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Múzy jsou vždycky lepší než můry. Zvlášť noční. Ty druhé navštěvují kdekoho, ty
první jen ty vyvolené. Pro šachového velmistra jsou múzy životně důležité. Tedy
pokud má šachem bavit sebe i diváky a destilovat krásu do šedesáti čtyř polí.
A velmistr David Navara musí mít aspoň dvě - hraje geniální šachy a skládá vtipné
básně. Obojí najdete v této knize o životě a partiích nejlepšího českého šachisty.
Velmistr David Navara je dlouhodobě nejlepším českým šachistou,
mnohonásobným vítězem mistrovství České republiky, vicemistrem
Evropy v klasickém šachu a přeborníkem Starého kontinentu v bleskovém
šachu. V květnu 2015 byl na čtrnáctém místě světového žebříčku.

Vážení čtenáři,
milí kamarádi
šachisté, pamatujete na dávný
televizní pořad
Možná př ijde
i kouzelník?
David Copperfield Vzpomínal jsem
na něj často, když se mě mnozí
z vás ptali, kdy vyjde další číslo
Šachového občasníku. Možná
letos přijde i Šachový občasník,
odpovídal jsem...
Rok 2020 je pro naši společnost
i pro světový šach mimořádný,
světová pandemie nemoci Covid-19 a s ní spojená karanténní
opatření prakticky zastavila svět
a mnoho aktivit bylo přeneseno
z reálného fyzického světa do
světa virtuálního. Stalo se tak
i s šachem.
Mistr světa Magnus Carlsen
rozjel svoji velkolepou Magnus
Carlsen Tour, sérii pěti online
turnajů v rapid šachu s cenovým fondem milion dolarů.
Dodejme, že světová jednička
celou tour i vyhrála a třetinu
z těch luxusních price-money
si odnesla. Stejně tak pouze
na internetu se hrál třeba vždy
superprestižně obsazený turnaj
šachového klubu Saint Louis,
kde hrává i bývalý mistr světa
Garri Kasparov, nebo šachová
olympiáda.
Kniha Můj šachový svět kombinuje jeho autobiografii, postřehy z turnajů
a komentované partie. Chcete-li poznat svět šachových velmistrů,
ponořte se do Navarova vyprávění. Chcete-li se naučit lépe šachy,
přehrávejte si jeho partie a studujte k tomu velmistrovy komentáře.
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S touto knihou pochopíte, jak přemýšlí velmistr.
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David Navara

COPPERFIELD I OBČASNÍK
JSOU ZPĚT

MŮJ ŠACHOVÝ SVĚT

COVIDOVÝ ROK

Kniha nejlepších
šachových partií
nejlepšího českého šachisty Davida Navary vyšla
letos anglicky
v nakladatelství
Thinkers Publishing a zájem o její vydání projevili i ruští vydavatelé. Pokud
dvoudílný opus velmistra Navary
(Můj šachový svět a Můj světový
šach) ještě nemáte, můžete si
jej objednat emailem (prazska.
sachova@gmail.com). Cena obou
knih dohromady je 750 Kč, samostatně cena jedné knihy je
390 Kč.
MŮJ
ŠACHOVÝ
SVĚT
2. VYDÁNÍ, OPRAVENÉ A DOPLNĚNÉ

David Navara

17/05/17 11:55

Pražská šachová společnost má
k dispozici ještě i dva poslední
výtisky anglického vydání Navarovy knihy, objemná bichle My
Chess World o 616 stránkách stojí
790 Kč.

ŠACHOVÝ TROLEJBUS

Šachový vlak inspiruje. Po kérelském Šachovém hausbótu, o němž
píšeme uvnitř tohoto čísla, brněnské
Šachové šalině a pražské Šachové
tramvaji se minulý víkend objevil
ve Zlíně Šachový trolejbus. Po celé
odpoledne o poslední zářijové sobotě jste si v historickém trolejbuse
mohli na pěti stolcích zahrát šachy.
Akce nesla poddtitul Inteligence
v městské hromadné dopravě.

LIBERECKÝ ZÁZRAK

Desetiletý Václav
Finěk z Liberce
je obrovským šachovým talentem.
S aktuálním ELO
ratingem 2344 je
nejen světovou
Václav Finěk
jedničkou mezi
desetiletými, ale rovněž mezi jedenáctiletými a světovou trojkou mezi
dvanáctiletými. Bude mít Česká
republika za deset let mistra světa?

ŠACHOVÝ FESTIVAL 2020

KASPAROVŮV VYZYVATEL V PRAZE

Legendární britský velmistr Nigel
Short bude hostem šachového
festivalu, který od 10. do 13. října
v Obecním domě v centru Prahy
pořádá Pražská šachová společnost. Nigel Short se utká v zápase
na deset partií v rapid šachu s nejmladším českým velmistrem a mistrem Evropy do 18 let Thai Dai Van
Nguyenem a poté ještě odehraje
simultánku proti 25 soupeřům.
pokračování na straně 13

