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KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ…
Etická komise
FIDE potrestala
osmnáctiměsíčním distancem velmistra
Soloženkina
za neprůkazné
J. Soloženkin
obvinění ruské
šachistky Bibisary Assubajevové z podvádění. Verdikt je
(nikoliv finálním) vyústěním
již rok trvající kauzy, kdy
Soloženkinova dcera měla
Assuabajevovou nachytat při
podvádění, a následné série
ostrých článků a vyjádření na
internetu z obou stran.
Pozoruhodné kauzy se chopili
i šachoví mecenáši, když jedním z poněkud bizarních navrhovaných řešení sporu byl pokus o organizaci zápasu mezi
oběma sokyněmi. Dvousečnost obvinění z podvádění je
součástí striktních regulí FIDE
pro podobné situace a ostrý
exemplární trest vyvolal vlnu
solidarity v otevřeném dopisu na podporu trenéra ruské
reprezentace, jenž podepsala
řada předních ruských hráčů.
Výbušná kauza bude mít už
v nejbližších dnech zřejmě
dohru až u ruského civilního
soudu, kde rodina Assuabajevové požaduje satisfakci za
psychickou újmu ve výši 2 milionů rublů.
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AUTO NEBO KNIHU
Na i n te r n e tové
a u kc i L SA K s e
tento týden prodal
reprint knihy Alfonso X el Sabio:
„LIBROS DEL
A X E D R E Z , DADOS ET TABLAS“
za závratných 4 500 eur. Reprint
z roku 1987 je sice krásně vyveden
a svázán v kůži, ale přece jen byl
vydán v nákladu 2 200 kusů a nejde tedy o žádnou raritu... Koupili
byste si radši antikvární knihu
nebo ojeté auto?

FRÝDEK-MÍSTEK ZNOVU NA KONI
Vítězem české extraligy mládeže
se ve Vlachovicích stalo družstvo
Frýdku-Místku. Moravskoslezská líheň šachových talentů tak

Vítězný mančaft frýdecko-místeckých

dokázala vydobýt titul nazpět
od Šachlubu Klatovy, i když zisk
titulu rozhodně neměla ve svých
rukou – až v posledním kole jim
pomohlo družstvo Polabin, jenž
sesadilo Klatovy na stříbrnou
příčku a samo si zajistilo bronzové
medaile. Bojovalo se také o udržení v nejvyšší soutěži, elitní mládežnickou soutěž opouští České
Budějovice, Kuřim, Karlovy Vary
a Oaza Praha.

MEMORIÁL VUGARA GAŠIMOVA

NAVARA MEZI VLKY

Sestava letošního superturnaje
v ázerbájdžánském Šamkiru musí
lahodit gustu každého šachového
fanouška. Carlsen, Mamedjarov,
Karjakin… a Navara. Po delším
čase se česká jednička představuje na turnaji nejvyšší třídy
a zvučným jménům svých protivníků rozhodně nehodlá dát nic
zadarmo.
Pokračování na str. 4

Česká jednička David Navara
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MIMOZEMŠŤAN ŽILKA

Český velmistr
Štěpán Žilka zanechal pokeru a ve
své novomalínské
dílně poslední tři
roky programoval
mobilní aplikaci Alien Chess (mimozemské šachy). Jak se mu psaní programu povedlo můžete sami
vyzkoušet na Google Play.

VAN NGUYEN V MAĎARSKU

Na Jarním budapešťském festivalu
bojuje nejmladší
český šachový
velmistr Nguyen
Thai Dai Van. Po
sedmi kolech je
Z. Abdumaliková zhruba na svém
na 26. pozici. Na čele turnaje je
vedle vedoucího Estonce Kulaotse
se 6,5 bodu jen o půlku zpět ani ne
18letá Kazaška Abdumaliková.

ZWARDOŃ VEDE GRAND PRIX

Suverénním stoprocentním výkonem 9/9 bodů
na rapid turnaji
v Bohuslavicích
navýšil Vojtěch
Zwardoń své
Vojtěch Zwardoń vedení v průběžném pořadí Grand Prix v rapid
šachu ČR. Po sedmi turnajích
má náskok 145 bodů na druhého Vladimíra Sergejeva (275 b.),
třetí místo s odstupem 45 bodů
drží GM Petr Neuman. Vítězem
dalšího turnaje Grand Prix souběžně hraného ve Znojmě se stal
Marek Malý.

V ŠARJAHU VÍTĚZÍ ÍRÁN

Silně obsazený open ve třetím
největším městě Spojených
arabských emirátů se stal kořistí
teprve sedmnáctiletého Íránce
Maghsoodloo. Prvenství vyfoukl

celé plejádě zkušenějších hráčů
včetně takových
es, jako jsou Hao
Wa n g , A rk a d ij
Naiditsch či Pavel
Eljanov. Znovu
P. Maghsoodlo
tak potvrdil, že
se z Íránu stává šachová velmoc,
která je schopna nejen zajistit
organizaci šachových akcí světového měřítka, ale také produkovat
velmi silné hráče.

ZEMŘEL JAN MACÍČEK

V sobotu 31. března zemřel ve věku
58 let známý
moravskoslezský
š a c h ov ý t re n é r
mládeže Jan Macíček, který stál
Jan Macíček
zejména u zrodu
Beskydské šachové školy. Čest
jeho památce.

