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ACCENTUS BIEL

NEMNOHO DŮVODŮ K RADOSTI
David Navara si letos na tvrdém 
superturnajovém chlebíčku láme 
zuby. Vystoupení ve švýcarském 
Bielu si bohužel za rámeček ne-
vystaví, v náročném dvoukolovém 
turnaji 6 hráčů zůstal bodově za 
papírovými předpoklady. Pára 
v průběhu turnaje došla Carlseno-
vi, a naopak zazářil Šachrijar Ma-
medjarov, který famózně zvítězil 
s bodem a půl náskoku na nejbliž-
šího soupeře. pokračování na straně 4

KAVÁLEK SLAVÍ PĚTASEDMDESÁT

Lubomír Kaválek

Jeden z nejtalento-
vanějších šachistů 
zlaté českosloven-
ské šachové gene-
race oslavil 9. srp-
na tři čtvrtě století. 
Několikanásobný 
přeborník země 

a reprezentant Lubomír Kaválek 
se v roce 1968 uchýlil do emigrace 
a nakonec se usadil ve Spojených 
státech amerických, v jejichž bar-
vách roku 1976 získal zlato na Ša-
chové olympiádě v Haifě. Úspěšný 
turnajový hráč, organizátor a v po-
sledních letech zejména šachový 
komentátor nejvýše na světovém 
žebříčku vystoupal až do nejužší 
desítky, dodnes se angažuje (ne-
jen) jako šachový sloupkař v The 
Huffington Post. Všechno nejlepší!

DÁTE SI LIMONÁDU,  
LEDOVOU KÁVU ČI MOJITO?

David Navara

Prázdninové po-
časí i turnajový 
program právě 
vrcholí, vedrem 
zmožený divák 
si naštěstí může 
v š e  v yc h u t n a t 
z pohodlí domova 

a před online přenosem. Až večer 
dosednete na gauč či terásku, neza-
pomeňte zkontrolovat, jak se daří 
Davidu Navarovi na španělské lize 
(zatím jedno vítězství a tři remízy, 
dvě z toho v novoborském derby 
s Harikrišnou a Viťugovem), naladit 
si špičkové rapidy a blicky v Saint 
Louis s perfektním komentářem 
Maurice Ashleyho či mrknout do 
Abú Zabí, kde kromě elitních vel-
mistrů najdeme i prezidentského 
kandidáta Shorta či českou stopu 
v podobě Pavla Haaseho.

BULHARSKÝ EXODUS

Ivan Čeparinov

S p o r  F I D E 
s Bulharskou 
šachovou fede-
rací v čele se 
Silvio Danailo-
vem se táhne 
již několik let. 
Vyloučení Bul-

harů ze struktur mezinárodní 
šachové federace je odůvodňo-
váno finančními machinacemi 
Danailovovy administrativy 
a na bulharský šach má přiro-
zeně přímo devastující účin-
ky – všichni členové federace 
byli převedeni pod neutrální 
vlajku FIDE a v Bulharsku se 
nemůže konat žádný turnaj 
počítaný do oficiálního ratin-
gu. Potápějící se loď začínají 
opouštět přední bulharští 
šachisté. Nepřekapuje, že 
pod makedonskou standartu 
přestoupil Kiril Georgiev, jenž 
je s federací rovněž rozkmot-
řen, ale přes palubu se vrhnul 
i blízký spolupracovník ex-
mistra světa Topalova (jehož 
manažerem a stínem je právě 
Danailov) Ivan Čeparinov, 
když přeplaval na gruzínskou 
půdu. Na rozčarovaný apel 
Danailova, podle něhož se 
přestup neřešil oficiální cestou 
a nebyl o něm informován, 
FIDE stoicky zareagovala roz-
hodnutím, že veškeré přestupy 
(ex)členů bulharské federace 
budou vyřízeny a osvobozeny 
od poplatků.

Vítězný Mamedjarov
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O BRITSKÉHO ŠAMPIÓNA

Přeborník Adams

Už šes t inásob-
ným přeborníkem 
Albionu se stal 
Michael Adams. 
D r a m a  v  a n g -
l i c k é m  H u l l u 
nemělo jasného 
vítěze ani po 9 ko-

lech turnaje, když s matadorem 
Adamsem v mrtvém běhu doklu-
sal Luke McShane. Tedy, pravda, 
nehledě na závěrečné dělení prv-
ního místa byl průběh více než 
živý – jen lstivým trikem dokázal 
zvítězit nad Howellem a dostih-
nout Adamse. V play-off o první 
místo sice po vítězství v první 
rapid partii Adams dovolil svému 
soupeři vrátit se do hry hrubkou 
v odvetě, v bleskových partiích 
však už jednoznačně triumfoval 
a nedal nikomu pochyb o tom, 
kdo je letos šampiónem.

