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BÍLÝ KRÁL A RUDÁ KRÁLOVNA 

 
O historii šachu 

ve dvacátém sto-

letí v kontex-

tu s politikou vy-

práví nová kniha 

britského histori-

ka Daniela John-

sona, která v pře-

kladu Petrušky Šustrové právě vy-

chází v češtině. Známý antikomu-

nista Daniel Johnson, bývalý re-

daktor listů The Times a Daily Te-

legraph, se sice soustředí na dobu 

studené války, ale přesto v knize 

Bílý král a rudá královna najde-

te kapitoly již o začátcích organi-

zovaného šachu v carském Rus-

ku nebo v letech po bolševické re-

voluci. Dost prostoru věnuje vzta-

hu významných politiků či uměl-

ců na obou stranách železné opo-

ny k šachům a k šachistům. Tuto 

téměř čtyřsetstránkovou bichli vy-

dalo nakladatelství BB/art.

OPEN KARLOVY VARY

Vojtěch Kovář  
Vojtěch Kovář 

(2241) z SK Lito-

měřice stal vítě-

zem osmého roč-

níku šachového 

turnaje Open Kar-

lovy Vary. V sed-

mikolovém turna-

ji získal stejně jako druhý v pořa-

dí FM Miloš Kozák (2139) 6 bodů. 

O 3.-7. pozice se v konečném účto-

vání podělilo pět šachistů, z nich 

byl nakonec nejšťastnější FM Pa-

vel Paganík (2272) ze Sokola Údli-

ce. Nejvýše nasazený hráč turna-

je, mezinárodní mistr Petr Neuman 

(2458) obsadil mezi stovkou soupe-

řů pátou příčku. Kompletní výsled-

ky turnaje viz chess-results.com.

7. KVĚTNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 19

ZEMŘEL VELMISTR MIROSLAV FILIP

ČEZ CHESS TROPHY 2009
O ŠACHOVÉ KRÁSE 
I ŠACHÁCH BĚHEM VÁLEK
Přednášky velmistrů Lubomíra 

Kaválka, Vlastimila Horta a Jána 

Plachetky doprovodí šachový 

zápas velmistrů Davida Nava-

ry a Vasilije Ivančuka. Lubomír 

Kaválek si připravil přednáš-

ku „O šachové kráse, krásných 

partiích a cenách za krásu“, při 

které ukáže i skvosty z tvorby 

své i obou hlavních aktérů ČEZ 

CHESS TROPHY 2009. Vlasti-

mil Hort bude vyprávět, jak vál-

ky zasáhly do života šachistů 

a do průběhu šachových turna-

jů. A slovenský velmistr Ján Pla-

chetka přiblíží posluchačům Ri-

charda Rétiho, který byl v anke-

tě Šachového svazu ČR vyhlá-

šen nejlepším českým šachistou 

uplynulého století.

Přednášky budou začínat 

v 16 hodin v Rytířském sále ho-

telu Best Western Kampa (Vše-

hrdova 16, Praha 1) a jednotlivé 

partie zápasu nejlepšího české-

ho velmistra s jedním z nejlep-

ších velmistrů světa na ně bu-

dou navazovat. Zápas na osm 

partií v rapid šachu se bude hrát 

od 27. do 31. května, vždy dvě 

partie denně (kromě pátku, kdy 

bude simultánka velmistra Ka-

válka). Hrací tempo bude 25 mi-

nut na partii s přídavkem 10 se-

kund za každý provedený tah. 

Vstupenky budou stát 40 Kč (děti, 

studenti a důchodci 20 Kč) a bu-

dou v prodeji od 15. 5. 2009 na re-

cepci hotelu Best Western Kampa.

Posledním dnem vynikajícího šachisty 

a dlouholetého československého šachové-

ho reprezentanta byl 27. duben 2009. Již déle 

bojoval s těžkou nemocí, ale ještě před krát-

kým časem byl v dobré pohodě. Minulý říjen 

oslavil své 80. narozeniny, partii se svou ne-

mocí však nakonec prohrál.

Mohl bych zde vyjmenovat velkou řadu 

jeho šachových úspěchů, ve svých nejlep-

ších letech se probojoval dvakrát do turna-

je kandidátů. Bylo to v Amsterodamu v roce 

1956 a na ostrově Curacao v roce 1962. Dru-

hý z těchto turnajů byl obtížnější, hrálo osm 

velmi silných velmistrů, vyhrál ho Petrosjan. 

Pokračování na straně 13

http://chess-results.com/tnr19803.aspx?art=1&rd=7&lan=1&m=-1&wi=1000
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

AZERI VS. ZBYTEK SVĚTA

Tejmur Radžabov 
Ázerbájdžánšt í 

šachisté vyzva-

li k boji šachisty 

zbytku světa. Zá-

pas hraný v kva-

píkovém tem-

pu rapid šachu se 

uskuteční od 7. do 

9. května v Baku jako součást Pre-

zidentského poháru. K partiím hra-

ným tempem 2 x 25 minut na partii 

na straně domácích šachistů zased-

ne světová pětka Tejmur Radžabov, 

šestnáctka Vugar Gašimov, dvacá-

tý hráč světového pořadí Šachrijar 

Mamedjarov a pětašedesátka sou-

časného žebříčku Gadir Gusejnov. 

Domácím borcům pak bude če-

lit kvarteto reprezentující „neázer-

bájdžánskou“ část světa ve slože-

ní: mistr světa Viši Anand, exmis-

tr světa Vladimir Kramnik, břitký 

útočník Alexej Širov a světové ša-

chové mládí reprezentující Ukraji-

nec Sergej Karjakin.

OSTRAVSKÝ KONÍK 2009

 
Velmistři Bartosz 

Socko (2637), Ser-

gej Azarov (2618), 

Zbyněk Hráček 

(2604) a Viktor 

Láznička (2598) jsou hlavními 

hvězdami letošního ročníku festi-

valu Ostravský koník 2009, který 

od prvního květnového dne pro-

bíhá v Ostravě. Kromě uzavřené-

ho velmistrovského turnaje jsou 

diváci festivalu svědky celé řady 

doprovodných akcí. V tradiční 

úvodní simultánce hrané na třice-

ti sedmi šachovnicích pod širým 

nebem zvítězil IM Lukáš Klíma 

nad svými soupeři 31,5:5,5, když 

na cenný mistrovský skalp dosáh-

li pouze Lukáš Chrostek a Fran-

tišek Macálka. Úspěšný byl v si-

multánní produkci naslepo hra-

né na deseti šachovnicích také IM 

Ivan Hausner: tři výhry, pět re-

míz a dvě porážky znamenaly ko-

nečné skóre 5,5:4,5 bodu ve pro-

spěch pražského šachisty. V tur-

naji v rapid šachu zvítězil vel-

mistr Láznička před velmistry 

Azarovem a Nikitou Majorovem. 

Průběh festivalu je možno sledovat 

na webu www.ostravskykonik.cz.

JANA JACKOVÁ 
ZNOJEMSKOU KRÁLOVNOU

Jana Jacková  
Mezinárodní mis-

tryně Jana Jacko-

vá (2385) se stala 

se stoprocentním 

bodovým ziskem 

vítězkou tradiční-

ho ženského tur-

naje v rapid šachu 

Znojemská královna 2009. V uza-

vřeném turnaji hraném za účas-

ti jedenácti domácích šachistek 

si druhou příčku se ztrátou jed-

noho bodu na vítězku vybojova-

la WIM Olga Sikorová (2254) a tře-

tí místo patřilo WFM Haně Mod-

rové (2020). Vítězem otevřeného 

festivalového turnaje v rapid ša-

chu hraného pod názvem Memo-

riál Ing. Jana Turka zároveň jako 

přebor Jihomoravského kraje jed-

notlivců se stal Ivan Markovič 

(2194) před FM Davidem Holemá-

řem (2326) a německým šachis-

tou Reinhardem Blodigem (2134). 