Britská šachová legenda Nigel Short
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pokračování ze strany 1
I aktivity Pražské šachové společnosti byly koronavirem výrazně poznamenány. Covid-19
vykolejil Šachový vlak 2020,
který měl letos jet jubilejně
podesáté a to po čtyřech hlavních městech zemí Visegrádské
čtyřky. V mezinárodním turnaji
v Šachovém vlaku vždy hrávají
šachisté z celého světa, většinou přijedou šachoví turisté
z více než dvaceti zemí minimálně tří kontinentů a i sám
vlak pak při své cestě opakovaně přejíždí státní hranice.
Uvidíme, kdy se situace uklidní
natolik, že většina lidí začne
brát Covid-19 jako jistý druh
chřipky a společnost s ním
bude normálně fungovat a nikoliv se zavírat a izolovat, jako
by šlo o mor či ebolu.
Šachový festival, v jehož rámci
vždy přijíždí do Prahy někdo ze
světové špičky či ze světových
legend, aby se utkal v zápase
s českým velmistrem, jsme
přesunuli z června na říjen
a doufáme, že bude možné jej
uskutečnit.
Zmražené bylo i vydávání Šachového občasníku. Nyní se ale
tento zpravodaj vrací. Je zpět.

Pavel Matocha,
šéfredaktor Šachového občasníku
předseda Pražské šachové společnosti
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NEPŘEKONATELNÝ REKORD

David Navara vyhrál již podesáté
mistrovství České
republiky jednotlivců a tento jeho
rekord nebude
dlouho překonán.
David Navara
Na plzeňském
přeboru hrála kompletní česká
špička a v otevřeném turnaji
nedokázal Navaru nikdo porazit. Stříbro si vybojovala česká
ratingová dvojka Viktor Láznička
a bronz kapitán české reprezentace Zbyněk Hráček.

KASPAROV ZASE HRAJE

(v rapidovém i bleskovém tempu). Celkový cenový fond těchto
online turnajů byl 400 tisíc dolarů a jejich vítězem byl Magnus
Carlsen.

ZASE ON
Světová jednička
Magnus Carlsen
stále suverénně
dominuje světovému šachu. Kromě turnajů Saint
Louis přesvědčivě
Magnus Carlsen
zvítězil i v sérii
online turnajů Magnus Carlsen
Tour, která se hrála o milion dolarů na jeho domácí hrací platformě Chess24.com.

TELEGRAFICKY Z PŘEBORŮ

Garri Kasparov

Legenda světového šachu Garri
Kasparov se po dlouhé době zase
zúčastnil šachového turnaje.
Odehrál online turnaj ve Fischerově šachu, který pořádal šachový klub v Saint Louis. Exmistr
světa skončil až na osmém místě
z deseti účastníků, ale zjevně se
výborně bavil a dokázal hezky
seknout světovou juniorskou
jedničku Alirézu Fírúzdžu. Kromě Fischerova šachu se díky
mecenáši Rexi Sinquefieldovi
hrál i turnaj v normálním šachu

Zatímco chlapi
bojovali v historických sálech Plzeňského prazdroje,
m i s t r ov s t v í r e publiky žen se konalo v penzionu
Kristýna Petrová u Křivého psa ve
Frýdku-Místku. Z přebornického titulu se v uzavřeném turnaji
kompletní české špičky radovala
Kristýna Petrová.
Mistrovství republiky v rapid šachu
s e u sk u t e č n i l o
minulý týden na
odloženém pardubickém Czech
Vlastimil Babula Openu. Vítězem
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turnaje byl ukrajinský velmistr
Petro Golubka, domácím přeborníkem se stal celkově druhý Vlastimil Babula.
Slovenské mistrovství vyhrál s fantastický výkonem 9 bodů z 9 partií
a nadoblačným perfo 3236 ELO
mladičký šachista Viktor Gažik.

KARJAKIN V PRAZE
Tento týden měl
do Prahy přijet
r u sk ý ve l m i s t r
Sergej Karjakin
a utkat se v zápase na tucet
partií v rapid
Sergej Karjakin
šachu s českou
jedničkou Davidem Navarou.
Bohužel kvůli narůstající druhé
koronavirové vlně a přijímaným
anticovidovým opatřením nebylo
jisté, zda by bylo vůbec možné
dopravit ruského velmistra do
České republiky. Zápas byl proto
přeložen na jaro, pravděpodobně
by se mohl uskutečnit v druhé
polovině dubna.

PRVNÍ ONLINE
ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA
Kontroverzí skončila 1. online
šachová olympiáda. Zúčastnilo se

jí 163 zemí, do finále se probojovaly Rusko a Indie a zlaté medaile
dostaly oba týmy. Přestože Rusko
vedlo o bod a dvěma indickým
hráčům pak vypadlo internetové
připojení, což znamenalo výhru
Ruska celkově o tři body, rozhodl prezident FIDE udělit zlaté
medaile oběma družstvům (že
prý výpadek internetu byl globálnějšího rázu a že Indové by třeba
jednu z těch dvou partií vyhráli
a vyrovnali). Češi kvůli časové kolizi s republikovým přeborem na
této olympiádě nestartovali.

ŠACHISTA TREYBAL NA BANKOVCE

bude stát 80 Kč a do prodeje půjde již tuto sobotu.

NAKAMURA LÁKÁ

Šachovou jedničkou sociálních sítí
je americký velmistr Hikaru Nakamura, kterého
na Twitteru sleduje 170 tisíc lidí a na
Hikaru Nakamura Twitchi dokonce
půl milionu! Díky tomu se stal
prvním šachistou, se kterým podepsala smlouvu společnost TSM,
která zastupuje řadu profesionálů
ze světa online her.

