brně. Hrát se 
bude v prostorách 

Fakulty stavební VUT , slavnostní 
zahájení je na programu v pátek 
od 15.30. A i když online přenos 
ze všech šachovnic bude samo-
zřejmostí, ještě lepší volbou samo-
zřejmě je se osobně zúčastnit. Kde 
už jinde uvidíte celou českou ša-
chovou špičku obohacenou o ne-
jednoho zahraničního velmistra ze 
světové stovky pěkně pohromadě! 

pokračování na straně 2

ŠACHOVÝ GEOCACHING
KRÁLOVÉ JDOU DO SVĚTA

Šachový geocaching, nový 
projekt Pražské šachové spo-
lečnosti, podpořený Šachovým 
svazem ČR, získává zřetelné 
kontury. Na Facebooku již fun-
guje profil Chess Geocaching, 
kde můžete najít informace 
k tomuto tématu a tipy na zají-
mavé šachové kešky. Zároveň již 
jsme vyslali do světa čtyři travel-
-bugs – jde o dřevěné šachové 
krále na podstavci, z nichž kaž-
dý byl poslán na jedno zajímavé 
šachové místo.
První dostal do vínku putovat 
do Berlína na turnaj kandidátů, 
druhý do Nového Boru za ex-
traligovými šampiony, třetí do 
gruzínského Batumi na šacho-
vou olympiádu a poslední čtvrtý 
do norského Tonsbergu, rodiště 
mistra světa Magnuse Carlsena. 
Dostanou se tam, neztratí se 
cestou, neunese je někdo?
Zároveň o velikonočním pondělí 
začneme do některých kešek 
přidávat šachovou koledu - růz-
né staré šachové figury. Přidáte 
se k nám? 
A týden po Velikonocích se 
možná objeví jedna úplně nová 
šachová keška.

Pavel Matocha David Navara
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pokračování ze strany 1

A kdyby ani to nestačilo, můžete 
se potěšit přítomností Miss ČR 
2004 Janou Doleželovou, která je 
osobností a tváří finále. O titulu 
stejně jako o sestupujících je sice 
téměř rozhodnuto, nikdo jistě 
nepochybuje o zisku dalšího ti-
tulu pro 1. Novoborský ŠK. Ještě 
jasnější je sestup Tatranu Litovel, 
který na záchranu nemá ani teo-
retické šance. O záchranu se však 
pokusí ještě zabojovat ŠK města 
Lysá nad Labem a zajímavý boj 
bude také o zbývající dva stupně 
vítězů. 

O POHÁR PRIMÁTORKY 
HAVÍŘOVA

Vladimir Sergeev

Turnaj jednotliv-
ců v rapid šachu 
hraný v Havířově 
švýcarským sys-
témem na 9 kol se 
stal kořistí Ukra-
jince GM Vladimi-
ra Sergeeva, který 

zvítězil ziskem 8 bodů před dru-
hým IM Vojtěchem Zwardoněm 
(BŠŠ). O bronzovém medailistovi 
muselo mezi šesticí sedmibodo-
vých hráčů rozhodnout pomocné 
hodnocení. Nejlepší ho měl FM 
Josef Kratochvíl (Lokomotiva 
Brno). 

PRVNÍ VELIKONOČNÍ TURNAJ 

V Horní Lhotě se odehrál jeden 
z prvních Velikonočních turna-
jů. Turnaje se účastnilo 26 do-
spělých hráčů (22 hráčů z ČR, 
3 z Ukrajiny, 1 z Ruska). Vedle 
vynikajících šachistů ze Zlín-
ského kraje se účastnil meziná-
rodní mistr Milan Babula a hráč 
pražského oddílu Mahrla Praha 
Zdeněk Hába. Pořadí na prvních 

třech místech v kategorii dospělí 
bylo následující – 1. místo IM 
Milan Babula (klub TJ Vlčnov) 
– zisk 8 bodů, 2. místo Zdeněk 
Hába – zisk 8 bodů a 3. místo Sta-
nislav Juříček z klubu Zbrojovka 
Vsetín (zisk 7 bodů). Turnaj se 
hrál švýcarským systémem na 9 
kol. Junioři hráli systémem kaž-
dý s každým dvoukolově, každý 
sehrál 8 partii. Vítězem se stal 
domácí Tomáš Kužela, druhé 
místo získal Jiří Holub ze šacho-
vého oddílu Pozlovice a třetí mís-
to patřilo Marku Jakubčákovi ze 
šachového oddílu Horní Lhota. 
Další, již pátý ročník je plánován 
na 13. dubna 2019, tedy opět tý-
den před Velikonocemi. 

DUCH BOBBY FISCHERA

Baskaran Adhiban 
„Řekl jsem svým 
přátelům: dou-
fám, že Fischerův 
duch je se mnou. 
Myslím, že to tak 
bylo!“ nechal se 
slyšet GM Baska-
ran Adhiban poté, 

co samostatně vyhrál GAMMA 
Reykjavík Open. Indický velmistr 
byl jediným hráčem, který uhrál 
7,5 bodu. 33. ročník festivalu 
Reykjavík Open se uskutečnil ve 
dnech 6.–14. března v koncertní 
síni Harpa v islandském hlavním 
městě. Celkově hrálo 248 hráčů 
z 34 federací, z toho 27 velmistrů. 
Dobře se v „zemi šachům zaslí-
bené“ dařilo i mládežnickému 
talentu Indovi IM Nihalu Sarinovi, 
získal totiž svou druhou GM nor-
mu a zdá se, že ho světový šach 
ve velmi krátké době přivítá mezi 
velmistry. Indický hráč se v tom-
to roce dokonce vrátí i jako člen 
indického olympijského týmu. 
K úspěchu v Rejkjavíku a normě 
GM mu na Twitteru dokonce po-
gratuloval sám Viši Ánand: „Con-
gratulations on a great tournament 
& the GM norm. See you soon in 
the GM club!“ (Gratuluji k skvělé-
mu turnaji a velmistrovské  normě. 
Brzy se uvidíme v klubu GM!)

I. LIGY
O uplynulé neděli se odehrálo 
předposlední kolo obou prvních 
lig. 1. ligu západ i nadále vede 
s jednobodovým náskokem tým 
Bartoš Unichess, který remízo-
val s ŠK Oázou Praha. V přímé 
stíhací jízdě se vezou TJ Nera-
tovice A, které zapsaly taktéž 
remízu, a ŠK Dopravní podnik 
Praha, který se vítězstvím nad 
neratovickým béčkem bodově na 
Pražany dotáhl. Tajenku stupňů 
vítězů, jakožto i postupu do ex-
traligy, tedy rozkryje až poslední 
kolo. O něco jasněji je v 1. lize 
východ. První Slavoj Český Těšín 
má na svém kontě 25 bodů a dru-
zí respektive třetí ŠK Gortic a TŽ 
Třinec ho již nemohou o postup 
připravit. Rozdají si to tak jen 
o druhé a třetí místo, jelikož je-
jich bodová konta vykazují shod-
ně 21 bodů. O bod méně má také 
béčko Beskydské šachové školy, 
která však má do posledního kola 
právě Slavoj Český Těšín. Prvoli-
gové soutěže skončí jedenáctým 
kolem 15. dubna.

LUŠTITELSKÁ SOUTĚŽ
Výukový šachový server Lear-
ningChess ve spolupráci se 
Slovenským šachovým svazem 
vyhlašuje soutěž v řešení šacho-
vých úloh o zajímavé ceny. Cílem 
soutěže je především motivovat 
mládež k pravidelné činnosti, 
která podporuje jejich šachový 
růst. Soutěž začíná 1. dubna 2018 
a končí 1. června 2018. Více na 
webu SŠZ.