V hlavním FIDE openu získal pal-

mu vítězství ukrajinský mistr FIDE 

Jurij Vorobjov (2230) před Mar-

tinem Beilem (2182) a Izraelkou 

Majou Poratovou (2197). Komplet-

ní výsledky festivalových turnajů 

jsou na adrese www.czechtour.net.

OPEN DEVELOPMENT CORPORATION

Oleg Spirin  
Po 17 kolech tur-

naje v bleskovém 

šachu Open De-

velopment Corpo-

ration se díky zis-

ku 15 bodů z prv-

ního místa rado-

val mezinárod-

ní mistr Oleg Spirin (2438). Dru-

hé místo s dvoubodovou ztrátou 

patřilo IM Vítězslavovi Priehodo-

vi (2321) a bronz získal díky lep-

šímu pomocnému hodnocení vel-

mistr Marek Vokáč (2454). Kom-

pletní výsledky turnaje pořádané-

ho pro více než stovku účastníků 

oddílem TJ Tourist Biomedica Ří-

čany jsou k dispozici na adrese 

chess-results.com.

www.czechtour.net/cz/open-znojmo
http://chess-results.com/tnr20463.aspx?lan=4
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Velmistr Levon Aronjan se stal 

vítězem čtvrtého podniku sé-

rie Grand Prix FIDE, a navázal 

tak na svoje vítězné tažení seri-

álem započaté v ruské Soči. Ar-

ménský šachista je tak jediným 

z účastníků Grand Prix, který 

vyhrál všechny turnaje, jichž se 

zúčastnil, a nabral v nich maxi-

mální možný počet 360 bodů. 

Tento bodový zisk jej proza-

tím staví v celkovém hodnoce-

ní na třetí příčku za vedoucí-

ho Ázerbájdžánce Tej-mura Ra-

džabova a Rusa Alexandra Griš-

čuka, kteří mají ovšem oproti 

Aronjanovi jeden odehraný tur-

naj navíc.

Druhé místo získal v Nalčiku až 

kvůli porážce v závěrečném kole 

velmistr Peter Lékó a bronz pat-

řil díky drtivému fi niši překvapi-

vě dalšímu z arménských velmis-

trů – Vladimiru Akopjanovi.

„Prožil jsem zde opravdu krásné 

dny,“ komentoval uplynulé dva 

týdny na pomezí Ruska a Gru-

zie vítěz turnaje. „Když jsem jel 

do Nalčiku, tak mi rodiče říkali, 

že jsou zde velice přátelští a po-

hostinní lidé, a musím potvrdit, 

že Nalčik je skutečně skvělé mís-

to pro pořádání šachových turna-

jů.“ Zatímco s prostředím tedy pa-

novala u Levona Aronjana napro-

stá spokojenost, horší to již bylo 

s jeho názorem na kvalitu vlast-

ních partií – a to i přesto, že ve více 

než čtrnáctidenním klání zvítězil. 

„Některé moje partie tady byly 

dost mdlé a musím přiznat, že 

jsem získal několik bodů v poměr-

ně nudných partiích,“ říká velmis-

tr Aronjan, který na turnaj pod-

le vlastního vyjádření po šachové 

stránce prakticky vůbec nepřipra-

voval a dal přednost raději tenisu 

a celkovému odpočinku. Jedinou 

výjimku vítěz turnaje vidí v partii 

s Peterem Lékem. „Partie poslední-

ho kola k těm nudným rozhodně 

nepatřila! S tou jsem velice spo-

kojený, a to dokonce i když neby-

la zcela bezchybná a možná byla 

až příliš dobrodružná.“ Pro Šacho-

vý týdeník tuto rozhodující par-

tie okomentoval velmistr Radek 

Kalod.

LEVON ARONJAN (2754) 
– PETER LÉKÓ (2751) 
Nimcovičova indická obrana [E55]

Nalčik 2009

Komentuje: GM Radek Kalod

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 Rozho-

dující partie celého turnaje. Aron-

jan mě v této partii překvapil svou 

vůlí po vítězství a schopností risko-

vat. Normálně hraje velmi solidně.

4.e3 0–0 5.Sd3 d5 6.Jf3 c5 7.0–0 

dxc4 Možné je také pokračování 

7…Jc6.

8.Sxc4 Jbd7 9.De2 b6 10.Vd1 

cxd4 11.exd4 Sxc3 12.bxc3 Vznik-

la nám struktura visacích pěšců. 

Tandem bílého, pěšci c3-d4, jsou 

ve střední hře pro své fi gury opo-

rou, neboť ovládají spoustu polí 

v centru šachovnice, ale jejich zra-

nitelnost se projevuje v případě, že 

jsou zablokováni.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+n+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2P+-+QzPPzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

12…Sb7 13.Sb3 Zajímavé je i po-

kračování 13.Sd3. Bílý posta-

vil v partii Korobov-Mirošničen-

ko svého střelce na d2 ve 14 tahu, 

ale tam mně střelec přijde poměr-

ně pasivní. Levon Aronjan nachá-

zí pro střelce optimální rozmís-

tění. Inu, posuďte sami z dalšího 

průběhu. Zmíněná Korobovo-

va partie pokračovala 13.Sd3 Dc7 

14.Sd2 Vfe8 15.Ve1 Jf8 16.De5 

Vac8 17.Dxc7 Vxc7 18.Je5 Jg6 s re-

mízou ve čtyřicátém tahu.

13…Dc7 14.c4 Vfe8 15.Sb2 Zajíma-

vé je, že tato pozice se na nejvyšší 

úrovni ještě nehrála, což je na pat-

náctý tah poměrně kuriózní fakt… 

Dle mého soudu jsou nyní bílí střel-

ci optimálně rozmístěni k různým 

průlomům d4-d5 nebo c4-c5.

15…Df4 Lékó volí koncepční tah 

a nutí bílého k vyjádření. Čer-

ný má po tahu v partii pohodl-

nou hru. Provokace typu 15….Jg4 

jsou nefunkční. Například 15…Jg4 

16.h3 Sxf3 17.Dxf3 Dh2+ 18.Kf1 

Jgf6 19.Ve1 Vac8 20.Dg3 Dxg3 

21.fxg3 s malou výhodou bílého.

TURNAJ GRAND PRIX NALČIK

ARONJAN SI PŘIPSAL DALŠÍ TRIUMF

Konečné pořadí
1. Aronjan, Levon ARM (2754) 8,5

2. Lékó, Peter HUN (2751) 7,5

3. Akopjan, Vladimir ARM (2696) 7,5

4. Griščuk, Alexandr RUS (2748) 7

5. Bacrot, Etienne FRA (2728) 7

6. Alexejev, Jevgenij RUS (2716) 6,5

7. Gelfand, Boris ISR (2733) 6,5

8. Kamsky, Gata USA (2720) 6

9. Karjakin, Sergej UKR (2721) 6

10. Svidler, Petr RUS (2726) 6

11. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2725) 6

12. Ivančuk, Vasilij UKR (2746) 5,5

13. Kasimdžanov, Rustam UZB (2695) 5,5

14. Eljanov, Pavel UKR (2693) 5,5

GM Levon Aronjan
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XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+n+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-wq-+$
3+L+-+N+-#
2PvL-+QzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
16.De3 Df5 Po 16…Dxe3 17.fxe3 

stojí bílý o něco lépe.

17.Je1 Originální a nestandard-

ní manévr arménského šachové-

ho génia. Bílý neforsíruje průběh 

po 17. Je5, ale lavíruje. Jezdec má 

namířeno na d3-f4, a navíc někdy 

hrozí Sc2 s tempem.

17…b5! Standardní manévr, jehož 

cílem je zablokování visacích pěš-

ců bílého a hlavně boj o klíčové 

pole d5.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+n+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+p+-+q+-%
4-+PzP-+-+$
3+L+-wQ-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+RsN-mK-!
xabcdefghy

18.c5 Jd5 19.Dg3 Já bych prefero-

val spíše multifunkční tah 19.Dd2 

s tím, že dáma pokukuje po obou 

křídlech.