ŠACHOVÉ MLÁDÍ VYBOJOVALO EXTRALIGU
Mládežnické družstvo 1. Novoborského šachového klubu vyhrálo
1. ligu mládeže. Jedenáct kol sezóny 2017/2018 prošli Novoborští
bez porážky a druhý Spartak Ústí
n. Labem předčili o tři zápasové
body. Kromě oslav čeká úspěšný
tým i podzimní postup do extraligy mládeže České republiky.
Náročná sezóna odstartovala již
na podzim, úvodní kola prošli
mládežníci s velkou jistotou
a usadili se do čela tabulky. Potvrzení podzimní formy přišlo v lednu, ale dlouhá přestávka zvýšila
tíhu zodpovědnosti do závěrečných utkání dubnového trojkola,
takto blízko senzaci novoborští
mladíci ještě nebyli.
„Naše poslední soupeře jsme
nepodcenili a přesvědčivě jsme
porazili Litoměřice 4:2, Libštát
4,5:1,5 a Jablonec také 4,5:1,5,“
konstatoval po úspěšném závěru
trenér týmu Jiří Jína. Jedenáct
2

Jína, Paulus, Hurtík; Šulc (host), Papoušek, Habenicht, Hofman

zápasů a jedenáct výher zasluhuje
absolutorium. „Soutěž jsme vyhráli zaslouženě, náš tým byl celistvý
a podával stabilně velmi dobré
výkony,“ hodnotí Jiří Jína. Sestava
Václava Paulus, Kryštof Hofman,
Jakub Šulc, Matěj Hurtík, Martin
Habenicht, Julián Přenosil, Tomáš
Sichrovský a Michal Papoušek
předvedla výborný výkon, všichni
přispěli velkým dílem k úspěchu.

Premiérový postup mládežnického týmu do extraligy mládeže
České republiky bude nyní čas
řádně oslavit, zároveň již přicházejí první plány do nové sezóny.
„Do české elitní osmičky chceme
vstoupit v sestavě, která si to
vybojovala,“ předesílá manažer
týmu Přemek Hofman.
Petr Boleslav
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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

MEMORIÁL VUGARA GAŠIMOVA

NAVARA MEZI VLKY

pokračování ze strany 1

výborné šance pozici zablokovat,
nebo volí 41…dxe4 42.Sb2, kdy
sice stojí na pohled přitažlivěji,
ale se slabinou na e4 se nedá tak
snadno pohnout kupředu
41…fxe6 42.Sf1? Teď se jezdci urvou z řetězů.
42…Jxf2? Téměř přesně! Čínský
velmistr ale najde uzoučkou cestu
k remíze!
Vyhrávalo přirozené 42…Jg4
s pointou 43.f3 Db8! Jediný způsob, jak zabránit černé dámě v matovém útoku, je 44.Db2 Dxg3+
45.Dg2,

Náš nejlepší šachista David Navara
se během let vypracoval z mladého
nebezpečného hráče na staršího (odpusťte prosím drzost mládí) nebezpečného hráče, který je schopen za
šachovnicí čelit komukoliv a bojuje
až do poslední šance. Když odřekl
účast Vladimir Kramnik, jenž si za
svůj až nemístný apetit po krvi na
Turnaji kandidátů vysloužil přiléhavou přezdívku opilý kulometník,
a nahradil jej solidní Wojtaszek,
přirozeně pak před turnajem přebral pozici nejbojovnějšího hráče
turnaje.
Pražského rodáka sice v rozmařilé
náladě zastihnete jen stěží a místo
násilí vás spíše zahanbí chytrou
slovní hříčkou, ve světě 64 polí
je ale stejně nekompromisní jako
slavný pokořitel Garriho Kasparova.
Turnaje na počest Vugara Gašimova,
tragicky zesnulého hráče top 10,
se z nejvyšších pater ELO žebříčku
účastní mistr světa Carlsen, domácí
hvězda Mamedjarov, Rus Karjakin,
Číňan Ding či Nizozemec Giri – a to
jsme pořád v první světové desítce!
Elitní mix doplnili ještě Radjabov,
Mamedov, Navarův klubový kolega
Wojtaszek a exmistr světa Topalov.
Konkurence je mimořádně tvrdá,
ale paradoxně v prvních třech kolech se neurodil žádný rezultativní
výsledek. Navarovi dobře vycházela
domácí příprava – černými figurami
bez větších problémů udržel na
uzdě mistra světa Carlsena či jeho
exvyzyvatele Karjakina – ačkoliv
také nedokázal bílými figurami zasadit žádný úder. Velmi dobré šance
na body měl v úvodních kolech
Veselin Topalov, ale kdysi neomylný
zabijácký instinkt ztraceného syna
světového šachu (v minulém roce
odehrál jen hrstku vážných partií)
se ukázal být v kritických momentech poněkud rezavým.
4

Polák Wojtaszek dorazil na poslední chvíli.

LIREN DING (2778)
vs. VESELIN TOPALOV (2749)
Šamkir (Ázerbájdžán)
Memoriál Vugara Gašimova
3. kolo, 21. 4. 2018
[D45] Poloslovanská

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzpk'
6-+-+lsn-+&
5+qsNp+-+p%
4-+pzPn+-zP$
3wQ-+-zP-zP-#
2-+-+-zPL+"
1+-vL-+-mK-!
xabcdefghy

41.Jxe6? Je zvláštní, že hned prvním tahem po časové kontrole se
Ding dopustil vážné chyby. Černá
kavalerie nyní zesílí do monstrózních rozměrů.
Rozumnější bylo centrálního jezdce zlikvidovat. Po 41.Jxe4 může
černý buď dobrat druhým koněm,
po čemž bílý znovu likviduje
a s různobarevnými střelci má

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+p%
4-+pzPn+nzP$
3+-+-zPPwq-#
2-+-+-+Q+"
1+-vL-+LmK-!
xabcdefghy

Topalov však v této pozici nedohlédl
rozhodující 45…De1!,kdy díky
visícímu střelci černému zůstane
obrovská materiální převaha.
43.Kxf2 Je4+ 44.Ke2!

