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WELY NEVPUŠTĚN DO USA

Loek van Wely

Nizozemskému vel-

mistrovi Loeku van 

Welymu byl ode-

přen vstup do Spoje-

ných států. Ve výčtu 

činností, shrnující 

důvody jeho vstupu 

na americkou půdu, 

se nacházela i šachová výuka americ-

kých dětí, což je bez pracovního po-

volení činnost klasifi kovaná jako ne-

legální. Van Wely byl proto zadržen 

a v doprovodu policie eskortován do 

letadla mířícího zpět do Evropy. Více 

informací o celém incidentu se dočte-

te na adrese  chessvibes.com.

OPĚT SE PEČETÍ

Vasilij Ivančuk

Starší generace jistě 

pamatují dobu dáv-

no minulou, kdy se 

partie tzv. pečetily 

a dohrávaly v ná-

sledujících dnech. 

Zvláště u zápasů 

o titul mistra světa 

většinou několikačlenné týmy ša-

chistů mnohdy celou noc analyzo-

valy pečetěnou pozici, zatímco aktér 

partie mohl v klidu spát. Organizá-

toři turnaje Golden Classic v nizo-

zemském Amsterdamu se rozhodli, 

že připomenou tuto starou tradici. 

V právě probíhajícím uzavřeném tur-

naji šesti hráčů (Vasilij Ivančuk, Gata 

Kamsky, Le Quand Liem, Baadur 

Jobava, Krišnan Šašikiran a Anna 

Muzyčuková) může každá partie 

trvat pouze pět hodin, po uplynutí 

tohoto časového limitu musí hráči 

své partie zapečetit. Na případné do-

hrávky jsou vyčleněny dva volné dny. 

Podrobnosti o tomto v dnešní době 

netradičním šachovém podniku mů-

žete sledovat na ofi ciálních stránkách 

amsterdamchess.com.

NAVARA KRÁLEM FISCHEREK

David Navara

Otevřené mistrov-

ství ČR ve Fischero-

vých šachách se již 

poněkolikáté stalo 

kořistí velmistra Da-

vida Navary. První 

nasazený hráč ne-

dal svým protivní-

kům šanci a zvítězil se ziskem 6,5/7, 

když jedinou remízu ztratil s celkově 

druhým GM Rainerem Buhmannem. 

pokračování na straně 2

ŠACHOVÉ ERBY
V dávnych ča-

s o c h  p u t o v a l 

s lovanský r y-

tier menom Ho-

lub maurskými 

krajmi, až pri-

šiel do kráľovstva, kde tamojšia  

princezná vynikala v hre v ša-

chy. Svojich trúfalých súperov za-

každým porážala a na dôraz im 

na záver partie tresla šachovni-

cou po hlave. Holub si s ňou zah-

ral – a vyhral! Podľa jej zvyku ju 

taktiež tresol hracou doskou po 

čele. Do svojho erbu potom do-

stal šachovnicu a čiernu pannu 

s obviazanou hlavou. 

To je erbovná legenda, ktorá je 

spojená so znakmi početných 

poľských a českých šľachtických 

rodov. Na rozdiel od klasických 

rozprávok, kde statočný junák 

po ťažkej skúške dostane za od-

menu ruku spanilej princeznej, 

tu ju môže mlátiť po hlave... Aby 

som však neodbočil, táto stará 

povesť dokladá obľubu šachovej 

hry v minulých stáročiach, ako 

aj použitie šachových motívov 

v heraldike. 

Otázkou je, do akej miery šach 

prenikol do európskych erbov. 

Rád by som sa tu podelil o svo-

je zistenia a prípadne podnietil 

diskusiu či ďalšie skúmanie. 

V tejto oblasti ostáva totiž veľa 

neobjaveného.

pokračování na straně 6
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Ján Markoš

Slovenský velmistr Ján Markoš (2540) porazil v posledním 

kole mezinárodního mistrovství Slovenska svého svěřen-

ce IM Milana Pachera (2437) a stal se novým slovenským 

přeborníkem. V partii živých šachů lépe „viděl“ GM Zoltán 

Almási. Velmistr Markoš pro Šachový týdeník okomentoval 

svou vítěznou partii s FM Davidem Vargou, velmistr Mov-

sesjan svůj živý souboj „slepých“.

pokračování na straně 14

MISTROVSTVÍ SLOVENSKA

MARKOŠ ZLATÝ, MOVSESJAN SLEPÝ

http://www.chessvibes.com/reports/van-wely-denied-entry-to-us-for-lacking-a-work-visa
http://amsterdamchess.com/?q=en/acp-golden-classic
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pokračování ze strany 1

„Cesta za titulem byla vcelku nároč-

ná, protože turnaj byl silně obsazen. 

Tentokrát jsem ale hrál v dobré for-

mě. Vítězství sice nebylo tak přesvěd-

čivé, jak napovídá přehled partií, ale 

jsem spokojen,“ pronesl Navara krát-

ce po turnaji. Zbývající medailové 

kovy v pořadí MČR si rozdělili IM Pa-

vel Šimáček a FM Vojtěch Zwardoň.

ČÁJNIK V AKCI

Pavel Benčo

Kapitán Beskydské 

šachové školy, ví-

tězného družstva 

extraligy družstev 

žen, sepsal komen-

tář o účasti BŠŠ ve 

slovenském Ro-

žumberoku. K tur-

naji mimo jiné napsal: „Snahou bylo 

vytvořit pro naše družstvo co nejlep-

ší podmínky, proto jsem se rozhodl, 

že budu jako ‚Чайник‘ – „Čájnik“ 

děvčatům po celou dobu k dispo-

zici a dělat vše proto, aby se mohly 

soustředit jen a jen na šachy. A aby 

toho nebylo málo, tak jsem se do-

mluvil se Sergejem Movsesjanem, 

aby nám pomáhal také po šachové 

stránce, což nakonec vyšlo a od dru-

hého dne nás bylo pět – jako v tom 

fi lmu.“ Prvenství BŠŠ hodnotí samo-

zřejmě velmi pozitivně: „Po cestě je 

vidět, že jsme všichni unavení, ale 

šťastní a stálo to jistě za to! A již pro-

bíráme, že se pokusíme vyhrát také 

příští rok, a třeba se podaří i repre-

zentovat na Evropském poháru, což 

je velkým snem snad každé šachist-

ky.“ Celý komentář si můžete přečíst 

na adrese chessfm.cz.

YAZICIHO ROŠÁDY

Ali Nihat Yazici

V Šachovém týde-

níku 26–27/2012 

jsme vás informo-

vali o tom, že Ali 

Nihat Yazici rezig-

noval na post vice-

prezidenta FIDE. 

Prezident Turec-

ké šachové federace se však na své 

místo rychle „vrátil“, neboť prezident 

FIDE Kirsan Iljumžinov jeho rezigna-

ci nepřijal. V otevřeném dopise vy-

světluje svůj postoj k celé záležitosti: 

„Na základě nedávného rozhodnutí 

Arbitrážního soudu pro sport, který 

schválil nominaci pěti vicepreziden-

tů, nevěřím, že existuje jakýkoliv dů-

vod pro Vaši rezignaci z postu vice-

prezidenta FIDE. Proto ji nepřijímám 

a žádám Vás tímto, abyste pokračoval 

ve skvělé práci vedoucí ke zlepšová-

ní postavení šachu.“ Yazici k tomu 

stroze poznamenal: „Děkuji za Vaši 

důvěru. Respektuji Vaše rozhodnutí, 

budu pracovat tvrdě jako vždycky.“

BENASQUE KOŘISTÍ ZOLERA

Jiří Štoček

Silně obsazený tra-

diční turnaj ve špa-

nělském Benasque 

se stal překvapivě 

kořistí izraelského 

velmistra Dana Zo-

lera, který rozhodně 

nepatřil mezi favori-

ty. Na turnaji se však potkal s vyni-

kající formou, z deseti partií získal 

neuvěřitelných devět bodů a své kon-

kurenty předstihl o celou koňskou 

délku. Z českých hráčů nakonec do-

padl lépe GM Jiří Štoček, který obsa-

dil 14. místo za 7,5 bodu. O půl bodu 

méně získal GM Zbyněk Hráček, 

což znamenalo 21. místo. Oba čeští 

reprezentanti však pár bodů ratingu 

odepisují. Kompletní výsledky nalez-

nete na adrese chess-results.com.

V DORTMUNDU ROZEHRÁNO

Vladimir Kramnik

Tradiční velmist-

rovský supertur-

naj v Dortmundu 

zdobí i letos účast 

exmistra světa Vla-

dimira Kramnika 

(2799). Právě v ně-

meckém městě se 

ruskému šachistovi nesmírně daří, 

místní turnaj vyhrál již desetkrát! 

Poprvé to bylo v roce 1995, tedy pět 

let předtím, než získal titul světového 

KRIEBEL POSÍLÍ NOVÝ BOR

Tadeáš Kriebel

„Chtěli jsme oslovit 

mladého, praco-

vitého a perspek-

tivního hráče, což 

se nám podařilo,“ 

referoval kapitán 

novoborských Petr 

Boleslav a dodal: 

„Věřím, že se zázemím a atmosférou 

v našem týmu bude Tadeáš spokojen 

a přispěje to k jeho dalšímu šacho-

vému růstu.“ Nový Bor je v nejvyšší 

soutěži družstev jasnou jedničkou 

již několik let, v mladších kategoriích 

však severočeské město výraznější 

úspěchy nemá. To se nyní může vel-

mi rychle změnit: FM Tadeáš Kriebel 

je v současnosti dvojkou českého 

žebříčku dorostenců do osmnácti let 

(za IM Vojtěchem Plátem), přičemž 

v kategorii H18 bude startovat ještě 

celý příští rok. Jaké byly Tadeášovy 

první pocity po oslovení od několika-

násobného mistra extraligy? „Přišlo 

to jako blesk z čistého nebe, nabíd-

ka z Nového Boru mi nikdy na mysl 

nepřišla. Trochu jako by mi někdo 

blikl před očima žárovkou, nepatrné 

zrychlení tepu a rozšíření zornic. Byl 

jsem nadšený a měl velkou radost, že 

mám možnost stát se členem klubu, 

který má v českých poměrech posta-

vení elity a jehož stránky navštěvuje 

skoro každý šachista.“ Pozitiva na-

konec převážila nad negativy a FM 

Kriebel se rozhodl změnit svůj ma-

teřský oddíl, přestože to rozhodně 

nebyla otázka pár hodin či jednoho 

dne. „Posléze mi došly i následky 

vyplývající z přestupu, zejména 

dojíždění do Nového Boru, jenž je 

několikrát vzdálenější než Frýdek-

-Místek, znamenalo by to mnohem 

více času stráveného na cestách. 

Rozhodnutí nebylo dílem okamžiku, 

s rodiči i trenérem jsme jej probírali 

snad dva až tři týdny. Nakonec jsme 

se i v Beskydské šachové škole shodli 

a rozešli se v dobré náladě a s úsmě-

vem na rtech.“ Tadeášovy nejbližší 

šachové plány jsou vcelku jednodu-

ché: „Nejblíže hraji několik turnajů 

(Teplice, Bánskou Štiavnici a Pardu-

bice) a ideální by bylo co nejdříve do-

sáhnout na metu 2400, už mi chybí 

jen deset krůčků ke splnění poslední 

podmínky mezinárodního mistra.“

http://chess-results.com/tnr76514.aspx?art=1&rd=10&lan=2&turdet=YES&flag=30
http://www.chessfm.cz/content/extraliga-dru%C5%BEstev-%C5%BEen-koment%C3%A1%C5%99-kapit%C3%A1na
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šampiona. Z klubu hráčů 2700+ se 

letos v Dortmundu představí také 

Sergej Karjakin (2779), Fabiano Ca-

ruana (2775), Peter Léko (2730), 

Ruslan Ponomarjov (2726) a Ar-

kadij Naiditsch (2700). Podrobné 

výsledky turnaje můžete sledovat 

na ofi ciálních stránkách festivalu 

sparkassen-chess-meeting.de/2012.

ŠACHISTÉ ŠACHISTŮM
Sehráli jste pěknou šachovou partii 

a rádi byste ji ukázali ostatním ša-

chistům? Nestihli jste se soupeřem 

zanalyzovat vaši společnou partii 

a chtěli byste dořešit některé pozice? 