19…Jf4 20.Vd2 Jf6 Černý začí-

ná postupně vylepšovat své fi gury 

a pozice je v přibližné dynamické 

rovnováze.

21.f3 J6h5 22.Df2 Sd5 23.Sc2 Vý-

měna bělopolných střelců by byla 

pro bílého špatným obchodem.

23…Dg5 24.Kh1 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+pzPl+-wqn%
4-+-zP-sn-+$
3+-+-+P+-#
2PvLLtR-wQPzP"
1tR-+-sN-+K!
xabcdefghy
24…Sc4?! A zde začíná ten klíčo-

vý okamžik, kde Peter Lékó tápe. 

Doposud hrál skvěle, má vyrovna-

nou pozici, ale nyní zřejmě pracu-

jí nervy. Tah 24…a5 se přímo nabí-

zel. Černý by tím zahájil ofenzivu 

na dámském křídle, kde má majo-

ritu. Po 24…a5 25.Jd3 b4 by byla 

hra nejasná.

25.g3 Jg6?! Následuje další ne-

přesnost. Černá dáma s jezdci 

na g6 a h5 stoji poněkud nešikov-

ně. Přirozenější je opět ústup 25…

Jd5, na čemž se po partii na tis-

kové konferenci shodli oba ak-

téři. „Až do této chvíle jsem hrál 

dobře a se svojí pozicí jsem byl 

plně spokojen,“ říkal Péter Lékó 

po partii s tím, že černý může za-

hrát pravděpodobně téměř jakýko-

li tah a nemůže po něm stát špat-

ně. „Ta pozice se mi tak líbila, že 

jsem přehlédl Levonovu myšlenku 

spojenou s tahem Jg2. Ústup jezd-

cem na d5 je pochopitelně přiroze-

ný tah, ale při tahu jezdcem na g6 

jsem viděl, že bílý z nějakého dů-

vodu nemůže hrát Jd3. Ale když 

pak zahrál koněm na g2, tak jsem 

se na sebe skutečně zlobil.“

26.Jg2 Bílý již začíná mít pověst-

nou malou výhodu, kterou bude 

stupňovat.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+p+n+&
5+pzP-+-wqn%
4-+lzP-+-+$
3+-+-+PzP-#
2PvLLtR-wQNzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
26…Sd5 27.Je3 Jf6 28.h4 Dh5 

29.Jxd5 Jxd5 I po braní pěšcem 

má bílý výhodu. Například 29…

exd5 30.Kg2 a5 31.Ve1 a malé plus 

je stále na straně velmistra Aron-

jana.

30.Ve1 Ved8 31.Vde2 Levon jem-

ně využívá nevhodného postave-

ní černé dámy na h5. Bílý koketuje 

s možností 32.Ve5.

31…Vab8 32.Sc1 h6 33.Kg2 Jc3 

Bílý chce hrát 34. Ve5 a soupeř ho 

k tomu přímo láká. Lepší bylo za-

čít hrát na dámském křídle a na-

táhnout svého pěšce „b“ ještě 

o jedno pole dopředu.

34.Ve5!± Arménský velmistr obě-

tuje kvalitu, ale odměnou mu bude 

pěšec, kterého dobírá na e6, dva 

spojení volní pěšci a velká prav-

děpodobnost, že rozehraje své 

střelce.

34…Jxe5 35.Vxe5 f5 36.Sb3 Jd5 

37.Vxe6 Kh8 38.De1 Bílý centra-

lizuje dámu, chce zahrát 39. De5 

a tlačit na pole d5 a g7.

38…Jf6 39.De5 Ve8 40.c6!+- Bílí 

pěšci se zarazí až o mantinel. 

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-mk(
7zp-+-+-zp-'
6-+P+Rsn-zp&
5+p+-wQp+q%
4-+-zP-+-zP$
3+L+-+PzP-#
2P+-+-+K+"
1+-vL-+-+-!
xabcdefghy

GM Peter Lékó
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40…Vbc8 41.Dxb5 Dg6 42.h5! 

Další jemný tah, který nenechává 

černému ani chvilku oddechu.

42…Dxh5 43.Sf4 a6 44.Dxa6 Jh7 

45.c7 Jg5 46.Vxe8+ Dxe8 47.d5 

V teto pozici mohl už černý s klid-

ným srdcem kapitulovat.

47…Va8 48.Dc4 Kh7 49.d6 De1 

50.Df1 De8 51.Dd3 Dd7 52.Dc4 

De8 53.Sxg5 hxg5 54.Dg8+ Tato 

partie rozhodla v posledním kole 

o vítězi turnaje. Aronjan si ji vy-

hrát zasloužil, neboť více risko-

val. Léka již poněkolikáté opustily 

v rozhodujícím okamžiku nervy. 

1–0

„Získat druhé místo na tak silném 

turnaji rozhodně není katastrofa, 

i když po výhře v předposledním 

kole se přiznávám, že jsem čekal 

více,“ komentoval výsledek tur-

naje maďarský velmistr s tím, že 

je škoda, že porážka s Levonem 

Aronjanem nepřišla dříve, kdy by 

na ni mohl ještě nějak reagovat. 

„Měl jsem v turnaji několik dob-

rých pozic, které jsem nedokázal 

proměnit v celý bod a to teď mrzí. 

Na druhé straně jsem měl i štěs-

tí, protože například v partii s Va-

silijem Ivančukem mi soupeř zase 

něco daroval.“

Právě Vasilij Ivančuk byl na turna-

ji smutným hrdinou. Trápil se, ka-

zil dobré pozice a zejména jeho 

hrubka a následná porážka v mi-

niaturce od Rustama Kasimdžano-

va byla asi dost nepříjemná. Přesto 

všechno ukrajinský génius se sou-

peři i sám se sebou bojoval a divá-

ci to ocenili, když mu udělili cenu 

diváckých sympatií. Zda si Vasilije 

Michailoviče oblíbí i diváci v Čes-

ké republice, to budeme vědět již 

za několik týdnů, kdy se v Pra-

ze uskuteční festival ČEZ CHESS 

TROPHY, v jehož rámci budeme 

svědky souboje našeho nejlepšího 

šachisty, velmistra Davida Navary 

právě s Vasilijem Ivančukem.

Jediným vítězstvím Ivančuka 

v Nalčiku byla následující partie.

VASILIJ IVANČUK (2746) 
– ALEXANDR GRIŠČUK (2748) 
Královská indická obrana [E97]

Nalčik 2009

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.0–0 Jc6 8.d5 

Je7 9.b4 Jh5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-snpvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzp-+n%
4-zPP+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
10.c5!? Nepříliš častá alternativa 

k hlavnímu pokračování 10. Ve1 

případně 10.g3. Bílý nebere hroz-

bu skoku černého jezdce na f4 pří-

liš vážně a chce místo prvotní pro-

fylaxe okamžitě nastoupit na dám-

ském křídle a v centru.

10…Jf4 11.Sxf4 exf4 12.Vc1 Po 12.

Db3 s ideou centrálního průlomu 

12…h6 13.Vad1 g5 14.e5 to sice vy-

padá, že by mohl stát bílý dobře, 

ale po dalším 14…dxe5 15.d6 cxd6 

16.Vxd6 De8 17.h3 Jf5 se ukáže, že 

černé fi gury začnou nepříjemně 

„vylézat“: 18.Vdd1 e4 19.Sb5 De7 

20.Jxe4 Dxe4 21.Vfe1 a pokračo-

vání 21…Je3!? vedlo v partii Najer, 

E. (2597)-Kotsur, P. (2589), Elista 

2000, k nejasné hře.

12…h6 Kasparov dal v relativně 

dávné partii přednost úderu pro-

ti nastupující bílé pěšcové lavi-

ně dámského křídla pomocí tahu 

12…a5 13.cxd6 (Pravděpodobně 

solidnější je pokračování 13.a3, 

což se vyplatilo Alexendru Běljav-

skému v souboji s velmistrem Spa-

sovem v Manile 1992.) 13…cxd6 

14.Jb5 Sg4 15.Vc7 axb4 16.Dd2 

Sxf3 17.Sxf3 Se5 18.Vxb7?! Da5 

s dobrou hrou černého podle par-

tie Kamsky, G. (2695)-Kasparov, G. 

