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SLOUPEK

BLAMÁŽ,
NEBO HOAX?

Před čtvr tou par tií zápasu o mistrovství světa mezi
Carlsenem a Caruanou to v internetových vodách pořádně
zašumělo. Na youtubovém
kanálu saintlouiského šachového klubu, který se podílí na
mediální propagaci amerického
vyzyvatele, bylo ke zhlédnutí
video zachycující nejen Caruanův tým sekundantů, ale také
počítač s otevřenou databází
a souhrnem analyzovaných
variant.
Záběry na internetu vydržely jen několik hodin, než je
Američanův tým opět stáhl,
obušek však již byl venku
z pytle a oheň na střeše. Na
druhou stranu je spekulativní,
nakolik by mohly uniklé informace Carlsenově týmu pomoci – konkrétní varianty zůstaly
bezpečně schované v šuplíku.
Opravdu byl Caruanův tým
tak nešikovný, nebo šlo o promyšlený tah, jak mistra světa
zmást? Vyzyvatel se zdržel konkrétních komentářů.
pokračování na straně 2
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VŠECHNO JEDNOU KONČÍ

Svou sérii neporazitelnosti čínský
velmistr Ding
Liren dotáhl na
turnaji Du Te Cup
až na famózní
stovku. Sto prvou
Ding Liren
partii však již vydržet nedokázal – čínská zeď se
rozsypala pod náporem Maxima
Vachiera-Lagrava. Ve vyrovnaném turnaji však jednu porážku
dokázal vykompenzovat dvěma
výhrami a spolu s Vachierem
a Anišem Girim se rozdělil o první místo.
Na vítězství v turnaji tak paradoxně stačilo mít jen jedno vítězství a devět remíz z desíti kol –
v šestičlenném poli si v systému
dvakrát každý s každým hráči
zgustli akorát na Wojtaszkovi,
který utrpěl tři porážky. Všech
pět zbývajících účastníků si vystřelilo alespoň 50 % možných
bodů.

UDATNÍ KADETI

Ve španělském Santiagu de Compostella bojuje nejmladší divize českých
reprezentantů
o přední příčky na
mistrovství světa
Václav Finěk
kadetů. Výborně
odstartoval v kategorii do 8 let Václav
Finěk, který byl zároveň jednoznačně prvním nasazeným na startovní
listině, bohužel v závěru musel trochu zpomalit a stejně jako Richard
Stalmach v kategorii dvanáctiletých
má na kontě 7 z 10 možných bodů.
Medailové pozice už se atakovat nepodaří, ale minimálně hezké umístění v první desítce by padnout mělo.
Jedenáctikolový maraton musí být
pro mladíky dost náročný – kromě
toho, že se začíná hrát pozdě odpoledne a partie se mohou protáhnout až
daleko za západ slunce, kvůli vyplavení hrací místnosti museli organizátoři improvizovat, měnit program
a rušit volný den.

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA

SUCHÝ BRITSKÝ ŠACH?

V bitvě o šachovou korunu hráči hned zkraje vystříleli střelný
prach. Magnus Carlsen byl v první partii na hraně vítězství nad
Fabianem Caruanou, ale promarněná šance spustila zákopovou
válku a salvu remízových partií.
Zbývají dvě třetiny do konce,
hlavní část dramatu je ještě stále
před námi.
pokračování na straně •

Fabiano Caruana
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TATA STEEL I V KALKATĚ
Generální sponzor elitního lednového tur naje
ve Wijk aan Zee
zakládá novou
turnajovou tradici
i v indické KalkaViši Anand
tě. Klání předních
světových a indických velmistrů
doplněných indickými nadějemi
Praggnanandhou a Sarinem bylo
na rozjezd dvojbojem v rapidovém a bleskovém šachu. Zatímco
v rapidu kraloval Američan Hikaru
Nakamura, v blesku se Nakamurovi dokázala bodově vyrovnat
domácí legenda Viši Anand. V následném tie-breaku stárnoucí tygr
z Madrásu ještě jednou ukázal
zuby a urval pro domácí vítězství
v bleskovém šachu.