ČÍNSKÁ ZÁPLETKA

Yu Yangyi

Daleko na výcho-
dě stranou evrop-
ských radarů se 
vítězem devátého 
ročníku čínského 
Hainan Danzhou 
stal Yu Yangyi. Ve 
vyrovnaném poli 

nikdo nezůstal bez porážky, ale 
tři vítězství ze sedmi partií za-
jistily čínskému velmistrovi zla-
tou medaili. Zajímavostí je jistě 
účast polského mladíka (a sou-
časně úřadujícího přeborníka 
země!) Jana-Krzysztofa Dudy, 
jehož rychle stoupající hvězda 
se usadila v polovině tabulky, 
či Samuela Shanklanda. Mnozí 
fanoušci očekávali, že se objev 
roku a šampión USA představí 
alespoň v rapidové a bleskové 
části letošního Sinquefield Cupu, 
jenž se právě začíná hrát, jenže 
organizátoři udělili divokou kar-
tu Kubánci Dominguezovi. Že by 
i Rex Sinquefield měl ve skříni 
nějakého kostlivce?

Z ČESKÝCH KRAJŮ

Král severu Bureš

V severočeském 
L i b e r c i  ov l á d l 
Jaros lav  Bureš 
Open Desko Libe-
rec. Mezinárodní 
mis t r  a  t renér 
potvrdil roli na-
sazené jedničky 

a s pohodlným jednobodovým 
náskokem si odnesl palmu pro 
vítěze. Naopak jih opanoval Ma-
tyáš Zeman, když těsně jen na 
pomocné hodnocení zvítězil ve 
Velké ceně Tábora.

MČR SENIORŮ

Petr Mlýnek

R y c h n o v  n a d 
Kněžnou i letos 
hosti l  otevřený 
přebor ČR senio-
rů. V dorostenec-
ké kategorii 50+ 
zvítězil turnov-
ský Petr Kučera, 

v nejhustěji obsazeném dospě-
láckém přeboru 60+ triumfoval 
ukrajinský Shilov před Petrem 
Mlýnkem hájícím české barvy 
a kategorii matadorů přes 80 let 
dominoval Polák Pojedziniec 
před Zdeňkem Mostem.

NOVINKY Z ELO LISTINY

Igors Rausis

Srpnová ELO lis-
tina zatím ještě 
nestihla zreflek-
tovat události po-
sledních týdnů – 
výborný výsledek 
M a m e d j a r o v a 
v Bielu, kterým 

se dotáhnul jen těsně za druhé-
ho Caruanu a další ztrátu kdysi 
suverénního Carlsena (jeho ná-
skok na špici tabulky je už jen 
14 bodů!). Pro našince je však 
jistě zajímavé, že v první stovce 
máme již tři české hráče – kromě 
stálic Navary a Lázničky se vklí-
nil do top 100 i Igor Rausis, lotyš-
ský trenér a šachový světoběžník 
již dlouho hájící barvy českého 
Frýdku-Místku.

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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ACCENTUS BIEL

NEMNOHO DŮVODŮ K RADOSTI
pokračování ze strany 1

V minulém čísle jsme nakousli 
první třetinu supervelmistrovské-
ho turnaje v Bielu. David Navara 
se po nepříjemné ťafce od mistra 
světa Carlsena, který do turnaje 
skvěle vstoupil dvěma výhrami, 
zhojil na benjamínkovi turnaje 
Nico Georgiadisovi. Bohužel obě-
ma hrdinům našeho předešlého 
čísla v dalším průběhu postupně 
došla šťáva.

Pro Davida byl katastrofální do-
jezd turnaje – nejprve nepříjemně 
prohrál s rozjetým Mamedjaro-
vem, potom se musel zachraňovat 
proti outsiderovi Georgiadisovi 
a z jazyka jen tak nesmyje hořkou 
pachuť poslední partie, kdy se stal 
obětí útoku Maxima Vachiera-
-Lagrava. Co se dá dělat, turnaj je 
to mimořádně obtížný a draví sou-
peři vám nedarují jedinou slabou 
chviličku. Dobře se nevedlo ani 
českým zástupcům v otevřeném 
turnaji – Michalík se sice nakonec 
dotáhl na vcelku solidní 19. místo, 
Krejčí skončil bohužel až o dva-
náct pozic níže, ale oba odepsali 
četné ratingové body.

MAXIME VACHIER-LAGRAVE (2779) 
vs. DAVID NAVARA (2741)
Accenture Biel, 10. kolo, 1. 8. 2018
C60 Italská hra

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7vlpzpl+pzp-'

6-+-zp-+-+&

5+-+-+NzpQ%

4p+-zPPzp-+$

3+-zP-+-+P#

2PzPL+-zPP+"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

David zvolil poněkud odvážnou 
koncepci a MVL bez chybičky 
využil všech jejích nedostatků.
19.h4! Černý granit na královském 
křídle se rozpadá.
19…g6 19…gxh4 20.Jxh4 a černý 
ani nemá za co trpět – po e4–e5 se 
pozice totálně otevře a jeho slabý 
král nebude mít šanci.
20.Dh6 gxf5 21.exf5 Hrozí f5–f6.
21…f6 22.Dg6+ Kh8 23.hxg5+– 

XABCDEFGHY

8r+-wq-tr-mk(

7vlpzpl+-+-'

6-+-zp-zpQ+&

5+-+-+PzP-%

4p+-zP-zp-+$

3+-zP-+-+-#

2PzPL+-zPP+"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Braní na g5 nepřichází v úvahu pro 
f5–f6 s otevřením diagonály bílé-
mu střelci, jenže nechat pěšce g5 
žít je taky nemyslitelné. Davidova 
pozice je již ztracena.
23…Sc6 24.Vad1 S prostým snem 
Vd1–d3–h3 mat.
24…Dd7 25.Vd3 Dg7 26.Vh3+ 
Kg8 27.Ve7! 