ODEŠEL PAN ÚČETNÍ

Šachový klub Velvary, Královské
město Velvary a rodina JUDr.
Karla Treybala vydávají Euro
Souvenir bankovku k příležitosti
135. výročí narození tohoto skvělého šachisty. Autorem návrhu
bankovky je akademický malíř
Stanislav Lajda. Bankovka bude
vydána v nákladu 10 tisíc kusů,

V srpnu ve věku
85 let odešel na
v ě č n o s t Wo l f gang Uhlmann,
jeden z nejlepších
velmistr ů světa
60.–70. let, kdy
W. Uhlmann
porazil i Bobbyho Fischera. Jeho souputníci
mu přezdívali účetní, protože
v propočtu variant ho málokdo
překonal. V České republice hrál
naposledy v letech 2012 a 2013
v zápasech Sněženky a Machři.
Čest jeho památce!

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 •
30. ZÁŘÍ 2020
• ROČNÍK
• 1 OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHYSACHOVY
OBCASNIK
ZÁJEMCI
SI JI II.
MOHOU
333 KČ PLUS POŠTOVNÉ

3

ŠACHOVÝ TRÉNINK PRO DĚTI A MLÁDEŽ

DIAGRAMY K ŘEŠENÍ

(B – bílý na tahu vyhraje, Č – černý na tahu vyhraje)

Řešení vhodně zvolených diagramů může výrazně zvýšit vaši šachovou výkonnost. Zlepší se vám
nejen schopnost propočtu variant,
ale i intuice. Zkuste se nejprve na
každý diagram podívat jen na 5 až
10 vteřin a napište, jaký tah (či
tahy) vás napadly. Pak si na řešení
každého z diagramů dejte delší čas
(5 až 10 minut).
Správnost řešení si ověřte na poslední straně Šachového občasníku, kde najdete i informaci, z jaké
partie je která pozice.
Diagramy pro vás z českých i světových partií letošního roku vybral
zkušený trenér děti a mládeže Petr
Herejk.

1. B
XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7zpp+-mkpzpp'
6-+-sNp+-+&
5+-+lzP-+-%
4-+-+-+-wq$
3+-+-vL-+n#
2PzP-wQ-zPP+"
1tR-+R+K+-!
xabcdefghy
2. B
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+pwq-+pzpp'
6p+n+l+-+&
5+-+p+-+-%
4Nvl-zP-+-+$
3+Q+-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

4

SACHOVY OBCASNIK

3. Č
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpl+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+q#
2PzP-+Q+PzP"
1tRN+-+-+K!
xabcdefghy
4. B
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+p+-'
6-+-zppvlp+&
5zp-+-+Nwq-%
4-zp-+l+-+$
3+-+-+-+R#
2PzPP+LwQP+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
5. Č
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+pzp-+-zp-'
6p+-zp-+-zp&
5+-+Psn-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+q#
2PzP-+L+r+"
1tR-+QmKN+-!
xabcdefghy
6. B
XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7+-zp-tr-mk-'
6-zp-+-+-zp&
5zp-+-zpR+-%
4P+-+-+rzP$
3+-zPP+-zp-#
2qzP-+-+P+"
1+-+-+Q+K!
xabcdefghy

7. Č
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+psNl+pmk-'
6-zP-+-+p+&
5wQ-+-zp-+-%
4-+-zpP+-wq$
3+-+L+PtR-#
2-+-+-mKPtr"
1+-+-+-sNr!
xabcdefghy
8. B
XABCDEFGHY
8Q+l+r+-mk(
7+-+-+-zpp'
6pwq-zp-+-+&
5+p+-+-vl-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+LtR-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
9. B
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wqn+p+p'
6-zp-+l+p+&
5zp-+p+-zP-%
4-+-+-wQ-+$
3+Ptr-+-+P#
2P+-+-tRP+"
1+-+-tRLmK-!
xabcdefghy
10. B
XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7zp-zP-+-+-'
6Pzp-mk-zp-zp&
5+P+N+p+-%
4-+-zP-zPpzP$
3+-+-mK-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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11. Č
XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-vl-+-'
6-+k+p+p+&
5tR-+pzPq+-%
4-+-vL-zP-+$
3+PzP-wQ-+-#
2-mK-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
12. Č
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-tR-+-vlk'
6-+-+-+p+&
5+P+Qzp-+-%
4P+-+-+-zp$
3+-+N+PwqN#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-snK!
xabcdefghy
13. B
XABCDEFGHY
8-+q+nvl-+(
7+-+r+-+k'
6pzpnzpp+-zp&
5+-+-+p+Q%
4-+P+-vL-zP$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+-zPK+"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy
14. B
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+-zp-'
6-vlp+-wql+&
5+-+p+-sN-%
4-+-zP-+-wQ$
3+N+-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
15. B
XABCDEFGHY
8r+-+r+-mk(
7+-zp-+-vlL'
6-zpPzp-wq-vL&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-sN$
3+-sn-+-zP-#
2-+Q+-+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
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16. B
XABCDEFGHY
8-tr-mk-+r+(
7zpl+p+-+-'
6-wq-+pvl-+&
5+-zp-+L+-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-vLQ+PzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
17. B
XABCDEFGHY
8-mkq+-tr-vl(
7zp-+-sn-+p'
6-zp-+pzpl+&
5+-sNr+-zp-%
4-zP-zP-+-+$
3+-wQ-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
18. B
XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7wq-+l+n+-'
6-sn-+pzP-tr&
5zp-+-vL-zp-%
4-zpLtR-+-+$
3+N+-+-+p#
2PzPP+-+-zP"
1+K+RwQ-+-!
xabcdefghy
19. B
XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+lwq-+kzp-'
6p+L+p+-+&
5+-tR-+p+-%
4-+-wQ-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zP-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
20. B
XABCDEFGHY
8l+-wq-trk+(
7+-+-vlp+-'
6-+-zp-+p+&
5+Lsn-zpNzPp%
4-+-+-+-tR$
3+-+-+-+Q#
2-zPPvL-zP-zP"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