POTKAJÍ SE ZÁHY:  
CARLSEN vs. CARUANA

Fabiano Caruana vyhrál Turnaj 
kandidátů a to znamená, že se 
v listopadu utká s Magnusem 
Carlsenem o světovou šachovou 

https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo
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korunu. U šachovnic se ale se-
tkají mnohem dříve. Již o Ve-
likonocích začíná v Německu 
Grenke Chess Classic 2018, kde 
budou oba aktéři hrát. Zahrají 
si spolu buď v Karlsruhe, kde se 
hrají první tři kola, nebo v Ba-
den-Badenu, kde se hraje zbytek 
turnaje. Záležet bude na losu. 
Kromě Carlsena a Caruany bu-
dou na scéně i další top šachisté. 
Bude zajímavé sledovat, zda 
Levon Aronjan (Arménie) bude 
mít po neúspěšném vystoupení 
v Turnaji kandidátů ještě chuť 
a sílu zabojovat a zopakovat svůj 
úspěch z Grenke Chess Classic 
v minulém roce. Maxime Va-
chier-Lagrave (Francie) a bývalý 
mistr světa Viši Ánand (Indie) 
ukazují poslední dobou dobrou 
formu. Tyto velmistry z první 
světové desítky doplní ještě Ni-
kita Vitiugov (Rusko), Arkadij 
Naiditsch (Ázerbájdžán), žen-
ská světová jednička Hou Yifan 
(Čína) a dva domácí hráč Georg 
Meier a Matthias Blübaum.

VYHRÁLA TO KOVÁŘSKÁ
Junioři a juniorky si zahrají MČR 
opět v Krušných horách v hotelu 
Central v městysu Kovářská, stej-
ně jako v posledních dvou letech. 
Komise mládeže ŠSČR již vybrala 
vítěznou nabídku na pořádání 
MČR juniorek a dorostenek a Po-
lofinále MČR juniorů a doros-
tenců. Bude se hrát v listopadu, 
konkrétně 11.–17. 11. 2018. 

STARONOVÝ KRÁL STAVENICE

Štěpán Žilka

Po jednoroční pře-
stávce v pořádání 
turnaje O Krále 
Stavenice, vynu-
cenou zdravotní 
dovolenou hlav-
ního organizátora 
Vojtěcha Hanous-

ka, se při jeho 21. ročníku sjelo 
v sobotu 17. března do místního 
kulturního domu 73 šachistů.
Na přední místa pomýšlel i 
FM Valenta (2125), CM Strašil 
(2009), portugalská WIM Leite-
-Oralová (2129), René Frnka 

(2181), Stanislav Juříček (2057) 
a další kvalitní KM, zejména 
M. Formánek (2257) a L. Vaněk 
(2282). Hlavní favorit a nasazená 
turnajová jednička, GM Štěpán 
Žilka (2497), však nenechal niko-
ho na pochybách o svém záměru 
obhájit vítězství z předchozího 
ročníku turnaje. Ziskem 9 bodů 
obsadil s přehledem 1. místo 
a po zásluze si odvezl ceněnou 
trofej pro vítěze - vyřezávaného 
šachového krále z dílny místní-
ho lidového řezbáře pana Josefa 
Műllera, který zhotovil i všechny 
předchozí trofeje. S uctivým od-
stupem 2 bodů na vítěze obsadil 
2. místo M. Formánek z TJ Koby-
lisy před třetím S. Juříčkem z ŠK 
Zbrojovka Vsetín, který začal tře-
mi výhrami, které ho vynesly až 
na 1. šachovnici, na které notně 
potrápil i velmistra Žilku. Cenu 
pro nejstaršího účastníka turna-
je si odnesl pan Stanislav Janda 
z Dolních Studének, ročník 1931! 
Naopak nejmladším byl Filip Ko-
pecký z ŠK 1921 Zábřeh, ročník 
2008. Nejvzdálenějším hráčem 
se stal Jiří Stehlík z Kolína.

JACOBSEN V PRAZE

Předseda dánské federace šachu 
do škol Mads Jacobsen navštívil 
v uplynulém týdnu Pražskou 
šachovou společnost. „Naším 
cílem je pomoci dětem, aby ve 
škole dosahovaly lepších výsled-
ků a aby žily lepší život. Zjistili 
jsme, že k tomu perfektně slouží 
šachy. Ale o šachy nám primár-
ně nejde, jde nám o ty děti ve 
školách. Pokud bychom zjistili, 
že lepších výsledků dosáhneme, 
když je budeme učit jezdit na 
koni, tak je budeme učit jezdit 
na koni,“ vysvětloval Mads Ja-
cobsen předsedovi PŠS Pavlu 
Matochovi.

PLUS 11,5 TIS. EUR 
PRO SLOVENSKÝ ŠACH
Slovenský šachový svaz uspěl 
s žádostmi o dotace již v loň-
ském roce a v programu Eras-
mus plus získal podporu více 
než 60 000 €. Úsilí o spolupráci 
s veřejnými orgány bylo v tomto 
roce korunováno obnovou pod-
pory školních soutěží ze strany 
Ministerstva školství. Stalo se tak 
opět po několika letech výpadku 
ve financování těchto soutěží. 
Žádost zpracoval za SŠZ Ing. Sta-
nislav Vlček. Na spolupráci s ve-
řejnými orgány, ale i Slovenským 
olympijským výborem už téměř 
tři roky intenzivně pracuje pre-
zident SŠZ František Jablonický. 
Dotace ministerstva ve výši více 
než 11 500 € navýší rozpočet Slo-
venského šachového svazu, který 
je 120 000 €. Uznaný příspěvek je 
pro tento rok na maximu i díky 
rozsáhlé členské základně, která 
disciplinovaně předala všechny 
potřebné údaje včetně rodných 
čísel. Před několika lety se pod-
pora státu pohybovala jen někde 
na úrovni kolem 50 000 € ročně.

NAVARA V TISKU
R o z s á h l ý  r o z -
hovor s českou 
šachovou jednič-
kou GM Davidem 
Navarou vyšel ve 
čtvrtletníku Prahy 
1. Velmistr Na-
vara je dokonce 

na titulní stránce a z rozhovoru 
se např. dozvíte, jak si Navara 
vydělává, co má v nejbližších 
týdnech za program, co rád dělá, 
když zrovna nehraje nebo netré-
nuje šachy, jak si šachy podle něj 
stojí v moderním světě plném 
počítačových her, či kde je podle 
něj dělicí čára mezi šachovým 
profesionálem a amatérem.  Roz-
hovor lze přečíst i z fotografií na 
facebookovém profilu ČEZ CHE-
SS TROPHY.



13|14 • ROČNÍK XII. • 30. BŘEZNA 20184

12.–17. června
Michnův palác v Praze 

Šachový zápas velmistrů,  blicák a simultánka
pro veřejnost,  přednášky a výstava.

www.praguechess.cz

POD ZÁŠTITOU 
STAROSTY PRAHY 1 

ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO

CEZ Chess 
Trophy 2018

David Navara vs. Ding Liren

CCT2018-plakat-A3.indd   1 10.03.2018   8:58:51
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TURNAJ KANDIDÁTŮ

NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
Turnaj kandidátů je vždy jeden 
z vrcholů šachového roku. Po-
slední tři ročníky, které se konaly 
v letech 2013, 2014 a 2016 byly 
velmi dramatické. Tyto ročníky 
byly také první tři, kdy se FIDE 
vrátila k formá- tu utkání každého 
s každým – po dlouhých 51 letech 
od skandálu v Curacau (podezření 
z přepouštění partií hráčů bývalé-
ho Sovětského svazu). 