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7vlpzp-tR-wq-'

6-+lzp-zpQ+&

5+-+-+PzP-%

4p+-zP-zp-+$

3+-zP-+-+R#

2PzPL+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Bílý má tak silný útok, že mu nelze 
odolat ani v koncovce.
27…Dxg6 28.fxg6 f5 28…fxg5  
29.Vh8+! Kxh8 30.g7+ Kg8 
31.Sh7+!+– 

Mamedjarov… a pak dlouho dlouho nikdo

David Navara
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XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7vlpzp-tR-zPL'

6-+lzp-+-+&

5+-+-+-zp-%

4p+-zP-zp-+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

je velmi pohledný závěr.
29.Vhh7 Vfe8 30.Veg7+ Kf8 
31.Vxc7 Kg8 32.Sxf5 Jednoduše, 
přesná cesta k výhře se už najde.
32…Sb6 33.Vcg7+ Kf8 34.Vf7+ 
Kg8 35.d5! 

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+p+-+R+R'

6-vllzp-+P+&

5+-+P+LzP-%

4p+-+-zp-+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Dělá místo věži na sedmé řadě, 
zbytek je už jen dobíjení neviňá-
tek. Černý král je proti bílé armádě 
úplně sám.
35…Sxd5 36.Vfg7+ Kf8 37.Vd7 
Kg8 38.g7 Sf7 39.g6 Objektivně 
hezká partie, jen kdyby nebyl Va-
chierovou obětí David!
1–0

Jestliže se Mamedjarov rozjel, pak 
Magnus Carlsen se doslova zasek-
nul. Po úvodních dvou výhrách 
dokázal vytěžit jen šest remíz 
a v klíčovém devátém kole musel 
„na objednávku“ černými figura-
mi porazit Mamedjarova, pokud 
ještě chtěl mít šanci na celkové 
prvenství, neb ázerbájdžánský 
velmistr postupně nashromáždil 
o jeden pár vítězství více. Jak to 
už často bývá, když hrajete hop-
-anebo-trop, výsledkem je pak čirá 
katastrofa. 

ŠACHRIJAR MAMEDYAROV (2801) 
vs. MAGNUS CARLSEN (2842)
Accenture Biel, 9. kolo
31. 7. 2018

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+pwqlzppvlp'

6r+-+-+p+&

5+-+PzP-+-%

4p+N+-+-+$

3zP-+-wQ-zP-#

2-+-+-zPLzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Carlsen ve střední hře až příliš ris-
koval a jeho hazardní hra logicky 
vyústila až v následující pěknou 
kombinaci bílého a zisk pěšce.
22…b5 23.d6 Db8 24.dxe7 Ve8 

MVL si pochutnal na Navarovi.

Carlsen chtěl až příliš.

Vydavatelství Vladimír Vyskočil – KORŠACH 
vydává poslední díl trilogie Garriho 
Kasparova, čímž se uzavírá kruh, 

který celkem obnáší 12 vydaných knih. 
Při příležitosti zahájení Bankovního turnaje 

v Praze bude dne 28. 11. 2017 
kniha pokřtěna.

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

Nabídka všech publikací na
www.korsach.cz

Formát B5
416 stran 

+ 2x16 stran 
fotopřílohy

pevná vazba 
s přebalem

Cena 599 Kč

Publikaci si můžete zakoupit:
–  PALÁC KNIH LUXOR, 

Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1
–  v kavárně Šachový Václavák ve 2. patře hotelu Juliš 

( Václ. nám. 22, Praha)
–  nebo objednat přímo na adrese:

Vladimír Vyskočil – KORŠACH
Mimoňská 630/17, 190 00  Praha 9
objednávejte emailem na: typograf@korsach.cz
Platba předem (podrobnosti vč. variabilního symbolu sdělí-
me emailem při objednávce) poštovné a balné neúčtujeme.