DISTANC PRO MORGUNOVA
Disciplinární dohru má kauza
13letého Rakušana Marca Morgunova. Poté, co byl na mistrovství
Evropy mládeže v Rize na konci
srpna objeven jeho mobil s rozestavěnou pozicí z jeho partie na
toaletě a byl vyloučen z turnaje,
přišel od jeho domácí federace
první trest. Byl potrestán zákazem
pokračování ze strany 1
Pokud byl únik opravdu úmyslný, byl by to v zápasech o mistra
světa revoluční trik. V minulosti
se uchazeči o světovou korunu
úzkostně báli vyjevit jakékoliv
informace byť o své nešachové
přípravě a až paranoidní atmosféra někdy vedla až k rozkolům
v analytických týmech. Třeba
v památných zápasech Kasparova s Karpovem hrozivý Garri
ze svého týmu vyloučil sekundanta Vladimirova, který měl
donášet soupeřovi a pro divoká
obvinění (pravda, v tomto případě jen soupeřova týmu) nemusíme chodit ani tak daleko do
minulosti – stačí si vzpomenou
na skandální zápas Topalova
s Kramnikem.
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S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz
Morgunov se přiznal

činnosti do posledního dubnového
dne roku 2019. Ze strany Mezinárodní šachové federace se ještě
na rozhodnutí čeká vzhledem
k tomu, že od voleb na olympiádě
v Batumi se ještě nepodařilo ustavit všechny potřebné komise.

I V ŘECKU BYLO RUŠNO

Divoký závěr mělo
i mistrovství světa
mládeže do 14 let
v řeckém Porto
Carras. V posledním kole už už
sahal po vítězství
Azmajparašvili
Gruzínec Chačarava, kdyby však na sousední desce
Španěl Gines porazil německého
mladíka Krasteva, mohl jej předběhnout na pomocné hodnocení.
V remízové pozici ale údajně
německý hráč za vzájemných
úsměvů obou hráčů jednotahově
nastavil materiál a partii prohrál,
čímž by gruzínský reprezentant
odsunut až na stříbrnou příčku.
Prezident Evropské šachové unie,
Gruzínec Azmajparašvili, který
byl v hrací místnosti přítomen,
hráče následně na facebooku obvinil z podvádění. Kontroverzní postava světového šachu (vzpomeňme jeho zatčení na závěrečném
ceremoniálu Olympiády v Calvii,
vzetí tahu zpět v rozhodující partii
o mistra Evropy či vyloučení hráče
kvůli kraťasům na posledním Světovém poháru) se posléze pokusila vzít své výroky zpět, to už ale
zpráva stihla oběhnout všechna
světová média a na světovém šachu zanechat další černou kaňku.

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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ČESKO-SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZÁPAS MANAŽERŮ 2018

SKALICKÉ SLAVNOSTI U SVATÉ LUDMILY

Ve slavnostním hávu byl odděný letošní ročník Česko-slovenského šachového zápasu
manažerů, který se konal minulý víkend v městečku Skalica
na slovensko-české hranici.
Skalica slavila 100 let od týdne,
kdy v ní jednala československá vláda pro Slovensko a toto
městečko tak bylo těch pár dnů
i hlavním městem republiky.
Součástí oslav byla i alternativní
simultánka největších legend
českého a slovenského šachu
Vlastimila Horta a Jána Plachetky, které se mimořádně mohli
zúčastnit nejen pozvaní manažeři, ale i děti a mládež z místního
šachového klubu. Velmistr y,
kteří zvítězili 12,5 : 7,5, přišel
pozdravit i viceprimátor města
Milan Roman.
V nádherném hotelu Svaté Ludmily proti sobě na sedmnácti
šachovnicích nastoupily týmy
českých a slovenských pánů ředitelů. Všechna čtyři kola rapid šachu (hráno tempem 20 min + 5 s)

Advokát Jiří Navrátil, zde při tahu Vlastimila Horta, dokázal velmistry v simultánce porazit.

vyhráli domácí (většinou při skóre 9,5 : 7,5). Z českých manažerů
se do historických análů tohoto
„podujatí“ zapsali ředitel nákupu

Postmortem šachových mistrů Vasila Tričkova (vlevo) a Andreje Komory přihlížejí Robert
Šárovec, Viliam Fiala, Vlastimil Chládek a Igor Němec.
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Komerční banky Robert Šárovec,
který jako jediný ze všech účastníků vyhrál všechny čtyři partie,
a také obchodní ředitel ZOOT