21. B
XABCDEFGHY
8-tr-+-+qmk(
7+p+-+Rzp-'
6-+-+-vl-zp&
5+LzPR+-+-%
4-+-+-+-+$
3zpP+-+-+-#
2P+KwQ-+-zP"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy
22. Č
XABCDEFGHY
8rtrl+-+-mk(
7+-zp-+-vlp'
6-+Pzp-wqn+&
5+-+PzP-tR-%
4-zp-+-zp-+$
3zp-+-+P+-#
2PzP-wQLsN-zP"
1+K+-vL-tR-!
xabcdefghy
23. B
XABCDEFGHY
8k+-+rvl-+(
7zpp+rwqp+p'
6-+-+-+p+&
5+-zPp+p+-%
4-+n+-+-+$
3+Q+RvLLzP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
24. B
XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+qvlpzp-'
6p+n+p+p+&
5+p+-zP-+-%
4-+-zp-+-+$
3+Q+-zPL+-#
2PzP-vL-+PzP"
1+KtR-+-+R!
xabcdefghy

Řešení naleznete
na straně 14
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ŠACHOVÝ TURISMUS

ŠACHOVÝ HAUSBÓT V TROPECH

Brakické vody jihozápadní Indie jsou
největší turistickou atrakcí státu Kérala a také jeho důležitou dopravní
tepnou. Více než 900 km kanálů a jezer, které jsou propojeny s velkými
kéralskými řekami i s Indickým oceánem, je hojně využíváno nejen jako
výletní turistické místo, ale i místními jako jejich základní dopravní
infrastruktura.

A právě po těchto kanálech a jezerech
plul Šachový hausbót – nádherný
šachový projekt, společně organizovaný společností Orient Chess Moves
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a kéralskou centrálou cestovního ruchu. Hlavní organizátor celého projektu
N. R. Anilkumar říká, že byl inspirován
Šachovým vlakem, kterého se v minulém roce sám zúčastnil, a obecně ideou
kombinace šachu a turismu.
Bylo to na přelomu ledna a února letošního roku, byť to vypadá jak reportáž
z jiného století. Připomeňme, že tehdy,
tedy na začátku letošního roku, se ještě
cestovat mohlo, nikdo se nebál a covidové karanténní restrikce byly omezené
na čínský Wuchan. Ne jako nyní. Kdeže
kéralské vody jsou...

Šachového turnaje Chess Houseboat
2020 se zúčastnilo necelých třicet
šachistů, z čehož šest přiletělo z Evropy. Z hlediska národních federací
měla hned po Indii největší zastoupení
Česká republika, kterou v jihozápadní
Indii reprezentovali předseda Pražské
šachové společnosti a organizátor Šachového vlaku Pavel Matocha, advokát
Jiří Navrátil a 73letý brněnský šachista
Karel Glacner, který byl nejstarším
účastníkem turnaje. A čeští šachisté
se v tropech neztratili: Pavel Matocha
vybojoval v osmikolovém rapid turnaji
Chess Houseboat osmé místo a Jiří

Šachový hausbót – luxusní loď Spice routes, na které se nedávno
plavili i členové královské rodiny.

Na Šachovém hausbótu v Kérale - Pavel Matocha před partií
s talentovaným kéralským šachistou D. V. Anantapadmanabhem.

Fotka evropských účastníků a organizátorů z vyhlašování vítězů
a předávání cen.

Jiří Navrátil v partii s hlavním organizátorem N. R. Anilkumarem.

Karel Glacner v duelu s mladým indickým šachistou.

Výlet do vesnice Kumarakom.

SACHOVY OBCASNIK
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Navrátil byl nejlepším seniorským hráčem v turnaji a také vítězem přidruženého bleskového turnaje.
Z šachového hlediska bylo pro Evropany překvapivé, jak zcela nevypovídající
jsou údaje o ratingu indických šachistů.
Zejména v případě dětí se z nich nedá
téměř nic vyvozovat. Dobře to bylo
vidět třeba na kéralském mládežníkovi
Brightu Lee Sunilkumarovi, který má
elo pouhých 1610 bodů, ale v turnaji
uhrál 7 bodů z 8 partií a skončil druhý
mezi zkušenými turnajovými hráči
s mezinárodními tituly - vítězem FM
M.B. Muralidharanem a třetím IM N. R.
Anilkumarem.
Řada indických šachistů bez ratingu či
s minimálním ratingem kolem 1200 elo
hrála na úrovni první výkonnostní třídy, což odpovídá ratingu cca 2000 elo.