Topalovovy šachy pořád stojí za to.
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DAVID NAVARA (2745)
vs. VESELIN TOPALOV (2749)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+p+-+&
5+q+p+-+p%
4-+pzPn+-zP$
3wQ-+-zP-zP-#
2-+-+K+-+"
1+-vL-+L+-!
xabcdefghy

Velmi důležitý tah. Provokuje tah
…c4–c3, po kterém zaprvé pěšec
c3 visí, ale hlavně má bílý políčko
d3 pro střelce (s následnou likvidací bestie e4). Zároveň Topalov
nechce dobírat na g3, ačkoliv by
braní pěšce bylo se šachem, na
g3 totiž chtěla manévrovat černá
dáma po Db5–b8–g3!
44…c3+ 45.Ke1 Db1 Po …Db8 přijde již zmiňované Sd3, proto to Topalov zkouší z druhé strany, jenže
Ding má vždy dostatek obranných
možností.
46.Sg2 Dc2 47.Sxe4+ dxe4 48.Kf1
Černému už nezbyly žádné figurky na útok, samotná dáma na mat
stačit v tomto případě nebude.
48…Kg6 49.Kg1 Kh7 50.Kh1 Kh6
51.Kg1 Kg6 52.Kh1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+p+k+&
5+-+-+-+p%
4-+-zPp+-zP$
3wQ-zp-zP-zP-#
2-+q+-+-+"
1+-vL-+-+K!
xabcdefghy

52…Dd1+ Černý partii zakončil věčným šachem, když si patrně ověřil,
že jediná šance na zesílení, totiž postup králem vpřed, nikam nevede,
kupříkladu: 52…Kf5 53.Df8+ Kg4
54.Df4+ Kh3 55.Df1+= a bílý opakuje tahy na polích f4 a f1.
53.Kh2 De2+ 54.Kg1 Dd1+
55.Kh2 De2+ 56.Kg1 De1+ 57.Kg2
De2+
½
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Šamkir (Ázerbájdžán)
Memoriál Vugara Gašimova
5. kolo, 23. 4. 2018
[A11] Anglická hra

XABCDEFGHY
8-+-+rvl-tr(
7zppwq-+p+k'
6-snp+lsnpzp&
5+-+-zp-+-%
4N+P+P+-+$
3+P+-sN-zPP#
2PvLQ+-zPL+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Domácí Šachrijar Mamedjarov musel
spolknout hořkou pilulku.

Do volného dne po pátém kole
se však stihla seběhnout ještě
celá lavina událostí. Caissa se
nakonec rozhodla odměnit Topalovovu zarputilost a bulharský
bijec nakonec konečně zaskóroval s přespříliš optimistickým
Mamedjarovem. Při dalších 4 remízách se tak posunul do samostatného vedení, jenže bohužel
pro naše barvy to nebyl jediný
úsměv, který šachová bohyně
Bulharovi věnovala.
David Navara rozhodně nepřijel
do Šamkiru na výlet a předvádí
velmi dobrou domácí přípravu –
se svými pozicemi po zahájení
zatím mohl být skoro vždy spokojen. Hluboká příprava proti
Mamedovovi, kter ý čer nými
figurami musel vykličkovat z nebezpečné pozice po Davidově
oběti figury, či proti Karjakinovi,
kdy pro změnu předvedl po oběti
figury famózní hloubku až do
koncovky dokonce černými, si
vybrala daň na energii českého
hráče. Hezkou pozici s vedoucím
Topalovem začal zbytečně komplikovat, dovolil svému soupeři
získat dynamickou kompenzaci
a po dalších ústupcích nakonec
podlehl.

David získal bílými figurami vynikající pozici – zejména s ohledem
na soupeře. Černý stojí hůře, jeho
figury působí podivným dojmem
(jen se zeptejte věže h8, co si o zvoleném způsobu vývinu myslí) a aktivní protihra nikde, to přesně Topalov nemá rád. Na druhou stranu
je nutno se neukvapit a nedat protivníkovi šanci kolo partie otočit…
20.Dc3? Získává pěšce, ale za
příliš velkou cenu, Sb2 byla mimořádně důležitá figura a Topalovovi
se najednou bude dýchat mnohem
snáze. Správné bylo přirozené
vzetí na b6 a až poté Dc3.
20…Jxa4 Záhadě bílého tahu
příliš nepřidá to, že po 20…Jfd7
stejně bílý nemá nic lepšího než
braní na b6.
21.Dxe5 Sd6 22.Dxf6 Jxb2
23.Dxb2 De7 24.Dc3 Sb4 25.De5
Dg5 26.Db2 Vd8