Nebo si jen rádi přehráváte šachové 

partie? Tak právě proto vznikl nový 

český šachový projekt ChessTalker, 

jehož autorem je Petr Bělohlávek, 

hráč ŠK Caissy Třebíč. Na internetové 

stránce projektu má každý bezplatně 

registrovaný šachista přidělen vlast-

ní šachový účet, který nabízí něko-

lik zajímavých možností. Mezi jed-

nu z nich patří vkládání šachových 

partií a jejich následné přehrávání 

na internetu. Každá vložená partie 

navíc obsahuje i jedinečný webový 

rámec, který je možné umístit na 

vlastní webovou stránku a poté na 

ní partii přímo přehrávat. Další infor-

mace o projektu naleznete na adrese 

www.chesstalker.com, kde si samo-

zřejmě můžete i vše sami vyzkoušet.

PŘIBYL PRVNÍ V LÁZNÍCH

Josef Přibyl

V německém lázeň-

ském městě Bad 

Griesbach se usku-

tečnil tradiční seni-

orský turnaj, který 

měl na startu i troj-

násobné české za-

stoupení. Čtyřnáso-

bný vítěz turnaje IM Josef Přibyl se 

turnaje účastnil již po šesté a zatím 

se mu nepodařilo zvítězit pouze 

jednou. I letos si totiž z Německa 

díky bodovému zisku 5,5/7 odváží 

pomyslnou zlatou medaili. Vynika-

jící osobní úspěch zaznamenal také 

jeden z nejstarších účastníků, 77letý 

Emil Macura ze Zlína, který doká-

zal vyhrát dvě partie s favorizova-

nými hráči z Norska a v posledním 

kole zvítězit nad loňským vítězem 

Kugelmannem. Se stejným bodovým 

ziskem a horším pomocným hodno-

cením obsadil skvělé druhé místo. 

Třetí český zástupce Tomáš Strakoš 

získal 3,5 bodu a skončil na 22. místě.

HAVLÍK, ČERNOUŠEK A NEUMAN

Petr Neuman

V rámci festiva-

lu Czech open se 

uskutečn+ilo fi nále 

MČR v bleskových 

partiích hraných 

on-line. V nejvra-

žednějším tempu 

s jednou minutou 

na partii se z vítězství radoval FM Jan 

Havlík, tempo tři minuty na partii 

nejlépe sedělo IM Lukáši Černouško-

vi a v klasických pětiminutovkách se 

z vítězství radoval IM Petr Neuman. 

Turnaje se zúčastnil také festivalový 

expert IM Petr Pisk, který šampionát 

i hraní v Online aréně velmi kladně: 

„Z herního hlediska byly všechny 

turnaje kvalitní, což je jen ta nejlep-

ší reklama pro projekt šachové arény 

i šachy jako takové. Navíc i cenové 

fondy nabízejí organizátoři fantastic-

ké, takže není o čem přemýšlet.“  

NOMINACE SCHVÁLENY

Michal Konopka

Výkonný výbor 

ŠSČR schválil na 

své poslední schůzi 

nominace na letošní 

olympiádu druž-

stev, která se usku-

teční v tureckém 

Istanbulu. Družstvo 

mužů bude hrát v sestavě (dle abe-

cedy) GM Vlastimil Babula, GM Zby-

něk Hráček, GM Viktor Láznička, 

GM David Navara a GM Jiří Štoček. 

Tým žen bude složen z mladých 

hráček WIM Kristýny Havlíkové, 

WGM Evy Kulované, WGM Kateřiny 

Němcové, WIM Kristýny Olšarové 

a WIM Terezy Olšarové. Ze zápisu 

jednání stojí za zmínku také informa-

ce o tom, že i v roce 2014 bude Česká 

republika hostit mistrovství Evrop-

ské unie mládeže (stejně jako letos 

v Malenovicích) a že MČR žen čeká 

v příštím roce nový formát soutěže: 

osm nejlepších hráček se utká v uza-

vřeném turnaji hraném systémem 

každý s každým.

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života
Nejlepší český šachista David Navara

Velmistr Robert Cvek
Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistři David Kaňovský

a Štěpán Žilka
Michal Špaček, ekonom

Jan Hofírek, otec a trenér
Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Václav Klaus, ředitel gymnázia PORG
Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti
www.praguechess.cz

http://sparkassen-chess-meeting.de/2012
http://www.praguechess.cz/
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„Riziko je nebezpečné pro jiné, ni-

koliv pro mě, a jestliže moje útoky 

neodpovídají zcela požadavkům po-

zice, tím hůř pro ty požadavky – měl 

napsáno na své standartě,“ je jedna 

z krásných charakteristik exmistra 

světa Michaila Tala v zatím poslední 

knize Genny Sosonka, jejíž největší 

část je věnována právě tomuto geniál-

nímu útočníkovi.

Kniha Tal a další eseje je již třetí kni-

hou portrétů z pera rusko-nizozem-

ského velmistra Genny Sosonka, kte-

rou vydalo nakladatelství ŠACHinfo. 

V obdobné grafi cké úpravě jako 

byly Znal jsem Capablancu a Nejen 

o Salo Flohrovi získává čtenář další 

porci hezkých esejů a dobře repro-

dukovaných černobílých fotografi í, 

tentokrát o Michailu Talovi, Davidu 

Bronštejnovi, Borisi Vajnštejnovi, 

Tigranu Petrosjanovi, Robertu Fis-

cherovi, Ratmiru Cholmovovi, Pau-

lu Keresovi, Vasiliji Smyslovovi a Mi-

chailu Botvinnikovi.

Některé z esejů byly dříve publi-

kovány v časopisech ŠACHinfo či 

New In Chess, některé jsem popr-

vé četl až v této knize, všechny vás 

vrátí do doby dávno minulých ša-

chových zápasů a turnajů a přiblíží 

světové šachové legendy z jiného 

úhlu než jejich komentované partie. 

Autor všechny hrdiny osobně znal, 

a přesto nepíše jen ze svých vzpomí-

nek, ale cituje mnoho jejich dalších 

souputníků.

Materiálu tak autor sebral požeh-

naně, čtenář si rozhodně nemůže 

stěžovat na chudost textu. Spíše na-

opak: jediné, co by knize ještě pro-

spělo, by byly ostřejší nůžky editora. 

Některé pasáže jsou už redundant-

ní, někdy se dokonce opakují celé 

věty (např. o nakupování Michaila 

Tala v zahraničí a jeho vztahu k pe-

nězům na stranách 28 a 79 této kni-

hy). I přesto vás ale kniha Tal a další  

eseje potěší a vezmete-li si k ní ve-

čer i láhev dobrého červeného vína, 

budete na ni ještě lépe naladěni, 

vždyť mnozí ze slavných velmist-

rů alkoholu holdovali. Nejen třeba 

Ratmir Cholmov, kterého jste moh-

li potkat ještě na openech festivalu 

Czech tour, nebo Míša Tal, jemuž 

je věnována nejdelší, šedesátistrán-

ková esej. Právě z ní pár ukázek na 

ochutnání.

„Spasskij jednou při analýze jako re-

akci na další neuvěřitelnou oběť, se 

kterou přišel Tal, řekl: ‚Míšo, přece 

sám víš, že takhle to nejde.‘ ‚Vím,‘ 

musel souhlasit Tal, ‚ale já to tak 

chci…‘“ (s. 27)

„Vrátil šachy ke kořenům: soupeř 

má dostat mat, přičemž ne hroma-

děním pozičních výhod, ale nejbru-

tálnějším způsobem.“ (s. 10)

Jan Timman o Talovi: „Když vytvá-

řel na šachovnici napětí, vytvářel 

kolem sebe jakési pole… Dovolil si, 

zvlášť na začátku kariéry, riskovat 

natolik, že to přesahovalo všechny 

normy. Například v partii s Kelle-

rem z curyšského turnaje 1959 se 

Tal mohl klidně spokojit se znač-

nou poziční převahou ze zahájení. 

Místo toho obětoval fi guru, zdálo 

se, že nekorektně, ale na šachovni-

ci vzniklo takové napětí – v jednu 

chvíli všechny fi gury bílého vise-

ly – že soupeř nevydržel. Byla to 

RECENZE

HŘÍŠNÝ GENIÁLNÍ TAL

Osmý mistr světa Michail Tal. Z pohledu jeho očí jde doslova strach...
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neuvěřitelná partie, a aby tak mohl 

hrát, musel mít v sobě něco, co se 

nedá slovy vyjádřit.“ (s. 12)

„Když se Spasskij po prohře s Fi-

scherem ohlížel za dobou svého 

šachového panování, poznamenal: 

‚V takové výšce je chladno a člověk 

je tam sám.‘ Tal by vůbec nepocho-

pil, o čem je řeč. Po dosažení hlavní-

ho vrcholu začal žít a řídil se poly-

néským rčením: žiju a jsem veselý! 

Měl rád atmosféru Moskvy šedesá-

tých let, miloval společnost, hlučné 

hostiny s přáteli a přítelkyněmi, her-

ci a herečkami, novináři a sportov-

ci.“ (s. 16-17)

„Jindy v Reykjavíku na konci banke-

tu prostě usnul. Korčnoj a Spasskij, 

kteří tam také hráli, měli mezi se-

bou tenkrát napjaté vztahy. Ale co 

se dalo dělat, podívali se jeden na 

druhého.  ‚Tak co, odnesem ho?‘ 

zeptal se jeden. ‚Odnesem,‘ odvětil 

druhý. Soupeři jeho mládí zvládli 

svůj úkol na jedničku, udivenému 

recepčnímu sdělili, že tenhle šachi-

sta dlouho myslel a moc se unavil… 

Ale dokonce ani když se propadal 

na samé dno opilosti, nebyl nikdy 

agresivní, zlý, protivný. Šachy, jeho 

šachy s ním byly pořád. Po šestnácté 

partii zápasu Karpova s Kasparovem 

v roce 1986 začal Jurij Razuvajev 

právě obdržené tahy diktovat Talo-

vi. Když došli ke kritické pozici, Ra-

zuvajev se na chvíli odmlčel a Míša, 

už hodně pod parou, se ušklíbnul: 

‚Je to možné, že přehlédl d6? To ho 

dostal lacino!‘“ (s. 21)

„V bleskovkách v těch nejostřejších 

situacích, kdy i jemu zbývalo jen pár 

vteřin, přidával své oblíbené: ‚Klid, 

to je můj nejlepší kamarád.‘“ (s. 23)

„Tal se díval na život jako na dob-

rodružství, z něhož je třeba vytěžit 

všechno. Intenzitě, naplněnosti dávat 

přednost před délkou. Naplnit oka-

mžik jaksepatří, protože okamžiky 

jsou pomíjivé a žádné potěšení není 

možné odkládat na zítřek, na někdy, 

do mlhavé budoucnosti.“ (s. 27)

„Byl hříšný jako my všichni. Ale i ve-

liký, jako nikdo jiný. Jedni to chápali, 

jiní ne.“ Ze vzpomínek přátel a vdovy 

Vladimira Vysockého. Dá se to doslo-

va opakovat i o Talovi. (s. 38)

Sosonko, Genna: Tal a další eseje. 

ŠACHinfo, Praha 2011, 224 stran, 

vázaná s přebalem. Doporučená 

cena: 350 Kč.

Pavel Matocha

Michail Tal na turnaji v Lipsku 1960.
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ŠACHOVÉ ERBY
pokračování ze strany 1

Pripomeňme, že vývoj európskej 

heraldiky sa začal v 12. storo-

čí. Znaky na štítoch a helmách 

mali vtedy praktickú funkciu na 

rozlíšenie obrnených rytierov. 

Osobitne to bolo potrebné počas 

masových križiackych výprav do 

Svätej zeme. Postupne sa stalo 

používanie erbov prestížou i mó-

dou, hlavne však išlo o symbol 

privilegovaného stavu. Právo 

používať príslušný erb udeľoval 

šľachticom a mestám panovník. 

V čase počiatkov heraldiky už 

bola stará verzia šachu v Európe 

prostredníctvom Arabov rozšíre-

ná. Ovládanie šachu v stredove-

ku bolo dokonca označované za 

jedno zo siedmich umení, ktoré 

mal ovládať dobrý rytier. Poďme 

sa teraz pozrieť na konkrétne prí-

klady šachových erbov.

V heraldike sa často vyskytuje 

tzv. šachovaný štít. Najznámejším 

je znak Chorvátska, ku ktorému 

sa taktiež viaže šachová legenda. 