Formát B5, 432 stran, + 2x16 stran fotopřílohy, pevná vazba s přebalem 
Cena 599 Kč

Inzerce_sloupek.indd   1 13.11.2017   8:14:30
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XABCDEFGHY

8-wq-+r+k+(

7+-+lzPpvlp'

6r+-+-+p+&

5+p+-zP-+-%

4p+N+-+-+$

3zP-+-wQ-zP-#

2-+-+-zPLzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

25.Vfd1! To je bodlíčko!
25…Vxe7 26.Dc5! A ještě!
26…Df8 27.Je3 

XABCDEFGHY

8-+-+-wqk+(

7+-+ltrpvlp'

6r+-+-+p+&

5+pwQ-zP-+-%

4p+-+-+-+$

3zP-+-sN-zP-#

2-+-+-zPLzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

Hrozí nepříjemné Jd5, jenže tomu 
se dá bránit jen za cenu ztráty ne-
šťastného pěšce b5.
27…Se6 28.Dxb5 Vaa7 29.Jd5 Sxd5 
30.Vxd5±, a přestože jsou na ša-
chovnici různobarevní střelci, bílý 
má také velkou poziční převahu. 
Znechucený Carlsen v koncovce 
dlouhý odpor nekladl a Mamedjarov 
nakonec slavil cenné vítězství.
1–0

Luxusní dvoubodový náskok už 
věru nebylo těžké v posledním 
kole ubránit a Mamedjarov po-
klidnou remízou zpečetil svůj 
fantastický výkon. Naopak Carl-
sen musel ještě zapracovat na své 
druhé příčce, a přestože s relativně 

otloukávaným Georgiadisem 
nestál nejlépe, hrubka po časové 
kontrole norskému velmistrovi 
přisoudila samostatné druhé místo.

MAGNUS CARLSEN (2842)
vs. NICO GEORGIADIS (2526)
Accenture Biel, 10. kolo, 1. 8. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+pmk-'

6-+-vlp+-+&

5zp-+-+-zP-%

4PzppsN-+K+$

3+-zP-+-zP-#

2-zP-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Carlsenovi se partie příliš nepo-
vedla, dlouhou dobu ve střední hře 
i koncovce se svým slabým dvojpěš-
cem na g-sloupci trpěl, ale klasická 
Georgiadisova časovka (přicházející 
zpravidla 20 tahů po začátku partie 
a 3 tahy po časové kontrole) udělala 
svoje.

46…b3?? Černý vidí hrozbu 
…Sa3 s dalším postupem pěšce b- 
do dámy, jenže bílý vše vykryje…
47.Jf3! a zároveň po Jd2xc4 černí 
pěšci popadají jako hrušky. Ošklivá 
porážka.
1–0

Nezapomínejme, že listopadový 
zápas o titul mistra světa je již za 
humny. Biel může být jedním z po-
sledních klasických turnajů, na nichž 
se naši nejpovolanější gladiátoři 
představí, než se zavřou se svými 
týmy sekundantů do šachových la-
boratoří. Carlsenova dominance na 
ratingovém žebříčku je mimořádně 
křehká, zároveň se však poslední do-
bou prezentuje (jako třeba v Bielu) 
poměrně agresivní a náročnou hrou. 
Caruanovi letos vychází skoro vše 
a určitě se bude snažit k zápasu na-
stoupit s otevřeným hledím – a napě-
tí bude v příštím čísle, které se bude 
věnovat Sinquefield Cupu, v němž se 
utkají oba protagonisté londýnského 
zápasu, kulminovat.

IM Tadeáš Kriebel
Foto: Ofic. web, Lennart Ootes

Chybami se každý učí.

Velmistrovský turnaj Biel – Průměr 2740 ELO
1 2 3 4 5 6

1. Šachrijar Mamedjarov g AZE 2801 * * ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7½ 2921
2. Magnus Carlsen g NOR 2842 ½ 0 * * 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 6 2792
3. Maxime Vachier-Lagrave g FRA 2779 0 ½ 0 ½ * * ½ 1 ½ 1 1 ½ 5½ 2768
4. Peter Svidler g RUS 2753 ½ ½ ½ ½ ½ 0 * * ½ ½ 1 1 5½ 2773
5. David Navara g CZE 2741 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ * * 1 ½ 4 2668
6. Nico Georgiadis g SUI 2526 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 0 ½ * * 1½ 2487
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CZECH OPEN

TŘIKRÁT HURÁ MOVSESJANOVI
Vítězství na největším českém 
šachovém festivalu v Pardubi-
cích si připsal arménský velmistr 
žijící v Praze Sergej Movsesjan. 
Jedna z nejvýraznějších postav 
československého šachu posled-
ních dekád se třetím titulem 
zapsala do historických tabulek, 
hattrick ještě nikdo předtím 
zkompletovat nedokázal.

Pardubice každým rokem působí 
doslova jako magnet na šachisty 
bez rozdílu věku, pohlaví či státní 
příslušnosti. I letos pardubická 
šachová magie přilákala šachové 
čaroděje ze všech koutů světa 
v čele s Nizozemcem Jordenem 
Van Foreestem či pilné mladičké 
učně formátu Praggnanadhy. 

Rušnou pardubickou Tipsport aré-
nu jsme opustil v době mohutného 
rozmachu Izraelce Steinberga 
(kterého v Čechách uvidíme spolu 
s Borisem Gelfandem ještě na 
konci srpna v Novém Boru), jenž 
odstartoval bezchybnými pěti 
partiemi. Na lámání chleba ale do-
šlo hned vzápětí, kdy jej dokázal 
z vedoucí pozice sestřelit (takřka 
čestný pardubický občan) Sergej 
Movsesjan.

