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ZÁPAS O MISTRYNI SVĚTA

TOPALOV SKLÁŘEM

SEKUNDANT SI STĚŽUJE
NA ČÍNSKÉ POŘADATELE

PLÁTOVI PROPADL PAS

Veselin Topalov

Hou Yifan

Anna Ušeninová

O světový titul začaly v čínském
Tchaj-čou bojovat současná mistryně světa Anna Ušeninová a její
vyzyvatelka Hou Jifan.
Vítězka tohoto klání bude známa
nejpozději 27. září a k triumfu má
zatím výrazně blíže Číňanka, která
po pěti partiích vede 3,5:1,5, když
dvakrát zvítězila černými figurami
a zbylé tři partie skončily smírně.
Sekundantem obhájkyně titulu
Ušeninové je bývalý mistr světa
FIDE Alexander Chalifman. Podle jeho vyjádření není příliš spokojen s podmínkami panujícími
v Tchaj-čou. Stěžuje si na špatné
jídlo, problémy s vodou, podezřelé
noční klepání i na úroveň čínských
pořadatelských služeb obecně.
Dalším poradcem ukrajinské velmistryně je Anton Korobov, avšak
i přes pomoc těchto dvou slavných
jmen se Anna Ušeninová v zápase
ocitla nad propastí porážky. Mladé
Číňance stačí k opětovnému zisku titulu mistryně světa uhrát ze
zbylých pěti partií jen dva body.
O průběhu zápasu budeme podrobněji informovat i v příštím vydání Šachového týdeníku.
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naprostým favoritem s kurzem na
vítězství celého zápasu 1,444, na
V. Lázničku byl vypsán kurz 7,60,
na remízu 4,25.

Viktor Láznička

V Novém Boru začal zápas mezi
Veselinem Topalovem a Viktorem
Lázničkou, hlavní událost Novoborské corridy 2013. V. Topalov
dorazil spolu se svým sekundantem GM Romainem Edouardem
(2665) a podle tradice musel při
slavnostním zahájení turnaje
zkusit vyfouknout vlastní vázu.
Na výsledek lze sázet v systému
MarathonBet. Před zahájením zápasu byl Topalov dle provozovatelů

Z hodně kuriózního důvodu přišla
Česká republika
o svého jediného
původně plánovaného účastníka
MS juniorů, IM
Vojtěch Plát
Vojtěcha Pláta.
Tomu v druhé polovině srpna propadl pas a nestihl si zajistit nový.
Nedůslednost ve vyřizování dokladů přijde mladý talent draho, neboť bude muset Šachovému svazu
ČR zaplatit veškeré výlohy.
pokračování na straně 2

SINQUEFIELD CUP 2013

CARLSENOVA GENERÁLKA
SKONČILA VÍTĚZNĚ

V posledním vystoupení před podzimním zápasem o titul mistra
světa s Anandem potvrdil Magnus Carlsen velmi dobrou formu.
V americkém Saint Louis vyhrál
ziskem 4,5 bodu ze 6 partií Sinquefield Cup 2013 a druhého Američana Hikaru Nakamuru předstihl o celý bod. Až na třetím místě
skončil Levon Aronjan, který si asi
dlouho nepamatuje turnaj, ve kterém by jeho bodový zisk byl menší
než 50 %. Poslední místo v turnaji

Magnus Carlsen

čtyř supervelmistrů hraném dvoukolovým systémem obsadil druhý
z Američanů Gata Kamsky.
pokračování na straně 10
1

pokračování ze strany 1
Na MS juniorů nakonec kvůli sporům s Filipínskou národní šachovou federací (NCFP) nedorazil ani
ratingově druhý nejsilnější junior
planety a očekávaná jednička turnaje Wesley So. Příčina sporu: So
se cítí znechucen jednáním NCFP,
které neposlalo filipínské sportovní
komisi doporučující dopis k navržení mladého velmistra na finanční odměnu za vítězství na nedávné
univerziádě v Kazani.
Přesto se do Turecka sjelo mnoho
kvalitních hráčů a hráček. Mezi jinými například Ju Jangyi, který po
čtyřech kolech vede otevřený turnaj
s plným počtem bodů, či Alexander
Ipatov, jenž mu v čele osmičlenné
skupiny s půlbodovou ztrátou dýchá na záda. V této osmici má své
zastoupení i Slovensko – Tamas Petényi se zdatně drží mezi absolutní
elitou. Na čele dívčího turnaje jsou
zatím Warda Aulia Medina, Irina
Bulmaga a Alina Kašlinská, známá českým fanouškům mimo jiné
z loňských Sněženek a Machrů.

ŠACHOVÉ E-KNIHY

Časy se mění a stále více lidí dává
přednost elektronickým knihám
před těmi klasickými. Svých e-verzí se nyní dočkaly i některé domácí
šachové publikace, jako např. Lázeňské rošády a Rošády pod Špilberkem,
mapující MČR mužů 2005 a 2006. Pro
srovnání: papírová verze Rošád pod
Špilberkem je k dostání přibližně za
200 Kč (179 Kč na NSS.cz či 232 Kč
na sachypalka.cz), elektronická vyjde téměř o polovinu levněji (105 Kč
u ereading.cz a 104 Kč u eKnihovna.
cz). Za oběma tituly stojí duo Lukáš
Klíma a Robert Cvek.

MLÁDEŽNICKÉ TITULY V RAPIDU
ROZDÁNY

Nejmladší účastník
Petr Mojžíš – 5 let

2

Klatovy se minulý
víkend opět změnily v město šachu,
když hostily mistrovství ČR v rapidu
v dívčích i chlapeckých kategoriích
do 10, 12 a 14 let.

Mezi nejmladší věkovou skupinou
kralovali Matyáš Zavadil a Kristýna
Laurincová. V kategorii H12 zvítězil
Matěj Půlpán, D12 opanovala Ludmila Kopcová a v nejstarší kategorii
do 14 let odcházeli jako vítězové Jiří
Liška a Nela Pýchová, která prošla
turnajem bez jediného zaváhání
a vyhrála všech devět partií. V doprovodném open turnaji se nejvíce dařilo
Tomášům Vojtovi a Popperovi. První
jmenovaný bral nakonec zlato díky
lepšímu pomocnému hodnocení.