Chorvátsky kráľ Stjepan Držislav 

podľa nej v benátskom zajatí vy-

hral tri šachové partie s dóžom 

Pietrom II. Orseolom a získal tak 

slobodu. Takéto erby však mno-

hokrát vznikali čisto geometric-

kým delením štítu a ich šachový 

pôvod býva veľmi sporný. 

V Poľsku existuje erb zvaný 

„Wczele“ (obr. vpravo naho-

ře), ku ktorému sa viaže príbeh 

z úvodu článku. Rovnaký motív 

sa vyskytuje aj v Čechách, ale 

šachové polia sú len v polovici 

erbu, druhá je prázdna. Takéto 

znaky nájdeme u viacerých prí-

buzných rodov, ako sú Bořkovia 

z Miletínka, či Dohalskí z Doha-

lic, ktorých predkov máme dolo-

žených zo 14. storočia. 

Jednoznačnú šachovnicu má 

v znaku nemecká obec Schach-

dorf Ströbeck (dnes súčasť mes-

ta Halberstadt), hrdiaca sa dlhou 

šachovou tradíciou. 

V starých erboch, najmä v západ-

nej Európe, nájdeme aj šachovú 

fi gúrku. Je to v prvom rade tzv. 

roch, predchodca veže. Roch mal 

na vrchu do bokov zahnuté rohy. 

Pamiatka naň sa nám dodnes za-

chovala v slovách rošáda, rošo-

vať. Pred zvýšením sily dámy to 

bola najsilnejšia fi gúra a aj to bol 

dôvod jej obľúbenosti v heral-

dike (obr. vlevo dole). Vyskytuje 

sa hlavne v erboch rodov a miest, 

ktorých názvy sú rochovi podob-

né – napríklad u nemeckého rodu 

Rochow, anglického Rooke, fran-

cúzskeho Roquette alebo nemec-

kého mesta Rochlitz. V Česku 

ho nájdeme v upravenej podobe 

v znaku rodu Šmohařov z Rocho-

va alebo obce Rohov.

Figúrka šachového jazdca je 

v erboch zriedkavá, vyskytuje 

sa napríklad v jednej z vetví už 

spomínaného nemeckého rodu 

Rochow (obr. vpravo dole). Je 

pravdepodobné, že šachový kôň 

je tiež v pozoruhodnom, ale ťaž-

ko rozpoznateľnom erbe, ktorý 

uhorský kráľ Žigmund Luxem-

burský udelil roku 1418 rodu 

z Oľšova na dnešnom východ-

nom Slovensku.

V rôznych znakoch nájdeme aj 

iné druhy fi gúrok, ale to už je 

zvyčajne novšia záležitosť. Na 

záver som si nechal práve takýto 

zaujímavý príklad. Na obrázku 

vlevo nahoře vidíme znak Pešej 

roty Aktívnych záloh Armády ČR 

Ústí nad Labem. Stojí tu striebor-

ný pešiak s helmou a žltými kríd-

lami. Ako sa uvádza v ofi ciálnom 

vysvetlení znaku, „šachový pěšec 

symbolizuje důležitost každé fi -

gurky pro vítězství celku“.

Marián Holubčík



PRAHA–DRÁŽĎANY–VRATISLAV–PIEŠŤANY–VÍDEŇ–PRAHA

Pojeďte na výlet po střední Evropě 
a zahrajte si ve speciálně vypraveném vlaku 

13-ti kolový turnaj v rapid šachu.

12. - 16. října 2012
cenový fond: 70 000 Kč 

+ věcné ceny a služby za více než 100 000 Kč
startovné 1 490 Kč • lístek na vlak 2 990 Kč • ubytování (4 noci, hotely) 3 490 Kč 
více informací na www.praguechess.cz, nebo e-mailem (annatrachtova@gmail.com)

mailto:annatrachtova@gmail.com
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Ve čtvrtek 12. července odstarto-

val v Pardubicích již XXIII. roč-

ník mamutího festivalu šachu, 

bridže a her. Ještě než přejde-

me k šachové části, zmíníme se 

v krátkosti o nešachovém progra-

mu úvodních dnů festivalu.

Hned druhý den pardubického 

klání byl věnován rychlostnímu 

skládání Rubikovy kostky, prá-

vě 13. července se totiž narodil 

Ernö Rubik, zřejmě nejslavnější 

vynálezce hlavolamů. A toto vý-

ročí skladači oslavili vskutku im-

pozantně: světovým rekordem! 

„Jsem nadšený! Skládání poslepu 

je vždycky trochu napínavé. Ně-

kdy se ve vlastních myšlenkách 

ztratíte, a pak už jen čekáte, co 

uvidíte, když vám sundají škra-

bošku. Já jsem nejdřív viděl slo-

ženou kostku a pak ten čas. Skoro 

jsem tomu nevěřil!“ popsal svůj 

fantastický výsledek Maďar Mar-

cell Endrey, který vytvořil světový 

rekord ve skládání kostky 4x4x4 

poslepu časem 2:48,88. Z dalších 

her je třeba zmínit kupříkladu go, 

backgammon, dámu, mariáš, piš-

kvorky, scrabble, toguz kumulak, 

„Kloboučku, hop!“ či bridž, jednu 

z nejsložitějších (ne-li nejsložitěj-

ší) karetních her.

Šachové boje započaly jako ob-

vykle soutěžemi družstev. Po roč-

ní přestávce se do Pardubic vráti-

lo pořadatelství ME juniorských 

družstev do 18 let. Účast není příliš 

početná, v soutěži chlapců startu-

je deset družstev, v sekci juniorek 

o jedno družstvo méně. Kvantitu 

však plně nahrazuje kvalita, což 

potvrzuje ředitel festivalu Jan Ma-

zuch. „Celkově je obsazení tohoto 

turnaje poměrně silné, například 

Poláci přivezli do chlapecké sou-

těže dva hodně silné mezinárodní 

mistry. V dívčí kategorii jsou jasný-

mi favoritkami Rusky s označením 

římská jedna. Jejich tým se skládá 

z velmistryně Gorjačkinové a sester 

Barajevových – jedna je mezinárod-

ní mistryně a druhá má titul WFM.“ 

Vzhledem k počtu družstev se mís-

to původně plánovaných sedmi kol 

hraje devět u juniorů, resp. osm 

u juniorek. 

Českou republiku zastupují čtyři 

družstva, po dvou v obou turna-

jích. Zatímco dívčí družstva ve 

složení Jana Maříková a Kristýna 

Sabolová (ČR A), resp. Jana Zpě-

váková a Lenka Rojíková (ČR B) 

jsou obě reprezentační, v chla-

pecké části startuje reprezentač-

ní pouze jedno. Za něj nastupují 

Tomáš Kraus, Tadeáš Baláček, 

Štěpán Seidl, Marek Braun a Ja-

kub Haman. Druhé, oddílové 

družstvo s názvem Říčany, star-

tuje v sestavě Tomáš Skalický, 

Martin Pospíšil, Stanislav Stárek 

a Filip Jiroušek. Všechny české 

celky jsou nasazeny v druhé po-

lovině startovního pole, očekává 

se tedy, že budou především sbí-

rat cenné zkušenosti. Přesto se 

v úvodu dařilo zejména dívčímu 

B týmu, který díky třem výhrám 

skvěle hrající Jany Zpěvákové 

získal v úvodních třech kolech 

pět bodů ze šesti možných.

Již řadu let se velkému zájmu těší 

soutěž čtyřčlenných týmů Océ 

open, hraná zároveň jako MČR 

družstev. Letos se této soutěže 

zúčastnilo 103 týmů, což v součtu 

znamená bezmála 500 šachistů 

a šachistek! Roli nasazené jed-

ničky splnilo družstvo Dněpru ve 

složení GM Dmitrij Kononěnko, 

GM Michail Simantsev, GM Dmi-

trij Maximov a IM Igor Varitski, 

které ztratilo jedinou remízu se 

Zikudou Turnov A (je však třeba 

říct, že objektivně stálo v tomto zá-

pase na prohru). Právě turnovské 

áčko v sestavě GM Pawel Jaracz, 

GM Martin Petr, IM Petr Neuman, 

IM Pavel Čech a FM Tomáš Vojta 

obsadilo s dvanácti body celkově 

druhé místo a stalo se přeborní-

ky ČR pro letošní rok. Třetí místo 

vybojoval díky nejlepšímu skóre 

ze skupiny 11bodových týmů Ya-

mal, taktéž tradiční účastník tur-

naje družstev. Letos hrál ve slože-

ní IM Pavel Potapov, FM Bogdan 

Belyakov, GM Alexander Potapov 

a IM Vladislav Krapivin.

CZECH OPEN

ŠACHY, BRIDŽ I „KLOBOUČKU, HOP!“

Vyhlášení nejlepších týmů MČR čtyřčlenných družstev. Na stupních vítězů celky či zástupci 
Turnova, Lípy a Pankráce, úplně vlevo ředitel festivalu Jan Mazuch, úplně vpravo předseda 
ŠSČR Viktor Novotný a uprostřed František Zikuda, kustod vítězného týmu.
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Na dalších pěti místech se umístila 

česká družstva. Nejlepší pomocné 

hodnocení nakonec měla ŠK Lípa, 

která si díky tomu odváží velmi pře-

kvapivé stříbro z MČR. Tento tým 

se dokázal prodrat na čtvrté místo 

i přesto, že byl nasazený až jako 27.! 

Družstvo hrající v sestavě Pavel Jirá-

sek, Luboš Jedlička, Martin Kaisler, 

Matyáš Szucs a Jaroslav Šmíd se 

opíralo především o výborný výkon 

své jedničky Jiráska, který vybojoval 

skvělých šest bodů ze sedmi partií. 

Bronz v pořadí MČR patří vyrovna-

nému celku TJ Pankrác, za který na-

stupovali IM Radoslav Doležal, FM 

Jan Vokoun, Jakub Kratochvíl a FM 

Jaroslav Kroužel.

Individuální statistice turnaje vévo-

dí z našeho pohledu autor tohoto 

článku, který jako jediný Čech zís-

kal 6,5/7. Dovolím si tudíž uvést (ni-

koliv z vlastní ješitnosti…:)) jednu 

ukázku ze svojí tvorby, a to takticky 

nesmírně zajímavou (a troufám si 

říct, že také oku lahodící) koncovku 

partie posledního kola mezi druž-

stvy Duras Brno BVK a TJ Náměšť 

nad Oslavou.

NEKLAN VYSKOČIL (2371) – 
DAVID KAŇOVSKÝ (2428)
Océ open, 7. kolo, 15. 7. 2012

Komentuje: IM David Kaňovský

XABCDEFGHY
8l+-vl-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-zPLsnp%
4P+NmK-+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-vL-+-!
xabcdefghy

Pozice po 43…Jg5.

Černý má sice pěšce navíc, ale na 

tahu je bílý a může brát černého 

a-pěšce. Což se také stalo.

44.Sxa5? Překvapivě je však ten-

to tah chybný. Správné bylo ještě 

před braním vložit 44.Ke3! a bílý 

by partii zřejmě udržel. 

44…Jf3+? Pěkný moment, říkal 

jsem si, že nemůže být špatně dát 

si šach a pak se zamyslet. Zde bylo 

třeba zamyslet se ihned, správ-

né totiž bylo okamžité 44…Sxa5! 

45.Jxa5 a nyní energické 45…h4! 

46.gxh4 (úplně špatné je 46.Sxg4? 

hxg3 47.Ke3 Sd5! a obě bílé fi gury 

jsou tak říkajíc přikovány) 46…g3 

47.Ke3 g2 48.Kf2 Jf3 49.Kxg2 Jxh4+ 

50.Kg3 Jxf5+ 51.Kf4 Jg7 s pravdě-

podobně vyhranou koncovkou, ale 

úplně jistý si tím nejsem. 

45.Ke3 Sxa5 46.Jxa5 h4!? To mi 

oprávněně přišlo jako jediný pokus, 

jak hrát na výhru. Po 46…Jxe5 47.Kf4 

f6 jsem správně usoudil, že černý 

rozhodně nemá jak uplatnit převahu 

pěšce, bílé fi gury včetně silné volné-

ho a-pěšce by byly příliš silné.

XABCDEFGHY
8l+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+-+&
5sN-+-zPL+-%
4P+-+-+pzp$
3+-+-mKnzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47.e6?? Přesně tento tah jsem uvi-

děl vzápětí po zahrání h4 s tím, že 

je to hned remíza. Paradoxy však 

fungují i v šachové partii: postup 

e-pěšce je prohrávající chybou! 