Podhodnocené ratingy budou důsledkem jednak relativní izolace kéralských
šachistů od zbytku světa a žádný rating
i u zjevně zkušených šachistů pak musí
být důsledkem skutečnosti, že mnoho
tamních turnajů se hraje bez zápočtu
na mezinárodní elo listinu (pravděpodobně kvůli ušetření poplatku FIDE za
každého účastníka turnaje).
Šachy však nebyly jediným a pro většinu účastníků ani hlavním programem
této akce. Tím byla příležitost seznámit
se s tímto unikátním cípem Indie. Turnaj se postupně hrál na plujícím hausbótu Spicy Routes, kterým krátce před
tím plul nizozemský královský pár,
v brakických vodách Alappuzhy, dále
na břehu Indického oceánu v Mararikulam, v luxusním hotelu Crown Plaza
v hlavním městě v Kóčinu a zakončen

byl v Thrissuru v Rasa Gurukul u široké řeky Chalakudi, jejíž hladina při
povodni po monzunových deštích před
dvěma roky stoupla o deset metrů a zaplavila vodou a bahnem široké okolí.
Těžko do pár řádek vtěsnat všechny
pozoruhodnosti a krásy, které účastníci
při akci viděli, tak jen malý výběr jako
inspirace pro všechny šachové turisty: Vodopád Athirappily v hlubokých
pralesích, kde žijí i sloni a tygři. Kostel
v Kóčinu, kde byl pohřbený slavný
mořeplavec Vasco da Gama. Synagoga
a židovské město v Kóčinu, kam Židé
přišli dle legendy již devět set let před
Kristem za krále Šalamouna. Vesnice
Kumarakom, kde se žije ještě velmi tradičním způsobem.

Pavel Matocha

Na pláži Indického oceánu v Marari Beach Resortu.

Trofej pro vítěze.

Oběd v Rasa Gurukul.

Vodopád Athirappily na řece Chalakudi.

Opičky v lese.

Sloni při hinduistické slavnosti.
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MILIARDOVÝ BYZNYS V ONLINE ŠACHU

IMPÉRIUM MAGNUS

Tým mistra světa Magnuse
Carlsena dokázal z jeho jména udělat globální značku,
která láká sponzory, a nyní
budují byznysové impérium
Play Magnus AS, které cílí na
internetový šach. Letos na jaře
získala společnost Play Magnus
AS dva nové investory, kteří za
7% podíl ve firmě zaplatili přes
330 milionů korun.
Norský fenomén, jemuž přezdívají šachový Mozart, není
mimořádný jen kvalitou své hry –
současně drží tituly mistra světa
v klasickém, rapid i bleskovém
šachu –, ale vyniká nad ostatními
velmistry i z byznysového pohledu. Systematicky buduje ze svého jména marketingovou značku
a zároveň staví byznysové impérium, které chce obchodně dominovat v internetovém šachu.
Carlsen už jako zázračné dítě přitahoval velkou pozornost médií
a nyní norská televize zařazuje
přímé přenosy z mnoha turnajů,
na kterých hraje. I proto na rozdíl

V lednu byl Magnus Carlsen v Praze – natáčel zde reklamu pro sázkovou společnost Unibet.
Na snímku z natáčení je při partii s pražským šachistou Zdeňkem Kovářem.

od ostatních šachistů nikdy netrpěl nouzí o sponzorské kontrakty. Kromě tradičních sponzorů,
kterými jsou například investiční
banka Arctic Securities, výrobce
polovodičů Nordic Semiconductor či advokátní kancelář Simonsen Vogt Wiig, to byla i módní
značka G-Star Raw, u níž součástí
dealu bylo nejen finanční plnění,

O volném dni během turnajů hrával Magnus Carlsen s ostatními velmistry fotbal. To v rámci
online turnajů nejde.
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ale i to, že Carlsenova tvář se
dostávala do módních a lifestylových časopisů a výkladních
skříní, kde by se jinak neobjevila.
Jeho manažer Espen Agdestein
nastavil rozumně a symbolicky
i výši honoráře, který Magnus
Carlsen požaduje za účast na nějaké propagační akci, jako je třeba simultánka. V šachovém světě
do doby před nástupem Carlsena
na šachový trůn požadoval nejvyšší honoráře Garri Kasparov,
který dostával 40 tisíc dolarů za
jednu akci (většinou přednáška
plus simultánka). Carlsenova
cena je dvakrát vyšší, a přesto si
na nedostatek pozvánek nemůže
stěžovat.
Z hlediska systematického budování značky Magnus Carlsen byla
podstatná nejen jeho mediální
viditelnost a nastavená cena, ale
také systematičnost a strategie
ve výběru zemí, kam pojede na
propagační akce. Klíčovým ukazatelem byla velikost trhu – takže
jel do USA, do Brazílie, do Ruska,
do Číny, do Indie a v Evropě do
SACHOVY OBCASNIK
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Německa nebo do Španělska, ale
nikoliv třeba do České republiky.
Pozvání k nám před několika lety
odmítl právě z časových důvodů.
Do Prahy přijel letos v lednu
natáčet reklamu pro sázkovou
společnost Unibet, která je nejen
jeho novým osobním sponzorem – na konci letošního ledna
podepsali dvouletý kontrakt na
4 miliony norských korun (skoro
10 milionu českých korun) – ale
také sponzorem jeho šachového
klubu Offerspill, který se loni
během pár hodin po založení stal
jedním z největších šachových
klubů světa.
Loni se Magnus Carlsen snažil
přesvědčit Norskou šachovou
federaci, aby přijala nabízený
kontrakt na 5,9 milionu dolarů
(zhruba 170 milionu korun), kterou jí sázková společnost Unibet
nabízela za pětiletou smlouvu
na lobbování za změnu norského sázkového zákona. Norská
šachová federace to odmítla,
protože část norských šachistů
považuje hazardní průmysl za
zlo, a mistr světa v reakci na to
oznámil založení vlastního šachového klubu, ve kterém první
tisícovce členů slíbil uhrazení
ročních poplatků federaci.