Jakmile se Movsesjan ujal kor-
midla, vedoucí pozici už z rukou 
nepustil. Správně přidat plyn 
dokázal ještě v předposledním 
kole, kdy se na něj dotáhl indický 
velmistr Deepan, jenže se zlou se 
potázal a jeho dobrodružství skon-
čilo lahodnou miniaturkou.

SERGEJ MOVSESJAN (2635) 
vs. CHAKKRAVARTHY DEEPAN (2519)
Pardubice, Czech Open A, 8. kolo
27. 7. 2018
B23 Zavřená sicilská

1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.Jge2 Jf6 4.g3 
g6 5.Sg2 Sg7 6.d3 Jc6 7.0–0 0–0 
8.Sg5 Vb8 9.Dd2 b5 10.Sh6 b4 
11.Jd5 

XABCDEFGHY

8-trlwq-trk+(

7zp-+-zppvlp'

6-+nzp-snpvL&

5+-zpN+-+-%

4-zp-+P+-+$

3+-+P+-zP-#

2PzPPwQNzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

11…e6?! To je patrně začátek čer-
ného trablí.
Přesněji vypadá 11…Sxh6, což 
vede k dalším výměnám po 
12.Dxh6 (12.Jxf6+?? 
XABCDEFGHY

8-trlwq-trk+(

7zp-+-zpp+p'

6-+nzp-sNpvl&

5+-zp-+-+-%

4-zp-+P+-+$

3+-+P+-zP-#

2PzPPwQNzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

12…Kg7!–+ a najednou stojí čer-
ný na výhru!) 12…Jg4 13.Dd2 e6 
14.Je3 Jxe3, zatímco v partii bylo 
nakonec nešťastné postavení jezd-
ce f6 černého zhoubou.
12.Sxg7 Kxg7 13.Je3 d5 Černý má 
trochu nepříjemnější pozici, je mu 
trochu těsno, zatímco bílý chce 
rychle nastoupit f2–f4–f5. Jenže 
hrubou silou si vynutit vyrovnání 
nepůjde…
14.exd5 exd5 15.d4! Sa6 Deepan 
by jistě rád 15…c4, jenže to narazí 
na 16.Jxc4. Počítač se tváří, že pě-
šec méně zase tolik nevadí, jenže 
člověku se odevzdávat materiál 
jen tak nechce. Tak či onak to 

Nitzan Steinberg neudržel tempo.

Movsesjan dal hattrick.

Talentovaný Ind Praggnanadhaa
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bylo určitě lepší řešení než postup 
z partie.
16.dxc5 De7 17.Jd4? Abychom 
byli úplně fér, lepší bylo 17.Vfe1 
Dxc5 se stejným trikem 18.Jf5+! 
a hezkou iniciativou po 18…Kh8 
19.Dh6 Vg8 20.Dg5 a Jh6.
17…Dxc5?

XABCDEFGHY

8-tr-+-tr-+(

7zp-+-+pmkp'

6l+n+-snp+&

5+-wqp+-+-%

4-zp-sN-+-+$

3+-+-sN-zP-#

2PzPPwQ-zPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Po suchém 17…Jxd4 18.Dxd4 Sxf1 
se kreativní řešení bílého ukáže 
být… příliš kreativním. Určitě má 
hezkou kompenzaci za kvalitu, ale 
proč všechen ten ohňostroj? Měl 
by nyní dobrat na f1 a spokojit se 
s „hezkou kompenzací“, protože 
19.Jxd5 není nic moc zejména pro 
19…Vbd8! (s hrozbou …Vxd5!)
18.Jef5+! Teď vše pojede jako na 
drátkách.
18…Kh8 18…gxf5 19.Dg5+ Kh8 
20.Dxf6+ Kg8 21.Jxf5+– je okamži-
tá opona.
19.Dh6 Jh5 

XABCDEFGHY

8-tr-+-tr-mk(

7zp-+-+p+p'

6l+n+-+pwQ&

5+-wqp+N+n%

4-zp-sN-+-+$

3+-+-+-zP-#

2PzPP+-zPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

A co teď? Nevisí bílému příliš 
mnoho figur?
Větší odpor kladlo 19…Vg8! 
20.Jxc6 Dxc6 21.Je7 Dd6 22.Jxg8 
Jxg8!, i když po 23.De3, má bílý 
stále příjemnou pozici, přestože 
musel kvalitu vrátit.
20.Jf3! Hrozí Jg5 s matem na h7!