Ke snadné remíze vedla braní 

obou pěšců, například 47.gxh4 g3 

48.Sh3 Jxe5 49.Kf4 Jd3+ 50.Kxg3 

Jc5. Na moment jsem už v mysli 

podepisoval smír, když tu mi na 

mysl přišla grandiózní myšlenka… 

47…hxg3!! 48.e7 g2 49.e8D+ Kg7 

XABCDEFGHY
8l+-+Q+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-+-+&
5sN-+-+L+-%
4P+-+-+p+$
3+-+-mKn+-#
2-+-+-+p+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Neuvěřitelná pozice, která si mys-

lím zaslouží diagram. Bílý má čis-

tou dámu navíc, je na tahu, může 

brát zadarmo fi guru… A přesto 

stojí na prohru!!

50.Dxa8 g1D+ 51.Kf4 Po 51.Kd3 

vyšachuje černý bílého střelce po 

51…Db1+. 

51…Dh2+! Jediný tah vedoucí 

k výhře! 

52.Ke4 Vtip je v tom, že po ostat-

ních ústupech dostane bílý král 

mat: 52.Ke3 Dd2+ 53.Ke4 Dd4 

mat, 52.Kxg4 Je5+ 53.Kg5 f6 mat 

(nebo též 53…Dh6 mat.) 

52…De5+ 53.Kd3 Dxf5+ Bílá pozi-

ce je beznadějná, černý si snadno 

postaví z g-pěšce druhou dámu.

0-1

Naplno se rozběhl také sedmiko-

lový ratingový turnaj, kterého se 

účastní 68 hráčů. Jasnými favo-

rity jsou ukrajinský GM Gennadi 

Gutman a jeden z nejlepších čes-

kých juniorů IM Vojtěch Plát, kteří 

zbytek startovního pole převyšují 

o více než 100 bodů ratingu.

Veškeré podrobnosti o festiva-

lovém dění si můžete přečíst na 

ofi ciálních stránkách festivalu 

czechopen.net, resp. na výsledko-

vém serveru chess-results.com.

IM David Dejf Kaňovský 

David Dejf Kaňovský přispěl výkonem 
6,5/7 k výbornému umístění družstva 
TJ Náměšť nad Oslavou.

http://www.chess-results.com
http://www.czechopen.net
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V minulém čísle Šachového týde-

níku jsme vás v krátkosti infor-

movali o mistrovství světa v ra-

pid šachu a bleskovém šachu, 

které proběhlo v kazašské Asta-

ně. V tomto čísle se k oběma tur-

najům vracíme s podrobnějšími 

informacemi.

MS v rapidu se ve dnech 6.-8. čer-

vence účastnilo 16 hráčů včetně 

světové jedničky Magnuse Carlse-

na. Složení turnaje bylo poměrně 

pestré, kromě hráčů 2700+ se zú-

častnilo také pár šachistů 2600+ 

a rovněž dva domácí borci, oba 

s ratingem kolem 2500. 

Turnaj se hrál systémem každý 

s každým, tempo hry bylo 15 mi-

nut + 10 sekund za každý prove-

dený tah. Skvělý vstup do turnaje 

měl Sergej Karjakin, který vyhrál 

úvodní čtyři bitvy. Pak však tro-

chu polevil a jako uragán se přes 

něj přehnal Magnus Carlsen, který 

v desátém kole porazil právě Kar-

jakina a šel do závěrečných pěti 

kol s impozantním bodovým zis-

kem 8,5/10! Ani to však nakonec 

nestačilo: závěr turnaje Carlsenovi 

vůbec nevyšel, získal pouze dva 

body z pěti partií, a jelikož Karja-

kin ztratil v závěru turnaje jedi-

nou remízu, vyhoupl se zpátky na 

první místo právě on, a to ziskem 

11,5/15. Na Carlsena tak zbylo 

stříbro, a to ještě s hodně odře-

nýma ušima: celkově třetí Veselin 

Topalov totiž v souboji poslední-

ho kola právě s Carlsenem nena-

šel jednoduchý mat (viz ukázky 

níže). Pokud by Carlsena porazil, 

jejich pořadí by bylo přesně opač-

né, o pořadí při dělbě bodů totiž na 

prvním místě rozhodoval vzájem-

ný zápas. Níže si můžete přehrát 

jednu z vítězných partií nového 

mistra světa v rapid šachu.  

SERGEJ KARJAKIN (2779) – 
ALEXANDER GRIŠČUK (2763)
Caro-Kannova obrana [B12]

MS v rapid šachu, 6. 7. 2012

Komentuje: IM David Kaňovský

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Jf3 e6 

5.Se2 Je7 6.0–0 Poměrně moder-

ní způsob boje proti opevnění Ca-

ro-Kannu. Bílý zatím neprovádí 

žádné agresivnější akce a sází na 

svou dlouhodobou prostorovou 

převahu. 

6…h6 7.Jbd2 Jd7 8.Jb3 Sg6 9.a4!? 

Takovéto výpady s oblibou nazý-

vám výjezdem po krajnici. Tah 

a-pěšcem není ani tak zaměřen proti 

b5 (i když to samozřejmě také), ale 

zejména proti černému jezdci na d7. 

V partii uvidíme, že právě ten bude 

nejslabší černou fi gurou. 

9…Jf5 10.a5 Vc8 11.c4 Se7 12.cxd5 

cxd5 13.Sd3 0–0 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpp+nvlpzp-'
6-+-+p+lzp&
5zP-+pzPn+-%
4-+-zP-+-+$
3+N+L+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

14.g4 Bílý má dobře opevněné 

centrum, z toho důvodu si takové-

to oslabení vlastního krále může 

dovolit. 

14…Jh4 15.Jxh4 Sxd3 16.Dxd3 

Sxh4 17.Sd2 Plány obou stran 

jsou nyní jasné: zatímco bílý bude 

hrát na královském křídle, černý 

by měl aktivně operovat na druhé 

straně šachovnice. Tam však není 

příliš vidět, jak se dostat k něčemu 

hmatatelnému. 

MS V RAPID A BLESKOVÉM ŠACHU

RADOVALI SE KARJAKIN
A GRIŠČUK

Vítězové světového šampionátu v rapid šachu, zleva: třetí Veselin Topalov, první Sergej 
Karjakin a druhý Magnus Carlsen.
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17…f5 Černý získává trochu „vzdu-

chu“ pro krále, to není na škodu. 

Navíc černý tak jako tak nesmí při-

pustit, aby se bílý dostal k f4-f5. 

18.h3 De7 19.f4

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+nwq-zp-'
6-+-+p+-zp&
5zP-+pzPp+-%
4-+-zP-zPPvl$
3+N+Q+-+P#
2-zP-vL-+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
19…a6 Silně do úvahy přicházelo 

19…Jb8!? s převodem jezdce na 

c6. Pravda, ani tam není vidět, co 

s ním dál, ale myslím si, že z pole 

c6 má lepší perspektivu než z d7, 

kde stojí opravdu špatně a bílí 

pěšci jej úžasným způsobem 

omezují ve hře. 

20.Kh2 Df7 21.Vf3 Vc4 22.Vg1 

Vfc8 23.Sc3 Obecně platí, že by-

chom měli vlastní pěšce stavět 

na opačnou barvu, než jakého 

máme střelce. Proto by se moh-

lo zdát, že bílý střelec je špatný, 

vždyť všichni centrální bílí pěšci 

jsou na stejné barvě! Tak jedno-

duché to ovšem není: zde střelec 

plní výbornou obrannou úlohu 

a v budoucnu se může aktivně 

zapojit do hry například přes dia-

gonálu a3-f8. 

23…Kh8 24.Jd2 V4c6 25.Jf1 Pře-

vádí jezdce na ideální pole e3. 

25…g6 26.Je3 Jf8 27.Jg2 Se7 

28.Vg3 Bílý pomaličku vylepšu-

je postavení svých fi gur, černý 

musí začít podnikat něco aktivní-

ho, jinak by se postupně „udusil 

ve vlastní šťávě“. 

28…b5 29.axb6 Vxb6 30.gxf5 

exf5 Po 30…gxf5 je velmi nepří-

jemné 31.Je3 Vcb8 32.De2 s dal-

ším 33.Dg2 a „totálním“ obsaze-

ním g-sloupce. 

31.Je3 

XABCDEFGHY
8-+r+-sn-mk(
7+-+-vlq+-'
6ptr-+-+pzp&
5+-+pzPp+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-vLQsN-tRP#
2-zP-+-+-mK"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy
31…Vb5?? Černý ke své smůle 

přehlíží hrozbu bílého. Jeho po-

zice rozhodně není ideální, ale 

řekněme po 31…Sb4!? mohl ještě 

poměrně dlouho vzdorovat. Ve 

špatné pozici však chyby přichá-

zejí samy od sebe. 

32.Jxf5! gxf5 33.Dxf5! Pointa obě-

ti jezdce, po vzetí bílé dámy přijde 

typický mat harmonikou bílých 

věží: 34.Vg8+ Kh7 35.V1g7 mat. 

1–0

V dalších dvou dnech si to stejná se-

stava rozdala v turnaji na 30 kol (dva-

krát každý s každým) o titul mistra 

světa v bleskovém šachu, tentokrát 

tempem 3 minuty + 2 sekundy za 

každý provedený tah. Celkovým 

vítězem se po vyrovnaném výkonu 

v obou dnech stal Alexander Griš-

čuk, který vybojoval 20 bodů. Jen 

o půl bodu za ním zůstal Magnus 

Carlsen, který mohl litovat, že turnaj 

skončil: v závěru totiž chytl neuvě-

řitelnou fazónu a vyhrál posledních 

osm kol! Třetí místo obsadil ziskem 

18,5/30 Sergej Karjakin, právě Carl-

sen a Karjakin si tak z Astany odváží 

hned dvě medaile.

Vždy má své kouzlo, když „oby-

čejní“ šachisté mohou sledovat, 

jak i nejsilnější světoví velmistři 

dělají hrubé chyby. V partiích hra-

ných zkráceným rapid tempem 

se samozřejmě „hrubice“ vyrá-

bějí daleko snadněji, jelikož je na 

přemýšlení mnohem méně času. 

Níže jsme pro vás připravili malou 

ochutnávku, čeho všeho se hráči 

v Astaně letos dopustili.

Vítěz MS v bleskovém šachu Alexander 
Griščuk spolu s trofejí.

Vítězové „bleskáče“ dostali tak velké šeky, že je sotva unesli…
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XABCDEFGHY
8-wq-+-+-mk(
7+-+-+-zp-'
6p+-+-+-zp&
5+-+-+Q+-%
4-+-+-+-tr$
3+-+-+-+R#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Griščuk–Tkačjev, 

11. kolo, pozice po 44.Kg1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+pmkp'
6-+-zPlzpp+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+L+-zP$
3+-zp-zP-zP-#
2P+Q+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Mamedjarov–Svidler,

 13. kolo, pozice po 30…Kg7

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+PsNp+l%
4-+-zP-+-+$
3+P+-+p+P#
2P+P+-zP-+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Griščuk–Topalov, 

14. kolo, pozice po 18…exf3

Po 44…Vxh3 by na šachovnici stála 

takzvaná absolutní remíza, neboť 

by se vzápětí ihned vyměnili pěš-

ci „b“ za „a“. Černý však chtěl více 

a po 44…Vb4?? 45.Vc3! se okamži-

tě vzdal, poněvadž ztrácí dámu. 

1–0

Černý možná stojí o malinko lépe, 

ale kupříkladu po 31.Dd1 má bílý 

velmi dobré šance na remízu. Bílý 

však partii jednotahově prohrál: 

po 31.Dd3?? přišlo samozřejmě 

31…f5! a střelec nemůže ustoupit, 

poněvadž by černý c-pěšec prošel 

do dámy. 

0–1

Říká se, že nepříjemného vetřelce 

bychom měli co nejrychleji zlikvi-

dovat. Proto se mělo stát 19.Jxf3 

Dxd5 20.Ve3, a přestože černý 

zcela jistě má dobrou kompen-

zaci za pěšce, bílý by snad neměl 

stát hůře. Tah 19.Dd2?? však zce-

la ignoruje hrozby černého a po 

19…Dh4 je konec, bílý uchrání 

svého krále pouze za cenu fi gury. 