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7zpp+-+p+k'
6-+p+l+pzp&
5+-+-+-wq-%
4-vlP+P+-+$
3+P+-sN-zPP#
2PwQ-+-zPL+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Černé figurky si povyskočily, ale
samozřejmě za pěšce má černý
5

maximálně jen dostačující kompenzaci, bílá pozice nemá slabiny.
27.a3? Český hráč pozici vzal za
špatný konec, postup pěšců jen
vytváří objekty útoku a ultimátně
dovedl partii do tragického konce.
Klidné 27.De2 s přípravou f2–f4 či
výměny věží po d-sloupci sice není
kdovíjak brilantní, ale pokud bílý
neudělá nějakou vyloženou hloupost, neměl by skoro nikdy riskovat prohru, zatímco pěšec navíc
do koncovky se bude vždy počítat.
27…Vxd1+ 28.Vxd1 Sc5 29.Jf1
Vd8 30.h4 De7 31.Vxd8 Dxd8
Davidu Navarovi se sice povedlo
pozici zjednodušit, jenže kvůli visícímu pěšci a3 nyní neumí účinně
zabránit průniku černé dámy po
d-sloupci, navíc na plánované
32.b4 přijde
32…Dd4!,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+p+k'
6-+p+l+pzp&
5+-vl-+-+-%
4-zPPwqP+-zP$
3zP-+-+-zP-#
2-wQ-+-zPL+"
1+-+-+NmK-!
xabcdefghy

kdy není snadné udělat tah. Braní
na d4 přivádí černého střelce blíže
k poli b2, kde vyrovná materiální
deficit a bílá pozice najednou
začne být nepříjemná.
33.Dc2?! Počítač ukazuje obtížnou
variantu 33.Dd2!, kdy bílý získá tempo jezdcem na protiútok: 33…Dxd2
34.Jxd2 Sd4 35.Jb3 Sb2 36.Ja5! Sxa3
37.b5! a černý překvapivě nezabrání
dalším pěšcovým výměnám – po
…b6 má bílý vždy Ja5–c6 a po 37…c5
38.Jxb7 Sxc4 39.Jd6 Se6 40.Sf1 bílý
úspěšně blokuje přes pole c4. Vidět
tak daleko a přesně je však snadné
jen pro šachisty na bázi křemíku.
33…Se7 34.c5 a5! Nehledě na
materiální deficit je pozice nepříjemná, dámské křídlo bílého
se rozpadá. Po přirozeném krytí
přijde …a5–a4 s dalším …Sf6
a …Db2 či …Dd3–b3 + …axb3. Ani
6

S Veselinem Topalovem došla Davidu Navarovi šťáva.

radikální řešení napětí v partii moc
nepomohlo.
35.bxa5 Sxc5 36.a4 Kg7 37.Jh2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+pmk-'
6-+p+l+pzp&
5zP-vl-+-+-%
4P+-wqP+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+Q+-zPLsN"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

37…Sb3! Dáma se nemůže vzdálit pro slabost bodu f2, jenže pak
černý vyrovná materiál a bílému
zbydou jen horší figury a slabiny.
38.De2 Dxa4 39Jf3 Da1+ 40.Sf1
Dc3 41.Kg2 Sa4 42.Dc4 Ani bez
dam nemá obránce zdaleka vyhráno, dva střelci své oponenty jasně
převyšují.
42…Dxc4 43.Sxc4 Sc2 44.Jd2?
To definitivně prohrává, jedinou
možností bylo 44. e5, ačkoliv dovolit vazbu 44. …Se4 vypadá velmi
nebezpečně. Tah v partii však
vynuceně vede ke ztrátě dalšího
materiálu.
44…Sb4 45.Sb3 Sxb3! David možná doufal, že se Topalov spokojí
s okamžitými zisky a koncovkou
různobarevných střelců po braní
na d2, jenže větší užitek přinese
žně o dva tahy odložit.
46.Jxb3 c5–+ Po …c4 získá černý
ještě jednoho floka a duo jednoduše pomašíruje.

47.Kf3 c4 48.Jd4 Sxa5 49.Jb5 c3
50.Jd4 b5 51.Ke2 b4 52.f4
52.g4 h5! je trochu lepší variace,
ale bílý zhyne na slabinu h4. Král
se přitom nikdy pořádně nemůže
přiblížit pěšci b4 přes pole c4, aby
neutekl volný c-pěšec do dámy.
52…Sb6 53.Jb3 h5!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-vl-+-+p+&
5+-+-+-+p%
4-zp-+PzP-zP$
3+Nzp-+-zP-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Demonstrace síly, bílý se vůbec nemůže pohnout, aby po …Sb6–f2 nepřišel o celé královské křídlo a černý
prostě dojde králem na c4 a vyhraje.
0–1
Stíhací jízdu za rozjetým bulharským velmistrem však započal
Magnus Carlsen. Před volným
dnem se konečně probral z letargie a porazil svého stálého klienta
Wojtaszka. Partie solidního polského velmistra (a vynikajícího
teoretika, dlouholetého člena
týmu Višiho Ananda) s Carlsenem mají poslední dobou stejný
mustr – Carlsen rychle vytvoří na
šachovnici něco drze nestandardního a Polák rychle zkolabuje.
Jen vzpomeňme na památné 6. a3
v Najdorfově sicilské!
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MAGNUS CARLSEN (2843)
vs. RADOSLAW WOJTASZEK (2744)
Šamkir (Ázerbájdžán)
Memoriál Vugara Gašimova
5. kolo, 23. 4. 2018
[B23] Sicilská hra
1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4
Jc6 5.Dd2 Jf6 6.b3