20…f6 21.Vfe1 A přirozeně, zapo-
jujeme další věž do hry (a zároveň 
ustupujeme z napadení střelcem).
21…Vg8 22.J5h4 d4 Přehlíží 
okamžitou hrozbu bílého, ale na 
výsledku partie to už nic změnit 
nemůže.
23.g4! Jezdec nemá kam jít!
1–0

Celkových 7,5 bodu tak Sergejovi 
zajistilo rekordní třetí titul, poprvé 
se mu povedlo zvítězit již v roce 
1995. Z českých hráčů se nejlépe 
vedlo Thai Dai Van Nguyenovi, 
který ale skončil lehce pod svým 
nasazením, ačkoliv s výkonem 
na úrovni svého ratingu. Druhým 
nejlepším Čechem byl Vojtěch 
Zwardoń, který příjemně poskočil 

o 13 ratingových bodů. Naopak 
nevalně se vedlo reprezentantovi 
Štočkovi a propad zaznamenal 
i Plát. 

Dáme si ochutnávku alespoň z tvor-
by Jiřího Štočka, který, když už 
nic, alespoň stvořil hezkou etudu na 
nesmrtelné téma jezdcových vidlí.

JIŘÍ ŠTOČEK (2586) 
vs. BHARATHAKOTI HARSHA (2465)
Pardubice, Czech Open A
7. kolo, 26. 7. 2018

XABCDEFGHY

8-tr-+-mk-+(

7tr-+l+pzp-'

6pzp-+psn-zp&

5+-+-sN-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-zP-+-#

2PzP-+LzPPzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

23.Sxa6! Bouře začíná.
23…Vxa6 24.Vxd7! Va5 24…Jxd7 
25.Jxd7++– se ziskem věže b8.
25.Vxf7+ Kg8 

XABCDEFGHY

8-tr-+-+k+(

7+-+-+Rzp-'

6-zp-+psn-zp&

5tr-+-sN-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-zP-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

26.Vxf6! 26.Vxf6 gxf6 27.Jc6 zís-
kává buď dva pěšce do věžové 
koncovky, nebo celou věž po te-
matickém 27…Vc8 28.Je7+!
1–0

Czech Open 2018, hlavní turnaj
1 Movsesjan Sergej g ARM 2635 7.5

2 Jarmula Lukasz i POL 2512 7.0

3 Noe Christopher i GER 2520 7.0

4 Neverov Valerij g UKR 2473 7.0

5 Kobo Ori g ISR 2508 7.0

IM Tadeáš Kriebel

Nguyen zhruba na svém

Jiří Štoček to s koňmi umí.
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POVÍDKA

PODEZŘENÍ
V restauraci přišla kdovíproč řeč 
na vodníky. Snad že tohle léto bylo 
zvlášť parné a člověku by se chtělo 
spíše k rybníku než k šachovnici. 
Přičemž po partii se ovšem přirozeně 
šlo nikoliv k rybníku, ale do hospo-
dy, kde se mluvilo páté přes deváté, 
mj. i o tom, proč je i v parnu lepší jít 
do hospody než k rybníku.
„Myslím,“ pravil pan Kotrlý, „že pro 
takového vodníka by šachy byly zce-
la adekvátní zábavou. Krátil by si tak 
dlouhou chvíli. Mohl by hrát s uto-
penci v hrníčkách, uspořádat pro ně 
turnaj a za odměnu je pak pouštět...“
„Mně se jednou stalo, že jsem na dně 
vypuštěného rybníka našel dvě ša-
chové figurky,“ prohlásil pan Škvor.
„A byly u toho i hrníčky, nebo aspoň 
jejich střepy?“ smál se pan Kotrlý.
„To jsem si bohužel nevšiml. Dokon-
ce jsem moc nevěnoval pozornost 
ani těm figurkám. Prostě jsem se tam 
byl podívat, jestli tam nenajdu prstý-
nek, řetízek nebo tak něco.“ Každý si 
holt přivydělává, jak umí.
„To by se s vodníkem stále nevylučo-
valo. Mohlo to být po nějaké holce, 
co vodník utopil a vzal si ji za ženu.“
„Taky šachistka, myslíte?“ vmísil se 
do hovoru podivínský počítačový 
specialista Hobza. „Kdyby vodník 
utopil šachistku, pak by mu mohla 
na dně rybníka poskytovat veškeré 
potřebné služby, erotiku, domácí 
práce i šachy,“ dodal zřejmě svou 
představu ideálního partnerského 
soužití.
„Čímž by se také vysvětlovalo, proč 
ženy hrají šachy hůře než muži. 
Prostě ty, kterým to zvlášť jde, tak 
je ještě na vrcholu jejich šachového 
talentu a prostě když jsou...“ hledal 
pan Škvor vhodný výraz.
„Prostě když jsou maximálně přitaž-
livé,“ doplnil ho pan Kotrlý.
„Ano, přesně to jsem měl na mysli,“ 
přikývl pan Škvor. „Pak je prostě se-
bere vodník.“
„Kdyby ale namísto k rybníku chodi-
ly do hospody...“ pokýval mravoučně 
hlavou pan Kotrlý.