(2815), New York 1994.

13.Jd4 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-snpvl-'
6-+-zp-+pzp&
5+-zPP+-+-%
4-zP-sNPzp-+$
3+-sN-+-+-#
2P+-+LzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
13…a6N První pravděpodobně 

nový tah. Černý bere pod kontrolu 

pole b5, které by mohl po výměně 

na d6 použít jeden z bílých jezd-

ců. Černí již v této pozici zkouše-

li různá pokračování, například 

Boris Gelfand téměř před dvaceti 

lety nepochodil s tahem 13…Kh8 

a po 14.a4 Jg8 15.a5 Jf6 16.Ve1 h5 

17.Dd2 stál bílý v partii Běljavsky, 

A. (2655)-Gelfand, B. (2665), Pa-

říž 1991, lépe. Lépe se vedlo vel-

mistru Smirinovi po přímočařej-

ším 13…g5 14.Sh5 Kh8 15.Ve1 Jg8 

16.h3 Jf6 17.Sf3 Ve8 18.cxd6 cxd6 

19.Jcb5 Ve7, ale i tady se mi zdá, 

že je bílá pozice lepší (Ivanov, S. 

(2561)-Smirin, I. (2664), Moskva 

2003).

14.h3 Kh8 Černý zahajuje typický 

manévr s převodem svého jezdce, 

pro kterého není na poli e7 žádná 

zvláštní práce.

15.Dd2 Jg8 Po 15…g5 může bílý 

získat výhodu například prostřed-

GM Vasilij Ivančuk
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nictvím 16.Sg4 f5 17.Sxf5 Jxf5 

18.exf5 Sxf5 19.Vfe1!±.

16.Vfd1 h5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trnmk(
7+pzp-+pvl-'
6p+-zp-+p+&
5+-zPP+-+p%
4-zP-sNPzp-+$
3+-sN-+-+P#
2P+-wQLzPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
17.Dxf4!? Vasilij Ivančuk se rozho-

duje pro plně korektní oběť kvali-

ty. Při správné hře černého by ale 

pravděpodobně neměla vést k ni-

čemu jinému než dynamické rov-

nováze.

17…Sh6 18.Dg3 h4 19.Dd3 Sxc1 

20.Vxc1 Dg5 21.Ve1 Sd7?! Mož-

ná právě zde začínají potíže čer-

ného. Alexandr Griščuk sehrál za-

hájení velice dobře a dosáhl rovné 

hry, ale lépe než tah v partii vypa-

dá dokončení plánovaného převo-

du jezdce na pole f6: 21…Jf6!

22.c6 bxc6 23.dxc6 Se6 24.Sg4 

Sxg4 25.hxg4 Je7 Na braní bílého 

pěšce nemá Alexandr Griščuk do-

statek času. Po 25…Dxg4 by měl 

Vasilij Ivančuk k dispozici pokra-

čování 26.Jd5 Vfc8 (26…h3!? 27.g3 

Vfc8) 27.Ve3 se zřejmou výhodou 

bílého.

26.Dd1 Vab8 27.a3 

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7+-zp-snp+-'
6p+Pzp-+p+&
5+-+-+-wq-%
4-zP-sNP+Pzp$
3zP-sN-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy
27…Kg7 „Myslím, že tento tah je 

dobrý,“ říká Vasilij Ivančuk.

28.Ve3 „Ale nyní jsem spíše očeká-

val tah Vh8. Za svoji kvalitu mám 

pochopitelně kompenzaci, ale ne-

jsem si jistý, jestli mohu říci, že sto-

jím lépe. Nevěděl jsem, jestli mám 

hrát De2 nebo Vf3, nebo dokonce 

Vh3,“ uvedl Ivančuk po partii.

28…Df6 Ukrajinský velmistr při-

znává, ze i tento tah černého 

jej překvapil. „Tento tah byl pro 

mě překvapením a myslím si, že 

po mém dalším tahu je pozice pro 

černého přece jenom trochu nepří-

jemnější. Navíc se můj soupeř za-

čal dostávat do časové tísně.“

29.Jf3 

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7+-zp-snpmk-'
6p+Pzp-wqp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+P+Pzp$
3zP-sN-tRN+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy
29…Jxc6?! Riskantní tah, který 

dává bílému jezdci nádherné cen-

trální pole. Jak se později ukáže, 

za tento poziční ústupek ruský vel-

mistr hmatatelnou náhradu nezís-

ká. Obezřetnější bylo zahrát 29…

Vfe8 a po 30.g5 De6 31.Jxh4 (silněj-

ší může být pokračování 31.Da1!? ) 

reagovat 31…Dc4 s nejasnou hrou.

30.Jd5 De6 Pokrytí pěšce 30…Dd8 

vede po 31.Da1+! Je5 32.Jxe5 dxe5 

33.Dxe5+ f6 34.Dc3 k výhodě bílého.

31.Jxc7?! Podle velmistra Zagre-

belného je tento tah chybou. Bílý 

měl dát podle jeho doporuče-

ní přednost pokračování 31.Jg5 

Dd7 (31…De5 32.f4 Db2 33.Vc3+-) 

32.Jh7! Vh8 33.Jhf6 De6 34.f4 s dr-

tivou převahou bílého.

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7+-sN-+pmk-'
6p+nzpq+p+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+P+Pzp$
3zP-+-tRN+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy
31…Dxg4? Rozhodující chyba 

ve vrcholné časové tísni. Bílému 

bude nyní stačit jednoduše všech-

no sebrat a počkat si na podání 

soupeřovy pravice. Správnou ces-

tou bylo 31…Dd7 a na 32.Jxa6 pak 

pokračovat 32…Vbc8 33.b5 Je5 

34.Jxe5 Dxb5! a bílý nemůže jed-

noduše vzít na d6 35.Dxd6?? pro 

několika tahový mat po (Správným 

pokračováním by mohlo být třeba 

35.Jxf7, ale pozice je příliš složitá 

na to, abych vynášel nějaké soudy 

bez skutečně dlouhého a důkladné-

ho rozboru.) 35…Vc1+ 36.Kh2 Df1.

32.Dxd6 Vbd8 33.Dxc6 Vd1+ 

34.Je1 h3 35.Dc3+ f6 36.Vxh3 

Vc8 37.e5 

1–0

Každý ze zúčastněných velmistrů 

obdržel na závěrečném zakončení 

turnaje nějakou cenu. Jak už bylo 

zmíněno, Ivančuk získal od diváků 

ocenění „turnajového sympaťáka“, 

Aronjan cenu ženské části publika, 

za největší vůli k vítězství byl oce-

něn Američan Kamsky, nejvšestran-

nějším sportovcem byl prohlášen 

Šachrijar Mamedjarov a titul šacho-

vého Cicerona získal Rustam Ka-

simdžanov.

Václav Pech

GM Alexandr Griščuk
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Šest skupin domácích druholi-

gových soutěží přineslo šest no-

vých „prvoligistů“ a osmnáct 

zklamaných sestupujících. Boje 

to byly napínavé a o osudu sou-

těže se nejednou rozhodovalo až 

v posledním kole.

Skupina A

Do 1. ligy se pro příští ročník kva-

lifi kovali hráči Českých Budějovic, 

kteří v první ze šesti ligových sku-

pin zvítězili se tříbodovým násko-

kem. K výhře svého celku nejví-

ce přispěl svojí hrou na čtvrté ša-

chovnici téměř stoprocentní Petr 

Šimek (2322), kterému skvěle se-

kundovali osmý František Hostička 

(2180) a pátý Martin Tupý (2244). 

Ve stříbrném družstvu Tábora za-

slouží absolutorium na druhé a tře-

tí šachovnici Zdeněk Vybíral (2210) 

a Luděk Mészáros (2223). Bronzo-

vé medaile získali v téměř nezmě-

něné sestavě nastupující hráči Ko-

bylis. Do krajského přeboru se na-

opak minimálně na rok podívají 

v Příbrami a Pankráci a sestupuje 

i druhé družstvo Budějovic.