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$ Magnus Carlsen měl v pátém kole konečně důvod ke spokojenosti.
3+PsN-+-+-#
2P+PwQ-zPPzP" XABCDEFGHY kupříkladu 17…exd5 18.exd5 Jd8
19.Sg4. Nemocné černé figurky ne1tR-vL-mKLsNR! 8-+r+k+-tr( jsou s to ubránit svého panovníka
xabcdefghy 7+lwq-vlpzp-' proti primitivnímu zesilování poOriginální koncepce bílého si za- 6p+nzppsn-+& zice, řekněme 19…Kf8 20.Ve2 Kg8
slouží diagram, taková otevřená 5+p+-+-sN-% 21.Vde1 Sf8 22.Ve8 Vb8 23.De3+–
sicilská se jen tak nevidí.
4-+-+PzP-zp$ s vítěznou hrozbou Vxf8+ a De8
6…e6 7.Sb2 a6 8.0–0–0 b5 9.f3 Hra
3+PsN-+-+-# mat. Inu, s věží na h7 se ani není
připomíná anglický útok v různých
moc čemu divit.
sicilských s …e6, pouze bílý střelec 2PvLPwQL+PzP"
1+K+RtR-+-! 17…hxg3 18.hxg3 Sf6 19.Sd3
většinou stává na e3.
9…h5? Výpad …h5 s plánem za- xabcdefghy Vh8 20.g4?! Díky poněkud laxní
hře se Wojtaszkovi téměr podaří
bránit nástupu g2–g4 je v posledních letech velmi populární, v této
konkrétní redakci se ale Carlsenovi
podařilo velmi pěkně vyhmátnout
jeden konkrétní nedostatek.
Nebylo ale nic proti 9…Se7! už
jen proto, že 10.g4 ještě nejde pro
10…Jxg4! se ziskem dámy po …Sg5.
10.Jh3! V běžných variantách jezdec stojí na d4, tady má ale k dispozici mnohem lukrativnější stání.
10…Se7 11.Jg5 h4 Snaží se zabránit posílení jezdcova postavení
h2–h4, jenže toto problémy pozice
neřeší – bílý má k dispozici i tah
f3–f4. Nejspíše bylo nutné zavřít oči
a odrošovat (to lidé, co hrávají …h5,
v podobných variantách opravdu
dělají! Překvapivě není tak snadné
se po g2–g4 probít) či zahrát …Sb7,
ale pozice černého ve mně mnoho
optimismu neindukuje.
12.f4 Sb7 13.Kb1 Vc8 14.Se2 Dc7
15.Vhe1
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Jednoduše, přirozeně. Problém s tahem h4 je také ten, že pěšec je na h4
mnohem slabší než na h5 a špatně
brání tahu g2–g4.
15…Jh7 Vyloženě nezdravý
manévr, ale najít rozumný tah už
není vůbec lehké.
Černý by třeba i chtěl schovat krále 15…0–0, zahrát …Vfd8 a zkusit
prosadit …d6–d5, jenže po prostém
16.Sf3! a Df2 přijde o nebohého
pěšce h4 a návdavkem mu budou
po otevřeném h-sloupci hrozit maty.
16.Jxh7 Vxh7 17.g4?! Jednoduše
likvidační byl úder 17.Jd5!,

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7+lwq-vlpzpr'
6p+nzpp+-+&
5+p+N+-+-%
4-+-+PzP-zp$
3+P+-+-+-#
2PvLPwQL+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy

vyrovnat, i když nakonec to stačit
nebude.
Mnohem lepší bylo 20.Vh1, kdy
černý nemůže na h1 vyměnit,
protože by na krále z boku fičel
pořádný maelstrom, ústup krále
na e7 kráčí do různých úderů Jd5+
počínaje a e4–e5 s otevřením diagonály a3–f8 konče a ani odevzdání h-sloupce tahem …Vg8 není
zrovna dobrý tah kandidát.
20…Jd4 21.Ve3 Kf8 22.Je2 Jxe2
23.Vxe2 To je příliš vyumělkovaný
způsob léta, lépe bylo okamžitě
vyměnit a vzít pod kontrolu pole
e3 pomocí …Dc5.
23…Sc3? 24.Sxc3 Dxc3 25.De3!
Bílá dáma na e3 stojí perfektně,
hrozí výskoky na b6 či a7. Logické
bylo dámu odtlačit pomocí …Dc5,
ale Radek také neměl dobrý den.
25…Vc5
7

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

Formát B5
416 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 599 Kč
Topalov se svým jednočlenným realizačním týmem v osobě Silvia Danailova.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7+l+-+pzp-'
6p+-zpp+-+&
5+ptr-+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+PwqLwQ-+-#
2P+P+R+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

26.e5! Jistěže. Pokud černý drží
pozici zavřenou …d6–d5, pěšcový
válec pokračuje f4–f5, pokud pozici otevře, hned se projeví extrémní
slabost černého krále i právě opuštěné poslední řady.
26…dxe5 27.fxe5 Vh1 Docela
triviálně prohrává, i když černá
pozice je pravděpodobně už za
hranicí rezultativního výsledku.
28.Vxh1 Sxh1 29.Vh2!

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+pzp-'
6p+-+p+-+&
5+ptr-zP-+-%
4-+-+-+P+$
3+PwqLwQ-+-#
2P+P+-+-tR"
1+K+-+-+l!
xabcdefghy

29…Vxe5 Jinak Vh8+ a Dg5+.
8

30.Vh8+ Ke7 31.Da7+ Jestli se
nenajde mat, minimálně bílému
zůstane figura navíc po dobrání
střelce h1.
1–0
Doufáme, že o volném dni David
načerpal co nejvíce sil a ještě ve
druhé půli turnaje řekne své závažné slovo. Odstup od pětičlenného pelotonu remízových králů
je minimální. Na druhé straně
Topalov mnohokrát předvedl, že
umí být jako noc a den – jeho dosavadní výsledek je výborný, ale
turnaj může skončit jak jeho suverénním vítězstvím, tak katastrofou
ve finálních kolech – nebylo by
to poprvé, obzvláště když mu na
záda dýchá namlsaný Carlsen. Na
to, jak všechno dopadne, si ale budeme muset počkat až do dalšího
čísla.
Pořadí po 5. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Veselin Topalov
Magnus Carlsen
Tejmur Radjabov
Liren Ding
Aniš Giri
Rauf Mamedov
Sergej Karjakin
Šachrijar Mamedjarov
David Navara
Radoslaw Wojtaszek

Rating

Body

2749
2843
2748
2778
2777
2704
2778
2814
2745
2744

3,5
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2

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.