Předseda Pražské šachové společnosti
a organizátor Česko-slovenského
šachového zápasu manažerů Pavel
Matocha dostal od domácích tatranský
klobouk a valašku.
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Vasil Tričkov, který vyhrál noční
bleskový turnaj.
Slovenští manažeři svým letošním vítězstvím navýšili své vedení v historické tabulce, která
počíná prvním mezistátním manžerským zápasem v roce 2007, na
7,5 ku 4,5 na zápasy. Ve starém
olympijském bodování, kdy by
se počítala každá odehraná partie, ale vedou čeští ředitelé, a to
361,5 : 352,5.
Jeden z nejstarších žijících velmistrů, devadesátiletý maďarsko-americký přeborník Pal Benko,
složil na počest 100. výročí
Československa pro účastníky
skalického setkání úlohy na mat
3. tahem v písmenech CS a číslicích 100. Zkuste si tyto trojtažky
vyřešit! Svá řešení můžete posílat
e-mailem autorovi této rubriky
( p ave l . m a to c h a @ g m a i l . c o m)
do konce tohoto týdne (tedy do
nedělní půlnoci). Ze správných
odpovědí vylosujeme tři výherce,
kteří obdrží knihu od Pražské
šachové společnosti.

Pavel Matocha

Ve velmistrovském duelu porazil Vlastimil Hort (vlevo) Jána Plachetku 2,5:1,5.

Úspěšným českým reprezentantem byl manažer controllingu skupiny ČEZ Jan Klaus
(vlevo), který získal 3 body ze 4 partií. Zde v duelu s manažerem slovenské ČSOB
Vladimirem Šošovičkou.

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
4

46|47 • ROČNÍK XII. • 16. LISTOPADU 2018

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

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA

SUCHÝ BRITSKÝ ŠACH?

pokračování ze strany 1

Zahájení první partie pod dohledem nového šachového prezidenta

Osmého listopadu léta páně
letošního roku odstartovala nejdůležitější šachová akce roku.
V londýnském The College slavnostním zahájením začal zápas
o mistrovství světa mezi Magnusem Carlsenem a Fabianem Caruanou. V předzápasových prognózách se šance obou aktérů,
jak úřadujícího mistra světa Carlsena, tak vyzyvatele Caruany
pomaličku, ale jistě vyrovnávaly.
Přesto si v analýzách šachových
exper tů Nor Carlsen udržel
šance o chlup lepší – i když se
jeho náskok na světovém žebříčku smrsknul na pouhé tři
body, stále má výrazně lepší
zkušenosti s podobnými zápasy.
Ve prospěch „Mozarta šachu“
hovoří i výrazně lepší dlouhodobá výkonnost ve zrychlených
tempech, na která dojde v tie-breaku, když všech dvanáct partií zápasu skončí remízou. Ale
nepředbíhejme.
6

Hned na úvod se v první partii
mistr světa do svého vyzyvatele pořádně opřel. Prognostiky
překvapil již volbou prvního
tahu, když na vyzyvatelovo 1. e4
odpověděl nikoli symetrickým
pěšcovým tahem, nýbrž zvolil
ambiciózní sicilskou obranu. Na
to Caruana vytáhl poklidnější
Rossolimův systém, jenže s náročným strategickým obsahem se
nevyrovnal nejlépe a Carlsen měl
výtečnou šanci ihned strhnout vedení ve svůj prospěch.

FABIANO CARUANA (2832)
vs. MAGNUS CARLSEN (2835)
Londýn (Anglie), zápas o mistra světa
1. partie, 9. 11. 2018
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5
Překvapení na překvapení. Sicilská
obrana se na nejvyšší úrovni už
tolik nevidí – posledním mušketýrem, který ji hraje v nejelitnějších
turnajích stabilně, je snad jen
Maxime Vachier-Lagrave, a to ještě

hraje ve druhém tahu pěšcem na
d6 a směřuje do Najdorfa. Tah
střelcem signalizuje Rossolimovu
variantu, která je sice solidní volbou, ale nikoliv nejprincipiálnější.
3…g6 4.Sxc6 dxc6 5.d3 Sg7 6.h3
Ve třetí partii zvolil Caruana malou
rošádu a pochodil mnohem lépe.
6…Jf6 7.Jc3 Jd7 8.Se3 e5
Vznikla nám zajímavá struktura – černý má sice pochroumané
pěšce, ale výborně kontroluje centrum a disponuje dvojicí střelců.
Bílý má v podstatě jediný pořádný
plán, kterým je prosazování f2–f4,
po čemž se dlouhá diagonála pro
střelce g7 zase pročistí.
9.0–0 b6 10.Jh2

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zp-+n+pvlp'
6-zpp+-+p+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNPvL-+P#
2PzPP+-zPPsN"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