Skupina B

Do první ligy se vrací celek Tep-

lic. „Sezonu hodnotím pro jako 

úspěšnou, i když při zahájení sou-

těží nebylo naším hlavním cílem 

postoupit, ale spíše dát dohroma-

dy dobrý kolektiv,“ říká kapitán ví-

tězů, mezinárodní mistr Jindřich 

Trapl a doplňuje, že před letošní 

sezonou došlo ke sloučení tep-

lických oddílů Bonex a Glaver-

bel. „Tímto sloučením se podařilo 

na jedné straně vytvořit příjemné 

hrací prostředí a i funkcionářská 

podpora byla na výši. Před zaháje-

ním soutěže bylo dohodnuto začít 

budovat družstvo založené na mlá-

dí. Proto za nás hostovali Jakub 

Tuma (2132) a Miroslav Körschner 

(2201) z Mostu a do družstva byl 

zařazen oproti minulé ě také Jiří 

Bláha (2226) a na 1. šachovnici 

bylo družstvo posíleno Radkem 

Doležalem (2426).“ Ohledně indi-

viduálních výsledků nechce J. Tra-

pl vyzdvihnout konkrétní jméno 

s tím, že každý člen družstva k cel-

kovému úspěchu něco přidal. „Vý-

borně zapadl do družstva Radek 

Doležal, mladíci z Mostu vnesli 

bojovného ducha a musím se při-

znat, že tak dobře se mi už dlou-

ho nekoučovalo!“ Pro další sezonu 

nepředpokládají v Teplicích žád-

né převratné změny. „Chceme po-

kračovat v nastoupené cestě a bu-

dovat celek na mladších. Do druž-

stva bude určitě zařazen Jan Ru-

beš, který v závěru y svými výsled-

ky potvrdil, že do družstva patří, 

a v družstvu budou hrát ti, co si to 

vybojovali. Pokud se bude posilo-

vat, tak mladšími hráči, u kterých 

je předpoklad, že v družstvu zů-

stanou, i když se nebude dařit.“

Ze sestupujících družstev se 

s námi o svůj náhled na neúspěš-

nou sezonu podělili v Sokolově. 

„Naším cílem před sezonou bylo 

udržet se. Z tohoto pohledu se prv-

ní polovina soutěže vyvíjela velmi 

slibně – po pěti zápasech jsme zís-

kali osm bodů. Bohužel, v dalších 

šesti jsme přidali jen jeden,“ kon-

statuje zklamaně Jakub Kratochvíl 

považující za největší oporu svého 

celku hostujícího Jaroslava Vojtě-

cha (2170), který nasbíral v 11 ko-

lech 8 bodů. „Naší velkou oporou 

byl také mladý Lukáš Vlasák, kte-

rý svými padesáti procenty na prv-

ní desce naplnil očekávání. Bohu-

žel jsme doplatili jsme zejména 

na vyrovnanost celé naší skupiny. 

Nikde jinde nebyl tak malý rozdíl 

mezi prvním a posledním týmem, 

do posledního kola jsme ještě bojo-

vali o záchranu. Měli jsme také vel-

kou porci smůly – tři remízy a dvě 

prohry nejtěsnějším možným roz-

dílem nás stály drahocenné body. 

Výsledek na papíře může vypadat 

krutě, ale zápasová realita byla 

jiná,“ říká J. Kratochvíl a potvr-

zuje, že pro nadcházející sezonu 

nebude opětovný návrat do dru-

hé ligy hlavním cílem. „Po sestu-

pu by samozřejmě měly být postu-

pové ambice. Pro nás však bude 

mnohem důležitější dlouhodoběj-

ší vize. Pokud by se nám totiž po-

dařilo znovu postoupit se stejným 

2. LIGA ČR

O POSTUPECH I SESTUPECH ROZHODLO POSLEDNÍ KOLO

2. liga A 2008/2009
body skóre výhry

1. QCC České Budějovice A 28 55 42

2. Sokol Tábor 25 49,5 35

3. TJ Sokol Praha – Kobylisy A 20 47,5 30

4. Sokol Platan Písek A 19 44 30

5. TJ Dukla Praha A 17 44,5 30

6. ŠK Viktoria Žižkov 17 44,5 27

7. Šakal Kozolupy 15 45 33

8. Sokol Plzeň I B 14 48 34

9. Sokol Klatovy A 13 46,5 31

10. ŠK Pyrit Příbram A 12 39 22

11. TJ Pankrác Praha B 8 40 20

12. QCC České Budějovice B 0 24,5 9

2. liga B 2008/2009
body skóre výhry

1. ŠK Teplice 27 57,5 38

2. 1. Novoborský ŠK C 21 49,5 40

3. Karlovarský šachklub Tietz A 17 45 30

4. TJ SSZŠ Litvínov 17 42,5 28

5. Marty Baník Most 15 45,5 26

6. TJ Bohemians Praha B 14 44 31

7. TJ Neratovice 14 43,5 31

8. ŠK Spartak Ústí nad Labem A 14 39 25

9. ŠK Kladno A 13 42,5 28

10. Slovan Jirkov A 13 39,5 21

11. ŠK Sokol Vyšehrad B 13 39 25

12. Baník Hexion Sokolov 9 39,5 25

IM Jindřich Trapl
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týmem, jako jsme měli letos, ne-

byl by důvod myslet si, že bychom 

se potom zachránili. Z tohoto dů-

vodu chceme dát prostor mladým 

hráčům, o které bychom se mohli 

opřít v budoucnu, i kdyby to mělo 

být na úkor postupu.“

Skupina C

Ze skupiny C postupují o patro výš 

hráči B týmu Joly Lysá nad Labem, 

kteří na své nejbližší pronásledova-

tele z Jičína získali čtyřbodový ná-

skok. Ve vítězném celku je velice 

těžké hledat výrazné individuální 

výsledky, protože prakticky všich-

ni hráči hráli skvěle. Podle procen-

tuálního zisku tak byli těmi nejlep-

šími z nejlepších na osmé šachov-

nici Aleš Jirk (2142) s 90% úspěš-

ností a Petr Munk (2185), IM Petr 

Špaček (2423) a na první šachov-

nici hrající IM Vítězslav Priehoda. 

Bronzovou příčku obsadili šachis-

té turnovského béčka.