20.Dd3 Dg5+ 

0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+p'
6-+p+-+p+&
5zPrvL-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3tR-vlksN-zPP#
2-+-zpnzP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Drejev–Tkačjev, 

15. kolo, pozice po 71.Va3

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-wqr+pmk-'
6-zp-+-+p+&
5zp-zpntR-+p%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-+QsNP#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Topalov–Carlsen, 

15. kolo, pozice po 39.Jg3

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

Tkačjev-Topalov, 

12. kolo, pozice po 49…Kxh4

71…h5? To není vyloženě hrubá 

chyba, ale právě zde mohl čer-

ný krásně zvítězit po 71…Jxg3+! 

72.fxg3 Vxc5! 73.bxc5 Kxe3 

74.Vxc3+ Kd4 a černého d-pěšce 

nelze zadržet v postupu do dámy. 

72.Jd1 g5 73.f3 h4?? Černý však 

v již rovné pozici znovu chybuje 

a tentokrát těžce. Pikantní je, že 

obě chyby měl na svědomí „nevin-

ný“ černý h-pěšec… (Mělo se stát 

73…Jxg3+). 74.gxh4 gxh4 75.Jf2+ 

Černý ztrácí jezdce a s ním i celou 

partii. 

1–0

Dostáváme se k výše zmíněné 

partii posledního kola, ve které 

Topalov přišel o druhé místo. Ca-

rlsen chtěl zřejmě pokrýt oběť na 

h5, a tak zahrál 39…h4?? (Rovnou 

hru drželo 39…Ve7 nebo i 39…f6). 

Přišlo nečekané 40.Jh5+! gxh5 

(40…Kh7 41.De4 je také špat-

né.), avšak nyní Topalov zahrál 

těžko pochopitelné 41.Dxh5?? 

Stačilo dát mezišach 41.Vg5+ Kf8 

a až nyní 42.Dxh5 a černý do-

stává v několika tazích vynuce-

ný mat! Např. 42…Je3 43.Dh8+ 

Ke7 44.Vxe3+ Kd6 45.Df6 mat. 

41…Vd6 Černý se dostal z nejhor-

šího a partii dokázal udržet. 

½-½

Na závěr miniukázek ještě jed-

na Topalovova tragédie. Tomu, že 

černý koncovku na diagramu výše 

nevyhraje, by se snad dalo uvěřit, 

ale že ji dokonce prohrál…!! To se 

opravdu věřit ani nechce. Leč stalo 

se… Zbytek partie si můžete pře-

hrát na ofi ciálních stránkách turna-

je (www.worldchess.kz/en), kde 

naleznete také podrobné výsledky 

obou šampionátů.

1-0

IM David Dejf Kaňovský, 

foto: ofi ciální stránky turnaje
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Druhé místo obsadil nejvýše nasa-

zený hráč turnaje český velmistr 

Vlastimil Babula (2585) a ze třetí 

příčky se po nedělním závěrečném 

hvizdu radoval další ze sloven-

ských velmistrů Lubomír Ftáčnik 

(2516).

„Jelikož od září jdu do práce, beru 

toto vítězství jako pěkné ukončení 

jedné etapy svého života,“ svěřil se 

Šachovému týdeníku nový sloven-

ský přeborník a dodává, že domácí 

přebor vyhrál naposledy před dva-

nácti lety. Od té doby sice stanul 

několikrát na stupních vítězů, ale 

na titul se mu znovu dosáhnout 

nepodařilo. „Jsem rád, že jsem ne-

zůstal druhým věčně. Za dvanáct 

let přijdu zas,“ směje se velmis-

tr Markoš, jehož komentátorské 

umění jsme mohli sledovat před 

pár týdny v Praze.

Celý turnaj byl velice vyrovnaný 

a před jeho závěrečným, devátým 

kolem měli hned čtyři šachisté na 

vedoucích příčkách stejný počet 

bodů. Nejlepší výchozí pozici však 

měl právě pozdější vítěz, protože 

jako jediný z vedoucího kvarte-

ta nastupoval k poslednímu kolu 

s výhodou bílých fi gur, kterou na-

konec také stoprocentně využil. Bílé 

fi gury považuje jako rozhodující 

faktor pro své prvenství i velmis-

tr Markoš. „Protože jak Luboš, tak 

i Vlasta hráli velmi dobře, zřejmě 

rozhodl fakt, že jsem měl pět bílých 

fi gur. A též že jsem s těmi černými 

neprohrál.“ Ze svých vítězných par-

tií vybral velmistr Markoš pro čtená-

ře Šachového týdeníku partii dru-

hého kola proti FM Davidu Vargovi 

z Dunajské Stredy.

DAVID VARGA (2304) – 
JÁN MARKOŠ (2540) 
Sicilská obrana [B32]

Banská Štiavnica, 8. 7. 2012

Komentuje: GM Ján Markoš

Po dobu celého turnaje jsem se 

snažil hlavně bavit se. Hrál jsem 

tedy především zahájení, ve kte-

rých hned vzniká živá fi gurová hra 

a kde není příliš moc teorie. Takže 

výstřel z Kalašnikova zapadal do 

mého plánu…

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

e5 5.Jb5 d6 6.c4 Ambiciózní způ-

sob, jak si pojistit výhodu ze zahá-

jení. Teď černý nebude mít typické 

…b7-b5, zato ale získal tempo 

a pole d4. 

6…Se7 7.J1c3 a6 8.Ja3 f5 Hrává 

se i 8…Jf6, to ale není podle mého 

gusta. Můj tah vede k okamžitému 

ději v centru… A bílý jezdec je stá-

le na a3…

9.exf5 Sxf5 10.Sd3 Se6 Střelce je 

třeba si chránit, jinak by byla bílá 

pole příliš slabá.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7+p+-vl-zpp'
6p+nzpl+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3sN-sNL+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

11.Dh5+?! Toto je příliš ambicióz-

ní. David se snaží získat nadvládu 

nad bílými poli, jeho pozice však 

není stavěná na takový manévr, 

spojený se ztrátou tempa. Bílé fi -

gurky budou na desce rozháze-

né od Aše po Černou nad Tisou 

a bude jim chybět koordinace.

11…Sf7 12.Dh3 Jf6 Možné bylo 

i okamžité 12…Jd4, ale chtěl jsem 

nejdřív dokončit vývin.

13.Jc2 Jd4! Využívá nepřítomnost 

bílé dámy v centru. 13…Dc8 14.Sf5 

Dc7 bylo též možné, můj tah je 

však agresivnější.

14.Jxd4 Nutné, po 14.0–0 Se6 by 

bílý musel přiznat, že jeho manévr 

dámou byl jen ztrátou tempa.

14…exd4 15.Je2 Trochu pasivní. 

Pro černého je náročnější získat 

cosi hmatatelného po 15.Je4 Jxe4 

16.Sxe4 Sxc4 17.b3. Například 

17…Da5+ 18.Kd1 (18.Sd2 De5) 

18…d3 19.bxc4 Da4+ 20.Ke1 Da5+ 

MISTROVSTVÍ SLOVENSKA

MARKOŠ ZLATÝ, MOVSESJAN SLEPÝ
pokračování ze strany 1

Živé šachové fi gury jsou připraveny k boji.
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21.Kd1 Da4+ vede jen k pěknému 

věčnému šachu.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-vllzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3+-+L+-+Q#
2PzP-+NzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

15…d5! Charakter centra se změ-

nil, díra na d5 defi nitivně zmizela. 

To je ve Svešnikovovi/Kalašniko-

vovi vždy skvělá zpráva.

16.cxd5 16.c5 Sxc5 17.0–0 bylo 

z praktické stránky lepším ře-

šením. Bílý by měl aspoň krále 

v bezpečí. 

16…Sb4+ Důležitý mezišach, 

teď se z bílého krále stane 

bezdomovec.

17.Kf1 Dxd5 18.b3 0–0 19.Sb2 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-+lzpp'
6p+-+-sn-+&
5+-+q+-+-%
4-vl-zp-+-+$
3+P+L+-+Q#
2PvL-+NzPPzP"
1tR-+-+K+R!
xabcdefghy

19…Je4 Pro mě nejtěžší moment 

v partii. Bylo mi jasné, že sto-

jím na hranici výhry, ale nemohl 

jsem najít nic konkrétního. Vel-

mi jsem se natrápil s variantou 

19…Vae8 20.Sxd4 Vxe2 21.Sxf6, 

kde jsem za živý svět nemohl na-

jít nic víc než věčný šach. Bílý má 

totiž dvě nepříjemné hrozby: mat 

na h7 a vazbu na c4. Houdini můj 

odhad potvrdil: pozice je remízo-

vá. 21…Vxf2+ 22.Kxf2 Sh5 23.Sc4 

Vxf6+ 24.Df3!! Sc5+ 25.Kf1 

Sxf3 26.gxf3 Vxf3+ 27.Kg2 Vf2+ 

28.Kh3 Vf3+ a bílý král radostně 

přežívá v objetí černých fi gur. 

Nakonec jsem se tedy rozhodl 

jinak – skočit jezdcem do centra 

a rovnou zaútočit na f2.

20.Sxd4?! Optimismus. Pěšec na 

d4 černému spíše cloní v útoku. 

Nutné bylo 20.Kg1.

20…Sg6 21.Vd1 Umožňuje efekt-

ní závěrečný úder. Ale ani po 

výměně nebezpečného jezdce 

21.Sxe4 Dxe4 22.De3 Df5 by bílý 

král pod náporem všech soupe-

řových fi gur dlouho nevydržel. 

21.Sc4 Jd2+ a černý vyhraje.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-+-zpp'
6p+-+-+l+&
5+-+q+-+-%
4-vl-vLn+-+$
3+P+L+-+Q#
2P+-+NzPPzP"
1+-+R+K+R!
xabcdefghy

21…Jxf2! Vidlička celé rodině, 

s odtažným šachem jako bonu-

sem. Celkem silné kafe…

22.Sxf2 Vxf2+ 23.Kxf2 Vf8+ 

24.Jf4 Vxf4+ 25.Ke2 De5+ 

26.De3 Sh5+ Černá mafi e spá-

chala atentát za bílého dne…

0–1

Ján Markoš je nejen slovenským 

reprezentantem, ale také před-

ním trenérem, a tak na turna-

ji sledoval také výsledky svých 

svěřenců. „Miňo Pacher předvedl 

svou obvyklou houpačku, ale cel-

kově dopadl velmi dobře. Domi-

nik Csiba porazil Tomáše Petríka, 

a tak na tento turnaj též bude rád 

vzpomínat. Tomi Petenyi nepro-

hrál a přidal tři výhry, též se jistě 

nehněvá. Ostatní jsou už méně 

spokojení,“ končí náš krátký dia-

log šachový mistr Slovenska.

Festival, který má v Banské Štiav-

nici svoji domovskou scénu již 

od roku 2005, proběhl podle jeho 

organizátora Milana Maroše bez 

větších problémů. „Samozřejmě 

menší komplikace byly, ale to je 

při akcích s takovýmto rozsahem 

přirozené,“ říká Maroš a hned za-

vzpomíná na to, co se v Banské 

Štiavnici odehrávalo v minulých 

ročnících, a porovnává to se sou-

časností: „V roce 2005 se hrál jen 

živý šach na náměstí, roku 2012 tu 

byly i dva velké openy, holanďany, 

bleskový turnaj, fotbalový turnaj 

a další doprovodné akce. Takže 

rozdíl je velký hlavně v rozsahu 

soutěže. Na druhé straně orga-

nizovat něco poprvé je mnohem 

těžší, než když je už osmý ročník 

a akce je ‚zaběhaná‘,“ konstatuje 

Milan Maroš. Zároveň Šachovému 

týdeníku prozradil, že místo pro 

svoje zdařilé akce nevybral ná-

hodou. „V Banské Štiavnici jsem 

v minulosti žil 25 let (teď bydlím 

v Nitře) a mám tam hodně kole-

gů, kamarádů, výraznou podporu 

města i sponzorů. Je tam krásná 

příroda, dýchá tam historie a jsem 

rád, že můžeme pomoct svému 

rodnému městu. V Banské Štiav-

nici sice před dvaceti roky zanikl 

šachový klub, ale možná i vlivem 

velkého šachového podniku se tu 

před nedávnem znovu dali šachisté 

dohromady a hraje se tu liga," vy-

znává se ze vztahu ke svému rodi-

šti slovenský šachový organizátor. 

A město, respektive jeho obyvate-

lé, mu jeho vztah k Banské Štiavni-

ci vrací svojí účastí přinejmenším 

„Vidíte něco, pane Movsesjane?“ „Ne, dnes 
nevidím vůbec nic!“
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na doprovodných akcích, kterých 

je pod křídly šachového festivalu 

pořádáno skutečně dostatek. „Di-

váci mají na náměstí možnost vidět 

historické tance, šerm, hudebníky, 

řemeslníky, ohňovou show a další 

atrakce. Na živý šach je vždy plné 

náměstí (odhadem okolo 1000 di-

váků). V právě skončeném roční-

ku jsme měli velké obavy z počasí. 