IM Tadeáš Kriebel
foto: shamkirchess.com

Nabídka všech publikací na

www.korsach.cz
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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

ŠAMPIONÁT USA

ŽLUTÁ KARTA PRO FABIHO

Ve vedení přeboru Spojených států amerických je Samuel Shankland, vyzyvatel mistra světa Caruana a So jsou o půl bodu zpět.
Ženské mistrovství, tentokrát bez
české účasti, vede překvapení
turnaje Annie Wang. Počtěte si
o ztrátě pěšců, kvalit, figur i pudu
sebezáchovy Fabiana Caruany.
Dvanáctikolový uzavřený šampionát USA je bezpochyby i pro
českého diváka hoden bedlivého
sledování. Ačkoliv tentokrát pod
americkou vlajkou tentokrát neuvidíme hrát Češku Kateřinu Němcovou, která seriózní turnajové
hraní omezila na minimum, pořád
jde o mimořádně silný turnaj s velmi bohatým koloritem účastníků.
Hlavním favoritem mužského
mistrovství je čerstvý vítěz Turnaje
kandidátů a (ještě čerstvěji) superturnaje Grenke v Německu Caruana, ženám na papíře vévodí Irina
Krushová a Anna Zatonskihová.
Spanilá jízda posledních týdnů ve
Fabianu Caruanovi patrně trochu
otupila cit pro nebezpečí. Nastartovat vítěznou mašinérii se mu
podařilo ve druhém kole – novinka,

67.c4? Caruana snad ze setrvačnosti stále hrál na výhru, jinak si jeho
iracionální rozhodnutí odevzdat
pěšce g2 nejde vysvětlit. Paradoxně
zrovna v tento moment mu černý
nabízel remízu, po 67. Vb2 samozřejmě už není moc o co hrát.
67…Jxg2 68.Kd5 Vc8 69.Jb6 Je3+
70.Ke6 Vc6 71.Kd7

Přebor USA vede Samuel Shankland.

kterou dle svých slov letmo zahlédl,
když si v posteli pročítal časopis,
měla na Aleksandra Lendermanna
doslova zabijácký účinek. Trochu
lajdácký (inu, můžeme přece teď
od vyzyvatele mistra světa očekávát hluboké myšlenky a precizní
přípravy!) přístup však tvrdě narazil na černé figury Izorii, který se
precizně bránil, a když se Caruna
v remízové koncovce docela zbláznil, sklidil překvapivé vítězství.

FABIANO CARUANA (2804)
vs. ZVIAD IZORIA (2599)
Saint Louis (USA)
Šampionát USA mužů
4. kolo, 21. 4. 2018
[C53] Italská hra

Počítač má proti některým Caruanovým
nápadům výhrady.

10

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+N+-+-'
6-+rzp-+-+&
5+-+-+-mkp%
4-+-mK-sn-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+K+-+-'
6-sNrzp-+-+&
5+-+-+-mkp%
4-+P+-+-+$
3+-+-sn-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

To asi měla být Caruanova pointa, pokud věž ustoupí, bílý získá
pěšce d6. Jenže kromě braní na b6
s teoretickou remízou (jezdec proti věži remizuje docela snadno) má
propočet ještě horší díru…
71…Jxc4! 72.Kxc6 Ja5+ Pokud
bude bílý krýt věž b7, ve výsledné
pěšcovce jeho jezdec dva volné
pěšce naráz neuhlídá. Jezdcovka
je ale také prohraná:
73.Kxd6 73.Kc7 Jxb7 74.Kxb7 h4
75.Jc4 h3 76.Jd2 Kf4 77.Jf1 d5–+

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

a bílému schází přesně jedno tempo králem – po …d5–d4–d3–d2 se
černý pěšec obětuje pro slávu svého krajního kolegy.
73…Jxb7+ 74.Kd5 Kf4 75.Jc4 h4
76.Jd2 h3 77.Jf1 Jd8
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Zjevně otřesený Američan pak divže neprohrál i se Shanklandem,
když černými zvolil mimořádně
pochybný postup v zahájení
a brzy se ocitnul v mizerné koncovce s pěšcem méně. Neštěstí
však naštěstí pro Caruanu nešlo
v páru, po několika nepřesnostech partii udržel, a dokonce se
v dalším kole dokázal hezkou
kombinační hrou vrátit do boje
o vítězství na druhou příčku po
bok Wesleyho So.

Zviad Izoria zaskočil favorita turnaje.

I tak si ale Shankland solidním
výkonem 4,5 bodu drží po šesti
kolech průběžné vedení. Šestadvacetiletý velmistr rozhodně ví,
jak přežít v jedné kleci s predátory kalibru Caruany, Nakamury
či Soa však se také zúčastnil
americké reality show Kicking
& Screaming, odehrávající se
v džungli na Fidži. Podívejme
se, jak narozdíl od svého soka
dokázal Izoriu porazit pěkným
střelcovým dloubákem.