Na opačném konci tabulky skonči-

ly celky Vrchlabí, Vyšehradu a Po-

labin. „Na úvod jsme  pro nás ne-

čekaně prohráli s pardubickým 

Rapidem a po Novém roce jsme 

udělali velkou rošádu proti Lysé, 

Oaze Praha a Turnovu, což nám 

také na náladě nepřidalo. Přesto 

jsme měli reálnou šanci, jež nic-

méně i po dvou remízách a vý-

hře v posledních kolech zplaně-

la“ říká o průběhu sezony celku 

z Vrchlabí Jan Jüptner. „Tento rok 

nás obecně nezastihl v nějaké fan-

tastické formě – výjimkou nebyly 

u jednotlivých hráčů malé a velké 

rošády, což v minulých letech ne-

bývalo k vidění. V posledním kole 

se prosadily proti favorizovanému 

Hradci Říčany, a mohou se tak těšit 

z udržení v soutěži namísto nás.“

Co se týče výsledků Vyšehradu, 

příčiny sestupu popisuje Petr Hlav-

sa: „Po úspěšném začátku soutěže 

jsme měli velké potíže s dotažením 

partií (a celého zápasu) do vítěz-

ného konce. Málo jsme vyhráva-

li, zaostávali jsme ve skóre a slabší 

pomocné hodnocení nám nakonec 

srazilo vaz. Skupina byla extrém-

ně vyrovnaná, a závěrečné umístě-

ní tak ovlivnil i jeden pokažený zá-

pas nebo dvě nevyhrané partie.“

Skupina D

Do 1. ligy postupuje ze skupiny D 

tým ŠK Vysoké Mýto a do krajské-

ho přeboru sestupují družstva ŠK 

Bohemia Pardubice, ŠK KME-D-

DM Kuřim A a ŠK Duras BVK-Krá-

lovo Pole B. To jsou rezultáty čtvr-

té skupiny druhé ligy, které v ce-

lém jejím průběhu vládly celky Vy-

sokého Mýta a Ořechova. Vítězně 

2. liga D 2008/2009
body skóre výhry

1. ŠK Vysoké Mýto 30 54 29

2. Pila Ořechov A 28 60,5 43

3. ŠK Grodic Jihlava B 20 49 28

4. 2222 Polabiny B 19 51 33

5. ŠK Caissa Třebíč B 18 48,5 27

6. TJ Sokol Zaječice A 17 43,5 24

7. TJ Žďár nad Sázavou 14 41,5 15

8. SPgŠ+G Znojmo A 13 41,5 24

9. ŠK Caissa Třebíč A 13 41 18

10. ŠK Bohemia Pardubice A 13 39 18

11. ŠK KME-DDM Kuřim 3 30 14

12. ŠK Duras BVK Brno B 3 28,5 13

IM Vítězslav Priehoda

2. liga C 2008/2009
body skóre výhry

1. Joly Lysá nad Labem B 28 60,5 48

2. Šachklub AD Jičín 24 53 35

3. ŠK Zikuda Turnov B 23 49,5 37

4. TJ Slavia Hradec Králové B 16 45 27

5. ŠK Rapid Pardubice 15 40 25

6. Sokol Mladá Boleslav 14 42,5 26

7. ŠK Oaza Praha 14 42 33

8. Sokol Kolín 13 42 23

9. TJ Tourist Biomedica Říčany 13 41 31

10. TJ Spartak Vrchlabí 11 36,5 23

11. ŠK Sokol Vyšehrad C 10 40,5 24

12. 2222 ŠK Polabiny C 9 35,5 23

NOVÁ KNIHA

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A :

195 KČ + POŠTOVNÉ

O B J E D N Á V K Y :
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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z vyrovnaného souboje nakonec 

vyšli hráči prvně jmenovaného 

celku, a to i přesto, že svým riva-

lům podlehli ve vzájemném zápa-

se hraném v pátém kole. Ořecho-

vu pak utekl postup až v nešťast-

ném posledním kole. Ve vyrov-

naném celku Vysokého Mýta byl 

nejúspěšnějším na čtvrté šachov-

nici hrající Pavel Němec (2243) 

s 8,5 bodem z 11 kol, kterému zda-

řile sekundoval na druhé desce 

Marián Sabol (2350).

Skupina E

Z postupu do vyšší soutěže se v li-

gové skupině E radovali šachisté 

Litovle. „Cílem našeho béčka bylo 

postoupit, a vytvořit tím silnou zá-

lohu při předpokládaném postupu 

našeho áčka zpět do nejvyšší sou-

těže,“ komentuje počáteční splně-

né ambice svého celku jeho kapi-

tán Jan Krejčí. Litovelským však 

v uplynulé sezoně vyšla pouze 

polovina jejich oddílového plánu. 

A týmu nakonec návrat do extrali-

gových vod nevyšel, a tak se sta-

la aktuální účast dvou družstev 

v příštím ročníku 1. ligy. „Po zjiš-

tění, že áčko se letos nahoru ne-

vrátí, jsme zvažovali, zda s naším 

béčkem vůbec postoupit,“ potvr-

zuje Jan Krejčí nelehké úvahy, kte-

ré v jeho oddíle v průběhu sezo-

ny řešili. „Nakonec jsme se roz-

hodli, že umožníme našim hrá-

čům nebo hráčům z blízkého oko-

lí zahrát si první ligu. Vzhledem 

k tomu, že budeme mít v soutěži 

dvě družstva, rozhodli jsme se vy-

tvořit silný A tým s cílem postou-

pit do Extraligy, a B družstvo bu-

dou tvořit nadějní hráči, kteří mají 

šanci získat důležité zkušenosti, 

a hráči, kteří se podíleli na postu-

pu a s největší pravděpodobností 

by si tuto soutěž nikdy nezahráli,“ 

informuje úspěšný kapitán o prav-

děpodobné strategii pro nadcháze-

jící ročník soutěže družstev. Opo-

rou celku byly první šachovnice 

v čele s mladými polskými juniory 

Stachowiakem (2351) a Butkiewic-

zem (2328), kteří v rozhodujících 

utkáních přijeli a pomohli litovel-

ským šachistům v postupu. „Z do-

mácích hráčů hráli dobře Honza 

Krejčí junior (2397) hrající převáž-

ně na první šachovnici a také bý-

valý extraligový hráč Antonín Ku-

bíček (2253), který se po odchodu 

do důchodu rozhodl šachům zno-

vu aspoň částečně věnovat.“ Dru-

hou příčku v soutěži obsadila zálo-

ha Grygova, v jejíž sestavě spoleh-

livě zahráli zejména Josef Obšívač 

(2321), Libor Zvolánek (2225), Ja-

kub Fuksík (2143) a Petr Matoušek 

(2126), který na náhradnickém 

postu vyhrál všech pět odehra-

ných partií. Bronz si pak vybojo-

vali hráči Lokomotivy Brno C, kde 

při vyrovnaných výsledcích celé-

ho týmu vyniklo především 75 % 

Petra Kunčara (2119).

Smutek naopak zavládl ve Starém 

Městě, jehož „céčko“ společně 

s olomouckým AŠK a Poštornou li-

govou soutěž opouští. „Od začát-

ku sezony jsme byli adepti na se-

stup, což jsme bohužel potvrdili, 

FM Jan Krejčí jr.

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč
2. liga E 2008/2009

body skóre výhry

1. TJ Tatran Litovel B 28 57,5 43

2. A64 Proclient Grygov B 24 55 43

3. ŠK Lokomotiva Brno C 23 50 33

4. MKS Holešov 18 44,5 28

5. ŠK Staré Město B 17 46,5 28

6. ŠK Lokomotiva Brno B 16 43 28

7. ŠK Duras BVK Brno C 13 42 24

8. ŠK Zlín B 12 40 21

9. TJ Sokol Šumperk 12 40 23

10. ŠK Staré Město C 11 43 31

11. AŠK DA Olomouc 9 36,5 22

12. Tatran Poštorná 3 28,5 18
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a tak nezbývá než uplynulou se-

zonu hodnotit jako neúspěšnou,“ 

říká staroměstský Radovan Stu-

dený, kterému se ovšem v ligo-

vé soutěži dařilo a v 11 partiích 

získal 9 bodů bez jediné poráž-

ky. „Výborný start do soutěže měl 

vedle Radovana Studeného na tře-

tí šachovnici hrající Jan Horsák 

(2069) a ve fi niši se dařilo na prv-

ní šachovnici Jaroslavu Shánělo-

vi (2159). Pozitivním překvape-

ním pro mě byl rozhodně Michal 

Staufčík.“ Za bodový defi cit na ce-

lek Šumperku si však podle slov 

pana Studeného mohou sami sta-

roměstští. „Při vyrovnanosti druž-

stev, které obsadily sedmou až de-

sátou příčku, rozhodují drobnos-

ti – nenastoupení některého z hrá-

čů, momentální ztráta formy v klí-

čových duelech… Plány pro příští 

sezonu tak budou pravděpodob-

ně velmi podobné těm, které jsme 

měli i letos. Hrát v krajském pře-

boru na předních příčkách a udr-

žet se ve druhé lize.“

O problémy v uplynulé sezoně se 

s Šachovým týdeníkem podělil také 

kapitán AŠK Olomouc Tomáš Zbo-

řil: „Myslím, že hlavní problém ne-

jen AŠK je, že nemá mladé hráče. 

Respektive nemá vůbec hráče, kteří 

by nahradili toho, kdo vypadne ze 

zdravotních či jiných důvodů. Pro 

příští sezony to musíme zohlednit. 