V TURNOVĚ NEJLÉPE NEUMAN

Na severu Čech
se konal v sobotu
15. září silně obsazený rapid Turn o v s k ý Granát
2013; opravdu jako
granát zde působil
Petr Neuman
GM Petr Neuman
z Rapidu Pardubice, který devítikolový turnaj prošel s osmi výhrami a jedinou remízou. Zvítězil s náskokem
1,5 bodu před kolínským IM Pavlem
Jírovským, jenž s ním jediný dokázal
neprohrát. Od třetího do sedmého
místa následovala pětičlenná skupinka hráčů se 6,5 bodu. Pomocné
hodnocení přiřklo bronzovou příčku
Jakubu Tůmovi z Holdia DP Praha.

ZVEŘEJNĚNY NOMINACE
NA ME DRUŽSTEV

V p o n d ě l í 16 . 9 .
by l y o d t a j n ě ny
nominace na listopadové ME družstev, které se bude
konat ve Varšavě.
Muži nastoupí ve
Olga Sikorová
stejné sestavě, jako
reprezentovali na loňské olympiádě
v Istanbulu, tedy: Navara, Láznička, Hráček, Babula, Štoček. U žen je
změna jediná, Kateřinu Němcovou,
nyní hájící barvy USA, nahradí Olga
Sikorová. Zbytek týmu tvoří Eva Kulovaná, Kristýna Havlíková a Karolína a Tereza Olšarovy.

NOVÝ PŘEDMĚT DO
ÁZERBÁJDŽÁNSKÝCH ŠKOL

Největší kavkazský stát následuje
svého západního souseda, Arménii,

ve výuce šachu na školách. Ázerbájdžánské ministerstvo školství vyhodnotilo šachy jako aktivitu vhodnou pro rozvoj dětského intelektu
a schopnosti logicky uvažovat. V letošním školním roce se budou šachy vyučovat hodinu týdně na téměř 400 místních školách a do tajů
královské hry bude zasvěceno přes
36 000 žáků. Kdo ví, možná je mezi
nimi nějaká nová hvězda světového
šachu, vždyť z Ázerbájdžánu pocházejí hráči jako Šachrijar Mamedjarov, Vugar Gašimov či Tejmur
Radžabov a v Baku, hlavním městě
této země, se narodil i bývalý mistr
světa Garri Kasparov.

ACP CUP VYHRÁL V RIZE GRIŠČUK

Hvězdami nabitý
rapid turnaj hraný
systémem K. O., to
je ACP Cup. Jeho
letošní startovní
listina obsahovala
samá jména z úzké
A. Griščuk
světové špičky:
Griščuk, Mamedjarov, Ponomarjov, Svidler… Co hráč, to extratřída.
Z této exkluzivní společnosti vyšel
jako vítěz první nasazený Alexander Griščuk. Postupně přešel přes
Laurenta Fressineta, Radoslawa
Wojtaszka, Petera Svidlera a ve finále po armagedonu zdolal i Jana
Nepomnjaščiho.

NAVARA V PYRENEJÍCH

David Navara se
jako jediný z českých hráčů účastnil
nejvyšší španělské
ligy, jež proběhla od
8. do 14. září. Navara nastupoval za
David Navara
tým Enracha – SC
Colon de Sabadell. Nepříliš zdařilý
vstup do soutěže, prohry s Guijarrem
a Nisipeanem, se mu již ve zbývajících partiích nepodařilo ratingově
vykompenzovat, avšak remízy s hráči
jako Dominguez Perez či Bacrot mají
také svou váhu. David Navara nakonec uhrál pro své družstvo 3 body ze
7 a jeho Enracha skončila pátá. Vítězem španělské ligy se stalo baskické
družstvo Sestao Naturgas Energia.
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ŠACHY ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

ZÁHADA JEDNÉ FOTOGRAFIE
Nedávno jsem dostal poštou od
polských přátel velmi zajímavou
knihu. Napsal ji Pawel Dudzinski a jmenuje se Szachy wojenne
1939–1945. War chess. Příznačná je už černá plastová obálka, na
níž je grafika Mieczyslawa Koscielninka, vytvořená v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau v roce 1942. Kniha, vydaná
v nákladu 500 výtisků (Ostrów
Wielkopolski 2013), má 300 stran
a představuje cennou sbírku dokumentárních fotografií, partií,
úloh, studií a nejrůznějších osobních informací o pěstování šachu
v podmínkách války a okupace
na polském území. V knize vystupují Němci, Ukrajinci, Rusové
i Poláci, místem děje je zejména Krakov, Lvov, Lodž, Poznaň
a Varšava, text je založen na
hojné citaci pramenů. Je to současně práce o šachových utkáních v německých i sovětských
koncentračních táborech nebo
v polských ozbrojených silách na
Západě (zejména v Anglii). Tato
záslužná práce opět dokazuje, že
šachová hra uchvacuje stejnou
přitažlivou silou vojáky i vězně,
dobyvatele i pokořené, náhodné
pozorovatele i lidi pronásledované a ohrožené, válečné zločince, kolaboranty i jejich soudce. Všichni jsou v Dudzinského
knize zastoupeni, resp. uvedeni
v rejstříku na konci knihy.

generální
gubernátor
Hans
Frank. Pramen: NAC.
O válečném zločinci Hansi Frankovi, kterého Hitler dosadil
jako vládce okupovaného Polska (tehdy pod názvem General
Gouwernement), je známo, že
měl o šachy velký zájem. Dalo by
se říct, že „sponzoroval“ několik
válečných mistrovství General
Gouwernementu, která se konala
v Krakově 1940, Krakově-Varšavě
1941, Lublinu-Varšavě-Krakově