10…Jf8
Carlsen se očividně v partii cítil
dost suverénně, na delší dobu
odkládá rošádu a místo toho volí
další manévrování. V této partii
to fungovalo, ale doma to raději
nezkoušejte.
11.f4 Logicky.
11…exf4 12.Vxf4 Se6 13.Vf2 Věž
na f4 stejně stála špatně, zatím
hraje bílý určitě správně.
13…h6 Do koncepce v partii to
zapadne, ale jinak vizte komentář
k desátému tahu :)
14.Dd2?!
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XABCDEFGHY
8r+-wqksn-tr(
7zp-+-+pvl-'
6-zpp+l+pzp&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNPvL-+P#
2PzPPwQ-tRPsN"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Pomalý tah, po kterém Carlsenovi
všechno klapne na jedničku.
Mnohem lákavěji vypadá nejprve
oslabit bod b6 pomocí 14.a4 a5
a potom otevřít centrum 15.Jf3! g5
16.d4 . Najednou se černá pozice
dost nepříjemně otevírá a slabinky
jsou cítit – Carlsen by musel našlapovat velmi opatrně, aby se nedostal do vážných problémů.
14…g5 15.Vaf1 Dd6 Tak nějak si to
černý představuje – ovládne svými
pěšci černá pole, d4 se už prosadit
nepodaří a černý král odrošuje.
Najednou není vidět, jak má bílý
rozvíjet další hru.
16.Jg4 0–0–0 17.Jf6 Jd7 18.Jh5
Se5µ

Hráči na tiskovce nehýřili vtipem.

23.Vd1 Vh8 24.De2 Sxc3 25.bxc3
Dg3+–+ a bílá pozice po …Sg4
zkolabuje.
20…Sf7 21.Jd1 Jf8?! To je počátek
trochu vyumělkovaného manévru
ze strany Carlsena, objektivně zbytečná oběť pěšce. Mohl dále stupňovat tlak tahem věží na g8, Caruana však také nereagoval přesně.
22.Jxf6 Je6 23.Jh5 Sxh5 24.gxh5
Jf4 25.Sxf4 gxf4 26.Vg2?
Oběť kvality 26.Vxf4! Sxf4 27.Dxf4
dávala slušnou kompenzaci za
kvalitu, kde za ni má bílý dva pěšce
a měl by stát dobře. V partii se však
bílá pozice brzy zhoupne z horší do
prohrané.
26…Vhg8 27.De2 Vxg2+ 28.Dxg2
De6 29.Jf2 Vg8 30.Jg4 De8 31.Df3
Dxh5 32.Kf2 Sc7 33.Ke2 Dg5µ
Carlsen amputoval pěšce nazpátek, Caruana výrazně natikal na
hodinách a zdálo se, že mistr světa
směřuje k překvapivé úvodní výhře
černými. Jenže…
34.Jh2 h5 35.Vf2

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zp-+n+p+-'
6-zppwql+-zp&
5+-zp-vl-zpN%
4-+-+P+-+$
3+-sNPvL-+P#
2PzPPwQ-tRP+" XABCDEFGHY
1+-+-+RmK-! 8-+k+-+r+(
xabcdefghy 7zp-vl-+-+-'
Černopolná koncepce slaví jedno- 6-zpp+-+-+&
značný úspěch, Carlsenova pozice
5+-zp-+-wqp%
se hraje sama. Kvůli hrozbě …g5–
g4 se musí bílý dále oslabit na krá- 4-+-+Pzp-+$
lovském křídle, ale to už je vidět, že 3+P+P+Q+P#
je něco zle.
2P+P+KtR-sN"
19.g4 f6 20.b3 Nemůžeme nezmínit pohlednou variantu 20.Jg7, 1+-+-+-+-!
kde se sice bílý jezdec chvályhod- xabcdefghy
ně snaží vylepšit své postavení,
ale jeho výskok krutě narazí na
20…h5! 21.Jxh5 Vxh5! s totálním
rozvratem, třeba 22.gxh5 Sxh3
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35…Dg1?
Zde i o tah později mohl černý
zahrát extrémně silné 35…Dg7!
s průnikem do bílé pozice přes c3