Myslím, že je lepší nehrát, než pla-

tit každý rok narůstající pokuty. Po-

kud bych měl někoho vyzdvihnout, 

tak každého, kdo chodil na zápasy, 

i když se nedařilo, zvláště pak A. 

Neorala na 1. šachovnici.“

Skupina F

I v další moravské skupině se z po-

stupu do 1. ligy může radovat zá-

ložní celek. Tentokrát je jím béč-

ko extraligového Labortechu Os-

trava, z jehož základní sestavy ne-

získal ani jeden z hráčů méně než 

55 %. Procentuálně nejúspěšněj-

šími byli se 75% úspěšností Sta-

nislav Fiřt (2314), Karel Kleberc 

(2324) a Edyta Andrzejewska-Ja-

kubiecová (2214). 

Na druhé příčce skončil se ztrá-

tou 2 bodů B tým Frýdku-Místku 

na čele s Jiřím Kočiščákem (2319), 

který získal 3,5 bodu z 5 partií. 

Zdařile mu sekundovali Pavel Ben-

čo (2158) a zejména Jakub Raba-

tin (2113), jehož téměř 80 % bylo 

ve družstvu nejlepším individuál-

ním výsledkem. Třetí místo v ta-

bulce patřilo na konci soutěže ša-

chistům z Mořkova.

Smutní byli po konci sezony 

ve Vsetíně, Orlové a v Rožnově. 

„Sezona bohužel dopadla špat-

ně, tedy alespoň s pohledu naše-

ho mužstva B. S žádným zápasem 

jsme nemohli být spokojeni,“ tvr-

dí kriticky šachisté z Orlové, v je-

jichž řadách patřili k oporám Lu-

mír Mrázek (1987), který na po-

sledních deskách získával cenné 

body, a také Karolína Olšarová, 

která neprohrála v uplynulém li-

govém ročníku ani jedinou partii. 

Na otázku po hlavní příčině sestu-

pu do krajského přeboru má Jiří 

Kopta poměrně jasno: „Individuál-

ní chyby, kvůli kterým hráči nedo-

kázali vyhrát vyhrané pozice. Dále 

pak problém s kompletní sesta-

vou, která se nesešla téměř na žád-

né utkání, a to především z důvo-

dů reprezentace našich mladých 

hráčů na soutěžích mládeže.“ Pro 

příští sezonu si ovšem v Orlové 

kladou jenom ty nejvyšší. „Chce-

me vyhrát Krajský přebor a po-

stoupit zpět do druhé ligy,“ říká 

odhodlaně Jiří Kopta.

Radost ze skončených bojů ne-

mají ani ve Vsetíně. „Uplynulá se-

zona byla, stručně řečeno, hod-

ně těžká, ale i hodně nešťastná,“ 

popisuje boje svého celku ve dru-

hé lize Vlastimil Straděj. „Respekt 

budila nejen samotná zúčastněná 

družstva, ale především jejich slo-

žení a jména na soupiskách, kte-

ré byly nabité kvalitními hráči. Po-

dobně jako v ostatních odvětvích 

sportu, tak i v soutěžích šachistů 

se již několik let uplatňuje a přede-

vším rozhoduje silné ekonomické 

zázemí. Zástupci našeho regionu 

k takovým celkům nepatří, a proto 

jsme museli spoléhat jen na vlast-

ní síly.“ K setrvání v soutěži chybě-

la podle V. Straděje vsetínským jen 

příslovečná trocha štěstí a to ze-

jména v zápasu s nakonec předpo-

slední Orlovou. Podle jeho soudu 

není pro příští sezonu cílem oka-

mžitý návrat zpět do druhé ligy, 

a to především proto, že ve Vsetí-

ně končí hned několik šachistů.

Václav Pech

2. liga F 2008/2009
body skóre výhry

2. BŠŠ Frýdek-Místek 25 50,5 37

3. TJ Mořkov 22 47 33

4. TJ VOKD Poruba 20 51,5 38

5. TJ Mittal Ostarava B 18 47 25

6. Baník Havířov 18 45,5 30

7. Sokol Dobrá 14 43,5 30

8. ŠK Zlín C 14 43,5 30

9. Slavoj Bruntál 11 42,5 31

10. Zbrojovka Vsetín 9 35,5 18

11. SK Slavia Orlová B 7 38,5 23

12. Chessmont Rožnov p. Radh. 2 26,5 9

BORIS GELFAND:

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou 

o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné
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Za svůj nejlepší turnaj považoval 

Miroslav Filip mezipásmový turnaj 

ve Stockholmu v roce 1962, ve kte-

rém se dělil s Korčným o 4.–5. místo. 

V přeborech republiky získal titul tři-

krát a třikrát skončil druhý. Na olym-

piádách hrál za Československo dva-

náctkrát, sehrál dokonce 194 par-

tií a získal z nich 114 bodů. Čtyři-

krát hrál za československé družstvo 

na první šachovnici na mistrovstvích 

světa studentských družstev.

Kromě výborných výsledků, ze 

kterých uvádím jen některé, byl 

řadu let šéfredaktorem Českoslo-

venského šachu a stal se také me-

zinárodním rozhodčím. Ve funk-

ci hlavního rozhodčího působil 

na šesti zápasech o titul mistra svě-

ta. Napsal několik šachových knih, 

významná byla ta o turnaji kandi-

dátů v Amsterodamu v roce 1956.

V době svého aktivního působení 

jsem hrál dva přebory republiky i ně-

které další turnaje s Miroslavem Fi-

lipem a vždy jsem oceňoval jeho 

přesnou, téměř bezchybnou pozič-

ní hru, rozsáhlé znalosti teorie zahá-

jení i koncovek. Jeho kombinace ne-

byly tak časté, zato vždy přesně spo-

čítané. Když jsme v roce 1954 bojo-

vali poprvé jako studentské druž-

stvo o světové prvenství, poradil nám 

mnohokrát úspěšné varianty. V roz-

hodujícím zápase se Sovětským sva-

zem nám pomohl k výhře důležitou 

remízou s Korčným. Přes veškerou 

snahu soupeře udržel bezpečně vy-

rovnání až do úplného zjednoduše-

ní. V soutěžích studentských druž-

stev všem hodně pomáhal rozborem 

sehraných partií, přesně nám ukazo-

val naše chybné tahy.

V anketě o nejlepšího českého hrá-

če století, kterou Šachový svaz Čes-

ké republiky uspořádal v roce 2005 

při příležitosti stého výročí organi-

zovaného šachu v českých zemích, 

se M. Filip umístil s 1553 body a 278 

hlasy na velmi čestném šestém mís-

tě. Zajímavé je, že ve dnes už více 

než stoleté historii českého šachu 

jsme vždy měli hráče, kteří se doká-

zali prosadit ve svém nejlepším tvůr-

čím období do světové špičky. Mezi 

takové hráče bez nejmenších po-

chyb patří i Miroslav Filip.

Následující ukázka hry Miroslava 

Filipa je z turnaje kandidátů hrané-

ho v roce 1956. Je to jeho typická 

partie: klidnou hrou si připravil lep-

ší rozmístění fi gur, nebránil se vý-

měně dam, která se soupeři hodila. 

Pilnik se snažil postavení zjedno-

dušovat a pak udržet remízu. Pěk-

nou kombinaci bílého neviděl.

MIROSLAV FILIP – HERMAN PILNIK
Anglická A21

Amsterodam 1956

1.c4 e5 2.Jc3 d6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 

5.Jf3 Jh6!? Neobvyklý tah, černý 

se snažil odbočit z teoretických vod 

a připravoval f7-f6 s pevnou obra-

nou středu a královského křídla.

6.d4 Jd7 7.0-0 0-0 8.e4 c6 Partie 

přešla do postavení, typického pro 

královskou indickou. Psal se ovšem 

rok 1956, a tak je nutno posuzo-

vat další průběh. Aktivní f7-f5 by se 

zde černému vícekrát dobře hodilo.

9.b3 Správné bylo ihned 9.h3.