Ve všech třech zmiňovaných tur-
najích získal vítěz vždy 8,5 bodu. 
V roce 2013 v Londýně to byl Magnus 
Carlsen, který do posledního kola 
vstupoval jako lídr před Vladimirem 
Kramnikem pouze o pomocné hod-
nocení (počet výher). A ještě o kolo 
dříve byl dokonce s půlbodovým ná-
skokem ve vedení Kramnik. V před-
posledním kole však Magnus Carlsen 
vyhrál téměř nevyhratelnou kon-
covku proti Tejmuru Radžabovovi, 
zatímco Kramnik pouze remízoval. 
V posledním kole prohrál Magnus 
Carlsen s Peterem Svidlerem a jeho 
možnost vyzvat mistra světa Viši 
Ánanda byla značně ohrožena. Vla-
dimir Kramnik, který však černými 
s V. Ivančukem od začátku hrál ris-
kantně na výhru, stál ve chvíli Carlse-
novi kapitulace už také zle a prohrál. 
8,5 bodu tedy měli tehdy dva hráči. 
Díky dramatu, k jakému došlo při 
tomto turnaji osmi účastníků každý 
s každým dvoukolově, se tento způ-
sob výběru vyzyvatele mistra světa 
osvědčil. Další Turnaj kandidátů se 
konal v roce 2014 v Chanty-Mansij-
sku. Tehdy poražený již exmistr svě-
ta Viši Ánand nevěděl, zda se vůbec 

tohoto turnaje má účastnit. Nakonec 
však výzvu přijal. A již od prvního 
kola ukazoval, že to bylo správné 
rozhodnutí. Hned na úvod totiž 
porazil jednoho z favoritů turnaje 
Levona Aronjana. Po třech kolech se 
dostal do vedení se ziskem 2,5 bodu. 
Využil svých zkušeností k hájení 
svého vedení a až do konce turnaje 
jej nepustil. Neprohrál jedinou partii, 
a i když získal pouze jedinou další 
výhru, stačilo mu již zmiňovaných 
8,5 bodu na samostatné první místo 
dokonce s náskokem celého bodu. 
Zápas o titul však opět prohrál. 
V roce 2016 se hrál Turnaj kandidátů 
v Moskvě. I tentokrát skončil Viši 
Ánand vysoko, konkrétně na třetím 
místě. O prvenství se však v po-
sledním kole utkali Sergej Karjakin 
a Fabiano Caruana, kteří byli oba na 
čele se 7,5 body. V této rozhodující 
partii ukázal Sergej Karjakin, kte-
rý v předchozím průběhu ubránil 
mnoho nepříjemných pozic, znovu 
pevné nervy a sehrál svou nejlepší 

partii na turnaji. Díky výhře si zajistil 
právo vyzvat mistra světa. V zápase 
s Magnusem Carlsenem dokázal stej-
ně jako na Turnaji kandidátů skvěle 
bránit horší pozice a dokonce se 
dostal i do vedení, o které však záhy 
přišel. Ve čtyřkolovém tie-breaku 
v rychlejším tempu však na obhájce 
titulu nestačil. 
Ve všech třech turnajích měl tedy ví-
těz skóre +3. Poměr remíz k celkové-
mu počtu partií byl na takto důležitý 
a silný turnaj vždy relativně nízký. 
Z celkových 168 partií (56 v každém 
turnaji) skončilo remízou 105 her. 
Z 63 partií, které remízou neskončily, 
vyhrál pouze v 17 případech černý, 
bílí zvítězili 46×. Úspěšnost černých 
figur navíc stále klesá. V roce 2013 
černí zvítězili desetkrát, v roce 2014 
už pouze čtyřikrát a v roce 2016 
už dokonce pouze 3×. Jak skončil 
letošní Turnaj kandidátů, se dozvíte 
z hlavního článku tohoto vydání. 

 Zuzana Červená  
foto:Vladimir Barsky

Vysmátý Karjakin a zklamaný Caruana na tiskové konferenci po posledním kole TK 2016

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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MISTROVSTVÍ EVROPY

ŠARIČ OBRAL NAVARU A SLAVÍ TITUL
pokračování ze strany 1

Ivan Šarič patří k předním chor-
vatským hráčům, ale k největším 
adeptům na medaili se rozhodně 
neřadil. Svůj šachový vrchol prožil 
v roce 2014, když vyhrál „B“ turnaj 
ve Wijk aan Zee a záhy přidal i ví-
tězství nad Magnusem Carlsenem 
na šachové olympiádě. Evropský 
šampionát ovšem vyšel Šaričovi 
skvěle. Do turnaje vstoupil ziskem 
4,5 bodu z pěti partií a zabrzdil jej 
až Wojtaszek v šestém kole. Šarič 
po prohře dvakrát remizoval a tur-
naj ukončil fantastickým závěrem 
tří výher ze tří partií. 

IVAN ŠARIČ (2657)  
vs. IGOR JANIK (2422) 
Batumi (Gruzie), 19. ME jednotlivců
1. kolo, 17. 3. 2018
[B12] Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Jf3 
e6 5.Se2 Jd7 6.0–0 h6 7.Jbd2 
Je7 8.c3 Dc7 9.b4 g5 10.Jb3 Sg7 
11.Je1 Jxe5 12.dxe5 Sxe5 13.Jd4 
Sxh2+ 14.Kh1 Sd6 15.Jxf5 Jxf5 
16.Sd3 Jg7 17.c4 dxc4 18.Sxc4 
0–0–0 19.De2 g4 20.Sb2 Vhg8 
21.Dxg4 Jf5 22.Dh3 Se5 23.Sxe5 
Dxe5 24.Jf3 Dc3 25.Vfc1 Dxb4 
26.Vab1 Dd6 27.Vc3 h5 28.Kg1 
Vh8 29.Jg5 De7 30.Je4 Vd4 

XABCDEFGHY

8-+k+-+-tr(

7zpp+-wqp+-'

6-+p+p+-+&

5+-+-+n+p%

4-+LtrN+-+$

3+-tR-+-+Q#

2P+-+-zPP+"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

31.Sa6! Budoucí evropský šampi-
on efektně končí partii. 
31…Vxe4 ani jiné tahy nepomá-
hají, například 31…bxa6 32.Vxc6+ 

Kd7 33.Dc3 a černý dostane mat 
nebo přijde o materiál. 
32.Vxc6+ Kd8 33.Dc3 
1–0

Wojtaszek slaví druhé místo. Pol-
ský velmistr nezaznamenal dobrý 
vstup do turnaje, když senzačně 
prohrál hned ve druhém kole. 
Následná série čtyř výher v řadě 
jej ale katapultovala až na první 
stůl, kde se držel do konce turnaje. 

Rozhodující byla především výhra 
na Demchenkem v osmém kole, 
díky které dohnal vedoucí skupi-
nu. Třetí místo si zajistil Sjugirov, 
který si vybudoval dobrou pozici 
v první polovině turnaje a ve druhé 
dokázal odolat tlaku nejvýše nasa-
zených hráčů s ratingem přes 2700.