Byli jsme v pravidelném kontaktu 

se Slovenským hydrometeorolo-

gickým ústavem a na základě jeho 

předpovědí jsme posunuli duel se 

živými fi gurami o pět hodin dřív. 

Předpověď vyšla dokonale, hned 

po skončení partie padly prvé kap-

ky a pršelo prakticky bez přestávky 

až do dalšího dne. Vše jsme tedy 

stihli přesně včas a neopakovala se 

historie z roku 2009, kdy jsme mu-

seli pro nepříznivé počasí zrušit 

souboj Movsesjan-Láznička.“

Letošní tradičně hojně navštěvova-

nou, naslepo hranou partii se živý-

mi fi gurami pro obyvatele Banské 

Štiavnice obstarali velmistři Sergej 

Movsesjan a Zoltán Almási. „Živé 

šachy naslepo v Banské Štiavnici 

hraji velmi rád,“ svěřil se našemu 

časopisu velmistr Movsesjan a do-

dal: „Je to velmi zajímavá a výji-

mečná událost. Samotné hraní sice 

není jednoduché, jde především 

o hezkou podívanou pro velké 

množství diváků, ale už jsem to 

absolvoval mnohokrát, a tak mám 

určitou výhodu domácího prostře-

dí,“ usmívá se arménský šachista 

a ohledně svého vztahu ke hře na-

slepo doplňuje: „Co se týče hraní 

naslepo obecně, tak s tím problé-

my většinou nemívám,“ konstatu-

je Sergej Movsesjan. „Kdysi jsem 

dokonce sehrál dvě simultánky 

naslepo na deseti šachovnicích. Ta 

první v Praze mě poučila a druhá 

ve Znojmě už proběhla bez pro-

blémů.“ V samotné partii však měl 

prozíravější vidění jeho maďarský 

soupeř.

SERGEJ MOVSESJAN (2698) – 
ZOLTÁN ALMÁSI (2713) 
Sicilská obrana [B25]

Banská Štiavnica, 7. 7. 2012

Komentuje: GM Sergej Movsesjan

1.Jf3 Jf6 2.g3 c5 3.Sg2 g6 4.0–0 Sg7 

5.d3 0–0 6.e4 d6 7.Jc3 Jc6 8.h3 Vb8 

9.a4 e6 10.Se3 b6 11.d4 Sb7 

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zpl+-+pvlp'
6-zpnzppsnp+&
5+-zp-+-+-%
4P+-zPP+-+$
3+-sN-vLNzPP#
2-zPP+-zPL+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12.d5?! Uzavření centra se ukáže 

být výhodnější pro černého. Lépe 

vypadá 12.Dd2. 

12…exd5 13.exd5 Je7 14.Jh4 h6 

15.f4 Ve8 16.Ve1 a6 17.g4? Zapo-

mněl jsem, že po tomto agresivním 

tahu bude jezdec na h4 viset.

17…b5? A „nevšiml“ si toho ani 

soupeř!:) Rozhodující výhodu by 

získal černý po 17…Jexd5 18.Jxd5 

Jxd5 19.Sxd5 Sxd5 20.Dxd5 Dxh4 

s vyhranou pozicí černého.

18.axb5 axb5 19.g5 Jh5 20.f5 

V tuto chvíli jsem svoji pozici hod-

notil až příliš optimisticky, Almási 

však v následujících tazích ris-

kantní postup bílých pěšců velmi 

hezky potrestá.

20…b4 21.Ja4 

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7+l+-snpvl-'
6-+-zp-+pzp&
5+-zpP+PzPn%
4Nzp-+-+-sN$
3+-+-vL-+P#
2-zPP+-+L+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

21…Jxd5! Začátek kombinace, kte-

rou dopočítat až do konce ve hře 

naslepo není úplně jednoduché. 

22.Sxd5 Vxe3 23.Vxe3 Dxg5+ 

24.Jg2 Sd4 25.Sxb7 Sxe3+ 26.Kh1 

Vxb7 27.Df3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+r+-+p+-'
6-+-zp-+pzp&
5+-zp-+Pwqn%
4Nzp-+-+-+$
3+-+-vlQ+P#
2-zPP+-+N+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

27…Ve7 „Viděl“ jsem jen 27…Jg3+?! 

28.Kh2 Jxf5 29.Jxe3

28.fxg6 fxg6 29.Jb6 Sf4 30.Jd5 

Vf7 31.Dd3 Se5 32.c3 Kg7 33.Ve1 

Vf2 34.Jde3 Dg3 35.Kg1 Vxg2+ 

36.Jxg2 Vzhledem k tomu, že při 

partii živých šachů fi gurky při 

„Krutá smrt, až příliš krutá...“
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braní absolvují souboje, chtěl jsem 

jim ještě dopřát „dívčí válku“…:) 

36…Dxd3 

0–1

„Účast špičkových domácích 

velmistrů a jejich zahraničních 

kolegů na velkých festivalech je 

pro uctívače královské hry vždy 

velkým lákadlem. Letošní ročník 

měl na své startovní čáře téměř 

kompletní slovenskou špičku. 

Jak se Milanu Marošovi podaři-

lo nejlepší domácí hráče na svůj 

turnaj přivést? „Tak na to by 

se dalo odpovědět i poměrně 

rozsáhle, ale kdybych to měl shr-

nout velmi stručně, tak potřebu-

jete dostatečný rozpočet a tradici 

(reference). V Banské Štiavnici se 

nám v tomto směru celkem dobře 

daří, většinou přijde téměř celá 

slovenská špička. Na druhé stra-

ně, kdybych chtěl být maxima-

lista, tak ještě ani jednou se nám 

nepodařilo dotáhnout všechny 

top slovenské hráče současně. 

V každém ročníku minimálně je-

den hráč chyběl.“

Zda se to podaří v příštím roce, 

je však prozatím hodně mlhavé. 

Při dotazu na další ročník festi-

valu je Milan Maroš opatrný. „Na 

tuto otázku vám dnes nedovedu 

odpovědět. Mám za sebou tři 

těžké ročníky mistrovství Slo-

venska (spolu s roky 2006 a 2007 

to bylo celkově pět šampionátů) 

a mám pocit, že bych potřebo-

val přestávku. Takže zatím nic 

neplánuji, o budoucím ročníku 

se rozhodne později.“ O extrém-

ním vytížení spojeném s organi-

zací podobné akce svědčí i to, že 

organizátor festivalu má v jeho 

průběhu jen minimum šancí se 

věnovat tomu, co se děje na ša-

chovnicích. „Ano, s tím mám 

trošku problém. Během turnaje 

jsem obvykle dost vytížený. Ví-

cekrát se mi stalo, že lidé si se 

mnou chtěli povídat o výsledcích 

a průběhu partií, ale já jsem vů-

bec neměl přehled, nebo jsem to 

většinou nestíhal sledovat. Ale 

zahrál jsem si aspoň turnaj v ho-

lanďanech, a když jsem měl čas, 

podíval jsem se i  na některá kola 

hlavních turnajů.“

Konečné pořadí openu A:
ELO Země Body

1. GM Ján Markoš (2540) SVK 7,5

2. GM Vlastimil Babula (2585) CZE 7

3. GM Lubomír Ftáčnik (2516) SVK 7

4. GM Tomáš Likavský (2438) SVK 6,5

5. IM Milan Pacher (2437) SVK 6,5

6. IM Richard Biolek jr. (2404) CZE 6,5

7. Gergely Aczer (2433) HUN 6,5

8. GM Peter Michalík (2505) SVK 6

9. IM Arkadiusz Leniart (2472) POL 6

10. GM Mikuláš Maník (2406) SVK 6

Konečné pořadí openu B:
ELO Země Body

1. Ján Smoleň (2265) SVK 7,5

2. Lukáš Snider (2030) SVK 7

3. Piotr Janik (2012) POL 6,5

4. Maroš Laho (1982) SVK 6,5

5. Peter Spik (2085) SVK 6,5

6. Patrik Berger (1860) SVK 6,5

7. Marek Karas (1951) SVK 6,5

8. Martin Chlpik (2120) SVK 6,5

9. Attila Nagy (2132) SVK 6

10. Ivan Stanko (1925) SVK 6

Václav Pech 

foto: Marian Garai

CHCETE PSÁT O ŠACHU?
ŠACHOVÝ TÝDENÍK ROZŠIŘUJE REDAKCI A HLEDÁ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

MÁTE RÁDI ŠACHY A ŠACHOVÉ POSTŘEDÍ 
A CHCETE SI VYZKOUŠET NOVINÁŘSKOU PROFESI? 
OZVĚTE SE MAILEM PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

NABÍZÍME PRAVIDELNOU I PŘÍLEŽITOSTNOU 
A FINANČNĚ HONOROVANOU SPOLUPRÁCI.

Nový mistr Slovenska pro rok 2012 Ján Markoš.

mailto:PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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Pro naše čtenáře může být zajíma-

vé, jak se jeden z našich nejlepších 

skladatelů studií všech dob dostal 

ke skládání šachových problémů. 

Jindřich Fritz se narodil 15. červ-

na 1912 a šachy se brzy naučil. 

V jeho dvanácti letech ho manžel 

jeho sestřenice, mistr František 

Treybal zavedl do šachového klu-

bu „Dobruský“ a tím byl pro šach 

s konečnou platností získán. Sho-

dou okolností se později začal za-

jímat o šachové studie a ty se staly 

brzy jeho hlavním koníčkem. Prv-

ní svou studii uveřejnil v roce 1930 

a brzy následovaly další. Několik 

let chodil do stejného gymnázia 

s Iljou Mikanem, spřátelili se, a tak 

se dostal i ke skladbě přímých 

úloh, hlavně dvojtažek a trojtažek 

s modelovými maty a dokonce 

samomatů. Po květnu 1945 do-

šlo v českých zemích k velkému 

rozvoji šachu a Jindřich Fritz se 

postupně dostával mezi nejlepší 

české skladatele studií. Byl velmi 

aktivní jako publicista a současně 

působil i v šachovém hnutí. Mist-

rovství Československa v katego-

rii studií vyhrál v letech 1951/52, 

1953/54 a 1963/65. Byl redakto-

rem studiové části Čs. šachu v le-

tech 1952 a 1953 a v těchto letech 

byl i členem šestičlenného redakč-

ního kruhu. V řadě studiových 

soutěží působil jako rozhodčí, 

v roce 1956 se stal mezinárodním 

rozhodčím kompozičního šachu. 

Vedl také několik různých šacho-

vých rubrik.

Skladatelé šachových problémů 

nebývají profesionály, přesto se 

mohou dostat mezi světově nej-

lepší. Jindřichu Fritzovi se to díky 

jeho skvělým studiím podařilo, do-

kazuje to výborně počet bodů za 

uveřejněné práce v Albech FIDE: 

90,33! Studie, kterých složil více 

než 400, mu pomohly k získání 

titulu mezinárodního velmistra 

kompozičního šachu v roce 1975. 

V soutěžích získal více než sedm-

desát cen, z toho devatenáct bylo 

prvních.

Fritzovou první a významnou pu-

blikací byla kniha „Moderní ša-

chová studie“, která vyšla v roce 

1951 a ve které se autor zabýval 

hlavně problémy se skládáním stu-

dií na základě svých zkušeností. 

V knize jsou hodnocena studiová 

postavení, aplikace koncovek, po-

užívaná témata studií, problémy 

řešení. Kniha obsahuje velký po-

čet příkladných studií. V závěru 

úvodu uvádí poděkování za věcné 

připomínky k formě i obsahu kni-

hy Vladimíru Pachmanovi, Josefu 

Loumovi a také Vladimíru Mrazí-

kovi. Toto jméno mohlo způsobit 

v tehdejší politicky neklidné době 

Jindřichu Fritzovi problémy.