SÁZKA NA INTERNETOVÝ
ŠACHOVÝ TRH.

Právě šachový klub Offerspill,
jehož členem se můžete stát
i online, a spolupráce s globální
sázkařskou společností Unibet,
která pravidelně vypisuje i sázkařské příležitosti na šachové
zápasy a turnaje, jsou součástí
byznysového plánu Magnuse
Carlsena a jeho manažera Espena Agdesteina získat co největší
podíl na internetovém šachovém
trhu.
S budováním byznysového šachového impéria začal tým kolem Magnuse Carlsena již před
několika lety, když založili společnost Play Magnus AS, která
nabízí stejnojmennou šachovou
aplikaci, na níž si můžete zahrát
šachy jakoby proti Magnusovi
12
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Ale i při online turnajích, stejně jako předtím u těch klasických, vyhrává Magnus Carlsen
skoro všechno.

Carlsenovi v jeho různém staří.
Když si nastavíte jako soupeře
sedmiletého Magnuse, tak ho ještě asi porazíte, když si nastavíte
dvanáctiletého, tak už si většina
šachistů ani neškrtne.
Společnost Play Magnus AS má
nyní zákazníky ve všech zemích
světa s výjimkou Severní Koreje
a Jižního Sudánu a kanceláře má
v již v pěti evropských městech
(Oslo, Hamburg, Riga, Kodaň
a Barcelona), ve kterých zaměstnává přes padesát zaměstnanců.
Loni v březnu koupila společnost
Play Magnus AS internetovou
šachovou hernu Chess24.com,
která společně s Chess.com a Lichess.org tvoří nejnavštěvovanější trojici šachových webů. O půl
roku později pak Play Magnus AS
v akvizicích pokračovala, když
koupila šachovou tréninkovou
platformu Chessable.com.
Web Chess24.com vykazuje měsíčně 5 milionovou návštěvnost.
Jeho rival Chess.com se sice
chlubí jedenáctkrát vyššími čísly
(57 milionů návštěv za měsíc),
jenže Magnusův portál zřetelně více cílí na platící uživatele.
Zpoplatněná jsou nejen výuková
videa, ale například skrze osobní účast Carlsena na komentovaných blickách pro prémiové
členy motivuje uživatele platit si
prémiové členství.

Jak vážně Carlsenův tým myslí
budování internetového impéria
je vidět i na jejich aktivitě v době
koronavirové izolace, kdy jako
první uspořádali prestižní internetový turnaj nejlepších hráčů
světa „Magnus Carlsen Invitational“ a jeho komentovaný online
přenos byl k dispozici v devíti
různých jazycích se špičkovými
komentátory, kterými byli i velmistři světové špičky, jakou jsou
Peter Svidler či Alexander Griščuk. Poté dali dohromady celou
sérii pěti online turnajů Magnus
Carlsen Tour a nyní připravují
její druhý ročník.
Snahu o další prudký růst firmy
dokumentuje i nedávné získávání
nových investorů. Letos v březnu
se novými akcionáři společnosti
Play Magnus AS staly norský
venture kapitálový fond Investinor a švýcarská společnost Cape
Capital AG, kteří za zhruba sedmiprocentní podíl ve firmě Play
Magnus AS zaplatili 13,5 milionu
dolarů (přes 330 milionů korun).
Po tomto úpisu nových akcií drží
Magnus Carlsen (skrze svoji firmu MagnusChess) ve společnosti
Play Magnus 16% podíl.