RADOSLAW WOJTASZEK (2738) 
vs.IVAN ŠARIČ (2657) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
6. kolo, 22. 3. 2018
[D43] Poloslovanská obrana 
dámského gambitu

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 
e6 5.Sg5 h6 6.Sxf6 Dxf6 7.e3 g6 
8.Se2 Sg7 9.0–0 0–0 10.Je5 Jd7 
11.f4 De7 12.Db3 Jxe5 13.fxe5 
Sd7 14.cxd5 cxd5 15.e4 dxe4 
16.Jxe4 Sc6 17.Jf6+ Sxf6 18.Vxf6 
Vad8 19.Vd1 Vd7 20.h4 Vfd8 
21.Dc3 Df8 22.a3 Dg7 23.Vf4 g5 
24.hxg5 hxg5 25.Vg4 f5 26.exf6 
Dxf6 27.Vf1 Dh6 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7zpp+r+-+-'

6-+l+p+-wq&

5+-+-+-zp-%

4-+-zP-+R+$

3zP-wQ-+-+-#

2-zP-+L+P+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

28.d5! Bílý efektně otevírá dlou-
hou diagonálu a tím i cestu k čer-
nému králi, při formování útoku 
navíc využije i nevhodně postave-
nou černou dámu.
28…Sxd5 29.Vf6 Dh5 30.Vg3 Dh7 
30…Dxe2 31.Vg6+ Kh7 32.Vh6+ 
Kxh6 33.Df6+ Kh7 34.Vh3+ Kg8 
35.Vh8# 
31.Sd3 Se4  32 .Vxg5+ Vg7 
33.Vxg7+ Bílý se spokojil se 

Ivan Šarič

Radoslaw  Wojtaszek

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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ziskem figury, nejrychlejší cestou 
k výhře ovšem bylo 33.Dc7!! s tak-
řka studiovým závěrem 33…Vf8 
34.Sxe4 Dh8 35.De7 Vxf6 36.De8+ 
Vf8 37.Dxe6+ Vff7 38.De8+ Vf8 
39.Sd5+ Kh7 40.Vh5# 
33…Dxg7 34.Sxe4 
1–0

Navara do turnaje vstoupil neoče-
kávaně. V prvním kole jen remizo-
val s ázerbájdžánským IM Sadiko-
vem a další dvě kola strávil mimo 
přední šachovnice. Dvě výhry jej 
ovšem znovu posunuly dopředu. 
Následné dvě remízy s hráči 2600 
opět znamenaly mírný propad, ale 
cestu k vrcholu nastartovala výhra 
v šestém kole s GM Abasovem, 
následovaná další výhrou s GM 
Bokem. Po sedmém kole se Navara 
poprvé dostal v průběžném pořadí 
do první desítky. Udržel se tam až 
do desátého kola, ve kterém oslavil 
narozeniny nejlepším možným 
způsobem. Vyhrál a posunul se 

na medailové pozice. Rozhodující 
partii se Šaričem ovšem nezvlá-
dl. Kombinační zápletky střední 
hry vyřešil ještě docela dobře, ale 
překvapivě selhal ve své oblíbené 
disciplíně, totiž věžové koncovce. 

IVAN ŠARIČ (2657)
vs.DAVID NAVARA (2737) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
11. kolo, 28. 3. 2018
[B39] Maróczyho výstavba 
v sicilské

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Sg7 5.c4 Jc6 6.Se3 Jf6 7.Jc3 Jg4 
8.Dxg4 Jxd4 9.Dd1 e5 10.Sd3 d6 
11.0–0 0–0 12.a4 Se6 13.a5 Dd7 
14.Da4 Dxa4 15.Vxa4 Vfc8 16.Jd5 
Sxd5 17.exd5 Ve8 18.Ve1 f5 19.Kf1 
Kf7 20.b4 Vac8 21.Vc1 e4 22.Se2 
Se5 23.g3 Vc7 24.c5 Vec8 25.Sxd4 
Sxd4 26.c6 bxc6 27.b5 c5 28.b6 
axb6 29.axb6 Vb7 30.Vxd4 cxd4 
31.Vxc8 Vxb6 32.Ke1 g5 33.Sd1 

XABCDEFGHY

8-+R+-+-+(

7+-+-+k+p'

6-tr-zp-+-+&

5+-+P+pzp-%

4-+-zpp+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+LmK-+-!

xabcdefghy

33…Vb1 Černý se dostal do pro-
blémů, ale šanci na remízu ještě 
měl. Musel však najít 33…Vb5, 
kde bude mít bílý starosti se svým 
d pěšcem a postup z partie nebu-
de fungovat. 33…Vb5 34.g4 fxg4 
35.Vc4 Vxd5 =
34.g4! Krásný tah, který trhá pěšce 
černého a v konečném důsledku 
zajistí bílému výhru. Partie sice tr-
vala ještě dlouho, ale bílý postup-
ně sebral všechny černé pěšce, 
sám si jednoho uchránil a pohřbil 
s ním naše naděje na medaili. 

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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34…fxg4 35.Vc4 Kf6 36.Vxd4 Ke5 
37.Va4 h5 38.Kd2 Kxd5 39.Sc2 
Vg1 40.Va5+ Kd4 41.Sb3 e3+ 
42.fxe3+ Ke4 43.Sc2+ Kf3 44.Vf5+ 
Kg2 45.Vxg5 Kxh2 46.Vxh5+ Kg3 
47.Sd1 Vg2+ 48.Se2 Vf2 49.Ke1 
Vg2 50.Vd5 Vg1+ 51.Kd2 Va1 
52.Vd4 Va2+ 53.Ke1 Va1+ 54.Sd1 
Kh3 55.Vxd6 g3 56.Kf1 g2+ 
57.Kg1 Vb1 58.Vd2 Vc1 59.e4 Kg3 
60.e5 Vc6 61.Vd4 Vc5 62.Vg4+ 
Kh3 63.Ve4 Vc3 64.e6 Vd3 65.Ve1 
Vd4 66.e7 Vh4 67.Ve3
1-0

DAVID NAVARA (2737)
vs.BENJAMIN BOK (2622) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
7. kolo, 24. 3. 2018
[C50] Uherská obrana a Italská hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.0–0 
Jf6 5.d3 0–0 6.a4 a5 7.Sg5 h6 
8.Sh4 g5 9.Sg3 d6 10.c3 Sa7 
11.Ve1 Je7 12.d4 Jg6 13.Ja3 exd4 
14.Jxd4 h5 15.e5 dxe5 16.Dd3 Jd5 
17.Sxe5 c6 18.h3 Jdf4 19.Dc2 Jxe5 
20.Vxe5 Sb8 21.Ve3 Df6 22.Vae1 
Sd6 23.Sa2 Sxa3 24.Sb1 Dg6 
25.Db3 Df6 26.bxa3 Se6 27.Dc2 
Vfe8 28.Jf3 Kf8 29.Je5 Vad8 30.c4 
Sc8 31.Dc3 Kg8 32.Dxa5 Ve6 

XABCDEFGHY

8-+ltr-+k+(

7+p+-+p+-'

6-+p+rwq-+&

5wQ-+-sN-zpp%

4P+P+-sn-+$

3zP-+-tR-+P#

2-+-+-zPP+"

1+L+-tR-mK-!

xabcdefghy

33.Sf5! Navara v této pozici proká-
zal dobrý taktický postřeh. Zbavil 
se důležitého černého obránce 
a zhoršil i postavení černých věží. 
33…Ved6 Samozřejmě nešlo 
33...Dxf5??, kvůli věži na osmé 
řadě 34.Dxd8+. 34.Sxc8 Vxc8 
35.Jf3 Je6 36.Jxg5 Rozhodující 
taktický obrat, který definitivně 
zajistil bílému bod. 
36…Jxg5 37.Vg3 Bílý dobere jezd-
ce zpět s přechodem do hladce 

vyhrané koncovky s několika pěšci 
navíc. 
37…Kf8 38.Dxg5 Dxg5 39.Vxg5 
Va8 40.a5 h4 41.Vh5 Va7 42.Ve4 
Vd3 43.Vf4 Vxa3 44.Vh7 Ke7 
45.Vfxf7+ Kd6 46.Vxb7 Vxb7 
47.Vxb7 Kc5 48.Vh7 Kxc4 
49.Vxh4+ Kd3 50.Vh5 Kd4 51.g4 
c5 52.g5 c4 53.g6 c3 54.Vh4+ Kd3 
55.g7 c2 56.g8D c1D+ 57.Kh2 
1–0

Pozici druhého nejlepšího Čecha 
turnaje trochu nečekaně získal 
Nguyen Thai Dan Van. Odehrál ná-
ročný turnaj, kde pouze dva sou-
peři měli rating pod 2600. S těžkou 
konkurencí si však Van poradil, 
prohrál pouze jednou v šestém 
kole s velmistrem Fridmanem. 
Výhry nad Bosiocicem v devátém 
a Bartelem v jedenáctém kole jej 
posunuly do páté desítky, navíc se 
umístil čtvrtý mezi hráči do 18 let.