Výběr svých nejlepších prací – 

50 úloh a 252 studií – představil 

v knize „Vybrané šachové pro-

blémy“. Ta vyšla v nakladatelství 

Olympia v roce 1979 a byla zákla-

dem pro výběr ukázek z Fritzovy 

problémové tvorby. Kombinační 

souboje lehkých fi gur a věží pat-

ří k nejlepším studiím Jindřicha 

Fritze. Jeho studie najdete také ve 

všech pěti dílech velké Encyklope-

die koncovek nakladatelství Šahov-

ski Informátor. Volba vybraných 

ukázek studií i úloh byla pro mne 

docela nesnadná. Na nejlepší pěk-

né a korektní autorovy studie by 

nestačila ani celá dvě čísla Šacho-

vého týdeníku! Současné nejlepší 

programy na kontrolu správnosti, 

například Houdini nebo Fritz 13, 

by nejspíš mohly odhalit různé ne-

korektnosti, na které prostá lidská 

analýza nestačila. Vybrané ukázky 

jsou bez chyb, vedlejších řešení 

nebo neřešitelností, s jejich kont-

rolou mi pomohl Jaroslav Polášek. 

Ten je velkým znalcem studiové 

tvorby Jindřicha Fritze a přeji mu, 

aby se podařila jeho chystaná pu-

blikace o tomto významném čes-

kém studiáři! Ten nás bohužel již 

9. listopadu 1984 opustil, jeho prá-

ce jsou však stále živé.

Ukázky začínáme výběrem studií, 

které jsou řazeny podle data uve-

řejnění, nebo účasti v soutěži. Pře-

vážná většina je opravdovým sou-

bojem bílých a černých fi gur.

1. cena Uppsala Nya Tidning 1951

XABCDEFGHY
8-vL-+q+-+(
7+p+-+-+-'
6-tR-+-+-+&
5+-mkl+-+R%
4-vl-+-+-+$
3+P+-+-+p#
2-+N+n+-mK"
1+-+-+-+L!
xabcdefghy

Bílý táhne a vyhraje.

V tomto poněkud nepřehledném 

postavení je více bílých fi gur na 

braní. S volnou černou dámou 

může bílý bojovat pouze odtažným 

šachem, proto je vytvoření baterie 

střelce s věží poměrně snadné na-

jít. Další plán hry bílého na výhru 

odhaloval název pro vstup do sou-

těže: královská procházka. První 

tahy jsou logické, vazba střelce d5 

a hrozba jeho vzetí donutí černé-

ho vzdát se dámy. Matový závěr je 

překvapující.

ZE SVĚTA ŠACHOVÝCH PROBLÉMŮ

100 LET OD NAROZENÍ DR. JINDŘICHA FRITZE

Jindřich Fritz
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1.Sa7! Dxh5 2.Vh6+ Kb5 3.Jd4+! 

Důležitý mezitah, kterým bílý za-

hání krále na okraj šachovnice. 

Po 3.Vxh5? Sd6+! 4.Kxh3 Jf4+ 

5.Kg4 Jxh5 6.Sxd5 Jf6+ 7.Kf5 Jxd5 

8.Ke6 vznikne remízová koncovka 

jak po 8…Je7 9.Kxd6 Jc8+ 10.Kc7 

Jxa7 11.Kxb7 Jc6, tak i po 8…Sc5. 

3…Ka5! Snadno bílý vyhraje po 

3…Jxd4 4.Vxh5.

4.Vxh5 Sd6+ 5.Kxh3 Jf4+ 6.Kg4 

Nestačí 6.Kh4? Se7+ 7.Kg4 Jxh5 

8.Sxd5 Jf6+ 9.Kf5 Jxd5 10.Ke6 Jc7+ 

11.Kxe7 Jb5! a po výměně jedné fi -

gury neudrží bílý pěšce b3. Remí-

zou skončí i pokračování 6.Kh4? 

Se7+ 7.Vg5 Sxg5+ 8.Kxg5 Jh3+ 

9.Kh4 Sxh1 10.Kxh3 Kb4 s dalším 

11…Sd5.

6…Jxh5 7.Sxd5 Jf6+ 8.Kf5! Jxd5 

9.Ke6! Konec řešení to ještě není, 

i když bílý by snadno vyhrál po 

9…Jc7+ 10.Kxd6 Jb5+ 11.Jxb5 

Kxb5 12.Sc5.

9…Je7! 10.Kxd6 Jc8+ 11.Kc7! 

Jxa7 12.Kxb7! Jb5 Jediná záchra-

na jezdce, po 12…Jc8 13.Kxc8 Kb4 

14.Kb7 Kc3 15.Kb6 Kxd4 16.b4 vy-

hraje bílý pěšcovku.

13.Jc6 mat.

1. cena British Chess Federation 

1952

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

Bílý táhne a vyhraje.

Základní postavení této studie 

vyhlíží jednoduše. Černý hrozí 

jednak 1…Sxb7 a také 1…Sxh3 

s dalším 2…Sf4. V úvodu proto 

nemá bílý na výběr, jedinou mož-

ností je uvedení jezdce b7 do hry. 

Hlavním tématem je zisk materiá-

lu, který bílému umožní tempové 

postavení. Ze základního postave-

ní však není tato možnost zřejmá.

1.Jd6 Sxh3 2.Jf5+! Nevychází 

2.Sxh3? pro 2…Sf4 3.Jf5+ Kh5 

4.Jg3 Kh4! s remízou.

2…Kg5 Po 2…Kg6 3.Sxh3 Sf4 4.Jg3 

má bílý vyhranou pozici.

3.Sxh3 Sf4 4.Jd4! Jedinou mož-

ností po ztrátě pěšce h2 je šach 

s vidličkou.

4…Sxh2 Druhou variantou je 

4…Kh4 5.Sf1! (Nestačí 5.Sg2? Sxh2 

6.Jf3+ Kg3 s remízou) 5…Sxh2 

(Nebo 5…Kg4 6.h3+ Kg3 nebo Kh4 

7.Jf5+ a koncovka je pro bílého vy-

hraná) 6.Jf3+! Kg3 7.Ke3! a černý 

je vytempován, ztrácí střelce.

5.Jf3+ Kf4! Aby po 6.Jxh2 Kg3 zís-

kal jednu z bílých fi gur.

6.Kf2!! Střelec na h2 je nečekaně 

zavřen, hrozí 7.Jxh2 a po 6…Sg3+ 

7.Kg2! vznikne tempové postavení, 

ve kterém je černý střelec ztracen 

po jakémkoli tahu.

Šachová studie 1954

XABCDEFGHY
8-+-+-mK-mk(
7+R+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-zpp+-#
2-+-zp-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Bílý táhne a remizuje.

Jak je možné dosáhnout, aby věž 

zastavila čtyři spojené volné a na-

víc postouplé pěšce? Je to jen pro 

možnost využít matovou hrozbu 

věže na sloupci „h“. Není to jediná 

studie, ve které bílý král drží čer-

ného krále na krajovém sloupci. 

Až se bílý král dostane tam, kam 

se mu to hodí, od sloupce „h“ se 

může vzdálit.

1.Vb1! Jediná možnost úspěš-

né matové hrozby: 2.Vh1.

1…Kh7 2.Kf7 Kh6 3.Kf6 Kh5 

4.Kf5 Kh4 5.Kf4 Kh3 6.Kxf3! Kh2 

7.Kxe3 c2! Jinak by černý dokonce 

prohrál! Nevím, zda se tento obrat 

mailto:info@sachinfo.cz
http://www.sachinfo.cz
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s postupem dvou pěšců na před-

poslední řadu objevil v této studii 

poprvé.

8.Vh1+! Jediný tah, kterým bílý 

zachrání remízu.

8…Kxh1 9.Kxd2

Tato studie se mi líbí, procházka 

bílého krále je vtipná.

Československý Šach 1954

XABCDEFGHY
8-+-vL-+r+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+k+-+-%
4L+R+-+-+$
3tr-+-+-+p#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

Bílý táhne a vyhraje.

Černý hrozí nejen vzít věž nebo 

střelce, ale také matem na g2. Bílý 

musí proto začít šachováním a je-

diné správné pokračování je výmě-

na věže c4 za černou a3. Bílý tak 

dostane oba své střelce na sloupec 

„a“ a materiální převahu udrží, 

i když budou napadáni černým 

králem i druhou černou věží.

1.Vc5+! Kxc5 Po 1…Kd6 2.Vc6+ 

Kd5 3.Vd1+ Ke4 4.Sc2+ bílý udr-

ží oba své střelce. Po 1…Ke6 stačí 

bílému 2.Ve1+, po 1…Ke4 2.Sc6+ 

a 1…Kd4 2.Vd1+ Ke4 3.Sc6+, vždy 

bílý udrží materiální převahu do-

statečnou k výhře.

2.Se7+ Kb6 Složitější by bylo 

2…Kc4 3.Sxa3 (3.Vc1+? Vc3!) 

3…Vg2+ 4.Kxh3 Va2 5.Vc1+! 

Kd4 6.Sc5+ anebo 5…Kd3 6.Vg1 

a 7.Vg3(+).

3.Sxa3 Vg2+ 4.Kxh3 Va2 5.Vb1+!! 

Ka5 Po ústupu na sloupec „c“ stačí 

6.Vb3.

6.Vb8! Rozhodující překvapivý 

tah, ať vezme černý kteréhokoli 

střelce, ztratí věž.

6…Kxa4 7.Sb2! nebo 6…Vxa3 

7.Sb3! a v obou případech bílý 

vyhraje. Různobarevné nebo také 

„chameleon“ echo není ve studiích 

časté.

Večerní Praha 1962

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

Bílý táhne a vyhraje.

Podle povrchního odhadu by se 

mohlo zdát, že bílý král je ome-

zen na pohyb po osmé řadě. Bílý 

přesto přesným tempováním pro-

nikne k černým pěšcům. Závě-

rečná pěšcovka s vyhrávajícím 

posledním pěšcem je ovšem už 

dost obehraná klasika. Je to jed-

noduchá studie, poučná hlavně 

pro praktické hráče.

1.Kb8 Kb6 2.Kc8 Kc6 3.Kd8 Kd6 

4.Ke8 Ke6 5.Kf8 Kf6 6.Kg8 Kg6 

7.e4! K výhře nevede 7.e3? Kf5 

8.Kf7 Ke4 9.Kf6 Kf3 10.e4 Kxg3!

7…Kf6 8.Kh7! Ke5 9.Kg6 Kxe4 

10.Kxg5 Ke5 Nebo 10…Kf3 

11.Kh4.

11.Kxg4 Kf6 12.Kh5 Kg7 13.Kg5 

s výhrou bílého.

Druhá varianta: 2…Kc5 3.Kd7 

Kd4 4.Ke6 Ke3 5.Kf5! 5.Kf6? Kf2! 

6.e4 Kxg3 s remízou. 5…Kxe2 

6.Kxg5! Po 6.Kxg4?? Kf2 je 

remíza.

6…Kf3 7.Kh4 a bílý vyhraje.

2. cena ČSTV 1962

XABCDEFGHY
8n+-+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6L+-+-sN-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+K+-+-+-#
2-+nvl-+P+"
1+l+-+-+-!
xabcdefghy

Bílý táhne a remizuje.

KNIHA VYDANÁ

PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER
proti českým velmistrům

„Málokterá šachová kniha udělala

tak silný dojem. Velmistři Hort, Kaválek 

i Pachman dokázali své vzpomínky vložit 

do slov s neuvěřitelnou lehkostí, tyto 

stránky jsem prolétl doslova se zatajeným 

dechem a všechen svět kolem mne

jakoby přestal existovat.“

IM David Kaňovský

„Bobby Fischer je šachová báseň

i pravda. Mistr mistrů světa. Skvělé čtení, 

úchvatná šachová dobrodružství,

výtečná kniha.“

spisovatel Vítězslav Houška

„Šachy se s příchodem Fischera radikálně 

změnily a ani po jeho odchodu nebudou 

už nikdy stejné jako dříve. Tato kniha 

poskytuje čtivou formou náhled do části 

života a díla jedenáctého mistra světa. 

Cenná je zejména díky svědectvím hráčů, 

kteří se s Fischerem setkali osobně.“

GM David Navara

„Je to skvělý úvod do starých dobrých 

časů, kdy šachu ještě nevládly počítače, 

nýbrž lidské mozky.“

šachový historik Jan Kalendovský

zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné

mailto:PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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Oblíbený Fritzův souboj bílých 

a černých lehkých fi gur vede do po-

stavení s aktivním černým králem. 

Pasivnímu bílému králi hrozí opako-

vaně mat od dvojice černých střelců. 

Brání se takzvaným systematickým 

pohybem, zachraňuje ho postup 

pěšce „a“ až na osmou řadu. Pro do-

sažení remízy musí hrát bílý přesně 

až do posledního tahu řešení. V zá-

kladním postavení nevychází 1.Kb2? 

pro 1…Jb4!, 1.Sd3? pro 1…Ja1+! 

a 1.Je8+? pro 1…Kb6 2.Kb2 Jb4!

