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KONČÍ CARLSENOVA ÉRA?

Magnus Carlsen

Mistr světa Mag-
nus Carlsen v po-
sledním desetiletí 
vyhrál téměř vše, 
na co sáhnul. Ne-
jenže je dlouhodo-
bá a nezpochyb-
nitelná světová 

jednička a opakovaně s jistotou 
obhajuje i titul mistra, ale také 
vyhrával téměř všechny turnaje, 
v nichž startoval. 
Před měsícem oslavil třicátiny 
a jeho stroj na vítězství se zadr-
hl. V prvním turnaji online série 
Champions Chess Tour vypadl 
v semifinále (prohrál s francouz-
ským velmistrem Maximem Va-
chierem-Lagravem) a tento týden 
se z druhého turnaje téže série 
poroučel již ve čtvrtfinále (nesta-
čil na ruského velmistra Daniila 
Dubova).

Jde je o krátkodobou přestávku 
v dominanci norského velmistra, 
nebo o změnu trendu?

JEDEME DÁL!

Pavel Matocha

Šachové rubriky 
v denním tisku 
bývaly pravidlem, 
ale postupně jedna 
za druhou kon-
čily, až někdy na 
přelomu tisíciletí 
zmizely docela. 

Pravidelnou šachovou rubriku 
v celostátním tisku obnovil v roce 
2012 Pavel Matocha v Hospodář-
ských novinách, kde vycházela 
každý týden v magazínu IN až do 
roku 2015 do zániku této přílohy. 
Od roku 2015 pak Pavel Matocha 
přináší šachovou rubriku každé 
úterý čtenářům Lidových novin. 
A v Lidovkách bude pokračovat 
i v roce 2021!

ROK 2021

NADĚJE  
NA NÁVRAT

Letošnímu roku dominoval 
vynucený rozmach šachu na 
internetu. Proticovidová opatření 
zrušila šachovou olympiádu, 
přerušila turnaj kandidátů, odlo-
žila zápas o titul mistra světa, za-
bránila odjezdu Šachového vlaku 
a pohřbila mnoho tradičních tur-
najů. Jak klasické turnajové sály 
zely prázdnotou a prášilo se i na 
zahálející šachové soupravy v za-
vřených hospodách a kavárnách, 
zaplňovaly se online herny. 
Počet registrovaných uživate-
lů šachového portálu Chess.
com roste od jarního vypuknutí 
covidové pandemie o milion 
šachistů každý měsíc a po 
celosvětovém úspěchu seri-
álu Dámský gambit dokonce 
o skoro tři miliony za měsíc.  
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ROZKOŠE MATOVÉHO ČAJE
Matový čaj, oblíbený mezi ša-
chovými úloháři a gurmány 
(toliko ovšem v jedné osobě), 
představuje opravdovou výzvu 

smyslům i intelektu, kombinu-
je v sobě vjemy jinde netušené 
a nedosažitelné.
Příprava čaje je ovšem prostá. Kaž-
dému políčku šachovnice odpovídá 
speciální příchuť, totéž pak platí 
i pro jednotlivé figurky. Figurek je 
méně, odpovídají proto spíše zá-
kladních chutím, jako je sladkost, 
slanost a kyselost, jednotlivá pole na 
šachovnici potom všemožným spe-
ciálním kořením, silicím, ovocným 
příchutím a dalším esencím. 

pokračování na straně 4
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BRAMBOROVÝ NAVARA

David Navara

Nej lepš í  český 
šachista David Na-
vara se na online 
mistrovství Evropy 
v bleskovém šachu 
probojoval až do 
semifinále. I když 
na českého repre-

zentanta nakonec zbyla jen nepopu-
lární bramborová medaile, jde o další 
jeho velmi úspěšný turnaj. Na tomto 
evropském blicařském přeboru star-
tovalo více než sto velmistrů.

STŘÍBRNÝ FINĚK

Václav Finěk

Jeden z nejtalento-
vanějších českých 
šachistů Václav 
Finěk vybojoval 
na online mistrov-
ství světa v rapid 
šachu v kategorii 
do 10 let stříbrnou 

medaili, když nestačil pouze na 
Sinu Movaheda z Íránu.  „Václav 
Finěk svým vystoupením na on-
line mistrovství světa mládeže 
potvrdil svůj fenomenální talent. 
Jeho šachový růst jako svaz pod-
porujeme a budeme podporovat 

i nadále. K úspěchům v dalších 
letech a pak i mezi dospělými vede 
ještě dlouhá cesta, lemovaná hlav-
ně poctivým tréninkem a prací, 
našlápnuto má ale Vašek skvěle,“ 
komentuje další úspěch mladého 
libereckého šachisty předseda 
ŠSČR Martin Petr. 
Václav Finěk je světovou ratingo-
vou jedničkou nejen mezi deseti-
letými, ale i mezi dvanáctiletými!