9…Ve8 10.h3 f6 11.Se3 Jf7 12.Dc2 

Jf8 13.b4 Sd7 14.d5

XABCDEFGHY
8r+-wqr`nk+(
7zZZ+l+n¨lZ'
6-+ZzZ-`zZZ+&
5+-+PzZ-+-%
4-zPP+P+-+$
3+-sN-tvLNzPP#
2P+Q+-zPL+"
1˜R-+-+R´K-!
xabcdefghy 
Černá pozice je pasivní, černý se 

i dále vyhýbal aktivním tahům.

14…Dc8 15.Kh2 cxd5 16.Jxd5 Je6 

17.Vfc1 Jc7 18.Dd2 Jxd5 19.exd5 

Přináší do postavení správně určitou 

nerovnováhu. Po 19.cxd5 měl bílý 

malou výhodu, uplatnit ji by ale bylo 

obtížné.

19…b6 20.c5! Bílý se snažil o ovlád-

nutí sloupce „c“. 

20…bxc5 21.bxc5 dxc5 22.Vxc5 Dd8 

23.Da5 Sf8 Vyměnit dámy černý ne-

mohl, neudržel by pěšce a7. Bílý se 

výměny dam nebál, jeho plánem 

bylo usadit se s věží na sedmé řadě. 

24.Dxd8 Vxd8 25.Vc7 a6 26.Jd2 Jd6 

27.Vac1 Vac8 28.h4! Správný taktic-

ký tah! Lákal černého k převodu bě-

lopolného střelce na f7, na což měl 

bílý připravenou pěknou kombinaci.

28…Se8?

XABCDEFGHY
8-+r˜rl¨lk+(
7+-˜R-+-+Z'
6Z+-`n-zZZ+&
5+-+PzZ-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-tvL-zP-#
2P+-sN-zPL´K"
1+-˜R-+-+-!
xabcdefghy
29.Je4! Bílý hrozí 30.Jxf6+ s matem 

v příštím tahu a černý nesmí 30…

Jxe4? pro 31.Vxc8 a bílý by měl čis-

tou kvalitu víc. Černý by přišel o kva-

litu také po 30…Vxc7? 31.Jxf6+ Kf7 

32.Vxc7+ Kxf6 33.Sg5+ s dalším 

34.Sxd8. Černý proto zahrál logický 

obranný tah, po kterém právě přišla 

Filipova kombinace.

29…Sg7?! 30.Vxg7+!! Kxg7 31.Jxd6! 

Vxc1 Černý neměl jinou možnost 

než čekat na přesný mezišach bílého.

32.Jxe8+ Kf7 33.Sxc1 Kxe8 34.Se3 

f5 35.Sf1 Dvojice střelců je právě 

v této koncovce o hodně silnější 

než věž a výhru bílý vynutí během 

několika tahů. Ty už komentář ne-

potřebují.

35…Va8 36.Sc4 Kd7 37.Sb3 Vc8 

38.Sd2 Vb8 39.Sc1 Vb4 40.Sa3 Vd4 

41.Sc5 Vd2 42.Sa4+ Kc8 43.d6 a čer-

ný se vzdal.

Josef Maršálek

ZEMŘEL VELMISTR MIROSLAV FILIP
pokračování ze strany 1
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tel.: (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz
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KALENDÁRIUM
1.–10. 5. 2009 

Ostrava. 16. ročník festivalu Os-

travský koník. FIDE open, uza-

vřený velmistrovský turnaj, turnaj 

v rapid šachu a další doprovodné 

akce. 

Marek Jelínek 

tel.: 603 525 566

marek@ostravskykonik.cz

www.ostravskykonik.cz 

1.–9. 5. 2009

Open Havlíčkův Brod 2009. Ote-

vřený mistrovský turnaj se zápoč-

tem na FIDE ELO, hraný současně 

jako krajský přebor Vysočiny. Švý-

carský systém na 9 kol, 2 hodiny 

na partii + 30 s za každý tah. B tur-

naj: Velká cena Havlíčkova Brodu 

mládeže do 16 let v rapid šachu, 

švýcarský systém na 7 kol, 20 mi-

nut na partii, otevřený turnaj pro 

všechny mladé šachisty i začáteč-

níky. Simultánky WGM Evy Kulo-

vané a IGM Vlastimila Horta.

Václav Paulík

tel.: 728 982 327, 569 421 044

vaclav.paulik@tiscali.cz

6.–10. 5. 2009

Dubňany. Open Dubňany 2009. 

Švýcarský systém na 7 kol. A tur-

naj: FIDE Open, otevřený pře-

bor JMŠS v kategoriích: H20, D20 

(narození v roce 1990 a mladší), 

H18 a D18 (narození v roce 1992 

a mladší). Tempo hry: 2 x 90 minut 

+ 30 s/tah. B turnaj: národní open, 

tempo hry 90 minut /30 tahů 

+ 1 hodina, zápočet na LOK ČR.

Petr Galuška

tel.: 518 366 352

galuska@skdubnany.eu

www.skdubnany.eu

7.–12. 5. 2009 

Plzeň 2009. Švýcarský systém 

na 9 kol tempem hry 40 tahů 

na 2 hodiny a 30 minut na dohrá-

ní partie. 

Václav Václavík

tel.: 602 528 542

waclavik@volny.cz

8.–9. 5. 2009 

Vyškov. Mistrovství ČR mládeže 

do 8 let. Švýcarský systém na 9 kol 

dle pravidel FIDE, řízeno progra-

mem SwissManager. 

Radka Slepánková

tel.: 517 348 962, 724 819 550

slepankova@ddm.vys.cz

9.–17. 5. 2009

Rogaška Slatina (Slovinsko). Mitro-

pa Cup 2009. Turnaj reprezentač-

ních družstev Slovinska, Rakous-

ka, Chorvatska, České republiky, 

Francie, Německa, Maďarska, Itá-

lie, Slovenska a Švýcarska. Systém 

hry: družstva každé s každým tem-

pem 90 minut na 40 tahů + 30 mi-

nut na dohrání partie s přídavkem 

30 sekund na každý tah. 

Primoz Kokalj

tel.: +386 41 686 746

primoz.kokalj@sah-zveza.si

www.sah-zveza.si/mitropa

9. 5. 2009 

Český Brod. Memoriál prof. Ja-

roslava Pelikána 2009. Švýcarský 

systém, 7 kol 2 x 25 min na partii. 

Zuzana Koudelková

tel.: 776 215 174, 321 620 116

zuzka.koudelkova@centrum.cz

10. 5. 1977

Jiří Štoček  
Třicáté druhé na-

rozeniny oslaví 

český reprezen-

tant, velmistr Jiří 

Štoček.

11. 5. 1924

Luděk Pachman 
Osmdesáti pěti let 

by se dožil jeden 

z nejlepších čes-

kých šachistů po-

válečné historie, 

velmistr Luděk 

Pachman.

13.–17. 5. 2009 

Frýdek-Místek. Československá 

Extraliga družstev žen. Otevřený 

turnaj družstev švýcarským systé-

mem na 7 kol, tempo hry 90 minut 

na partii s přidáváním 30 s na kaž-

dý provedený tah.

Surma Antonín

tel.: 728 855 086

a.surma@chessfm.cz

www.chessfm.cz

15. 5. 2009 

Sedmdesáté narozeniny oslaví br-

něnský šachista Vlastimil Lička.

16.–17. 5. 2009

Hluk. Memoriál Vratislava 

Hory 2009. I. ročník meziná-

rodního šachového turnaje čtyř-

členných družstev, kategorie 

U18 (1991 a mladší) a U12 (1997 

a mladší). 

Milan Mrkus

milan.mrkus@seznam.cz

sachysm.cz/?q=mvh

17. 5. 1836

V Praze se jako třinácté dítě v rodi-

ně narodil první ofi ciální mistr svě-

ta v šachu Wilhelm Steinitz.

20. 5. 1901

V Amsterodamu se před devade-

sáti osmi roky narodil pátý mistr 

světa v šachu (1935–37) a pozděj-

ší prezident FIDE, velmistr Max 

Euwe.
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