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SACHOVY
OBCASNIK

KDO BYL DRUHÝ?

Magnus Carlsen

Tur naj  Al t ibox 
No r way  C h e s s 
2020 byl prvním 
k las ickým tur-
najem pro hráče 
světové špičky od 
na jaře přeruše-
ného turnaje kan-

didátů. V dvoukolovém turnaji 
v norském Stavangeru kromě 
mistra světa hráli ještě Fabiano 
Caruana, Levon Aronjan, Aliréza 
Fírúzdža, Jan-Krzysztof Duda 
a Aryan Tari. Vítězem se stal 
Magnus Carlsen, který i letos 
vyhrává téměř všechny turnaje, 
jichž se zúčastní. Ve Stavengeru 
však skončila jeho déle než dva 
roky trvající neporazitelnost. 
Magnusovu sérii 125 vážných 
partií bez porážky uťal ratingově 
výrazně slabší Duda. Druhé mís-
to na Altibox Norway Chess 2020 
vybojovala juniorská světová jed-
nička Fírúzdža a jako třetí se na 
bednu vítězů vešel Aronjan.

SBOHEM A ŘETĚZ

Roman Prymula

Šachový svaz ČR 
byl donucen opět 
přerušit všechny 
šachového soutěže 
u nás, jak družstev, 
tak jednotlivců. 
Druhá vlna koro-
navirové epidemie, 

respektive vládní restriktivní opatření 
kvůli ní přijatá neumožňují konání 
turnajů ani zápasy družstev. Jak 
dlouho budou šachového klubovny 
osiřelé, si nyní nedovoluje odhadnout 
ani šachový mistr a dosluhující mini-
str zdravotnictví ČR Roman Prymula.

UPSALI SE V UPPSALE

Jakub Kůsa

Možná posledním 
neonlinovým šacho-
vým turnajem, který 
si čeští šachisté na 
letošní podzim za-
hráli, byl tento týden 
mládežnický šampi-
onát v Uppsale. 

pokračování na straně 2

NETFLIX
GENIALITA A ZÁVISLOST

N o v ý  s e r i á l 
Dámský gambit 
rozehrává téma 
geniality a zá-
vislosti v kon-
textu šachového 
světa. Hlavní hr-
dinka Beth Har-

mon je dívčí verze Bobbyho 
Fischera a rovnou si přiznejme, 
že Anyu Taylo-Joy, která ji hraje, 
by většina šachistů na turnajích 
moc ráda potkávala. 
Seriál je výborně natočený 
a skvělý je i z šachového hle-
diska - partie a pozice na ša-
chovnici ve filmu dávají smysl, 
atmosféra v turnajích je vykres-
lena věrohodně. Ne nadarmo ty 
partie vybíral Bruce Pandolfini 
a Garri Kasparov byl konzultan-
tem produkce. 
Scénář vychází ze stejnojmen-
ného románu amatérského 
šachisty Waltera Tevise „The 
Queens Gambit“, který vyšel již 
v roce 1983. Již tehdy se obje-
vily plány na jeho převedení na 
filmové plátno, ale po nečekané 
smrti autora brzy po vydání kni-
hy z nich sešlo. Po třiceti sedmi 
letech se ale námětu ujal Netflix 
a podle knižní předložil natočil 
sedmidílný seriál. 
Od minulého týdne si Dámský 
gambit můžete pustit. Ideální 
podívaná pro dlouhé podzimní 
večery se zákazem vycházení.