1942, Krynici 1943 a Radomi
1944. Často proběhla za účasti
tehdejšího mistra světa Alexandra Aljechina nebo velmistra Jefima Bogoljubova, Klause Jungeho a dalších vesměs německých
mistrů. Z Poláků na nich hrávali
pouze Regedzinski (který si za
války změnil jméno na Reger)
a Leon Tuhan Baranowski (ten
hrával pod jménem Lisse).
Uvedený snímek mě zaujal už
dávno – již ve chvíli, kdy jsme
počátkem 90. let minulého století začali s Vlastimilem Fialovou psát naši (zatím nedokončenou) monografii o Aljechinovi.
Vlastík tehdy objížděl zahraniční knihovny a v době, kdy ještě
žádná digitalizace starých novin
neexistovala, mi vozil xerokopie
článků, resp. šachových rubrik
z celého světa. Pokud si dobře
vzpomínám, tak své pátrání tehdy V. Fiala začal v Jagellonské
knihovně v Polsku a fotografii
objevil v časopise Ilustrowany
Kurier Polski 1. 11. 1942. V jejím
popisku se tvrdilo: „V době 3. šachového turnaje G. G. v Krakově
mistr světa a Evropy A. Aljechin

Kniha inspirovala i malé detektivní pátrání, jehož základem je
následující fotografie.
U tohoto snímku je v knize (str.
76) napsáno: Tato fotografie byla
uveřejněna v „IKP“ [Ilustrowany
Kurier Polski] 1. 11. 1942 ve fotoreportáži pod názvem „Szach
królowi“. Po levé straně sedí
Alexander Aljechin. Hře přihlíží
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S kým to vlastně mistr světa Alexander Aljechin hraje?

3

hraje s mistrem Berlína Sämischem a vítězí nad ním.“ No
a hned vznikl velký problém:
Turnaj se konal ve dnech 11.–28.
října 1942, ale vítězný Aljechin
zde se Sämischem remizoval. Viz
tabulku dole na této stránce:
Navíc se partie Aljechina se Sämischem nedochovala. Tehdy
jsem usoudil, že na snímku je zachycena poslední fáze volné partie, kterou v Krakově tehdy za přítomnosti Hanse Franka Aljechin
se Sämischem sehráli. Ale chyba
lávky: rozřešení malé záhady
poskytl sám Alexandr Aljechin,
který ve své knize Gran Ajedrez na straně 192 uveřejnil (jím
glosovanou) partii s Kunerthem.
A v ní po 43. tahu vznikla ona pozice na fotografii. Račte si to sami
ověřit. Tím je také dokázáno, že
na snímku není Sämisch, nýbrž
Werner Kunerth. A malá záhada
je vyřešena…

ALEXANDER ALJECHIN
vs. WERNER E. KUNERTH
[D46]
1942

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 c6
5.e3 Jbd7 6.Sd3 Sd6 7.e4 dxe4
8.Jxe4 Jxe4 9.Sxe4 Jf6 10.Sc2 Sb4+
11.Kf1 b6 12.h4 Sb7 13.Vh3 Sd6
14.De2 Dc7 15.b3 0–0–0 16.Sb2
h6 17.Je5 Vhe8? 18.a3! Sxe5
19.dxe5 Jd7 20.Vg3 g5 21.hxg5
hxg5 22.Vxg5 Vh8 23.Dg4! c5
24.Ke2 Jb8 25.Vd1 Jc6 26.Vd6!
Vhf8 27.Vxd8+ Dxd8 28.Vg7 Kb8
29.Df4 Dd7 30.Dd2 De7 31.Dd6+
Dxd6 32.exd6 e5! 33.Sf5! Jd4+

34.Sxd4 exd4 35.g4 b5 36.Kd3!
Sa6 37.g5 bxc4+ 38.bxc4 Sb7
39.f4 Sg2 40.Kd2 Sf1 41.Sd3 Sxd3
42.Kxd3 Kc8 43.Vh7!

XIIIIIIIIY
9-+k+-tr-+0
9zp-+-+p+R0
9-+-zP-+-+0
9+-zp-+-zP-0
9-+Pzp-zP-+0
9zP-+K+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

To je ta pozice ze snímku v časopise Illustrowany Kurjer Polski. 43…Kd7 44.Vh6 f6 45.g6!
Ve8 46.Vh5 Ve3+ 47.Kd2 Vg3
48.Vxc5 Kxd6 49.Vd5+ Ke7 50.f5
Vxa3 51.Vxd4 Vg3 52.Ve4+ Kd6
53.Ve6+ Kc5 54.Vxf6 Kxc4 55.Vf7
a5 56.g7 Kd4 57.f6
1–0
Knihu pana Dudzinského vřele
doporučuji nejen k přečtení, ale
též jako inspiraci pro sestavení
podobné práce o válečném šachu
1939–1945 na území bývalého Československa, respektive v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava
a Slovenském štátě, včetně šachu
našich vězňů v koncentračních táborech nebo českých vojáků na Západě i v SSSR. Jako základ by mohl
posloužit článek Karla Zmatlíka
„Šest let německé okupace a její
oběti“ v Šachu 1945, str. 49–57.