či b2. Řádění dámy by Caruana
přežít nemohl, leč toto dámské
kyvadlo Carlsenovi uniklo.
36.Jf1 h4 37.Kd2 Kb7 38.c3 Se5?
Poslední velká šance chytit partii
za pačesy byla v 38…Vg3!!,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpkvl-+-+-'
6-zpp+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+Pzp-zp$
3+PzPP+QtrP#
2P+-mK-tR-+"
1+-+-+Nwq-!
xabcdefghy
kdy oběť kvality láme bílou blokádu a dáma černého opět pronikne
do řad bílé defenzivy. Kupříkladu
39.Jxg3 hxg3 40.Vg2 Db1 a bílí
pěšci začínají padat jako přezrálé
hrušky.
39.Kc2 Dg7 40.Jh2 Sxc3 41.Dxf4
Sd4 42.Df7+! Bílému se podaří
zjednodušit do koncovky, kde sice
Carlsen bude mít pěšce více, ale
při limitovaném materiálu nebude
schopen převahu zrealizovat.
42…Ka6 43.Dxg7 Vxg7 44.Ve2
Vg3 45.Jg4 Vxh3 46.e5 Vf3 47.e6
Vf8 48.e7 Ve8 49.Jh6 h3 Volní
pěšci se brzy vymění a Caruana
ještě vhodně odstraní jeden pěšcový pár ze šachovnice.
50.Jf5 Sf6 51.a3! b5 52.b4! cxb4
53.axb4 Sxe7 54.Jxe7 h2 55.Vxh2
Vxe7
7

Američan na tiskové konferenci
láteřil, že nezvolil 15.Vxa5! Dxa5
16.Sd2 Dc7 17.Da1 s dalším Vb1,
Da7 a ovládnutím obou volných
sloupců „a“ i „b“. V partii se mu
nepodařilo získat nad pozicí dostatečnou kontrolu.
15…Vaa8! Sloupec černý bez boje
nevydá a Caruana o něj mohl zabojovat jen za cenu výměny příliš
velkého počtu věží.
16.Db1 Jd7 17.Db4 Vfe8 18.Sc3 b5
19.Vxa8 Není vidět kudy vpřed,
a tak vyzyvatel pozici zjednodušuje.
19…Vxa8 20.Va1 Vxa1+ 21.Sxa1
Da7 22.Sc3 Da2 23.Db2 Dxb2
24.Sxb2

Carlsen stojí před tvrdým oříškem.

XABCDEFGHY oba dva zápasníci do sebe zaklesli
a dynamika hry se výrazně zpoma8-+-+-+-+( lila. Caruana výrazně vylepšil svou
7zp-+-tr-+-' koncepci z první partie a získal po
6k+p+-+-+& úvodních tazích mnohem perspekpozici než ve své první bílé
5+p+-+-+-% tivnější
zteči, Carlsena však trefit nedokázal
4-zP-+-+-+$ a ten mu jako kluzká ryba rychle
3+-+P+-+-# vyklouzl do vyrovnané koncovky.
2-+K+-+-tR"
FABIANO CARUANA (2832)
1+-+-+-+-! vs.
MAGNUS CARLSEN (2835)
xabcdefghy Londýn (Anglie), zápas o mistra světa

Jeden pěšec v takové věžové koncovce na výhru stačit nebude,
a i když partie trvala ještě dalších
50 tahů, přechýlit jazýček vah se
mistrovi světa nepovedlo.
½

Přežití vlastní smrti Caruanovi
jednoznačně doplnilo zásoby sebevědomí, a Carlsena naopak zdá se
uvrhlo do menší deprese. Rozladěný
norský šampión narazil v druhé partii na výbornou soupeřovu přípravu,
dostal se po zahájení do problémů
a nakonec musel zachraňovat koncovku s pěšcem méně. To sice nebyl
zase tak náročný úkol, mistru světa
(a ostatně žádnému šachistovi!) takový úděl bílými figurami příjemný
být nemůže.
Po dramatickém úvodníku a prvním
volném dni, kdy si hráči oddechnou
po každé dvojici partií (a ještě jednou před poslední vážnou partií), se
8

3. partie, 12. 11. 2018

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+pwq-+pvlp'
6-+p+-snp+&
5tr-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+N+P#
2-+P+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

V pozici na diagramu stojí bílý
o trochu příjemněji – jeho střelec
je rozhodně perspektivnější figurka
než kolega na g7, pěšec e5 může být
cílem bílého útoku a pěšcová struktura černého není intaktní – má dva
pěšcové ostrůvky proti jednolitému
černému valu. Přesto není vůbec
snadné se do černé pozice dostat
a Caruana nereagoval přesně.
15.Sd2?!