ARTAVAZD R HAYRAPETYAN (2370)
vs.NGUYEN THAI DAI VAN (2517) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
7. kolo, 24. 3. 2018
[D40] Odmítnutý dámský gambit

1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.c4 d5 4.Jc3 c5 
5.e3 cxd4 6.Jxd4 Jc6 7.cxd5 exd5 
8.Se2 Sd6 9.b3 Se5 10.Sb2 Jxd4 
11.exd4 Sd6 12.Dc1 0–0 13.Sa3 
Sxa3 14.Dxa3 Je4 15.Db2 Dg5 
16.Sf3 Ve8 17.Je2 Sf5 18.Vd1 Vac8 
19.0–0 h5 20.Jc1 Vc7 21.Jd3 Vec8 

Van Nguyen

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
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+ 2x16 stran 
fotopřílohy
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s přebalem

Cena 599 Kč
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–  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.
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22.Jb4 Sg6 23.h4 Dxh4 24.Jxd5 
Vc2 25.Da3 

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7zpp+-+pzp-'

6-+-+-+l+&

5+-+N+-+p%

4-+-zPn+-wq$

3wQP+-+L+-#

2P+r+-zPP+"

1+-+R+RmK-!

xabcdefghy

25…Jxf2 Nguyen partii pěkně 
zakončil v nekompromisním kom-
binačním stylu. Bílý král se před 
mohutným útokem černých figur 
nemá kam schovat. 
26.Vxf2 Dxf2+ 27.Kh1 Dh4+ 
28.Kg1 Ve8 29.Db4 Df2+ 30.Kh1 
Ve4 Třešnička na závěr. Hrozí Vh4 
a braní nevychází. 
31.Je7+ 31.Sxe4 Sxe4 32.Vg1 Dh4#
31…Kh7 32.Jxg6 fxg6 
0–1

Štoček prožil pravý švýcarský tur-
naj, kde se silnějšími soupeři pro-
hrával a slabší porážel. Mistrovství 
pro něj přitom začalo velmi naděj-
ně, když po povinné výhře v prv-
ním kole dokázal ve druhém kole 
udržet šestého nasazeného Mame-
dova. Remíza s Hayrapetyanem, 
který se turnajem protrápil a pro 
kterého byla remíza se Štočkem 
posledním bodovým ziskem, před-
znamenala výsledkové potíže i pro 
Štočka. Začal střídat výhry s pro-
hrami. V konečném součtu ovšem 
vylepšil své nasazení i rating. 

JIŘÍ ŠTOČEK (2567)
vs. MERI ARABIDZE (2369) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
6. kolo, 22. 3. 2018
[D37] Odmítnutý dámský gambit 
se Sf4

1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.c4 e6 4.Jc3 
Jbd7 5.e3 a6 6.a4 c5 7.cxd5 exd5 
8.Se2 Sd6 9.0–0 0–0 10.h3 Ve8 
11.Ve1 cxd4 12.exd4 h6 13.Sd3 
Vxe1+ 14.Dxe1 Jb8 15.Se3 Jc6 
16.Vd1 Se6 17.Dd2 Vc8 18.Sf4 

Sxf4 19.Dxf4 Db6 20.Vd2 Dc7 
21.De3 Je8 22.Je5 Jd6 23.Jxc6 
Dxc6 24.Df3 b5 25.axb5 axb5 
26.Vc2 Da8 27.Dd1 Da5 28.Kh2 
Jc4 29.Je2 Db4 30.Dc1 Va8 31.Jf4 
Dd6 32.g3 Db4 33.Ve2 Va6 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+pzp-'

6r+-+l+-zp&

5+p+p+-+-%

4-wqnzP-sN-+$

3+-+L+-zPP#

2-zP-+RzP-mK"

1+-wQ-+-+-!

xabcdefghy

34.Jxd5 Bílý získal pěšce a nako-
nec jej dokázal po dlouhém boji 
uplatnit k výhře. Brát 34…Sxd5 
samozřejmě nelze pro 35.Ve8 se 
ztrátou dámy. 
34…Dd6 34…Sxd5 35.Ve8+ Df8 
36.Sh7+ Kxh7 37.Vxf8 +-- 
35.Df4 Kf8 36.Dxd6+ Vxd6 37.Jc7 
Sd7 38.d5 g6 39.b3 Jb6 40.Vd2 
Ke7 41.Sxb5 Sxb5 42.Jxb5 Vxd5 
43.Vxd5 Jxd5 44.Kg2 Ke6 45.Kf3 
Ke5 46.Ke2 g5 47.Kd3 h5 48.Jc3 
Jb6 49.Je4 f6 50.Jd2 Kd5 51.Jc4 
Jd7 52.b4 f5 53.Je3+ Ke5 54.Jg2 
f4 55.gxf4+ gxf4 56.Jh4 Jf6 
57.b5 Je4 58.Jg6+ Kf5 59.Kd4 f3 
60.Je7+ Kf4 61.Jd5+ Kf5 62.Je3+ 
Kf4 63.b6 Jd6 64.Kd5 Jb7 65.Jc4 
Kg5 66.Jd6 Jd8 67.Jf7+ Jxf7 68.b7 
1–0

Hráčka turnaj nezastihl v dobré for-
mě. Až na výjimku v sedmém kole 
si zahrál jen s ratingově slabšími 
soupeři, navíc příliš často remizo-
val. Ve výsledkové listině se nedo-
stal ani mezi první stovku, navíc 
odepsal asi 15 ratingových bodů.

ZBYNĚK HRÁČEK (2589) 
vs.JERGUŠ PECHÁČ (2440) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
6. kolo, 22. 3. 2018
[C45] Skotská hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jxc6 bxc6 6.e5 Jd5 7.c4 Je7 
8.Sd3 Jg6 9.0–0 Sc5 10.Dh5 0–0 
11.Jd2 d6 12.Je4 

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zp-zp-+pzpp'

6-+pzp-+n+&

5+-vl-zP-+Q%

4-+P+N+-+$

3+-+L+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

1–0 Po tomto tahu se černý vzdal. 
Nemá jak krýt rozhodující útok 
proti svému králi po Sg5 a Jf6+. 
Nepomáhá ani Dh4. 12…Dh4 
13.Dxh4 Jxh4 14.Jxc5 dxc5 15.Se3 

Jiří Štoček

Zbyněk Hráček
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s katastrofální pěšcovou struktu-
rou a technicky prohranou pozicí. 
Kriebel se rozhodl hrát otevřené, 
aktivní šachy a získat co nejvíce 
zkušeností, ale bodově tentokrát 
příliš nezářil. Především jej budou 
mrzet prohry s Muradlim ze čtvr-
tého a Polivanovem z posledního 
kola. Zisk pěti bodů z 11 kol zůstal 
daleko za očekáváním.