S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života

Nejlepší český šachista David Navara
Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš
Ředitel Dopravních staveb Brno
Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistři David Kaňovský
a Štěpán Žilka
Michal Špaček, ekonom
Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy
Aktivit
Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka
Václav Klaus, ředitel gymnázia PORG
Pavel Matocha, ředitel PŠS

Jan Kalendovský

Mistrovství Polska (General Gouwernementu) 1942
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4

Aljechin
Kl. Junge
Bogoljubow
R. Keller
F. Sämisch
Kieninger
A. Brinckmann
Kunerth
Röpstorff
Dr. Weil
Zollner

1
0
1
½
½
½
0
0
0
0
0

2
1
½
0
½
0
1
½
0
0
0

3
0
½
½
0
0
0
1
1
½
½

4
½
1
½
1
0
1
0
0
½
0

5
½
½
1
0
1
0
½
0
½
½

6
½
1
1
1
0
0
1
0
½
0

7
1
0
1
0
1
1
½
0
½
½

8
1
½
0
1
½
0
½
1
½
1

9
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0

10
1
1
½
½
½
½
½
½
1
0

11
1
1
½
1
½
1
½
0
1
1
-

Body
7,5
6,5
6
5,5
5,5
5,5
4,5
4
4
4
2,5

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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Praha – Regensburg – Innsbruck – Salzburg –
Český Krumlov – Praha – 11. – 15. října 2013
Pojeďte na výlet do Alp, prohlédněte si pět krásných evropských měst a zahrajte
si ve speciálně vypraveném vlaku 13kolový turnaj v rapid šachu.
Cenový fond: 50 000 Kč + věcné ceny a služby. Startovné: 1490 Kč. Lístek na vlak: 2990 Kč.
Více informací na www.praguechess.cz nebo e-mailem: anna.posvicova@gmail.com.

Jediný šachový turnaj, kam s Vámi ráda pojede i Vaše manželka!
Partneři akce:

RUDOLF CHAROUSEK – 140. VÝROČÍ NAROZENÍ

METEOR, KTERÝ POHASL PŘEDČASNĚ
Pozorovatelům meteorů je za
letních nocí dovoleno kochat se
krásou toho úkazu jen opravdu
malou chvilku. Odnikud se vynoří jasné a rychle se pohybující
světlo, které za pár vteřin zase
zmizí. Naopak šachy jsou činností od přírody spíše rozvážnou
a pomalou. A přesto se v šachové
historii objevilo hned několik šachistů, jejichž život připomínal
záblesk meteoru. Zjevili se jakoby odnikud, zanechali v srdcích
šachových fanoušků hlubokou
stopu a pak se z tohoto světa zase
rychle vytratili.
Šachová kariéra Rudolfa Charouska trvala pouhé dva roky a jeden
měsíc. Konec 19. století nebyl
obdobím, v němž se každý měsíc konaly dva silné mezinárodní
turnaje – tehdy ti nejlepší z nejlepších změřili své síly tak dvakrát za
rok, což ony dva roky Charouskova účinkování poblíž šachového
Olympu ještě povážlivě zkracuje
na pouhé čtyři turnaje. Přesto se
o něm stačilo pochvalně vyjádřit
mnoho šachových stálic. Mistr
světa Emanuel Lasker poté, co ho
prakticky neznámý Rudolf Charousek porazil na turnaji v Norimberku 1896, jej dokonce prohlásil
za jednoho ze svých největších
soků. „Proti tomuto mladíkovi
budu jednou obhajovat svůj titul,“
uznale konstatoval Lasker.
Bez zajímavosti není ani to, že
norimberský
turnaj
Charousek vlastně ani hrát neměl. Přes
přímluvy krajana Gézy Maróczyho pořadatelé mladého maďarského šachistu nepozvali. Charousek
Laskera nakonec porazil jen proto,
že se kvůli nemoci z turnaje odhlásil Angličan Henry Bird. V šachovém světě existuje hodně náhod;
vzhledem Charouskově brzkému
úmrtí je prakticky jisté, že bez výhry nad Laskerem by jeho krátká
6

Rudolf Charousek (*19. 9. 1873, V18. 4. 1900)

kariéra nemusela ani začít. Byl by
nadále méně známým šachistou
a ne „tím zázračným dvaadvacetiletým chlapcem, který porazil
Laskera“. Kdyby Birdovi tenkrát
sloužilo zdraví, možná by bylo
všechno jinak.
Rudolf Charousek se narodil v Praze 19. září 1873, ale již jako pětiletého chlapce ho rodiče odvedli
na Slovensko. V průběhu svého
studia na gymnáziu v Miskolci se
naučil šachy a touha se v této hře
zdokonalovat přivedla mladého
Rudolfa do společnosti maďarské
inteligence. Studium práv v Košicích pak bylo v jeho životě jen krátkou a nedokončenou epizodou.
Mladické zaujetí pro šachovou
hru je patrné i z toho, že když si
kvůli chudým poměrům, v nichž
se jeho rodina nacházela, nemohl
dovolit koupit výtisk Bilguerova
šachového bestselleru, přihlásil se
k docházení do městské knihovny,
kde si celou knihu trpělivě opisoval. Charouskovo uherské občanství bylo z dnešního pohledu
spíše formální záležitostí. Nikdy
svoji českou mateřštinu nezapomněl a dopisy domů psal výhradně česky. Svůj vztah k rodnému
městu potvrdil v roce 1897, když

se v Praze stal hostem Českého
spolku šachovního. Sehrál tam dvě
partie s Kotrčem (1,5:0,5) a také
simultánku s jasným výsledkem
+20 –1 =7, za niž byl obdarován
krásným briliantovým prstenem.
Podle dobových pramenů byl Charousek „sympatický mladý muž,
který měl naivní sebevědomí zkušeného člověka. Na turnaji hrával také trochu pro diváky: brával
figuru do dvou prstů, opsal s ní
elegantní oblouk a vítězně se rozhlédna kolem sebe, postavil ji na
zvolené místo,“ vzpomíná na pražského rodáka F. J. Prokop ve své
knize zasvěcené historii českého
šachu.
Když se v roce 1896 Charousek
objevil ve světě vrcholného šachu,
těšil se velkému uznání svých soupeřů a novinářů. „Všichni experti
poznávají v Charouskovi pravého
génia. Je obdařen mimořádnými
teoretickými znalostmi, jeho herní styl je inovativní a originální,
přičemž hraje stejně dobře střední
hru jako koncovku. Je mimořádně
sebevědomý ve všech typech pozic a absolutně se nebojí žádné autority,“ píše se po zmíněném turnaji v Norimberku, kde Charousek
nakonec i přes výhru s Laskerem
končí ve druhé desítce turnajového pelotonu.
„Vždy toužil po tom, aby na šachovnici uskutečnil své myšlenky,“
charakterizoval Charouskovu hru
Richard Réti a pokračoval: „Dokázal úplně zapomenout na svého
soupeře, myslíc pouze ve svých
vizích a představách. Občas vyšla
jeho snaha vniveč, ale jindy se mu
zase podařilo přesně najít slabé
místo soupeřovy pozice a přesně je
využít. Jeho hra byla jednoduchá
a přímočará. Ve skutečnosti byla
jeho hra natolik jednoduchá a elegantní, že ji jednoduše nemohl napodobit nikdo jiný.“
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Richard Charousek je často vydáván za břitkého útočníka a kombinačního hráče. Po přehrání několika jeho partií ale vzniká dojem, že
taková charakteristika jeho tvorby
je velmi zjednodušující. Charousek měl velký cit pro transformaci pozice, zpravidla nevynechal
přechod z útoku do vyhrané či jen
lepší koncovky. A koncovky hrál
skutečně perfektně. To potvrzuje ve svém článku o Charouskovi také kanadský velmistr Kevin
Spraggett: „Jeho hra v koncovkách
na mě udělala ohromný dojem!
Není to ani otázka toho, že by jen
vynikal mimořádnou technikou
hry v koncovce, ale spíše na mě
zapůsobilo to, jak jednoduše a instruktivně dokázal přehrávat v pozicích s malou výhodou i skutečně
silné šachisty. V této souvislosti
mně Charousek hodně připomíná
Fischera a Karpova v jejich nejlepších letech.“