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+n+pvlp'
6-+p+-+p+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+N+P#
2-vLP+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

V této koncovce to chvíli vypadalo,
že snad Carlsen získává nějakou
malou iniciativku, ale Caruana stál
pevně a rovnováha narušena nebyla. Ostatně figur už je velmi málo.
24…f6 25.Kf1 Kf7 26.Ke2 Jc5
27.Sc3 Je6 28.g3 Sf8

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+-+k+p'
6-+p+nzpp+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-vLP+NzPP#
2-+P+KzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

29.Jd2
29.Sxe5 fxe5 30.Jxe5+ Ke8 31.Jxc6
sice jsou tři pěšci za figuru, ale je
to trochu tahání čerta za ocas ze
strany bílého.
29…Jg5 30.h4 Je6 31.Jb3 h5
32.Sd2 Sd6 33.c3 c5 34.Se3 Ke7
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35.Kd1 Kd7 36.Kc2 f5 37.Kd1 Bílý
nic nevymýšlí a čeká, s čím mistr
světa přijde.
37…fxe4 38.dxe4 c4 39.Jd2 Jc5
40.Sxc5 Sxc5 41.Ke2 Kc6 42.Jf1!
Jezdec míří na silné políčko d5,
odkud by ovládl celou šachovnici –
proto si i černý musí dát trochu pozor a raději ihned míří do remízy.
42…b4 43.cxb4 Sxb4 44.Je3 Kc5
45.f4 exf4 46.gxf4 Sa5 47.f5 gxf5

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

48.Jxc4! Kxc4 49.exf5 Na šachovnici zbyl černému jen rohový
pěšec s falešným střelcem, z pole
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Díky svérázné organizaci se tvoří do malinkého sálu fronty.

h1 bílého krále nikdy nedostane
a maximálně dosáhne patu.
½
Ve čtvrté partii pak mistr světa
předvedl vyložené uspávaní hadů
a bezkontaktním způsobem vše
rychle vyčpělo do suché a vyrovnané koncovky. Oba dva hráči se
snaží nahmatat tep zápasu a hledají, jak svému soupeři v nestřežený okamžik ublížit, důležitost zápasu a vyložená opatrnost však na
předešlých partiích byla dost znát.

Do konce však zbývá ještě dost partií a dá se očekávat, že jak Carlsen,
který se už v minulém zápase s přibývajícími remízami dopouštěl nervózních chyb, tak Caruana, jenž
by se měl pokusit se zápasem něco
udělat, než dojde do tie-breaku,
kde má statisticky mnohem horší
šance, se pokusí přitlačit na pilu.
IM Tadeáš Kriebel
Foto: worldchess.com

9

MS ŽEN

ŽENY V SEMIFINÁLE

Tak trochu ve stínu právě probíhajícího zápasu o mistra
světa probíhá v ruském Chanty-Mansijsku pavoučí mistrovství
světa žen. V knock-out systému
64 hráček nebyla žádná nouze
na překvapení a dramatické obraty, dívky postupně dospěly již
do semifinálových bojů.
V úvodních kolech velmi zlobily
outsiderky a vlastně země, kde šachy nemají až tak výraznou tradici.
Na vynikající úspěchy Číny jsme si
v poslední době zvykli a tak se nebylo až tak čemu divit, když přes
první kolo přešly všechny čínské
hráčky. Výborně se prezentoval
však třeba i stále se lepšící šachový Írán – Mobina Alinasabová
vyřadila své mnohem zkušenější
kolegyně Paehtzová a Socková.
Zastavila ji až Ukrajinka Marija
Muzyčuková.

MONIKA SOCKOVÁ (2463)
vs. MOBINA ALINASAB (2236)
Chanty-Mansijsk (Rusko)
MS žen 2018, 2. kolo, 1. partie
6. 11. 2018

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+-vlp+-'
6-wq-+p+p+&
5zp-+nzP-zPp%
4Pzp-+N+-+$
3+-+-+N+-#
2-zP-+-zP-zP"
1+-vLRwQ-mK-!
xabcdefghy

Monika Socková partii nezaložila
ani trochu zdravě a není se co
divit, že v pozici na diagramu nestojí dobře. Hyperagresivní výpad
g2–g4–g5 před vlastním králem
přinesl své ovoce a hlavně díky
střelci b7 je její pozici už vlastně
v troskách.
10

Obhájkyně Wenjun

31.h3 Stejně dobře bílá nemusela
táhnout vůbec, i když dobré rady
již není.
31…Vc2 Nebo také …Db6, na dlouhou diagonálu.
32.Vd2 Dc7 33.Vxc2 Dxc2

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+-vlp+-'
6-+-+p+p+&
5zp-+nzP-zPp%
4Pzp-+N+-+$
3+-+-+N+P#
2-zPq+-zP-+"
1+-vL-wQ-mK-!
xabcdefghy

34.Dd2?? Takové hrubky ve vrcholném mužském šachu jen
tak nenajdete, i když Socková
pravděpodobně jen urychlila
nevyhnutelné.
Bílá pozice sice je děravá jako
ementál, po 34.Jd6 se však alespoň mohla zkusit bílá tvářit, že si
vytváří volného pěšce. Po klidném
34…Sa8 s dalším odskokem jezdce
d5 a otevřením dlouhé diagonály
by však asi stejně dlouho neodolávala tlaku soupeřky.