„Tato hypotéza,“ skočil mu Hobza do 
řeči se svým typickým smyslem pro 
detail i s vědeckým myšlením, „by se 
však musela nejprve testovat. Relativ-
ní výkonnost ženské špičky v dané 
zemi by pak korespondovala s tím, 
kolik zde žije vodníků, s přihlédnu-
tím ovšem i k tomu, nakolik klima 
láká k vodě, jak ženy při koupání 
dodržují bezpečnostní opatření, na-
kolik rozšířená je znalost plavání...“
Kotrlý i Škvor poslouchali svého 
kolegu poněkud s nechutí a bylo oči-
vidné, že teoretické úvahy jim úplně 
stačí při přípravě k partiím. Problém 

byl v tom, že Hobza to všechno 
myslel vážně, nadsázka nebyla jeho 
silnou stránkou.
„No,“ povídá proto pan Kotrlý, „to by 
snad už zase přece jen stačilo. Mohli 
bychom zase přepnout na nějaké 
zábavnější téma.“
Posluchači se však už nedozvěděli, 
co pod tím pan Kotrlý představuje.
„Já náhodou znám šachistu, jenž 
je nejspíš vodníkem,“ pravil dosud 
mlčící pan Fretka, jehož na tomto 
turnaji všichni potkali poprvé a kro-
mě jména o svém spolustolovníkovi 
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nevěděli zhola nic. „Zítra s ním totiž 
hraju.“
Z dalšího vyprávění, přerušovaného 
objednávkami půllitrů i nevěřícný-
mi komentáři, vyplynulo zhruba 
následující. Fretkovým zítřejším 
soupeřem bude Louda, hráč nere-
gistrovaný, který se na turnajích ob-
jevuje zhruba jednou ročně. Kvalita 
jeho hry má úroveň velmi nevalnou, 
a když se na něj Fretka asi před ro-
kem připravoval (to vyhrál), zjistil, že 
dotyčný podle jeho databáze zvítězil 
pouze ve dvou partiích.
A aby tomu čert nechtěl, oba pora-
žení se krátce po celkem potupné 
prohře navíc utopili. Což prý zjistil 
víceméně náhodou, obě úmrtí od 
sebe totiž dělilo přes rok.
„Takže mi to teď vychází asi takhle,“ 
pravil Fretka. „Hrát s Loudou 

znamená hrát vlastně o vlastní duši. 
Když prohrajete, skončíte v hrníčku. 
Podle mě se Loudovi šachisty po 
čase zželí, je to vlastně hodný vod-
ník, a pustí dušičku na svobodu. Pak 
zase ale musí hrát, aby měl partnera, 
no a jakmile  nějakého nešťastníka 
porazí, na turnajích ho delší dobu 
nepotkáme.“
„Takovýmu nesmyslu snad nemůžeš 
věřit,“ prohlásil pan Škvor. „Copak 
tomu Loudovi pořád kape ze šosu 
nebo tak něco? To už by si toho 
všichni přece dávno všimli.“
„Tak neznamená to, že vodníci musí 
být přesně takoví, jako je znáte z li-
dových pohádek a Ladových obráz-
ků,“ nedal se pak Fretka. „Nakonec, 
teď je takový vedro, že z nás teče ze 
všech.“

„Ale čistě statisticky,“ zapnul Hobza 
opět svůj analytický mozek, „dva 
případy přece nedokazují zhola nic.“
„Že ne? A jaká je asi pravděpodob-
nost, že se dneska člověk utopí. 
Zvlášť šachista, který od partie zamí-
ří leda tak do hospody. A když se to 
stane hned dvakrát po sobě...“
Hobza se jal cosi čmárat po počárko-
vané účtence, ale zřejmě se ve svých 
výpočtech zamotal a začal bručet, že 
je to opravdu divné, a pak ještě cosi 
dalšího nesrozumitelného o vodnic-
ké hypotéze. Kotrlý se Škvorem do 
sebe poněkud zaraženě rychle otočili 
další pivo, které si vylepšili velkou 
zelenou.
„Dobrá volba,“ řekl pan Fretka, „ale 
já už si s vámi nedám. Musím se jít 
ještě trochu projít, podívat se, jestli… 
Totiž chtěl jsem říct připravit se na 
tu zítřejší partii. Mám z ní trochu 
strach, pochopitelně, kdo by neměl.“
Partie Fretka:Louda skončila druhý 
den 1:0, bílý zvítězil kontumač-
ně. Pan Louda nenastoupil už ani 
k dalším kolům turnaje a jak se pan 
Kotrlý posléze dozvěděl, je nezvěst-
ný. K dalším partiím nenastoupil 
už ani pan Fretka, omluvil se pro 
nemoc. Koneckonců, říkal si pan 
Kotrlý, včerejší rozhovor v hospodě 
jasně ukázal, že to neměl v pořádku 
s nervy a kdo ví, zda to měl vůbec 
v pořádku v hlavě. Po čase se o tom 
odvážil zmínit Hobzovi a dodal, že 
doufá, že se Loudovo zmizení nějak 
vysvětlí. Napadl ho jeden scénář, že 
totiž svým povídáním o vodnících 
mohli paranoidního, šíleného Fret-
ku nějak vyprovokovat, ale možné 
vyústění těchto úvah mu působilo 
příliš velkou nevolnost, takže se s tím 
svému dlouholetému příteli Škvorovi 
raději ani nesvěřil.
Pan Škvor má ostatně vlastních zne-
pokojivých myšlenek i tak dost. Sám 
pro změnu dodatečně zjistil, že celé 
vyprávění pana Fretky bylo vymyšle-
né. Pan Louda byl normálně registro-
ván, vyhrával na turnajích své partie 
celkem běžně, naopak sporadicky, 
velmi sporadicky se šachových klání 
účastní pan Fretka.