RUDOLF CHAROUSEK
vs. HARRY PILLSBURY
Vídeňská hra [C29]
Budapešť 1896

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 d5 4.d3 d4
5.Jb1 Jc6 6.Jf3 Sg4 7.Se2 Sxf3
8.Sxf3 Sd6 9.fxe5 Jxe5 10.0–0
Dd7 11.Sg5 Jfg4 12.Sxg4 Jxg4
13.h3 Je5 14.Jd2 f6 15.Sf4 Jg6
16.Sxd6 Dxd6 17.Dg4 0–0 18.Jc4
De7 19.Vf5 c6 20.h4 De6 21.h5
Je7 22.Vf4 Dxg4 23.Vxg4 Vad8
24.Vf4 h6 25.Ve1 Jc8 26.Kh2 Vfe8
27.g4 b6 28.Kg3 Jd6 29.Jxd6 Vxd6
30.Vf5 Vde6 31.Kf4 Ve5 32.c3
Vxf5+ 33.gxf5 Američan tahal
v dosavadním průběhu partie za
kratší konec, ale vzniklá koncovka se běžnému šachistovi nemusí
zdát nutně špatná. Je to koneckonců věžovka, pěšců mají obě strany stejně, a tak se do konce boje
zdá ještě daleko. Bílý má ale na
své straně několik malých plusů.
Černý má jednoznačně horší pěšcovou strukturu korunovanou slabinou na g7. Slabým se může lehce
stát i postouplý pěšák d4 a pro bílého může hovořit také prostorová převaha a aktivnější postavení
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jeho krále. Je s podivem, jak lehce a metodicky přesně Charousek
svého věhlasného soka přehrál.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+-zp-'
6-zpp+-zp-zp&
5+-+-+P+P%
4-+-zpPmK-+$
3+-zPP+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

33…Vd8 34.c4 Kf7 Po pokusu
ochránit svého centrálního pěšce
od blokády postupem 34…c5 může
bílý postoupit v centru 35.e5!?,
když po 35…fxe5+ 36.Vxe5 Kf7
37.Ve6 Vd7 38.Ke5 je černý nepříjemně svázán, zatímco se bílý
může zaměřit na otevření druhé
fronty postupem pěšců dámského
křídla. Druhou možnou strategií
bílého namísto 35.e5!? je prozatím s centrálním průlomem vyčkat
a věnovat se okamžité přípravě
marše a otevření druhé fronty na
dámském křídle.
35.b4 I zde mohl bílý zvolit přímočaré 35.e5 fxe5+ 36.Vxe5 s průnikem a částečným ochromením černých figur, ale prozatím dává před
závazným tahem přednost snaze
o otevření dámského křídla.
35…Ke8 Nyní by již podpora pěšáka d4 35…c5 narazila na rychlé otevření nových lovišť na dámském
křídle po 36.bxc5 bxc5 37.Vb1, což
by se černému stalo celkem jistě
osudným.
36.a4 Vd7

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+r+-zp-'
6-zpp+-zp-zp&
5+-+-+P+P%
4PzPPzpPmK-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Předplatné na rok 2013
720 Kč

7

37.Va1! Přesný tah mající za úkol
otevřít dámské křídlo po krajním
sloupci. Černý opět nemůže blokovat postup bílého pěšce tahem
37…a5 pro jednoduché 38.bxa5
bxa5 a 39. Vb1. Při slabinách na
sloupcích „b“ a „g“ a možném
proniknutí bílého krále středem
šachovnice by byla obrana černého zřejmě předem odsouzena
k nezdaru.
37…Kd8 38.a5 Kc7 Nepomáhá
38…b5 pro 39.cxb5 cxb5 40.Vc1
s dalším Vc1–c5 a velikou převahou bílého.
39.axb6+ Kxb6 39…axb6? 40.Va7+
Kd8 41.Vxd7+ Kxd7 42.e5 fxe5+
43.Kxe5 Ke7 44.c5+–.
40.Va5! Nimcovič kdysi poznamenal, že věž má být umístěna tak
hluboko do soupeřova tábora, jak
je to jen možné. Při věži na poli
a5 přichází v úvahu hned několik
idejí včetně té, kterou se chystá
Charousek uskutečnit: zahrát někdy c4–c5, donutit černého krále
ustoupit zpět a potom přesunout
svého krále na pole c4 a tím zatlačit na černého centrálního pěšce.
Vypadá to tak, že jediné, co mohl
Pillsbury dělat, bylo sedět a čekat.
Nemá absolutně žádnou protihru
(hodnocení: GM Spraggett).