34…Dxe4
0–1
Sbalit kufry si po druhém kole
musela třeba i nasazená dvojka
Humpy Koneru, naopak jednička
pole a úřadující mistryně světa
Ju Wenjun prochází pavoukem
bezpečně a suverénně drtí opozici.
V semifinále už zase tak překvapivá jména nakonec nenajdeme –
Ruska Alexandra Kostěnjuková
ve čtvrtfinále vyřadila právě jen
o něco málo výše nasazenou

Monika Soćko se stala obětí Alinasabové.
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Annu Muzyčukovou a šance ruské trikolory žhaví ještě Kateryna
Lagnová, kteřá před několika lety
přestoupila z ukrajinské federace.
Lagno vyzve v boji o finálový zápas sestra Muzyčuková Marija –
zejména z politického hlediska
půjde o velmi pikantní souboj.
Ukrajinka Muzyčuková si přitom
v předchozích bojích ukousla velký kus štěstí. Ve čtvrtfinále s Kazaškou Abdumalikovou nebyla
nouze o hrubé chyby a dramatické
momenty, když třeba její kazašská
soupeřka místo reklamace pravidla padesáti tahů bez posunutí
pěšce či vzetí figury partii (pravda,
před matem) vzdala.
Samozřejmě v semifinálových
bojích najdeme i již zmiňovanou
Wenjun a naše čtenáře nemůžeme
ochudit o alespoň jednu ukázku
jejích profesorských výkonů. Nejužší zápasy mohou vypadat samozřejmě jinak, zatím ale můžeme
jen litovat, že se mistrovství světa
neúčastí i ratingově nejsilnější
žena žebříčku Hou Yifan, s níž
by mohla čínská mistryně světa
poměřit síly.

MO ZHAI (2352)
vs. JU WENJUN (2568)
Chanty-Mansijsk (Rusko)
MS žen 2018 , 3. kolo, 1. partie
9. 11. 2018

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzpp'
6-wq-+-+-+&
5zp-+Q+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+P+LzP"
1+-tR-+R+K!
xabcdefghy

Černá již stojí v pozici na diagramu příjemněji, je nutno však mít
dobrý propočet!
18…Dxb2! Bylo nutno dobře vidět
hlavně následující variantu:
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19.Vxf7? Na to se bílá patrně spoléhala, ovšem kombinace má díru.
To už bylo lepší trpět bez pěšce.
19…Vxf7 20.Vf1 Sf5! Hází písek
do soukolí bílého komba.
21.Vxf5

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+rzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+Q+R+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-wq-+P+LzP"
1+-+-+-+K! Marija Muzyčuk živí ukrajinské šance.
xabcdefghy XABCDEFGHY
21…Dc1+! Přesné.
8r+-+k+-+(
Ovšemže vůbec nelze 21…Vaf8??
22.Vxf7 Vxf7 23.Dd8+ Vf8 24.Sd5+ 7+p+-+-zpp'
6-+-+-wq-+&
s matovým útokem.
Pokrýt věž šlo i z g6, ovšem 21… 5zp-+L+-+-%
Db1+ 22.Vf1 Dg6 po 23.Dc4 Kf8
4P+-+-+-+$
nevykrývá všechny šachy králi:
24.Dc5+ Ke8 25.Db5+. Kdyby se 3wQ-+-+-zP-#
nyní pokusil černý král vyvléct 2-+-+P+-zP"
z věčného šachu, zle by pochodil. 1+-+-+-+K!
25…Vd7? 26.Sxb7 a bílá získává xabcdefghy
materiál. 26…Vb8 27.De5++–
22.Vf1 Dc7! 23.Db3 Jediná šance
je přivést do útoku ještě střelce,
černý monarcha však obratně
z vazeb vykličkuje.
23…Kf8! 24.Da3+ De7! 25.Vxf7+
Nic jiného není.
25…Kxf7 26.Sd5+ Kf8 27.Df3+
Df6 28.Da3+ Ke8

29.Kg2 Po 29.De3+ De7 by šachy
bílé s definitivní platností došly,
tak či onak ale bude mít mizernou
koncovku s kvalitou méně. Tu
černá uplatnila již bez jakýchkoliv
debat za dalších 20 tahů.
0–1
IM Tadeáš Kriebel
Foto: ugra2018.fide.com