Pavel Matocha
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ŠACHOVÝ FESTIVAL 2020

BYL TO SHORT A BYLO TO LONG
V šachové partii rozhodují koncovky a v šacho-
vých zápasech finiš. Šachovou legendu Nigela 
Shorta porazil nejmladší český velmistr Thai 
Dai Van Nguyen 5,5 : 4,5, když zcela ovládl 
poslední, třetí hrací den.
Tento zápas se hrál v Obecním domě v rámci 
již 18. ročníku šachového festivalu Pražské ša-
chové společnosti. Na velmistrovský duel ještě 
navázala simultánka velmistra Shorta, ve které 
skvělého výsledku dosáhlo šest mládežníků 
z listiny talentů ŠSČR.

pokračování na straně 8
Britská šachová legenda 
Nigel Short

SACHOVY
OBCASNIK
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pokračování ze strany 1
Z šestice českých mládežníků se 
turnaj ve Švédsku nejvíce vydařil 
Jakubovi Kůsovi, který díky vítěz-
stvím v posledních dvou kolech 
vybojoval výborné třetí místo a při-
psal si padesát elo bodů do ratingu. 
Vítězem turnaje se stal Holanďan 
Siem Van Dael, který zaujal pře-
devším velmi neortodoxní volbou 
zahájení bílými figurami, kdy po-
stupně zahajoval 1.h4, 1.a4, 1.h3 
a 1.a3 a z těchto čtyř partií získal 
3,5 bodu.

ODKLÁDÁ SE ODLOŽENÉ

Arkadij Dvorkovič

Dohrávání turnaje 
kandidátů, který 
byl na jaře přeru-
šen kvůli covidu, 
bylo naplánované 
na listopad. Jenže 
druhá vlna covidu 
a nechuť či nemož-

nost čínských velmistrů za těchto 
okolností cestovat do Ruska či do 
Gruzie, kde se mělo hrát, přinutily 
FIDE dohrávání odložit. Prezident 
FIDE Arkadij Dvorkovič oznámil, 
že turnaj kandidátů se dohraje 
v dubnu 2021 a to prý bez ohledu 
na cokoliv.

RUSKÝ MUZIKÁLOVÝ VEČÍREK

Karpov na premiéře

Slavný muzikál z osmdesátých let 
Chess, o šachovém zápasu z doby 

studené války a doprovázený hud-
bou skupiny ABBA, byl v říjnu po-
prvé uveden v Moskvě. Moskevské 
divadlo MDM s kapacitou 1800 osob 
bylo plné, doporučené roušky měla 
sotva polovina diváků. Mezi hosty 
premiéry byl i bývalý mistr svět 
Anatolij Karpov. 

AMERICKÝ ŠAMPIONÁT

Irina Krush

Šachové mistrov-
ství USA se letos 
poprvé v historii 
koná online a také 
poprvé se hraje 
rap id  tempem. 
V ženském pře-
boru se z vítězství 

radovala Irina Krush. Mezi muži, 
jejichž turnaj v době uzávěrky toho-
to čísla Šachového občasníku ještě 
probíhal, byl na průběžném prvním 
místě Wesley So s perfektním skóre 
5 bodů z 5 partií.
Budeme na jaře třetí vlnou covidu 
přinuceni se od Američanů inspiro-
vat a i náš domácí přebor jednotliv-
ců sehrát online?

HUKOT NA SÍTI
Mimořádnou podí-
vanou slibuje online 
mistrovství světa 
v rychlém šachu, 

které bude probíhat od počátku listo-
padu do poloviny prosince a jehož se 
zúčastní kompletní světová špička. 
Bojovat budou v tříhodinovém zápa-
su, který bude složen z hodiny a půl 
partií v tempu 5 min. + 1 s, hodiny 
partií v tempu 3 min. + 1 s a půl hodi-
ny partií v tempu 1 min. + 1 s.
Turnaj ve stejném formátu uspo-
řádal před třemi lety Chess.com 
a tehdejší finále mezi Magnusem 

Carlsenem a Hikaruem Nakamu-
rou sledovalo na YouTube více než 
1,2 miliony diváků!

MASKOVÁNÍ MINULOSTI

Igors Rausis

Usvědčený pod-
vodník Igors Rausis 
j i ž  n e n í  I g o r s 
Rausis, ale Isa Kasi-
mi. Uznal, že kvůli 
jeho podvodům je 
jméno Rausis příliš 
pošpiněné, a tak si 

oficiálně změnil jméno. Připomeň-
me, že to není první oficiální změna 
jeho jména. Narodil se totiž jako 
Igor Kondylev. Pak si - z neznámého 
důvodu – vzal jméno po své první 
manželce Rausis. A nyní - ze zná-
mého důvodu - si vzal jméno po své 
druhé manželce Kasimi.