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+r+-zp-'
6-mkp+-zp-zp&
5tR-+-+P+P%
4-zPPzpPmK-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

40…Ve7 41.Kf3! Charousek provádí královský obchvat naznačený
v minulé poznámce. Celá jeho hra
je tak logická a jednoduchá, že zanechává hluboký dojem.
41…Ve5 42.c5+ Kb7 43.Ke2 Ve8
44.Kd2 Vd8 45.Kc2 a6 46.Kb3
Vd7 47.Kc4 Vd8
8

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

48.Va1! Poté, co bílý vylákal černého krále hluboko do dámské křídlo, využívá bílý své větší pohyblivosti a přesouvá těžiště hry jinam.
48…Vd7 49.Ve1! Kc7 Postupu
bílého centrálního pěšce černý
nezabrání. Po 49…Ve7 50.Kxd4
by Pillsbury neměl ani stín
kompenzace.
50.e5 fxe5 51.Vxe5 Kb7 52.Ve4!
Pěšec d4 je synem smrti. Černému
tak nezbývá než se pokusit o protihru, ať to stojí, co to stojí. Při dobrém a aktivním postavení bílých
figur však nemá jeho pokus šanci
na úspěch.
52…Vd5 53.Ve7+ Kb8 54.Vxg7
Vxf5

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

55.Vg6! Nastává čas žní. Černí
pěšci popadají a ti bílí se dají do
pochodu.
55…Vxh5 56.Vxc6 Kb7 57.Vb6+
Ka7 58.Kxd4 Vh1 59.Kd5 h5
60.d4 h4 61.Vh6 Vb1 62.Vh7+
Kb8 63.Kc6 Vxb4 64.d5 Vg4
65.Vh8+ Ka7 66.d6 1–0
Po turnaji v Norimberku přicházejí nabídky pořadatelů dalších velkých turnajů. Brzy poté dělí v Budapešti Charousek s Čigorinem

Harry Pillsbury

druhé místo před Pillsburym
a Schlechterem a o rok později vyhrává mezinárodní turnaj v Berlíně, když ve druhé polovině si do
tabulky připisuje devět bodů v devíti odehraných partiích.
Rok 1898 je však již předznamenáním blížícího se konce. Charousek musí kvůli akutnímu zápalu
plic odříct účast na silném turnaji
ve Vídni. Stihne ještě sebrat síly
a rozdělit s Burnem a Čigorinem
druhé místo na mezinárodním turnaji v Kolíně nad Rýnem a to dokonce i přesto, že jeho zdraví bylo
podle svědků již silně nalomeno.
Přesto hrál na svém posledním
turnaji skvělé šachy; dokonce tak
skvělé, že se v tisku začalo jméno
Charousek vyslovovat vedle jmen
Tarrasche, Pillsburyho a Janovského, tedy v souvislosti s největšími
kandidáty na zápas o Laskerův
titul. Zářijové číslo British Chess
Magazine z roku 1898 dokonce
přineslo zprávu o chystaném turnaji, který se měl za účasti Laskera, Tarrasche, Pillsburyho, Janovského a Charouska hrát ve Vídni.
To už ovšem Rudolfu Charouskovi
umožněno nebylo. Nemoc započatá zápalem plic se zhoršila a při
tehdejším stavu medicíny bylo jen
otázkou času, kdy život a krátká
kariéra pražského rodáka skončí.
Stalo se tak 18. dubna roku 1900.
Václav Pech
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SINQUEFIELD CUP 2013

CARLSENOVA GENERÁLKA SKONČILA VÍTĚZNĚ

Pokračování ze strany 1
Bojovně hraným turnajem prošel
Magnus Carlsen bez jediné porážky se třemi výhrami a třemi remízami a při pohledu do konečné
tabulky by se mohlo zdát, že vyhrál lehce. Po první polovině turnaje byl ale ve vedení Nakamura,
který hned v úvodním kole využil
k zisku celého bodu Aronjanovy
chyby a hned ve druhém kole pokořil Kamského. Carlsen sice odstartoval výhrou nad Kamským, ve
druhém kole však „jen“ remizoval
s Aronjanem. Ve třetím kole došlo
na souboj vedoucích hráčů Carlsena a Nakamury. Očekávalo se, že
Magnus bílými zatlačí a půjde do
vedení, místo toho se ale v partii
dostal do problémů, ztratil či obětoval kvalitu a remízu udržel jen
s velkými obtížemi.
Hned úvodní dvojice partií druhé
poloviny ale pořadí ve vedení otočila. Nakamura neudržel v pozici
s figurou méně především díky
skvělému Aronjanovu manévru
v následující pozici:

LEVON ARONJAN (2813)
vs. HIKARU NAKAMURA (2772)

Sinquefield Cup 2013, Saint Louis
(USA), 13. 9. 2013

Ve stejném kole se Carlsen prosadil podruhé proti Kamskému,
tentokrát černými, a dostal se do
vedení.

GATA KAMSKY (2741)
vs. MAGNUS CARLSEN (2862)

Španělská [C69]
Sinquefield Cup 2013, Saint Louis
(USA), 13. 9. 2013
Komentuje: Petr Herejk

Levon Aronjan

Aronjan obětoval dva své pěšce
a vsadil vše na svého f-pěšce, kterého už černý nemůže vyměnit.
Dále už je vše jen věcí techniky.
46…Sxh5 47.Kg2 Kf6 48.Kxg3 Se8
49.Kh4 Sb5 50.Je5 Se8 51.Sc2 Ke7
52.Sd1 Kf6 53.Sf3 Sa4 54.Sc6 Sd1
55.Sd7 Se2 56.Sa4 Ke7 57.Sb3 Kd6
58.Kg3 Sh5 59.Kf2 Sg4 60.Ke3 h5
61.Jf7+
a černý po 62.Jg5 ztratí pěšce e6.
Proto se vzdal.
1–0

XIIIIIIIIY
8-+-+l+-+0
7+-+-+-mk-0
6-+-+p+-zp0
5+-+-+p+P0
4-+N+-zp-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-zPP+0
1+L+-+-mK-0
xabcdefghy