NEČEKANÉ FINÁLE

Levon Aronjan

V druhém turnaji 
online série Cham-
pions Chess Tour 
neček aně  brzy 
vypadli oba hlavní 
favorité Magnus 
Carlsen a Hikaru 
Nakamura a do 

finále se probojovali Levon Aronjan 
a Tejmur Radžabov. Zatímco ázer-
bájdžánský velmistr Radžabov v se-
mifinále „jen“ vysušil ruského draka 
Daniila Dubova, arménský velmistr 
Aronjan předvedl fantastické šachy 
ve čtvrtfinále s Nakamurou i v semi-
finále s Maximem Vachierem-Lagra-
vem. Dočkají se Arméni odvety za 
Náhorní Karabach? 

Zároveň s tím se každý měsíc 
hrál minimálně jeden online 
turnaj za účasti velmistrů z ab-
solutní světové špičky, aktuál-
ně můžete na webu Chess24.
com sledovat turnaj Airthings 
Masters.
Pro příští rok si všichni slibujeme 
návrat do normálu, čekáme, že 
v dubnu se dohraje turnaj kandi-
dátů a na konci roku že budeme 
moci vyrazit na výlet do Dubaje 
na zápas o šachový trůn. Věříme 
v další zápas nejlepšího českého 
juniora Thai Dai Van Nguyena 
s šachovou legendou v Obecním 
domě, stejně jako v další pražský 
zápas nejlepšího českého vel-
mistra Davida Navary s ruským 
velmistrem Sergejem Karjaki-
nem. Doufáme i v další Šachový 
vlak, který by zase projel střední 
Evropou, a v Šachový hausbót, 
který bude brázdit brakické vody 
jižní Indie.
Snad to tak bude, byť nejbližší 
měsíce ještě zdaleka optimis-
tické nejsou. Klasika ve Wijk 
aan Zee se sice v lednu hrát má, 
nicméně místo mnoha turnajů 
bude nizozemské letovisko hos-
tit jen jeden (Masters) a diváci 
nebudou do turnajového sálu 
vpuštěni. A další zprávy jsou 
ještě smutnější - druhé tradiční 
lednové šachové podujatí, tur-
naj na Gibraltaru, byl zrušen. 
Padnul i tradiční český vánoční 
turnaj v Litomyšli a lednové 
turnaje Open Praha a Open Ma-
riánské Lázně byly přesunuty 
na duben. 
Přesunuto bylo i české Wijk aan 
Zee, únorový Mezinárodní praž-
ský šachový festival v hotelu Don 
Giovanni by se měl konat v červ-
nu. Odkládány kolo za kolem jsou 
i všechny domácí a naprostá vět-
šina zahraničních šachových sou-
těží družstev. Věřme a držme si 
palce, že se nakonec budou moci 
odehrát, stejně jako odložené tur-
naje. Ať už v rouškách či bez.

Pavel Matocha,
šéfredaktor

ČERNOBÍLÁ CESTA
Nejkrásnější studie a úlohy Maria Matouše, 

nejlepšího českého šachového skladatele 
20. století, a bizarní šachové povídky Pavla 
Housera spojují ilustrace Kristiny Peřichové 

v jednu nádhernou knihu.

Kniha vyšla i v limitované číslované edici 
(100 ks), vázaná v imitaci kůže s raženým 
diagramem, papírovým přebalem a všitou 

stužkovou záložkou.

Na 240 stranách najdete 45 studií a úloh, 
22 povídek a 36 ilustrací. 

Knihu doplňují biografie obou autorů 
a několik dosud nepublikovaných 

fotografií.

333 Kč + poštovné

(limitovaná edice v imitaci kůže  
999 Kč + poštovné)

zájemci si ji mohou objednat na adrese:
prazska.sachova@gmail.com
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ROZKOŠE MATOVÉHO ČAJE
pokračování ze strany 1