ŘÍČANY ZA VODOU
Klub šachis tů 
v Říčanech má od 
října 2020 nového 

generálního sponzora a titulárního 
partnera, kterým je společnost Bet-
sys – největší dodavatel sázkového 
softwaru ve střední Evropě. V soutě-
žích se nyní bude klub s 95letou his-
torií prezentovat pod názvem Betsys 
Říčany 1925. „Stejně jako v šachové 
partii je v našem byznysu důležité 
přemýšlení, soustředění, analytické 
a logické myšlení. Vnímáme šachy 
nejen jako sport, ale i jako umění. 
Stejně tak přistupujeme i ke své prá-
ci. Jsme proto hrdí na to, že můžeme 
stát po boku šachového klubu a těší-
me se, že si spolu nějakou tu partičku 
rozehrajeme,“ říká Jiří Najman, spo-
luzakladatel společnosti Betsys.

NEJVĚTŠÍ HITY NIGELA SHORTA I + II
Chcete se zdokonalit v šachu? Více jim rozumět a rychle dosáhnout vyššího elo ratingu?  

Učte se od zkušených velmistrů!
Tato dvě DVD obsahují nejlepší partie z bohaté kariéry velmistra Nigela Shorta,  

které on sám zábavně a instruktivně komentuje.
Ještě tento a příští týden si je můžete koupit za speciální festivalovou cenu  

a ušetřit tak téměř 500 Kč oproti normální ceně!

Cena za obě DVD: 1290 Kč (+ poštovné) 
Objednávky se jménem, adresou a telefonním číslem můžete zasílat emailem na prazska.sachova@gmail.com.
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ŠACHOVÝ TRÉNINK PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

DIAGRAMY K ŘEŠENÍ
(B – bílý na tahu vyhraje, Č – černý na tahu vyhraje)

Řešení vhodně zvolených diagra-
mů může výrazně zvýšit vaši ša-
chovou 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 po-
slední straně Šachového občasní-
ku, kde najdete i informaci, z jaké 
partie je která pozice.

Diagramy pro vás z českých i svě-
tových partií letošního roku vybral 
zkušený trenér děti a mládeže Petr 
Herejk.
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Řešení naleznete na straně 13.
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Před zápasem o titul šachového 
mistra světa v roce 1993 prohlá-
sil obhájce trůnu Garri Kasparov 
o svém vyzyvateli: „Můj sou-
peř je Short a bude to krátký 
(short).“ A opravdu tehdejší svě-
tovou trojku, britského velmistra 
Nigela Shorta vyprovodil z ringu 
snadno a rychle.

Nigel Short byl letos, podobně 
jako v roce 2007, hlavní hvězdou 
festivalu Pražské šachové společ-
nosti. Před třinácti lety jej v Praze 
porazil porazil David Navara a le-
tos v říjnu Thai Dai Van Nguyen 
a málem i čeští mládežníci. Ale 
nebylo to short, ale long (dlouhé).

ŠACHY VE STÍNU COVIDU
Šachový festival 2020 byl výrazně 
ovlivněn nastupující druhou vlnou 
koronaviru a související vlnou 
stále a stále se zpřísňujících proti-
epidemických opatření vlády. Na-
štěstí Nigel Short bral celou situaci 
racionálně a v rozhodnutí přijet jej 

nezviklalo ani rozhodnutí řecké 
vlády, že všichni cestující z Prahy 
do Řecka, kde velmistr Short žije 
s řeckou manželkou a dětmi, se 
musejí prokázat aktuálním nega-
tivním covidovým testem.
Termín byl naplánován dávno do-
předu od 10. do 13. října a v těchto 

dnech se festival i skutečně usku-
tečnil. Jeho poslední partie skonči-
la v úterý 13. 10. v 19.30, ve 20.00 
bylo třeba Obecní dům zavřít a od 
středy platila uzávěra na všechny 
podobné akce, částečný lock-down 
České republiky. Víc na hraně to 
již být nemohlo.