Bílý pěšec na h5 padne a je otázkou, jak má bílý vyhrát? Potřebuje
prosadit jednoho ze svých pěšců.
Aronjan to vymyslel skvěle.
45.g3! fxg3 46.f4!!
10

Hikaru Nakamura

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6
dxc6 5.0–0 f6 6.d4 Sg4
Obvyklejší je 6…exd4, jak hrál
například Kovalev proti Viktoru
Lázničkovi na letošním ME mužů:
7.Jxd4 c5 8.Je2 Dxd1 9.Vxd1 Sd6
10.Sf4 Se6 11.Jbc3 0–0–0 12.Vd2
Je7 13.Vad1 Sxf4 14.Jxf4 Sf7
15.f3 s pohodlnou hrou bílého.
Tah 6…Sg4 ale rozhodně není
méněcenný.
7.dxe5
V této pozici použil Vallejo Pons
proti Davidu Navarovi v Reggio
Emilia 2010 tah 7.c3 a po 7…Sd6
8.Se3 Je7 9.Jbd2 0–0 10.Db3+ lehkou výhodu uplatnil k výhře.
7…Dxd1 8.Vxd1 fxe5 9.Vd3 Sd6
10.Jbd2 Jf6 11.Jc4 0–0

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7+pzp-+-zpp0
6p+pvl-sn-+0
5+-+-zp-+-0
4-+N+P+l+0
3+-+R+N+-0
2PzPP+-zPPzP0
1tR-vL-+-mK-0
xabcdefghy

12.Jfxe5
Černý (přechodně) obětuje slabého pěšce e5, ale jeho figury získávají zajímavou souhru – a to má
Magnus rád.
12…Se2 13.Ve3 Sxc4 14.Jxc4 Jg4
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Magnus Carlsen

Obvyklejší je 14…Sc5 15.Ve1 Vae8
16.Se3 Sxe3 17.Vxe3 Vxe4 18.Vxe4
Jxe4 19.f3 Jd6 20.Je3 s přibližně
vyrovnanou hrou, jak se hrálo například v partii Karjakin–Caruana
ve Wijk aan Zee 2010.
15.Ve2 Sxh2+
Černý získal pěšce zpět a určitě
nestojí hůře.
16.Kf1 Vae8
Logický tah, přesto jde v této pozici o novinku.
17.Jd2?
Určitě lepší bylo 17.f3 s plánem
rychle dokončit vývin. Teď bude
bílý za nedokončený vývin trpět.
17…Vd8! 18.f3
O mnoho lepší není ani 18.Jf3
Vd1+ 19.Ve1 Vxe1+ 20.Kxe1 Sd6
s dalším Ve8 a Sc5 a černý díky
tlaku na slabé pěšce e4 a f2 stojí
dobře.
18…Sg3 19.Kg1 Je5 20.b3 Jg6
21.Jf1 Se5

XIIIIIIIIY
8-+-tr-trk+0
7+pzp-+-zpp0
6p+p+-+n+0
5+-+-vl-+-0
4-+-+P+-+0
3+P+-+P+-0
2P+P+R+P+0
1tR-vL-+NmK-0
xabcdefghy

22.c3?

20. ZÁŘÍ 2013•ROČNÍK VII. • 37

Kamsky asi nechtěl pustit věž
na d1, ale touto obětí pěšce si
mnoho nepomůže; 22.Vb1 Vd1
23.Kf2 (23.Vd2?! Sd4+ 24.Kh2
–
Vxf1 25.Vxd4 Jf4 26.Vd7 Vf6!+
(26…Je2? 27.Vxg7+! Kxg7 28.Sb2+
Kg6 29.Vxf1+-)) 23…Sd4+ 24.Je3
=.
Je5+
– 24.Vc2 Sa5
22…Sxc3 23.Sb2 Jf4!+
Možné je i 24…Sxb2 25.Vxb2
Vd4 se zjevnou výhodou černého, Carlsen se ale rozhodl střelce
ponechat.
25.Jg3 g6 26.Vf1
Bílý má pěšce méně a navíc nemá
co hrát, černé figury dominují.
26…Vd3 27.Kh2 Sb4 28.Je2 Je6
29.Jc1 Vd7 30.g3 Vfd8 31.Kg2 Kf7
32.f4 h5 33.Kh3 a5 34.Kg2 Jc5
35.Kf3 Jd3 36.Ve2 Se7
Carlsen se nikam netlačí, určitě
šlo i 36…Jxb2, ale výhoda na jeho
straně je trvalá.
37.Jxd3 Vxd3+ 38.Kg2 Sc5 39.Vc1
Vd2
Carlsen směřuje do střelcové
koncovky.
40.Vc2 Vxe2+ 41.Vxe2 Vd3 42.Vc2
Sd6 43.Sc1 Se7 44.Kf2 a4 45.Vd2?
Bílý měl rozhodně zkusit 45.bxa4
Vd4 46.Vb2, například 46…Vxe4
47.Vxb7 Vxa4 48.Vxc7 Vxa2+
49.Kf3 Vc2 a nyní 50.f5! s remízovými šancemi.
45…Vxd2+ 46.Sxd2
Střelcová koncovka udržet nelze.
46…axb3 47.axb3 c5 48.g4
To jen pomáhá černému.
48…b5–+ 49.gxh5 gxh5 50.Sc3 b4
11

Plán černého je převést střelce na
dlouhou diagonálu (ideálně na
pole c3) a průlomem tahem c4
uvolnit b-pěšce.
51.Sb2 Sh4+
Ještě lepší bylo vynutit tah e5 vložením tahu 51…Sf6 52.e5 Sh4+
53.Ke2 (53.Kf3 Se1 54.f5 Sc3
55.e6+ Ke7 56.Sc1 c4 57.bxc4 b3–+)
53…Ke6 54.Sc1 Kf5, protože pak
král blokuje na bílých polích volné
pěšce bílého.
52.Ke2 Sg3 53.f5 h4 54.e5 h3
55.e6+ Ke7 56.Kf3 Sf4 57.Sg7 Sg5
58.Se5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-zp-mk-+-0
6-+-+P+-+0
5+-zp-vLPvl-0
4-zp-+-+-+0
3+P+-+K+p0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Gata Kamsky