Hou Yifan se cyklu o MS neúčastní.
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KALENDÁRIUM
2. 11. – 23. 11. 2018
Chanty-Masijsk (Rusko). Mistrovství světa žen. Minizápasový
knock-out turnaj o 64 hráčkách,
vítězka turnaje bude v příštím
roce obhajovat titul v klasickém
zápase.
ugra2018.fide.com

17. 11. 2018
Plzeňský pivovar. 21. ročník Pilsner
Urquell Open. Švýcarským systémem na 9 kol tempem 2 × 20 minut.
Zdeněk Bartoníček
Tel.: 603 430 650
z.bartonicek@centrum.cz
sachyplzen.wz.cz

3.–16. 11. 2018
Santiago de Compostella (Španělsko). Mistrovství světa mládeže
do 12 let.
wccc2018.com

17.—30. 11. 2018
Bled, Slovinsko. Mistrovství světa
seniorů. V kategorii nad 65 let
je čtvrtým nasazeným Vlastimil
Jansa.
wscc2018.european-chessacademy.com

9.–28. 11. 2018
Londýn (Anglie). Zápas o titul
mistra světa. Magnus Carlsen
obhajuje svůj titul šampióna proti
Američanu Fabianu Caruanovi
v zápase na 12 partií v klasickém
šachu.
london2018.worldchess.com
17. 11. 2018
Liberec. 25. ročník turnaje v rapid
šachu Liberec Open. Švýcarským
systémem na 9 kol tempem 2 × 10
minut + 5 s/tah.
Ivan Kopal
ivan.kopal@seznam.cz
deskoliberec.cz
17. 11. 2018
Brno. Akademické mistrovství
České republiky v bleskovém šachu. Přebor vysokoškoláků hraný
švýcarským systémem na 13 kol
tempem 2 × 3 minuty + 2 s/tah
plus doprovodný otevřený turnaj.
Josef Kratochvíl
ttucnakk@seznam.cz
17. 11. 2018
České Budějovice. Memoriál
Františka Černíka. Bleskový
turnaj.
Martin Hejda
Tel.: 602 327 387

18. 11. 2018
2. ligy – třetí kolo.
chess.cz
18.–24. 11. 2018
Plzeň. Open Plzeň 2018. Součást
série Czech Tour, hrán švýcarským
systémem na 7 kol v klasickém
tempu plus doprovodný otevřený
bleskový turnaj tempem 2 × 3 min
+ 2 s/tah.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net
24. 11. 2018
Mistrovice. 21. ročník memoriálu
Járy Masopusta v rapid šachu.
Švýcarským systémem na 9 kol
tempem 2 × 20 minut.
Karel Halbrštát
Tel.: 606 101 706
khalbrstat@seznam.cz
glocksach.ic.cz
25. 11. 2018
1. ligy – třetí kolo.
chess.cz
1. 12. 2018
Loštice. 9. ročník turnaje O pohár krále Tvarůžka. Švýcarským

systémem na 9 kol tempem
2 × 20 minut.
Roman Oliverius
sachovyklublostice.blogspot.cz
1.–2. 12. 2018
Česká šachová extraliga,
3.–4. kolo. Vedoucí Novoborský
přivítá rivaly z Lysé nad Labem,
stoprocentní Pardubice s nebezpečným Frýdkem-Místkem.
chess.cz
2. 12. 2018
2. ligy – čtvrté kolo.
chess.cz
3. 12. 2018
Praha. Přebor prahy v bleskovém šachu jednotlivců. Šachisté
s kmenovou příslušností v pražských oddílech, švýcarským systémem na 13 kol tempem 2 × 3 min
+ 2 s/tah.
Jakub Čmiko
Tel.: 608 666 215
jakub.cmiko@foosball.cz
5.–9. 12. 2018
Skopje (Makedonská republika).
Mistrovství Evropy v rapidu
a bleskovém šachu. Z Čechů přihlášeni Navara, Láznička a Štoček.
eirbcc2018.com.mk
9. 12. 2018
ligy – čtvrté kolo.
chess.cz
13.–16. 12. 2018
Malenovice. 12. ročník Talent
Cupu. Trojice uzavřených turnajů
pro děti odstupňovaných podle
věku v klasickém šachu. Ročník
2003 a mladší.
Andrea Štěpánová
Tel.: 737 120 048
a.stepanova@seznam.cz
chessfm.cz
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