ŠACHOVÝ FESTIVAL 2020

BYL TO SHORT A BYLO TO LONG
Pokračování ze s. 1

Nejmladší český velmistr Thai Dai Van Nguyen porazil britskou legendu Nigela Shorta 5,5 : 4,5.

Ředitel festivalu Pavel Matocha poskytuje rozhovor České televizi. Šachový festival 2020 se 
dvakrát dostal i do hlavní večerní zpravodajské relace ČT.
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Festival v nádherných sálech 
Obecního domu v Praze musel 
kvůli zmíněným protiepidemic-
kým opatřením probíhat bez 
diváků v hracím sále, ale Pražské 
šachové společnosti se ve spolu-
práci se šachy.cz  podařilo připra-
vit přímý přenos, který obsahoval 
nejen probíhající partii, ale i video 
z hracího sálu a audio a video od 
komentátorů, jimiž byli Štěpán Žil-
ka, David Navara a Tadeáš Kriebel. 
Díky týmu profíků vedeného Ja-
nem Jílkem se podařilo tyto čtyři 
datové toky sloučit do jedné obra-
zovky a online vysílat na youtube 
kanále šachy.cz. 
Úspěšnost tohoto přenosu doklá-
dají nejen přímé a velmi pozitivní 
ohlasy diváků, ale i čísla o zhléd-
nutí. Jen na  kanále šachy.cz má 
komentovaný zápas Nigela Shorta 
s Thai Dai Van Nguyenem pět 
tisíc zhlédnutí. Přitom zároveň 
byl vysílán na jedné z největších 
světových šachových platforem 
Chess24 a k tomu přímý přenos 
bez videa běžel ještě na PlayChess.
com, na ChessBomb.com a na mo-
bilní aplikaci Follow Chess.

OBRAT DÁMSKOU KONCOVKOU
Nejmladší český velmistr a mistr 
Evropy do 18 let Thai Dai Van 
Nguyen po prvním hracím dnu 
s legendou světového šachu Ni-
gelem Shortem prohrával. Bývalý 
vyzyvatel mistra světa Kasparova 

si těsné vedení udržel i po druhém 
hracím dnu. Český reprezentant 
udeřil až poslední den a to dvakrát 
za sebou, čímž zápas otočil a po 
výhře 5,5:4,5 získal stejně jako 
loni trofej pro vítěze. A dodejme, 
že i dvě poslední partie měl vel-
mistr Van Nguyen vyhrané, ale po 
několika nepřesnostech a chybách 
v koncovce, přece jen v rapid tem-
pu v závěru partie již nebývá moc 
času na detailní zkoumání pozice 
a pečlivé přemýšlení, v nich zkuše-
ný Short nakonec udržel remízu, 
takže jeho celková prohra byla jen 
těsná.
Záznam všech deseti partií i s ko-
mentáři zkušených velmistrů, 
včetně české jedničky Davida 

Navary, si můžete prohlédnout na 
youtube kanálu šachy.cz, partie 
si můžete přehrát i na serveru 
Chess24. Zde se podívejme jen na 
rozhodující partii, respektive její 
zajímavou dámskou koncovku.

VAN NGUYEN – NIGEL SHORT
Šachový festival 2020 
Obecní dům v Praze – 12. 10. 2020
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V koncovkách jsou postouplí pěšci 
mocnou zbraní a dámské nejsou 
výjimkou. Prostorová převaha, 
aktivnější postavení dámy i krále 
a absence zjevné protihry černého 
zde ukazují zřetelnou výhodu bílé-
ho. Ale jak ji realizovat? A mohl se 
černý ubránit?
41…g5! Výborný tah velmist-
ra Shorta, pasivní obrana typu 
41…Db8 by vedla k jisté prohře. 
42.hxg5 b5? Černý měl pokračo-
vat v hledání aktivní protihry. Po 
překvapivém odevzdání dalšího 
pěšce 42…f4! by bílému ces-
tu k výhře velmi zkomplikoval Úvodní tah provedl předseda Obecního domu Vlastimil Ježek.