TADEÁŠ KRIEBEL (2520)
vs. GIORGI BAGATUROV (2410) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
9. kolo, 26. 3. 2018
[A15] Anglická hra

1.c4 Jf6 2.g3 e6 3.Sg2 d5 4.Jf3 d4 
5.0–0 c5 6.d3 Jc6 7.e4 e5 8.Jbd2 
Se7 9.Kh1 0–0 10.Jg1 Sd7 11.Sh3 
Je8 12.f4 exf4 13.gxf4 f5 14.Jdf3 
fxe4 15.dxe4 Jd6 16.De2 Ve8 
17.Sd2 Sf8 18.e5 Jf5 19.Dd3 Jce7 
20.Vae1 g6 21.Sg2 Sh6 22.Jh3 Jg7 
23.Jf2 Je6 24.Jg4 Sg7 

XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7zpp+lsn-vlp'

6-+-+n+p+&

5+-zp-zP-+-%

4-+Pzp-zPN+$

3+-+Q+N+-#

2PzP-vL-+LzP"

1+-+-tRR+K!

xabcdefghy

25.Jf6+ Bílý zahájil vítěznou 
kombinaci 
25…Sxf6 26.exf6 Jf5 27.Je5 (hrozí 
f7+) 
27…Vf8 28.Jxd7 Dxd7 29.Vxe6 
Pointa, nelze brát dámou pro Sd5 
a černý ztratil figuru i partii. 
1–0

TADEÁŠ KRIEBEL (2520)
vs. ESAT BAGLAN (2341) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
5. kolo, 21. 3. 2018
[C11] Klasická varianta 
francouzské obrany

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.e5 
Jfd7 5.f4 c5 6.Jf3 Jc6 7.Se3 Se7 
8.Dd2 0–0 9.dxc5 Jxc5 10.0–0–0 
a6 11.Df2 b6 12.Jd4 Sd7 13.Kb1 f6 
14.exf6 Sxf6 15.Jxc6 Sxc6 16.Sd4 
Sxd4 17.Dxd4 Df6 18.g3 Dxd4 
19.Vxd4 Vf6 20.Se2 b5 21.Ve1 
Vaf8 22.b4 Jb7 23.Sg4 Kf7 24.Je2 
Jd6 25.Jg1 Jc4 26.Jf3 h6 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7+-+-+kzp-'

6p+l+ptr-zp&

5+p+p+-+-%

4-zPntR-zPL+$

3+-+-+NzP-#

2P+P+-+-zP"

1+K+-tR-+-!

xabcdefghy

Tadeáš Kriebel

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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27.Vxc4! Bílý využil taktického 
obratu k zisku materiální výhody 
a především vyhrané pozice s ak-
tivními figurami proti bezmoc-
ným černým věžím.
27…dxc4 28.Je5+ Kg8 29.Jxc6 
Za věž má bílý dvě figury a ještě 
pěšce e6, kterého černý může 
pokrýt jen za cenu velkých 
ústupků. 
9…g5 29…Kf7 30.Je5+ Ke7 
31.Vd1 Ve8 32.Vd7+ Kf8 33.Va7 
+-- a bílý má skvělou pozici. Čer-
ný musí stále řešit hrozby aktiv-
ních bílých figur a určitě padne 
i některý z pěšců.
30.Sxe6+ Kg7 31.f5 
1–0

Vykouk v první partii překvapil 
remízou s Kravtsivem, ale v dal-
ších kolech se mu již tolik neda-
řilo. Dlouhá rošáda mezi pátým 
a sedmým kolem, kdy prohrál 
tři partie za sebou, jej srazila do-
konce mimo on-line šachovnice. 
Po výhrách v osmém a devátém 
kole se přece jen začal prodírat 
vzhůru, ale porážka od Daniely-
ana jej opět stáhla dolů, což se 
potvrdilo i prohrou v poslední 
partii.

JAN VYKOUK (2445) 
vs. MARTIN GEBIGKE (2132) 
Batumi (GEO), 19. ME jednotlivců
8. kolo, 25. 3. 2018
[B90] Najdorfova sicilská

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jc3 a6 6.h3 e6 7.g4 Jfd7 
8.Sg2 Jc6 9.Jde2 Se7 10.0–0 0–0 
11.f4 b5 12.a3 Sb7 13.Se3 Vc8 
14.Dd2 Jb6 15.b3 Dc7 16.Vad1 
Vfd8 17.f5 Je5 18.fxe6 fxe6 
19.Jf4 Jbc4 20.bxc4 Jxc4 21.Df2 
Jxe3 22.Jxe6 Dxc3 23.Df7+ 
Kh8 24.Jxd8 Vxd8 25.Dxe7 
Dc8 26.Vxd6 Ve8 27.Dd7 Jxf1 
28.Dxc8 Vxc8 29.Sxf1 Sxe4 
30.Vxa6 Vxc2 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+-+-+-zpp'

6R+-+-+-+&

5+p+-+-+-%

4-+-+l+P+$

3zP-+-+-+P#

2-+r+-+-+"

1+-+-+LmK-!

xabcdefghy

31.Sd3 Partii zakončil bílý ele-
gantně, nic na tom nezmění ani 
fakt, že se černý mohl bránit 
lépe. 
31…Vc1+ 32.Kf2 Sg6 33.Va8+ 
1–0

Z bojů o nejlepší umístění pře-
kvapivě rychle vypadl první na-
sazený Jakovenko. V turnaji sice 
do posledního kola neprohrál, 
ale sedm remíz z deseti partií 
bylo příliš velkou ztrátou. Ne-
povedený výsledek pak završil 
prohrou v posledním kole, která 
mu definitivně vzala i naději na 
zisk vstupenky na světový pohár. 
Z předních šachovnic se v polovi-
ně turnaje vytratil také Ivančuk, 
ale série výher v závěru jej vráti-
la zpět do bojů o elitní desítku. 
Také jemu však naději na dobré 
umístění vzala závěrečná prohra. 
Velmistr Dubov patřil k černým 
koním turnaje, ale v desátém 
kole prohrál s Sjugirovem a od-
sunul se mimo elitní desítku. 
V posledním kole se pak zařadil 
k zástupu favoritů, kteří prohráli. 
Hodně špatný turnaj zažil Pono-
marjov. Prohrál hned v prvním 
kole a celý šampionát se trápil 

mezi ratingově slabšími hráči, 
se kterými spíše remizoval než 
vyhrával. Definitivně jej srazila 
prohra v devátém kole s Pashi-
kianem. Dvě závěrečné výhry vy-
lepšily jeho umístění jen drobně.

ME jednotlivců hrál také v Če-
chách dobře známý Sergej Mov-
sesjan. Uhrál sice solidních +1, 
avšak spokojen pravděpodobně 
nebude. Pro hráče, jenž měl 
v minulosti rating přes 2700, 
je +1 málo, zvláště když neměl 
žádného soupeře s ratingem 
přesahující 2600. Zahrál si také 
se dvěma českými hráči. S Jiřím 
Štočkem i Thai Dai Van Nguy-
enem remízoval.

Medailisté ME 2018
Poř. Tit. Jméno Fed. Elo Body

1. GM Saric Ivan CRO 2657 8,5

2. GM Wojtaszek Radoslaw POL 2738 8,0

3. GM Sjugirov Sanan RUS 2652 8,0

Konečné pořadí Čechů

Poř. Tit. Jméno Elo Body rtg+/-

14. GM Navara David 2737 7,5 -1,2

44. IM Nguyen Thai Dai Van 2517 7,0 22,4

71. GM Stocek Jiri 2567 6,5 2,2

116. GM Hracek Zbynek 2589 6,0 -14,5

190. IM Kriebel Tadeas 2520 5,0 -18,3

247. FM Vykouk Jan 2445 4,0 -24,0

Milan Boháček
Foto: FB profil ME jednotlivců

Sergej MovsesjanVasil Ivančuk

http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fed=CRO&turdet=YES&flag=30&snr=26
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=25&fed=CRO&turdet=YES&flag=30&fedb=CRO
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fed=POL&turdet=YES&flag=30&snr=2
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=25&fed=POL&turdet=YES&flag=30&fedb=POL
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&snr=29
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&snr=3
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&snr=126
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&snr=95
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&snr=79
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&snr=124
http://chess-results.com/tnr295754.aspx?lan=5&art=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&snr=165
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TURNAJ KANDIDÁTŮ 

C&C, CARLSENA VYZVE CARUANA
Neuvěřitelné zápletky nabídly 
poslední partie Turnaje kandidá-
tů. Tři kola před koncem přišel 
Caruana o samostatné vedení, 
americký velmistr však neztratil 
nervy, vyhrál obě poslední partie 
a zajistil si první místo s bodo-
vým náskokem na Mamedjarova 
a Karjakina.