58…c4! 59.bxc4 Sf6
Bílý je ztracen, vyměnit střelce
nemůže, musí dát za pěšce střelce
60.Sf4 b3 61.Sc1 b2 a zbytek už je
jednoduchý.
0–1

trojím opakováním tahů a Aronjan
s Kamským v koncovce nestejnobarevných střelců. Do posledního
kola tak šel Carlsen s půlbodovým
náskokem před Nakamurou. A zatímco Nakamura po bojovném
průběhu svoji partii dovedl pouze
do remízy, Carlsen doslova vyseděl
výhru v nejdelší sedmdesátitahové
partii turnaje s Aronjanem a jeho
náskok v konečném pořadí narostl
na celý bod.
Generálka tak Carlsenovi vyšla.
Další příležitost vidět Magnuse při
partii bude 7. listopadu, kdy začne
velmi očekávaný souboj o trůn
mistra světa.

Konečné výsledky
1.
2.
3.
4.

Carlsen, Magnus
Nakamura, Hikaru
Aronjan, Levon
Kamsky, Gata

Sedmé kolo přineslo dvě remízy – Nakamura s Carlsenem půlili

NOR
USA
ARM
USA

2862
2772
2813
2741

4,5
3,5
2,5
1,5

Petr Herejk

bezpečnostní služby
pult centralizované ochrany
slaboproudé systémy
zpracování hotovosti
zkoušky odborné způsobilosti
facility management
Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 693 311 • Fax: +420 596 693 322
www.abasco.cz • info@abasco.cz
Generální ředitelství: Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 • reditelstvi@abasco.cz
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KALENDÁRIUM
12.–27. 9. 2013
Kocaeli (Turecko). Mistrovství
světa juniorů a juniorek.
wjcc2013.tsf.org.tr
17. 9. – 1. 10. 2013
Taškent. FIDE Grand Prix žen.
tashkent2013.fide.com
18. 9.–25. 9. 2013

Veselin Topalov

Viktor Láznička

Nový Bor. Novoborská šachová
corrida. Veselin Topalov vs. Viktor Láznička, Oleg Romanišin
vs. Tadeáš Kriebel. Doprovodný
program (simultánka V. Topalova,
bleskový turnaj).
www.corrida.nss.cz
19. 9. 2013
V Praze se narodil
Rudolf Charousek
(1873–1900), pokládaný za budoucího kandidáta na
titul mistra světa. Jeho šachovou
kariéru ukončila
předčasná smrt na tuberkulózu.
21. 9. 2013
Dolní Benešov. 27. ročník memoriálu Karla Osmančíka, otevřený mezinárodní turnaj v rapid šachu. Švýcarský systém na 9 kol, tempo 15 minut
na partii + 2 s/tah. Turnaj série Grand
Prix ČR 2013/14 v rapid šachu.
Radim Krupa
Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz
sachy-msa.dolnibenesov.net

21. 9. 2013
Brno. O pohár BVK 2013. Hraný současně jako přebor Brna
v rapid šachu, švýcarský systém
na 9 kol tempem 2 × 10 minut
+ 5 vteřin/tah.
Rudolf Moulis
Tel.: 607 900 656
Rmoulis@email.cz
21. 9. 2013
Praha-Zbraslav. Zbraslavské trojice. Turnaj tříčlenných družstev
bez rozdílu věku, švýcarským systémem na 7 kol, 2 × 20 minut na
partii.
Jan Veselský
SMS: 722 029 088
jave9@seznam.cz
21. 9. 2013
Počátky. Turnaj v rapid šachu.
Švýcarský systém na 9 kol s tempem 2 × 15 minut.
Miroslav Jelínek
alexajar@volny.cz
21. 9. 2013
Vinary u Přerova. Turnaj v rapid šachu, Vinarský Král. Švýcarský systém na 9 kol s tempem
2 × 15 minut.
Tomáš Přikryl
Tel.: 604 653 149
21. 9. 2013
Český Brod. XI. ročník otevřeného turnaje jednotlivců v rapid
šachu. Švýcarský systém 7 kol,
2 × 25 min. na partii. Hráno též
jako přebor Středočeského kraje
v rapidu.
Zuzana Koudelková
Tel.: 776 215 174
uzka.koudelkova@centrum.cz

21. 9. 2013
Nový Bor. Fejfarův memoriál
2013. Bleskový turnaj na 15 kol
tempem 2 × 5 min. na partii.
Petr Boleslav
Tel.: 739 206 860
p.boleslav@novoborsky-sk.cz
21. 9. 2013
České Budějovice, Sophia Cup,
2. ročník turnaje v rapid šachu pro
mládež (98 a ml.) a doprovodný
turnaj pro rodiče.
Jiří Havlíček
sachovaskola@qcc.cz
www.qcc.cz
21.–28. 9. 2013
Třebíč, IX. ročník Open Vysočina,
turnaj je součástí seriálu mezinárodních šachových festivalů Czech
Tour 2013/2014. Hraje se IM turnaj, open FIDE a otevřený bleskový turnaj.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net/cz
26.–29. 9. 2013
Janské Lázně, Pohár Penzionu Protěž, rapid šach – 11 kol 2 × 25 min.
na partii, bleskový šach – 11 kol
2 × 5 min. na partii, Fischerovy šachy
7 kol rapid – 2 × 15 min. na partii.
Jaroslav Šmíd
Tel.: 603 954 960
jarda.smid@centrum.cz
27.–29. 9. 2013
Smilovy Hory (okres Tábor). Mládež Simopt Cup 2013. Turnaj na
5 kol se zápočtem na ELO. Souběžně skupina TOP 6.
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz
www.sachklub.cz
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