Pavel Matocha
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KASPAROVŮV VYZYVATEL V PRAZE

pokračování ze strany 1

„V roce 2003 jsem organizoval první
velmistrovský zápas pro tehdy 17letého velmistra Davida Navaru, tehdy v hotelu Kampa Stará zbrojnice
byl jeho soupeřem Viktor Korčnoj.
Od té doby jsem pro nejlepšího českého šachistu pořádal zápasy s hráči světové špičky každý rok, celkem
jich bylo sedmnáct. Loni byl posledním sedmnáctým Navarovým
duelem jeho souboj v Obecním
domě se světovou trojkou Dingem
Lirenem, kdy vedle nich na druhé
šachovnici hrál svůj první zápas
pod patronací Pražské šachové společnosti nejmladší český velmistr,
loni 17letý Thai Dai Van Nguyen.
Jsem rád, že letos pro tohoto velmi
talentovaného a velmi sympatického velmistra mohu pořádat druhý
zápas a že to bude opět v nádherných sálech Obecního domu, secesní perly Prahy,“ říká organizátor
zápasu a předseda Pražské šachové
společnosti Pavel Matocha.
Velmistrovský zápas Thai Dai Van
Nguyen vs. Nigel Short, který se
bude hrát od 10. do 12. října každý
den vždy od 16:00 odpoledne, bude
pro diváky v Obecním domě komentovat zkušený velmistr Robert Cvek.
Stropy v secesních sálech Obecního

Thai Dai Van Nguyen loni v Obecním domě přesvědčivě zvítězil nad legendou světového
šachu Janem Timmanem. Porazí letos další legendu, Nigela Shorta?

domu jsou extrémně vysoké a každý z diváků bude mít svoji židli. :-)
Respektována budou všechna protiepidemiologická opatření vlády,
diváci budou povinni mít na obličeji
roušku.
Simultánka velmistra Nigela
Shorta je naplánovaná na úterý
13. října od 15:00 do nádherného
Grégrova sálu Obecního domu.
Chcete-li si zahrát šachy s legendou světového šachu a nechat si
pak od Nigela Shorta podepsat

Vrcholem Shortovy šachové kariéry byl jeho zápas o titul mistra světa s Garrim Kasparovem
v Londýně 1993.
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partiář, můžete se přihlásit emailem
(pavel.matocha@gmail.com). Cena
místa v simultánce je 2 990 Kč.
Britský šachový velmistr Nigel Short
(55 let) vyhrál za svoji kariéru řadu
mezinárodních turnajů a na konci
osmdesátých let minulého století
byl třetím hráčem světového žebříčku. V roce 1993 sehrál v Londýně
zápas o titul mistra světa – s obhájcem titulu Garrim Kasparovem prohrál 12,5:7,5. Nyní je viceprezidentem Mezinárodní šachové federace
FIDE.
Nigel Short se narodil ve Velké Británii a po dokončení střední školy
se stal šachovým profesionálem.
Již více než třicet let žije v Řecku
s manželkou Rheaou Argyrou
Karageorgiouvou, s níž vychovává
dvě děti. Je znám jako zábavný
společník a břitký komentátor.
Provokativní byly jeho výroky, že
hrál na internetu zápas s legendárním Bobbym Fischerem, že bývalá
světová jednička Veselin Topalov
podváděl při mistrovství světa San
Louis, nebo že ženy mají pro šachy
horší hardware než muži.
Štěpán Patovský
SACHOVY OBCASNIK
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ŘEŠENÍ DIGRAMŮ ZE STRAN 4 A 5:
1.
21.Dxd5!! exd5 22.Jf5+- 1–0 (Dominguez Perez, L. (2758) vs. Nepomniachtchi, I. (2784), Saint Louis Rapid
2020 lichess.org, 17. 9. 2020)
2.
15.Dxb4 Jxb4 16.Vxc7+- (So, W.
(2770) vs. Caruana, F. (2835), Clutch
Chess Showdown Int lichess.org,
12. 6. 2020)
3.
20...Dxg2+! 21.Dxg2 Vf1# 0–1 (Bartoš, J. (2131) vs. Novotný, M. (2246),
MČR mužů 2020 Plzeň, 25. 8. 2020)
4.
23.Je7+! Sxe7 [23...Kg7 24.Vh7#]
24.Vh8+ Kg7 25.V1h7# 1–0 (Frank,
A. (2219) vs. Kureš, M. (2019), MČR
mužů 2020 Plzeň, 25. 8. 2020)
5.
28...Jf3+! 29.Sxf3 Dh4+-+ 0–1
(Frank, A. (2219) vs. Nguyen, Thai
Dai Van. (2569), MČR mužů 2020 Plzeň, 23. 8. 2020)
6.
36.Vg5+ hxg5 37.Df6+ Kh7 38.Vh8#
1–0 (Giri, A. (2764) vs. Navara, D.
(2719), MrDodgy Invitational 2020
chess24.com, 14. 6. 2020)
7.
40...Vxg2+! 41.Kxg2 Vh2+ 42.Kf1
Dxg3 43.De1 Dg2# 0–1 (Novotný,
M. (2246) vs. Finěk, V. (2344), MČR
mužů 2020 Plzeň, 24. 8. 2020)
8.
21.Dc6! Dxc6 22.Vf8+- 1–0 (Areshchenko, A. (2678) vs. Koch,
T1. (2461), ch-Schachbundesliga,
17. 9. 2020)
9.
30.Vxe6!! fxe6 31.Df7+ Kh8 32.De8+
Kg7 33.Vf7# 1–0 (Grischuk, A.
(2777) vs. Harikrishna, P. (2719),
Chessable Masters GpA chess24.com,
22. 6. 2020)