Úvodního slova se v závěrečné 
kapitole turnaje ujal Kramnik. 
V desátém kole porazil trápícího se 
Aronjana a bojovnost jej neopus-
tila ani v následujících partiích. 
Zkušený ruský velmistr bavil di-
váky až do posledního kola, přes-
tože další rezultativní výsledek 
nepřidal a turnaj zakončil čtyřmi 
remízami. „Tak nějak to vypadá, 
že tohle není můj turnaj… Udělal 
jsem chyby, jistě, nepochybně, ale 
mít trochu víc štěstí…,“ postěžoval 
si Kramnik na jedné z posledních 
tiskových konferencí. Aronjan 
prohrou s Kramnikem jen potvrdil 
mizernou formu. Prohrál i další 
partii s Karjakinem a nakonec ješ-
tě jednu s Caruanou. Jistě uvítal, 
že se nemusel v posledním kole se 
So dlouho trápit a rychlou remízou 
pro něj katastrofální turnaj koneč-
ně skončil. Ani So nebude se svým 
výkonem zvlášť spokojen, ale po 

otřesném vstupu do turnaje aspoň 
v závěru neprohrál. 
Fantastická bitva, která bohužel 
rozhodovala pouze o umístění 
v zadní části tabulky.

VLADIMIR KRAMNIK (2800) 
vs. LEVON ARONJAN (2794)
Berlín, Turnaj kandidátů 2018
10. kolo, 22. 3. 2018
[C50] Uherská obrana 
a Italská hra
Komentuje: GM Štěpán Žilka 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.Jc3 
To jsem se odnaučil už někdy v de-
víti letech. V době, kdy ale špičkoví 
hráči drží rovnováhu v jakémkoliv 
zahájení, se dá hrát prakticky co-
koliv. Na turnaji jsme mohli vidět 
tvrdou bitvu v ruské obraně s De2 
a další odepsané varianty, které 
vytvořily velmi zajímavou hru.
4…Jf6 5.d3 a6 6.Jd5 Pozvánka do 
symetrické pozice není vždy myš-
leno jako nabídka remízy.
6…Jxd5 7.Sxd5 d6 8.Se3 Sxe3 
9.fxe3 

XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7+pzp-+pzpp'

6p+nzp-+-+&

5+-+Lzp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+PzPN+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-+QmK-+R!

xabcdefghy

Zajímavé, jak se v čase mění chá-
pání této pěšcové struktury a též 
co s ní udělá jedno tempo navíc. 
Většinou má takto zdvojené pěšce 
spíše černý a kdo občas sleduje 

Fabiano Caruana

kramnik vs. Aronjan
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přenosy na chess24, ví, že Peter 
Svidler často říká, že to je pro 
stranu s dvojpěšcem nevýhodné. 
I enginy v tom mají celkem jasno. 
Dříve jsem to bral spíš opačně, že 
hra na volném f-sloupci a pokrytá 
centrální pole jsou hodnotnější, 
strana s dvojpěšcem ale může mít 
vážné problémy s tím pěšce kdy-
koliv v budoucnu rozhýbat.
9…O-O 10.O-O Jb8 To vypadá na 
první pohled hloupě, černý má 
ale dost času a chce získat trochu 
prostoru na dámském křídle ta-
hem c6.
11.b4 Stejně tak bílý nechce střel-
cem blokovat b-pěšce a bojuje 
o prostor v celkem vyrovnané 
pozici.

11…Jd7 12.Dd2 c6 13.Sb3 a5 
14.a3 Jf6 Tady a v dalších tazích 
černý mohl odlehčit svému králi 
výměnou na b4 a na a1, působí to 
ale jako značný ústupek na křídle 
opačném, kde by se bílý dostal 
k výhodě jak slepý k houslím.
15.h3 h6 16.Vab1 Přiostřuje se, 
bílý opouští pozice na dámském 
křídle a bude se soustředit výhrad-
ně na útok proti černému králi.
16…b5 17.Dc3?! To působí poně-
kud zvláštně, dáma jde na část 
šachovnice, kde má převahu čer-
ný. Také se vzdaluje od důležitého 
f-sloupce.
17…Sd7 18.Vf2 Db6 19.Ve1 Stoc-
kfish doporučuje Dd2, což ale zřej-
mě nebyl  smysl posledního tahu 
dámou bílého.

19…Vfe8 20.Jh4 Dalo se hrát 
i okamžité g4 s divokou hrou při-
bližně v mezích rovnováhy.
20…c5 21.Vef1! Musím dát vy-
křičník, i když pro počítač je to 
jen jeden z mnoha nudných tahů 
vedoucích k vyrovnané hře.
21…cxb4 

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+-+l+pzp-'

6-wq-zp-sn-zp&

5zpp+-zp-+-%

4-zp-+P+-sN$

3zPLwQPzP-+P#

2-+P+-tRP+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

22.De1! A je to tady, bílý vše 
připravil k prudkému útoku na 
královském křídle a celkem opráv-
něně se u toho tváří, že černý 
nemůže jen tak slepě pokračovat 
v požírání jeho pěšců na dámském 
křídle.
22…d5 23.axb4 Pro mě velmi dob-
ře srozumitelný tah. Bílý sice na 
dámském křídle tahá za kratší část 
provazu, nic ho ale ještě nenutí na 
této části šachovnice spálit všech-
ny mosty.
23…dxe4 24.bxa5 Opět přirozená 
volba, dámské křídlo nyní vydrží 
déle a střelec na b3 se ještě dlouho 
nebude muset bát o své zdraví.
24…Vxa5

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+l+pzp-'

6-wq-+-sn-zp&

5trp+-zp-+-%

4-+-+p+-sN$

3+L+PzP-+P#

2-+P+-tRP+"

1+-+-wQRmK-!

xabcdefghy

25.Jg6!? Ne příliš intuitivní tah, 
bílý se ale bojí toho, že by mu čer-
ný král mohl po několika obětech 
utéct přes f8 a e7. Zdravěji na mě 
působí dxe4, stále jaksi nemám Levon Aronjan

Vladimir Kramnik
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potřebu v pozici s rovným materi-
álem a iniciativou přejít do totální-
ho chaosu. 
25…Se6 26.Jxe5 

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+-+pzp-'

6-wq-+lsn-zp&

5trp+-sN-+-%

4-+-+p+-+$

3+L+PzP-+P#

2-+P+-tRP+"

1+-+-wQRmK-!

xabcdefghy

26…exd3! Po 26…Sxb3?? by přišlo 
27.Vxf6 gxf6 28.Dg3+ Kh8 29.Jd7 
Db7 30.Jxf6 s výhrou bílého, přes-
tože má momentálně celou věž 
míň!
27.Vxf6 gxf6 28.Vxf6 d2! Jediný 
správný tah, i když ne příliš těžký. 
Odlákání bílé dámy s protihrou na 
první řadě by nikoho moc překva-
pit nemuselo.
29.Dg3+ 

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+-+p+-'