XABCDEFGHY
8-+-sn-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+-+-%
4-+-+-mk-+$
3+-+-+-+p#
2-+-+-+-+" ZVIAD IZORIA (2599)
vs. SAMUEL SHANKLAND (2671)
1+-+-+N+-! Saint Louis (USA)
xabcdefghy Šampionát USA mužů

Kůň se pomaličku přiblíží ke svému volnému pěšci a nakonec bránícího se jezdce f1 vytlačí:
78.Kd4 Jf7 79.Kd5 Je5 80.Kd4 Jg4
Pole h2 je pod kontrolou a teď už
jen napadnout bílého jezdce.
81.Kd3 Kf3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+K+k+p#
2-+-+-+-+"
1+-+-+N+-!
xabcdefghy

Po …Kf2 pomaže pěšec až do
dámy. Nepříjemný políček!
0–1
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3. kolo, 20. 4. 2018
[D41] Dámský gambit

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-+l+-zp-'
6-+-+p+-+&
5+-zp-+-zP-%
4-+PwqL+-+$
3+-+-wQ-+-#
2r+-+-zP-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

32.Df3+? Jedinou šancí bylo
přejít do koncovky a okamžitě
zaktivizovat věž po Vb1, černému
králi bude v centru až překvapivě
pohodlně.
32…Ke7 33.Vd1 Neúspěchem
končí i pseudoaktivní 33.g6 –
černý monarcha uteče. 33…Va1
34.Df7+ Kd8 35.Df8+ Kc7 36.Df4+
e5–+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-mkl+-zp-'
6-+-+-+P+&
5+-zp-zp-+-%
4-+PwqLwQ-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1tr-+-+RmK-!
xabcdefghy

s pěšcem navíc a pohodlným
postavením Jeho čer ného
veličenstva.
33…Va1 34.Sb1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+lmk-zp-'
6-+-+p+-+&
5+-zp-+-zP-%
4-+Pwq-+-+$
3+-+-+Q+-#
2-+-+-zP-+"
1trL+R+-mK-!
xabcdefghy

Izoria se snaží držet na šachovnici
co nejvíce figur, ale komplikace
pasivním bílým figurkám svědčit
nemohou.
34…Sc6! Ani jedna z černých figur
není dobře na braní a po ústupu 34…Sc6 35.De2 přijde ničivé
35…Dh4! se strašlivými hrozbami
bílému králi.
0–1
Jen pomalu se rozjíždí další americká hvězda Nakamura, který
zatím všechny své partie zremizoval. Obdobně pomalý rozjezd má
ratingová jednička ženského turnaje Zatonskihová. S jedním plusem pořád ztrácí celé tři poloviny
bodu na překvapivě vedoucí Annie
Wangovou, která svým soupeřkám
dovolila jen dvě remízy.
Na půlbodových schůdkách pak
postávají druhá Paikidzeová resp.
třetí Krushová. Vše je ale stále
otevřené – ve zbylých pěti partiích se stále musí rozlousknout
souboje mezi téměř celou špičkou
a v případě dělení prvního místa
11

XABCDEFGHY
8-+Rvlk+ntr(
7zpp+r+pzp-'
6-+-+-+-+&
5+-+P+-wqp%
4-+-sN-zpP+$
3wQ-+-+-+P#
2P+-+-+L+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Vždy ambicióznímu Nakamurovi zatím
křídla schází.

připravující zakrytí e-sloupce,
pravda, i za cenu figury: 25.Ve1+
Je7 26.d6 0–0 27.dxe7 Vxe7. Za figuru má černá tři pěšce, ale hlavně
je její král v bezpečí.
25.Jf5+–

bude následovat divácky atraktivní
rostřel.

XABCDEFGHY
8-+Rvlk+-tr(
NAZI PAIKIDZEOVÁ (2352)
7zpp+r+pzp-'
vs. ANNA ŠAREVIČOVÁ (2281)
6-+-+-sn-+&
Saint Louis (USA)
5+-+PwqN+p%
Šampionát USA žen
4. kolo, 21. 4. 2018
4-+-+-zpP+$
[B11] Caro-Kann
3wQ-+-+-+P#
XABCDEFGHY 2P+-+-+L+"
8-+Rvlk+-tr( 1+-+R+-mK-!
7zpp+r+pzp-' xabcdefghy
6-+-+-sn-+&
5+-+Pzp-wqp% Hrozí mat na g7 a k tomu má bílá
4-+-+-+P+$ i primitivní hrozbu Db4! s myšodlovit dámu po Ve1, Šare3wQ-+-+-+P# lenkou
vičová jen urychlí neodvratitelný
2P+-+NzPL+" konec.
1+-+R+-mK-! 25…Jxd5 26.Sxd5 Vxd5 27.Da4+
xabcdefghy Pro galerii ještě mohla být zahrána
Nemůžeme čtenáře ochudit
i o pěkný útok z dámského turnaje. Zdá se, že se není jak do černé
pozice dostat, a naopak na krále
bílé bude po otevření krajní magistrály foukat, opak je ale pravdou.
23.f4! Právě včas, pozice se výhodně otevře a jezdec bude mít umetenu cestičku na vynikající pole f5.
23…exf4 24.Jd4 De5? Dáma s králem na jednom sloupci bývá jen
velmi zřídka dobrý nápad.
Nad vodou černou drželo jen paradoxní 24…Jg8!
12

Samuel Shankland
Fabiano Caruana
Wesley So
Varužan Akobjan
Hikaru Nakamura
Jaroslav Žerebuch
Zviad Izoria
Jeffery Xiong
Aleksandr Lenderman
Awonder Liang
Ray Robson
Alexander Oniščuk

oběť dámy 27.Da4+ b5 28.Dxb5+!
Vxb5 29.Vcxd8#

XABCDEFGHY
8-+-tRk+-tr(
7zp-+-+pzp-'
6-+-+-+-+&
5+r+-wqN+p%
4-+-+-zpP+$
3+-+-+-+P#
2P+-+-+-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

1–0

IM Tadeáš Kriebel
foto: Lennart Ootes
Šampionát USA žen 2018
Pořadí po 6. Kole

Šampionát USA mužů 2018
Pořadí po 6. Kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Šestnáctiletá Annie Wangová za sebou
nechává mnohem zkušenější soupeřky.