Rozlosování vysoko nad Prahou během úvodní večeře v restauraci Oblaca na žižkovské věži
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a v mnoha variantách by udržel 
remízu. Pointou je, že po 43.gxf4 
h4 44.Kd3 h3 45.Ke3 h2 je černý 
krajní pěšec strašně rychlý a kvůli 
jednoduchému 46…Dd5 nemá bílý 
jak proměně pěšce zabránit.
43.axb5 axb5 44.Kd3 Kf7 45.g6+ 
Kxg6 46.Dxe6+ Kg5 47.d5 Kf8 
48.d6 Kg4 49.Dg6+ Kf3 50.d7 Kf2 
51.Db6+ a černý se vzdal, protože 
v dalším tahu by si bílý stavěl dru-
hou dámu.  
1-0

Poslední den festivalu se ještě 
konala šachová simultánka, která 
kvůli epidemickým opatřením 
musela být rozdělena do dvou 
hracích sálů a počet soupeřů vel-
mistra Shorta omezen na osmnáct, 
aby v každé místnosti i s ním bylo 
vždy maximálně deset hráčů.
Třetina účastníků simultánky byla 
nominována Šachovým svazem 
ČR z listiny talentů – Jáchym Ně-
mec, Karel Brožka, Anna Voříško-
vá, Lada Zelbová, Jáchym Šmolík 
a Roman Popov. A že opravdu 
o talenty šlo, dokládá i výsledek: 
mládežníci s Nigelem Shortem re-
mizovali 3:3 a sám velmistr k tomu 
dodal, že to mělo spíš být 4,5:1,5 
v jeho neprospěch, že na prohru 
stál i s oběma dívkami.

PŘED KÝM BRIT SMEKNUL
Největší dojem na britskou šacho-
vou legendu udělal jedenáctiletý 
Karel Brožka, který ho podobně 
jako Jáchym Němec porazil. „Ten 
kluk je vážně třída, ve všem. Nejen 
jak hrál, smetl mě ze šachovnice, 
nedal mi šanci, to nebylo jako 
jinde, že něco přehlédnu, tady mě 
prostě přehrál. Ale i svým vystu-
pováním, oblečením, jak si pečlivě 
a úhledně zapisoval partiář, jak 
klidně tahal. Opravdu „classy“ (na 
úrovni)!“ komentoval simultánku 
velmistr Short.
Z dalších hráčů se vyhrát podařilo 
ještě partnerovi EY Petru Knapovi 
a remízy kromě Jáchyma Šmo-
líka a Anny Voříškové dosáhli 
ještě ředitel odboru zahraničních 
vztahů Českých drah Michal 
Fridrich a manažer skupiny ČEZ Karel Brožka porazil v simultánce slavného velmistra.

GM Thai Dai Van Nguyen

GM Nigel Short

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ



Jiří Pačovský. Celkově tedy Nigel 
Short vyhrál 13:5. Nakolik dala 
simultánka velmistru Shortovi 
zabrat je zřejmé i z délky jejího 
trvání – proti 18 soupeřům hrál 
4,5 hodiny (což je dvojnásobek 

normální běžné doby na takovou 
simultánku).
V České republice šlo zjevně o po-
slední soutěžní šachové střetnutí 
za fyzickou šachovnicí na mnoho 
týdnů, ne-li měsíců, stejně jako je 

tomu v případě většiny ostatních 

sportovních klání. 

Štěpán Patovský

Foto: Anežka Kružíková

Z důvodu protiepidemických opatření byla simultánka rozdělena do dvou sálů - do Grégrova a do Palackého.