6-wq-+ltR-zp&

5trp+-sN-+-%

4-+-+-+-+$

3+L+-zP-wQP#

2-+Pzp-+P+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

29…Kf8 29…Kh7 vyvrací fantastic-
ké c4 s hrozbou 30.Sc2+!
30.Vf1 30…Va7 31.Jg6+ Toto je 
podle stroje pořád v celku nudná 
remíza. Někdy by si to měl Stoc-
kfish zkusit na živo, aby viděl, že 
to není takové snadné.
31…Kg7 32.Jf4+ Kh8 33.Jh5 f6 
34.Jxf6 Šachovnici ovládá chaos, 
enginy si ale celkem spokojeně 
vrní kolem 0.00 a nemají příliš po-
třebu měnit názor.
34…Vf8 35.Df4 Vh7 36.De5 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-+-+r'

6-wq-+lsN-zp&

5+p+-wQ-+-%

4-+-+-+-+$

3+L+-zP-+P#

2-+Pzp-+P+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

36…Dc7?? Mělo se stát Vg7 s ja-
kousi dynamickou rovinou, kde 
ale přeci jen riskuje víc černý, 
který musí přesně vykrývat různé 
hrozby bílého.
37.Je8+
1-0

Pořádnou zápletku př ineslo 
12. kolo, kde prohrál vedoucí 
Caruana i druhý Mamedjarov. Ca-
ruana navíc prohrál s Karjakinem 
a dovolil mu srovnat se s ním na 
vedoucí pozici. Dvě kola před kon-
cem tak mělo teoretickou šanci 
na vítězství pět hráčů, které dělilo 
jen půl bodu. Kromě Caruany, 
Karjakina a Mamedjarova se v této 
skupině nacházeli ještě Griščuk 
a Ding. Griščukovi však závěr tur-
naje nevyšel. Prohrál v posledních 
dvou kolech, právě s Mamedja-
rovem a Caruanou. Ding se stal 
remízovým králem turnaje, ale 
právě výhrou nad Mamedjarovem 
nečekaně výrazně zasáhl do boje 
o nejvyšší příčky a zkazil svému 

Alexander Griščuk

Šachrijar Mamedjarov
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soupeři den: „Když jsem prohrál 
s Ding Lirenem, bylo to pro mě 
jako nějaká katastrofa, ten den pro 
mě nebyl jednoduchý,“ vyjádřil se 
na tiskové konferenci Mamedjarov. 
V konečném pořadí obsadil Ding 
čtvrté místo. 

Mamedjarov s Caruanou ovšem 
ukázali, že turnaj nevedli náho-
dou a v předposledním kole oba 
vyhráli. Caruana si tím vzal zpět 
vedoucí pozici, Mamedjarov se 
s Karjakinem srovnali na druhém 
místě s půlbodovou ztrátou. Sám 

Caruana později přiznal, že mu 
prohra pomohla se lépe soustředit 
na další partie: „Prohra mi oprav-
du hodně pomohla, protože jsem 
chtěl udržet vedení a byl jsem proto 
v předešlých partiích hodně ner-
vózní. Po prohře jsem se před další 
partií cítil mnohem lépe. Nebyl 
jsem šťastný z porážky, ale turna-
jová situace byla stále dobrá.“ 
Jediným rezultátem posledního 
kola bylo vítězství Caruany nad 
Griščukem. Caruana výhrou potvr-
dil první místo, které získal s bo-
dovým náskokem na Mamedjarova 

s Karjakinem. Celkem uhrál ame-
rický velmistr devět bodů ze 14 
možných. Prohrál pouze s Kar-
jakinem, ale přední příčky držel 
od prvních kol a rozhodně ukázal 
velkou vůli a touhu po vítězství. 

Mamedjarov se musel smířit s dě-
leným druhým místem. Podobně 
jako vítěz prohrál jen jednou, 
ale vyhrát se mu podařilo pouze 
třikrát. Naopak Karjakin zcela 
zapomněl na otřesný úvod a užil 
si vynikající druhý poločas. Od 
sedmého kola vyhrál čtyři partie, 
přidal čtyři remízy a dvě kola 
před koncem turnaje se dostal do 
vedení společně s Caruanou. Závě-
rečné remízy ovšem stačily jen na 
dělené druhé místo. 

Turnaj kandidátů 2018
Elo Fed. BodyPerfo

1. GM Fabiano Caruana 2784 USA 9,0 2888
2. GM Sergej Karjakin 2763 RUS 8,0 2839
3. GM Š. Mamedjarov 2809 AZE 8,0 2832
4. GM Ding Liren 2769 CHN 7,5 2817
5. GM Vldimir Kramnik 2800 RUS 6,5 2755
6. GM A. Griščuk 2767 RUS 6,5 2759
7. GM Wesley So 2799 USA 6,0 2734
8. GM Levon Aronjan 2794 ARM 4,5 2651

Milan Boháček
foto: web turnaje

Sergej Karjakin

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

K N I H Y  P R A Ž S K É  Š A C H O V É  S P O L E Č N O S T I

Salo
Flohr
Měl jsem bojovat!
Biografie a partie Salo Flohra 
a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné



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

29. 3. - 2. 4. 18
Tbilisi. ME v rapid a bleskovém 
šachu žen. 
fide.com

30. 3. – 1. 4. 2018
Olomouc. Turnaj přátelství. 9 kol, 
2× 60 min. A – Otevřený KP ŠSOK 
mužů, žen, seniorů (nar. 1958 
a starší), H20, D20 (nar. 1999 
a ml.), H18, D18 (nar. 2001) – pro 
hráče s národním ELO minimálně 

1 700. B – Otevřený KP ŠSOK kate-
gorií H16, D16 (2003 a ml.), H14, 
D14 (2005 a ml.), H12, D12 (2007 
a ml.), H10, D10 (2009 a ml.) – pro 
hráče do 1 699 ELO. V obou turna-
jích mohou startovat hráči všech 
věkových kategorií i z jiných krajů.
Richard Biolek, Tel.: 725 877 819
biolci@volny.cz

30. 3. – 2. 4. 2018   
Praha. Velikonoční amatérský 
OPEN turnaj. 6 kol švýcarským sys-
témem, 120 min. na partii pro každé-
ho hráče, se zápočtem na ELO FIDE.
Miroslav Steimar, Tel.: 704049330
migast@centrum.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. Závěreč-
né 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, Tat-
ran 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-Mís-
tek vs. Labortech Ostrava, Morav-
ská Slavia Brno vs. GASCO Pardu-
bice, 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 Par-
dubice 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. finá-
lový turnaj.
Radim Krupa, Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz

7. 4. 2018
Šenov u Ostravy. Open Šenov. 
6. turnaj v rámci Rapid tour Ost-
ravský koník hraný zároveň jako 
Přebor Ostravy dospělých a mlá-
deže v rapid šachu 2018. Švýcarský 
systém, 9 kol, řízeno počítačem, 
tempo hry 2 × 12 min. + 3 sec. na 
tah.
Miroslav Kozel
miroslav.kozel@seznam.cz 
Tel.: 604 265 424
www.rapidtour.cz/senov

7. – 20. 4. 2018
Starý Smokovec (Slovensko). Mis-
trovství Evropy žen 2018.
www.europechess.org

8. 4. 2018
2. ligy – 11. kolo.
www.chess.cz

10. 4. – 5. 6. 2018
Praha. Bohnické úterky. Kaž-
dé úterý kromě 1. a 8. 5., od 
18.00, švýcarský systém na 
7 kol, se zápočtem na LOK ČR. 
60 min./30 tahů + 15 min. do kon-
ce partie. Přihlášky do 2.4.
Karel  Hořínek, Tel.: 737 264 887
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KALENDÁRIUM

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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