Pavel Houser
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6.–15. 8. 2018
Kouty nad Desnou. Mistrovství 
Evropské unie mládeže. Hraje se 
v kategoriích chlapců a děvčat do 
8, 10, 12 a 14 let.
Zdeněk Fiala
zdenek.fiala@chess.cz
chess-svetla.cz

11.–18. 8. 2018
Olomouc. Olomoucké šachové 
léto 2018. Uzavřený velmistrovský 
turnaj, uzavřený mistrovský tur-
naj, FIDE OPEN Olomouc.
Jan Mazuch, Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechopen.net

17.–28. 8. 2018
Saint Louis. Sinquefield Cup. 
Elitní 9kolový turnaj v klasickém 
šachu (Carlsen, Mamedjarov, Ca-
ruana a další).
grandchesstour.org 

18.–26. 8. 2018
Jeseník. 28. Jeseník OPEN. Dva 
turnaje na ELO FIDE, švýcarským 
systémem na 9 kol.
Koriťák Pavel, Tel.: 775 246 471
pav.kor@seznam.cz

18.–26. 8. 2018
Staré Město. FIDE Open Staré 
Město. Tradiční letní mezinárodní 
turnaj v klasickém šachu na 9 kol, 
hrán též jako krajský přebor Zlín-
ského kraje.
Petr Bažant, Tel.: 790 399 744
bazantp@gmail.com 
fera.hitech.cz

18. 8. 2018
Ružomberok (Slovensko). Sladov-
ňa Cup. Otevřený turnaj v rapid 
šachu jednotlivců a rozcvička před 
zahájením sezóny.
Jaromír Bednář, Tel.: 0904 222 118

jaromirbednar@gmail.com
nss.cz 

19.–25. 8. 2018
Plzeň. OPEN Plzeň. 17. ročník me-
zinárodního FIDE open turnaje.
Petr Herejk, Tel.: 773 870 333
herejkpetr@seznam.cz
sk64plzen.cz

19.–30. 8. 2018
Riga (Lotyšsko). Mistrovství Evro-
py mládeže. Hraje se v kategoriích 
chlapců a děvčat 8-18 let.
eycc2018.eu 

25. 8. 2018
Osuské (Slovensko). PeryCup. Tur-
naj čtyřčlenných družstev v rapid 
šachu. Švýcarským systémem na 
9 kol tempem 2 × 15 minut na partii. 
Tomáš Perička
Tel.: +421 908 370 268
tomas.pericka@gmail.com
nss.cz

20.–25. 8. 2018
Snina (Slovensko). Šachový camp 
Fénix Chess. Šachový tábor pod 
vedením špičkových trenérů s bo-
hatým programem.
Tel.: 0902 998 854
sachy@reinter.sk 
sachy.reinter.sk

25.–29. 8. 2018
Bojnice. Open Bojnice. Švýcar-
ským systémem na 7 kol klasic-
kým tempem.
Martin Dobrotka
Tel.: +421 905 360 654
dobrotka@sachprievidza.sk
nss.cz

26. 8. – 1. 9. 2018
Nový Bor. Novoborská šachová 
corrida. Česko-izraelské šachové 
klání v podání Lázničky a Kriebla 

proti Gelfandovi a Steinbergovi. 
Doprovodné simultánky a trénin-
kový kemp pro mládež.
Petr Boleslav
corrida2018.nss.cz 
p.boleslav@novoborsky-sk.cz 

1. 9. 2018
Nový Bor. Fejfarův memoriál. 
Turnaj v bleskovém šachu.
Petr Boleslav
p.boleslav@novoborsky-sk.cz 
nss.cz

3.–9. 9. 2018
Kadaň. Open Kadaň. Otevřený ša-
chový turnaj o pohár královského 
města. Švýcarským systémem na 
7 kol klasickým tempem.
Roman Švarc
Tel.: 608 974 543
romansvarc@seznam.cz
skstrelnicekadan.webnode.cz

4.–16. 9. 2018
Gebze (Turecko). Mistrovství svě-
ta juniorů a juniorek do 20 let.
www.fide.com

6.–15. 9. 2018
Sluneční pobřeží (Bulharsko). 
Sunny Beach Open. Mezinárodní 
šachový festival a speciální část 
seriálu Czech Tour. 
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net

8. 9. 2018
Turnov. Turnovský Granát . 
Otevřený turnaj v rapid šachu 
hraný švýcarským systémem 
na 9 kol tempem 15 minut 
+ 2 sekundy / tah. 
Tomáš Ďúran
Tel.: 608 079 598
tomas.duran@seznam.cz
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