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 oko-
mentoval 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

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL





28. ŘÍJNA 2020 • ROČNÍK II. • 2 13SACHOVY OBCASNIK

Řešení digramů ze strany 4:

1. 
52…Vxh3+! 53.gxh3 g2# 0–1 (Očená-
šek, J. (1396) vs. Babula, V. ml. (2039),  
MČR mládeže v rapid šachu HD10–14 
2020 České Budějovice,  5. 9.2020)

2.
33.Dxh7+!! Kxh7 34.Vh4# 1–0 (Chris-
tiansen, J. (2617) vs. Hnydiuk, A. 
(2411),  Titled Tuesday chess.com,  
22. 9.2020)

3.
19.Jd7! Jxd7 20.Dh7# 1–0 (Havelka, O. 
(2007) vs. Peroutka, Š. (1609),  MČR 
juniorů v rapid šachu,  Česká Třebová,  
19. 9.2020)

4.
18.Dxa8! Dxa8 19.Jc7+ Kd8 20.Jxa8 Kc8 
21.Sf4 1–0 (Gloser, D. (2248) vs. Moe-
wisch, D. (1956),  Czech Open A 2020 
Pardubice,  22. 9.2020)

5.
35.Jxe6+! fxe6 36.De7# 1–0 (Grischuk, 
A. (2777) vs. Mamedov, R. (2654),  Ban-
ter Final 2020 chess24.com,  22. 9.2020)

6.
25…Vb2+! 26.Kxb2 Jxc4+ 27.Kc2 
Jxd2–+ 0–1 (Stoček, M. (1567) vs. Eret, 
J. (2130),  MČR juniorů v rapid šachu,  
Česká Třebová,  19. 9.2020)

7.
53…Dh2+ 54.Vg2 Ve2+! 55.Dxe2 
Vxe2+ 56.Kxe2 Dxg2+–+ 0–1 (Cibulka, 
J. (1521) vs. Barák, D. (1993),  MČR 
juniorů v rapid šachu,  Česká Třebová,  
20. 9.2020)

8.
34…Dxg3+! 35.Kxg3 gxf3+ 36.Kf2 fxe2+ 
37.Kxe2 Vxe4+–+ 0–1 (Kosteniuk, A. 
(2471) vs. Abdusattorov, N. (2627),  
Titled Tuesday chess.com,  22. 9.2020)

9.
29.Dh6 Vg8 30.Dxh7+!! Kxh7 31.Vh3# 
1–0 (Sevian, S. (2660) vs. Li, Hui. 
(1985),  Titled Tuesday chess.com,  
22. 9.2020)

10.
29.Dxg7+!! Kxg7 30.e6+ Kh7 31.exd7+– 
1–0 (Vachier Lagrave, M. (2778) vs. 
Oparin, G. (2652),  Banter Final 2020 
chess24.com,  23. 9.2020)

11.
19.Vxd5! exd5 20.Dh5+ Kg7 21.Vxe7+ 
1–0 (Gloser, D. (2248) vs. Duriančík, 
M. (1673),  MČR juniorů v rapid šachu,  
Česká Třebová,  19. 9.2020)

12.
26.Df8+!! Kxf8 [26…Kh7 27.Dg7#] 
27.Vd8# 1–0 (Fier, A. (2560) vs. 
Sargsyan, A. (2402),  Titled Tuesday 
chess.com,  22. 9.2020)

13.
24.Dxe7+!! Vxe7 25.Vc8+ Ve8 
26.Vcxe8# 1–0 (Stoček, M. (1567) vs. 
Šmajzrová, V. (1842),  
MČR juniorů v rapid šachu,  Česká Tře-
bová,  20. 9.2020)

14.
24.Jxf7! Vxd4 [24…Kxf7 25.Sxe6#; 24…
Dxf7 25.Sxe6+–] 25.Dh3 Vxd1 26.Vxd1 
Jd8 27.Jxd8 Vxd8 28.Dxe6++– 1–0 (Vo-
lák, Š. (1681) vs. Rosenbaumová, L. 
(1610) 
MČR juniorů v rapid šachu,  Česká Tře-
bová,  19. 9.2020)