10.
53.Jxb6! Kxc7 (53...axb6 54.a7
Sb7 55.c8D Sxc8 56.a8D+-) 54.Jxc8
Kxc8 55.b6 Kb8 56.d5 1–0 (Plát, V.
(2589) vs. Divya, Deshmukh. (2322),
FSGM February 2020 Budapest HUN,
04. 2. 2020)
11.
43...Vxb3+! 44.Kc1 [44.Kxb3 Db1+
45.Ka4 Da2#] 44...Db1+ 45.Kd2 Vb2#
0–1 (Babula ml., V. (2138) vs. Hložek,
D. (2037), MČR mužů 2020 Plzeň, 25.
8. 2020)
12.
39...Jxf3! 40.gxf3 Dxh3+ 41.Kg1
Dg3+ 42.Kh1 Vxf3–+ 0–1 (12) Babula, V. (2571) vs. Rabatin, J. (2291),
MČR mužů 2020 Plzeň, 25. 8. 2020)
13.
24.Jd5! Vb7 V případě přijetí oběti figury 24...exd5 přijde 25.Dxf5+
Kg8 26.cxd5+- se ziskem jezdce c6.
25.Dxe8 1–0 (Bu Xiangzhi (2705) vs.
Le Quang Liem (2709), Steinitz Mem
chess24.com, 17. 5. 2020)
14.
27.Dh7+! Sxh7 28.Vxe8+ Df8
29.Vxf8+ Kxf8 30.Jxh7+ 1–0 (Firouzja, A. (2728) vs. Giri, A. (2764),
Chessbrah Inv chess.com, 16. 5. 2020)
15.
27.Jg6+! Kxh7 28.Jf8+ Kxh6 (28...
Kg8 29.Dh7+ Kxf8 30.Sxg7+ Dxg7
31.Vf1+) 29.Dh7+ Kg5 30.Dh4+ Kf5
31.Df4# 1–0 (Ding Liren (2791) vs.
Carlsen, M. (2863), Carlsen Tour Final
2020 chess24.com, 12. 8. 2020)
16.
23.Sa5! Dxa5 24.Vxd7+! Kc8 (24...
Kxd7 25.Dxe6+ Kc7 26.Dd7+ Kb6
27.Ve6+ Sc6 28.Dxc6#) 25.Dxe6+1–0 (Němec, P. (2243) vs. Stalmach,
R. (2273), MČR mužů 2020 Plzeň,
29. 8. 2020)
17.
19.Ja6+! Dxa6 20.Dc7+ Ka8 21.Dxe7
Ve8 22.Dd7 f5 23.Sxd5+ exd5 24.b5
1–0 (Harikrishna, P. (2719) vs. Anton

Guijarro, D. (2703), 53rd Biel Chess960 2020 Biel SUI, 18. 7. 2020)
18.
36.Vxd7! Jxd7 37.Sd4 Db7 38.Dxe6+
Kd8 39.Sb6+ Kc8 40.De8+ Jd8
41.Dxd8# 1–0 (Vallejo Pons, F. (2710)
vs. Jakubowski, K. (2481), ch-Schachbundesliga, 17. 9. 2020)
19.
21.Dc4 Kf6 22.Dc3+ Kg6 (Po 22...
Ke7 přijde 23.Dxg7+ Kd6 24.Vd1+
Kxc5 25.Dxc7+-) 23.Se8+ 1–0 (Sadzikowski, D. (2527) vs. Babula, V.
(2571), CZE-POL Match 2020 Zlín
CZE, 16. 9. 2020)
20.
20.Vxh5! gxh5 21.Dxh5 Je6 22.g6
fxg6 23.Dxg6+ Kh8 24.Dh6+ Kg8
25.Dxe6+ Vf7 26.Jh6+ 1–0 (Nepomniachtchi, I. (2784) vs. Carlsen, M.
(2863), Legends of Chess Final chess24.com, 03. 8. 2020)
21.
44.Vxf6! gxf6 45.Vd7 Dg6+ 46.Sd3
Ve4 47.Ve7 f5 48.Sxe4 fxe4 49.Dd4+
Kg8 50.Dd5+ Kf8 51.Ve6 Dg5 52.Ve5
Dg6 53.Vf5+ Kg7 54.De5+ Kh7
55.Dc7+ 1–0, (Navara, D. (2717) vs.
Grandelius, N. (2659), Prague Masters
Prague CZE, 16. 2. 2020)
22.
28...b3!! 29.exf6 bxa2+ 30.Ka1 Sxf6
31.Jd1 axb2+ 32.Jxb2 Vxb2 33.Dxb2
Sxb2+ 34.Kxb2 a1D+ 35.Kc2 Va2+
0–1. (Malinovský, P. (2081) vs. Stalmach, R. (2273), MČR mužů 2020
Plzeň, 23. 8. 2020)
23.
26.Dxc4! dxc4 27.Vxd7 Df6 28.Vxb7
Ve4 29.Vdd7 Sg7 30.Sf4 Vxf4
31.Vxa7+ 1–0 (Duda, J. (2753) vs.
Artemiev, V. (2716), Pepe Cuenca Invitational chess24.com, 14. 4. 2020)
24.
20.Dc2 Ja7 21.Dxc8+! Jxc8 22.Sc6
Jb6 23.Sxd7+ Kxd7 24.exd4+- 1–0
(Carlsen, M. (2863) vs. Vachier Lagrave, M. (2778), Carlsen Inv Prelim chess24.com, 24. 4. 2020)
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