Platí, že podobnost, příbuznost 
a blízkost na šachovnici by měla 
odpovídat i podobnosti v chuti, 
takže políčka na stejném sloupci, 
řadě či diagonále spolu sdílejí více, 
než by odpovídalo pouhé náhodě, 
asi jako fenykl má blíže k anýzu 
než pepři. Stejně tak černý jezdec 
sdílí svoji základní chuť spíše s bí-
lým jezdcem než s bílým střelcem, 
jistěže tyto vztahy jsou však velmi 
delikátní a laiku je nesnadno přes-
ně popsat. 
Získat př íslušné mistrovství 
vyžaduje dlouhé školení a přiro-
zeně také talent, který výrazně 
přesahuje požadavky kladené na 
znalce vína.
Luštitel úlohy dostane jako za-
dání pouze konvičku matového 
čaje, v němž musí odhalit veš-
keré chutě tvořící kompozici. Za 
tímto účelem může samozřejmě 
čaj konzumovat vícekrát, dolévat 
si, převalovat na jazyku, polykat 
i vyplivovat, jazyk vodou čistit. 
Nakonec je třeba identifikovat 
jak obsazená pole šachovnice, 
tak i figurky, které na nich stojí. 
V této podobě je ovšem i pro ty 
nejzručnější jazýčky úloha ře-
šitelná jen velmi obtížně, proto 
součástí zadání bývá i počet, 
tedy číslo vyjadřující, kolik polí 
je v zadání obsazeno. Maximál-
ní počet chutí, které je třeba 
identifikovat, představuje poté 
dvojnásobek tohoto čísla (počet 
polí plus počet figur; ovšemže 
maximálně, protože na různých 
polích mohou stát stejné figur-
ky, např. černí pěšci; je proto 
třeba dokázat nejenom zachytit 

příslušnou chuť, ale i její kvan-
titu, aby luštitel poznal, kolik 
figurek různých druhů je třeba 
na šachovnici umístit). Využít 
lze určité zjednodušující před-
poklady, v běžných úlohách se 
např. vyskytuje přesně jeden bílý 
a jeden černý král a nikdy ne více 
než osm pěšců stejné barvy, tato 
omezení však náročnost úlohy 
snižují jen poměrně málo.
V okamžiku, kdy luštitel dokon-
čí ochutnávání, má před sebou 
šachovnici, kde si zakreslí ob-
sazená pole, a vybere figurky 
vytvářející pozici. Zbývá mu 
rozhodnout, na kterém poli stojí 
která figurka. Gurmánská část 
skončila a nyní následuje použití 
šachového umu. Jak známo, po-
dávaný nápoj se nazývá matový 
čaj, to protože se vlastně jedná 
o vývar z matu. Figurky je proto 
na příslušná pole třeba rozmís-
tit tak, aby vznikl mat a pozice 
i v jiných ohledech odpovídající 
šachovým pravidlům. Není-li 
předem řečeno jinak, správně 
zadaná úloha má právě jedno 
řešení, nemusí být však zdaleka 
snadné jej objevit.
V minulosti došlo k případům, 
kdy luštitel první část úlohy určil 
chybně a v důsledku toho dostal 
kombinaci figurek a polí, která 
neměla řešení. V této souvislosti 
vzpomínáme na řadu tragických 
incidentů, kdy následné kom-
binatorické pokusy skončily ší-
lenstvím či dokonce vyvrcholily 
mozkovou mrtvicí. Proto se nyní 
k luštění úloh poskytuje pouze  
omezený čas, kdy soutěžící tráví 

maximálně pár dnů s šachovou 
soupravou a konvičkou čaje 
v uzavřené komoře (stejně je tře-
ba vyloučit využívání počítačů) 
a poté je mu poskytnuta veškerá 
lékařská péče.
Co se pak týče tréninku, doporu-
čuje se, aby si luštitel po zdolání 
první části úlohy svůj výsledek 
zkontroloval podle částečného 
řešení, aby se vyvaroval případ-
ného marného úsilí, dopustil-li 
se již ve fázi analýzy chutí chy-
by. Obě části lze navíc studovat 
odděleně. Dokonce se najdou 
i lidé, kteří se specializují pouze 
na jednu z etap úlohy, buď pití 
matového čaje a analýzu chuti 
nebo sestavování matové pozice. 
Některé turnaje umožňují přímo 
účast dvojic, ale tím se sofistiko-
vaná, jemná genialita matového 
čaje do značné míry degraduje 
a jedinečnost celé záležitosti 
mizí. Nejvyšší rozkoš má totiž 
přinášet právě kombinace dvou 
již tak nepředstavitelně vzne-
šených umění, světů královské 
hry a chutí. I když běžnému 
smrtelníkovi je už samotná roz-
koš z matového čaje zcela nedo-
stupná, říká se, že opravdovým 
božských vrcholem je tyto úlohy 
nikoliv luštit, ale skládat, tedy 
postavit matovou pozici se zřete-
lem k jedinečnému sladění chutí 
výsledného nápoje – snad i ta-
kového, který by mohl na druhé 
straně dokonce ocenit i nešachi-
sta, jakkoliv vysoké by se vůbec 
nemělo snoubit s nízkým.

Pavel Houser
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