15.
23.d7+! Jxd7 [23…Dxd7 24.Vxf5 Dxf5 
25.Jd6++–; 23…Sxd7 24.Vxf5 Dxf5 
25.Jd6++–] 24.Vxf5 g6 [24…Dxf5 
25.Jd6++–] 25.Vf2+– 1–0 (Stalmach, R. 
(1667) vs. Dolensky, F. (1629) 
MČR mládeže v rapid šachu HD10–14 
2020 České Budějovice,  5. 9.2020)

16.
25.Dxg7! Vxg7 26.Jf6+ Kd8 27.Jxd7 
Kxd7 28.Jh5+– Vgg8 29.Jf6++– 1–0 
(Rabatin, J. (2291) vs. Seitz, P. (2186),  
Czech Open A 2020 Pardubice,  
28. 9.2020)

17.
41…Vxh2+! 42.Vxh2 Vxh2+ 43.Dxh2 
Dxf1+ 44.Dg1 Dxg1+ 45.Kxg1 Kf7–+ 0–1 
(Pražák, D. (1666) vs. Němec, J. (2011),  
MČR mládeže v rapid šachu HD10–14 
2020 České Budějovice,  5. 9.2020)

18.
73…Dc1+ 74.Vg1 Dc6+ 75.Vg2 Dxg2+!! 
76.Kxg2 Jf4+ 77.Kg3 Jxd3–+ 0–1 (Yaniv, 
Y. (2221) vs. Kaganskiy, G. (2266),  
Elitzur IMC Summer 2020 Petah Tikva 
ISR,  15. 7.2020)

19.
35.Df7+ Kh6 36.Df8+ Kh5 [36…Kg5 
37.Df4+ Kh5 38.Dh4#] 37.g4+ Kg5 
38.h4+ Kxh4 39.Dh6# 1–0 (Pražák, D. 
(1666) vs. Brožka, K. (1800),  MČR mlá-
deže v rapid šachu HD10–14 2020 České 
Budějovice,  5. 9.2020)

20.
17…Dxe4!! 18.fxe4 Jxe2+ 19.Dxe2 Sc5+ 
20.Df2 Sxf2+ 21.Kf1 Se6–+ 0–1 (Moha-
mmadi, S. (1807) vs. Preotu, R. (2487),  
US Collegiate Rapid 2020 lichess.org,  
26. 9.2020)

21.
28…Dxd3+!! 29.Kxd3 Sb4+ 30.Ke4 
Dd4+ 31.Kf3 Dxh4 32.Vg7+ [32.Vxh4 
Sxd2–+] 32…Kh8 0–1 (Shtembuliak, E. 
(2620) vs. Reshef, O. (2495),  US Colleg-
iate Rapid 2020 lichess.org,  26. 9.2020)

22.
33.Sxh6! gxh6 34.Dxh6+ Vh7 
35.Dxh7+!! Kxh7 36.Vh2# 1–0 (Cher-
nikov, V. (2231) vs. Smietanska, W. 
(1900),  Titled Tuesday chess.com,  
22. 9.2020)

23.
11.e5! Dxe5 12.Sf4 Df6 13.Je4 Dxb2 
14.Vfb1 Da3 15.Sd6 h5 [15…Da4 
16.Dxg7 Vg8 17.Jf6+ Kd8 18.Jxg8+–] 
16.Dg5 f6 17.Dxg7 1–0 (Němcová, K. 
(1644) vs. Šmajzrová, V. (1842),   MČR 
juniorů v rapid šachu,  Česká Třebová,  
20. 9.2020)

24.
48.Dd2! Kc5 [48…Vxe5 49.Dxb4#] 
49.Dxb4+ Kd4 50.Ve1 Vd6 [50…Vxg5 
51.Dd2+ Kc5 52.Dxg5+] 51.Dc3+ Kc5 
52.Da5+ Db5 [52…Kd4 53.De5#] 
53.Ve5++– 1–0 (Dwilewicz, K. (2134) vs. 
Terziev, D. (2157),  Czech Open A 2020 
Pardubice,  28. 9.2020)
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