Rating

Body

2671
2804
2786
2647
2787
2640
2599
2665
2599
2552
2660
2672

4,5
4
4
3,5
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Annie Wangová
Nazi Paikidzeová
Irina Krushová
Maggie Fengová
Anna Zatonskihová
Tatev Abrahamjanová
Anna Šarevičová
Jennifer Yu
Sabina-Francesca Foisorová
Akshita Gortiová
Dorsa Derakshaniová
Rusudan Goletianiová

Rating

Body

2321
2352
2422
2243
2444
2366
2281
2367
2308
2252
2306
2306

5
4,5
4
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2,5
2
1
1
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KALENDÁRIUM
17.–30. 4. 2018
Saint Louis (USA). Šampionát
USA. Národní šampionát Spojených států amerických za účasti
nejužší šachové špičky Caruany,
Nakamury a Soa.
www.uschesschamps.com

28. 4. 2018
Nymburk. Turnaj o pohár starosty města Nymburk. Švýcarským systémem na 9 kol tempem
2 × 15 minut + 3 s/tah.
Jiří Sobotka
Tel.: 774 637 671

18.–28. 4. 2018
Shamkir (AZE). Memoriál Vugara
Gašimova. Superturnaj s účastí
mistra světa Carlsena i české jedničky Davida Navary.
www.shamkirchess.com

28. 4. 2018
Brno. Přebor Brna družstev
v bleskovém šachu. Švýcarským
systémem, příp. každý s každým
tempem 2 × 5 minut.
Michal Šípek
Tel.: 602 822 769
jezdcijundrov@seznam.cz
www.jezdcijundrov.mzf.cz

19. 4. – 14. 6. 2018
P r a h a . Rej f í ř ů v m e m o r i á l
2018 – přebor Prahy jednotlivců
2018. 15. Ročník tradičního turnaje, hrací dny čtvrtek od 17.30, systém švýcarský na 9 kol tempem
90 minut na partii s bonusem
30 sekund na tah.
Jaroslav Illetško
Tel.: 723 888 486
26. 4. – 1. 5. 2018
Karlovy Vary. Open Karlovy Vary.
Otevřený přebor Karlovarského
kraje. Švýcarským systémem na
8 kol tempem 90 min. + 30 s/tah.
Tomáš Lorenc
Tel.: 724 602 435
lorenc.t@seznam.cz
28.4. 2018
Pardubice (loď Arnošt). O Pardubickou kotvu. Švýcarským
systémem na 9 kol tempem
2 × 12 minut + 3 s/tah.
Vladimír Dudek
Tel.: 602 421 067
www.polabinychess.eu

28.–29. 4. 2018
Vyškov. MČR v šachu dětí do
8 let. Děti narozené v roce 2010
a mladší, podmínkou účasti je aktivní registrace v ŠSČR.
Radka Slepánková
Tel.: 730 900 559
radka.slepankova@seznam.cz
www.chess.cz
www.sachykv.cz
28. 4. – 6. 5. 2018
Ostrava. Mezinárodní šachový
festival. Otevřené mistrovství ČR
mužů, turnaje v klasickém šachu,
rapidu, blesku a holanďanech.
Marek Jelínek
Tel.: 603 525 566
marek@ostravskykonik.cz
www.ostravskykonik.cz
29. 4. 2018
Boskovice. Černohorský soudek.
Jubilejní 20. ročník turnaje čtyřčlenných družstev, hraný jako otevřený přebor JmŠS v rapid šachu

družstev. Švýcarský systém na
9 kol, 2 × 15 minut.
Milan Boháček
boskosachy@seznam.cz
www.boskosachy.cz
5. 2018
Týn nad Vltavou. Májový turnaj
v rapid šachu. Švýcarským systémem na 7 kol.
Ladislav Král
Ladak1@seznam.cz
www.nss.cz
3. 5. 2018
Katowice. O Pohár Prezidenta
Města Katowice. Přebor Slezska
a Katowic v bleskovém šachu jednotlivců a družstev. Švýcarským
systémem na 13 kol tempem
2 × 3 minuty + 2 s/tah.
Tel.: +48 608 023 537
hetman.katowice@gmail.com
www.chessarbiter.com
5. 5. 2018
Brno. Přebor Brna jednotlivců
v bleskovém šachu. Švýcarským
systémem, příp. každý s každým
tempem 2 × 5 minut.
Michal Šípek
Tel.: 602 822 769
jezdcijundrov@seznam.cz
www.jezdcijundrov.mzf.cz
12. 5. 2018
Hotel Hukvaldy. Hukvaldské
šachování. Turnaje mládeže do
18 let. Švýcarským systémem
na 7 kol tempem 2 × 15 minut
+ 5 s/tah.
Andrea Štěpánová
a.stepanova@chessfm.cz
www.chessfm.cz
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