1.Jd5+ Kc6! 2.Kb2 Ja3! Do rychlé 

remízy vede 2…Kxd5 3.Sb7+ Kd4 

4.Kxb1 Ja3+ 5.Ka2. 

3.Kxa3 Kxd5 4.Sb7+! Kd4! Po 

4…Kc4 5.Kb2 je remíza, v řešení ov-

šem bílý nesmí 5.Kb2? pro 5…Se4! 

a černý vyhraje.

5.Sxa8 Kc3! S hrozbou 6…Sc1 mat.

6.a5 Sc1+ 7.Ka4 Kc4 S hrozbou 

8…Sc2 mat.

8.a6 Sc2+ 9.Ka5 Kc5 10.a7 Sd2+ 

11.Ka6 Sd3+ 12.Kb7 Se4+! 13.Kc8!! 

Skvělý studiový tah, po na pohled 

logickém 13.Kb8? Sf4+ 14.Kc8 Sxa8 

by černý vyhrál. Také po 13.Ka6? 

Sxa8! není bílý v patu a dostane mat.

13…Sxa8 14.Kb8! Sxg2 15.a8D 

s remízou.

2. cena Šachové umění 1974

XABCDEFGHY
8-+-snN+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-zP-+&
5+-+-mKP+r%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy

Bílý táhne a remizuje.

Bílý má napadené dvě fi gury, čer-

ný jen jednu fi guru a navíc bílý 

nesmí 1.Sxd1? pro 1…Jf7+ 2.Kd5 

Vxf5+ 3.Ke4 Ve5+ a 4…Kxe8 a čer-

ný vyhraje. Také po 1.Sxd1? Jf7+ 

2.Kf4 Vh4+ 3.Kg3 Vd4! nebo 2.Ke4 

Vh4 a 3…Kxe8 černý udrží věž na-

víc. Bílý potřebuje změnit posta-

vení, aby mohl střelce na d1 vzít. 

Neočekávané je, že se na konci ře-

šení ocitne bílý král v patu.

1.f7! Ke7 Jasná remíza vznikne 

po 1…Jxf7+ 2.Sxf7 nebo 1…Jc6+ 

2.Kf6.

2.f8D+ Ani zde nejde ještě 2.Sxd1? 

pro 2…Jxf7+ 3.Kf4 Vh4+ 4.Kg3 

Vd4 a černý vyhraje. 

2…Kxf8 3.Sxd1 Jf7+! 4.Ke6! Je-

diný správný tah! Po 4.Kf6?? Vh6 

mat!, po 4.Kd5? Vxf5+ a po 4.Ke4? 

Vh4+ a 5…Kxe8.

4…Vh6+ 5.f6 Kxe8 6.Sh5!! Vxh5 

pat. Po 6…Vh7 7.Sg6 černý ztratí 

jezdce s remízou.

Jindřich Fritz se věnoval hodně 

také přímým úlohám a samoma-

tům, bylo to převážně v počáteční 

době jeho skladatelské činnosti. 

Mezi dvojtažkami jsou některé 

s jednodušší konstrukcí a modelo-

vými maty, ale i bez modelových 

matů s kombinačním obsahem. 

Trojtažky jsou jak úlohy klasic-

ké, ve stylu české školy úlohové, 

tak také s kombinačním obsahem 

a modelovými maty, složené po-

dle zásad Emila Palkosky. Hod-

ně přímých úloh i samomatů je 

tempových.

Neue Leipziger Zeitung 1936

XABCDEFGHY
8KvL-+-+-+(
7wQ-tRPzp-+-'
6-+-+p+-tR&
5+-+-mk-+-%
4-+l+P+-zp$
3+n+-+L+N#
2-zpr+p+-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy

Mat 2. tahem.

Baterie věže a střelce je připravena již 

v základním postavení, žádný z od-

tahů ale nevychází. Dvojšach 1.Vc5+? 

Kd4! přivede řešitele na správný úvod-

ník. Také je nutné vypořádat se s před-

stavením věže d1 a případným ústu-

pem černého krále na volné pole d6.

1.Dg1! hrozí 2.Vc5 mat, 1…Vxg1 

2.Vxc4 mat, 1…Va1+ 2.Va7 mat, 

Karel Opočenský porazil mistra 

světa Alexandra Aljechina a spřá-

telil se s ním. Za šachovnicí se 

setkal s legendami konce devate-

náctého století, i s generací, která 

zářila až v sedmdesátých letech 

století dvacátého. Založil agen-

turu šachového zpravodajství, 

byl rozhodčím zápasů o mistra 

světa. Byl prvním českým ša-

chovým profesionálem. Mistr 

Karel Opočenský ale také milo-

val viržinka, dobrá francouzská 

vína a ženy. V nové knize o Kar-

lu Opočenském najdete popis 

jeho pestrého života, doplněný 

o mnoho dosud nepublikovaných 

fotografi í, včetně snímků z alba 

jeho dcery Evy. Úvodní vzpomín-

ku mu věnoval velmistr Lubomír 

Kaválek. Tři desítky partií oko-

mentoval velmistr Vlastimil Hort.

Jako Faust Mefi stofelovi 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

mailto:PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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1…Sd5+ 2.Vc6 mat, 1…Vd6 2.Dg7 

mat, 1…Kd6 2.Dh2 mat.

3. cena SVTVS 1956

XABCDEFGHY
8-vLk+Lsn-+(
7mK-+-+N+-'
6-zpp+p+p+&
5zp-+-sN-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-+pzp-+-#
2l+-vl-+-+"
1tr-trQ+-+-!
xabcdefghy

Mat 3. tahem.

Černý král je obklíčen bílými leh-

kými fi gurami, případné matové 

hrozby však kryje věž c1 a oba 

černí střelci. Cestu do černé pozice 

najde bílá dáma úvodním tahem 

s tichou hrozbou a současným na-

padením obranného pěšce c6.

1.Dh1! hrozí 2.Dh8! a 3.Sd7 mat, 

1…Vc4 2.Sxc6 Vxh1 3.Sb7 mat, 

2…Vxc6 3.Dxc6 mat, 1…Vc5 

2.Jxc6 Vxh1 3.Je7 mat, 2…Vxc6 

3.Dxc6 mat, 1…Vxh1 2.Jd6+ Kd8 

3.Jxc6 mat.

České slovo 1934

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-tR-+-zp-%
4-+QvlkzP-+$
3+-tR-+-zpP#
2-+-vL-zpK+"
1+-+N+N+-!
xabcdefghy

Samomat 4. tahem.

Bílý král nemůže dostat mat od 

střelce, na to by čtyři tahy nestači-

ly. Donutit k tomu pěšce není tak 

složité, střelec bude mít v obou va-

riantách stejný úkol. Úloha je tem-

pová, v základním postavení by ale 

jedna z hlavních variant nevyšla.

1.Sc1! tempo 1…g4 2.Jd2+ Kxf4 

3.Vf3+! gxf3+ 4.Kf1 g2 mat, 1…gxf4 

2.De6+! Se5 3.Vd5 f3+ 4.Kh1 g2 mat.

Československý šach 1935

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+L+-+l'
6N+-+R+-+&
5mkn+Q+-+-%
4-+-+p+-+$
3vl-sN-zP-+-#
2-+KvL-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Samomat 3. tahem.

Aby se bílému podařilo vynutit mat 

vlastnímu králi, musí věž e6 uvolnit 

černému střelci h7 diagonálu a2-g8. 

Věž přitom musí stále krýt pole a6 

a b6, proto nepřipadají v úvahu pole 

g6 a h6. Nevychází 1.Vc6? pro 1…Sf5 

2.Jd1+ Ka4 3.Dxe4+ Jd4!. Také 1.Vd6? 

pro 1…Sf5 2.Jd1+ Ka4 3.Dxe4+ Sxe4+ 

4.Vd3! a samozřejmě také 1.Vh6? Sg6! 

2.Jd1+ Kxa6! Druhá varianta končí 

matem na diagonále a4-d1.

1.Vf6! Sg6 nebo Sf5 2.Jd1+! Ka4 

3.Dxe4+ Sxe4 mat, 1…Sg8 2.Jb1+! 

Ka4 3.Db3+ Sxb3 mat.

Josef Maršálek

A

Fritz, Jindřich: Moderní šachová studie. 
Praha, Práce, 1951, 128 s.

http://www.newinchess.com/Move_First__Think_Later-p-966.html
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KALENDÁRIUM
20. – 29. 7. 2012
Pardubice. Czech open. Meziná-

rodní festival šachu a her. Několik 

otevřených turnajů podle výkon-

nosti. Turnaj A s možností plnění 

norem GM a IM. 

Jan Mazuch

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechopen.net

21. – 28. 7. 2012
Liberec. Open Desko Liberec. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

90 minut na 40 tahů a 30 minut do 

konce partie + 30 s/tah. Cenový 

fond min. 30 000 Kč.

Vojtěch Kopal

vojtech.kopal@gmail.com

21. 7. – 3. 8. 2012 
Biel. Mezinárodní šachový festival. 

Velmistrovský superturnaj s účastí 

světové jedničky Magnuse Carlsena.

www.bielchessfestival.ch

29. 7. – 5. 8. 2012
Tábor. Open Tábor. FIDE open, 

švýcarský systém na 9 kol, tem-

po 40 tahů za 2 hodiny + 30 mi-

nut do konce partie. Cenový fond 

53 000 Kč. 

Zdeněk Havlůj

Tel: 725 550 412

zdenek.havluj@quick.cz

30. 7. 1992
Dvacáté naroze-

niny slaví nejsil-

nější junior světa 

velmistr Fabiano 

Caruana.

1. – 8. 8. 2012
Nový Bor. Novoborská šachová 

corrida. Zápas na šest vážných 

partií mezi Viktorem Lázničkou 

a Alexejem Širovem.

Petr Boleslav

Tel.: 739 206 860

p.boleslav@novoborsky-sk.cz

1. – 9. 8. 2012
Olomouc. Olomoucké šachové 

léto. Uzavřené turnaje s normou 

GM a IM, otevřený turnaj, senior-

ský turnaj, turnaj v rapid šachu, 

bleskový turnaj.

Jan Mazuch

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

4. – 11. 8. 2012
Rakovník. Jiráskův memoriál. 

Uzavřený GM-turnaj, dva otevře-

né turnaje. Švýcarský systém na 

9 kol, tempo 90 minut na 40 tahů 

a 30 minut do konce partie 

+ 30 s/tah pro turnaj A a 2 hodi-

ny na 40 tahů a 1 hodina do kon-

ce partie pro turnaj B.

Jiří Spilka

Tel.: 732965232

sachy@sachyrakovnik.cz

4. 8. 2012
Nový Bor. Fejfarův memoriál. Ote-

vřený Krajský přebor Šachového 

svazu Libereckého kraje v bleskové 

hře. Švýcarský systém na 15 kol, 

tempo hry 2x5 minut na partii. 

Petr Boleslav

Tel.: 739 206 860

p.boleslav@novoborsky-sk.cz

10. – 18. 8. 2012
Staré Město. Open Staré Město. 

Švýcarský systém na 10 kol, tempo 

2 hodiny na 40 tahů a 1 hodina do 

konce partie.

Josef Trubačík

Tel.: 775 616 470

info@sachysm.cz

11. – 18. 8. 2012
Jeseník. O putovní pohár lázeň-

ského města Jeseník. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 90 minut 

na 40 tahů a 30 minut do konce 

partie + 30 s/tah.  

Svatopluk Hastík

Tel.: 723 368 090

kniha.hastik@worldonline.cz

11. – 18. 8. 2012
Liberec. Metalmex open. Krajský 

přebor Šachového svazu Liberec-

kého kraje. Otevřený turnaj, turnaj 

v rapid šachu. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 90 minut na partii 

+ 30 s/tah.

Petr Jakša

Tel.: 602 292 079

turnaj@metalmexopen.eu

18. – 25. 8. 2012
Plzeň. Šachový festival Plzeň. 

Krajský přebor mužů a žen. Švý-

carský systém na 9 kol, tempo 

90 minut na 40 tahů a 30 minut do 

konce partie + 30 s/tah.

Petr Herejk

Tel.: 608 964 972

herejkpetr@seznam.cz

21. 8. 1982
Třicáté narozeni-

ny slaví španělský 

velmistr Francis-

co Vallejo Pons.
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