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KRAMNIK MÁ DCERU

Vladimir Kramnik 
Vánoční svátky byly 

obzvláště šťastné 

a veselé v rodině 

exmistra světa 

Vladimira Kram-

nika. Kromě vá-

nočních dárků 

přinesly Vánoce 

manželům Kramnikovým ohrom-

nou radost v podobě dcery Darii. 

„Porod byl očekávaný a v noci 

z dvacátého sedmého na dvacá-

tého osmého prosince moje žena 

porodila nádhernou holčičku,“ 

oznámil světu spokojený a šťast-

ný tatínek v telefonátu s redakto-

rem serveru www.chessbase.com 

Fredericem Friedelem. Jak matka 

Marie-Laure, tak dcera jsou zcela 

v pořádku. „My muži jsme v tomto 

velmi privilegovaní, když nemusí-

me procházet všemi těmi věcmi, 

které s sebou těhotenství přináší,“ 

přiznává exmistr světa a dodává: 

„Je to docela nefér. Dříve chodili 

muži do války a tam trpěli a ná-

sledně třeba také umírali. To byl 

jistý druh kompenzace. Ale teď je 

tomu jinak. Muži sedí doma a mají 

tak na své straně všechny výho-

dy a nemají žádné minusy. Za to 

svoji ženu velice obdivuji a děku 

ji jí za to, jak to všechno zvládala 

a navíc mi porodila tak nádherné 

dítě.“

MOVSESJAN VE SVĚTOVÉ DESÍTCE

Sergej Movsesjan 
Veselin Topalov 

(2796) na čele svě-

tového žebříčku 

a Sergej Movses-

jan (2751) v prv-

ní desítce. Tyto 

údaje zaujmou při 

pohledu na novou 

ratingovou listinu FIDE především. 

Vedoucí Topalov těžil především 

ze svého výkonu na olympiádě, 

protože vítězství na nedávno skon-

čeném turnaji v Nanjingu bude 

započteno až na dubnovou listi-

nu. Velmistr Topalov si tak zvýšil 

v posledním čtvrtletí svůj rating 

o dalších pět bodů. Mistru světa 

Višimu Anandovi (2791) nestačil 

TURNAJ A VEČÍREK KE 100 LETŮM SALO FLOHRA

RAPID VYHRÁLI NOVOBORŠTÍ VELMISTŘI

ÚVODNÍK

JIŽ JSME NEJSTARŠÍ

Pavel Matocha  
Vážení čtená-

ři, o Vánocích 

2006 jsme Vás 

oslovili poprvé 

a vydali nulté 

číslo Šachového 

týdeníku. Sami 

jsme tehdy ne-

tušili, co všechno nás v dalších 

měsících a letech čeká… Od té 

doby jsme Vám přinesli celkem 

101 čísel a dvojčísel Šachového 

týdeníku, což představuje plné 

dva ročníky šachového čtení. 

Pražské šachové společnosti se 

tak podařilo vytvořit projekt, 

kterému zpočátku mnoho lidí 

nevěřilo, ale který se ukázal být 

životaschopný. Ceníme si toho, 

že žádný jiný česky psaný šacho-

vý týdeník tak dlouho nevychá-

zel – a navíc pro čtenáře zdarma. 

Dnes jsme si jisti, že ekonomic-

ký model, který jsme pro náš 

časopis na počátku zvolili – tedy 

fi nancování z inzerce – byl zvo-

lený správně. Časopis je posta-

ven sice na skromném, leč racio-

nálním ekonomickém základě, 

který umožňuje honorovat ne-

jen jeho redakci, ale i externí 

autory. Stabilně rostoucí počet 

našich čtenářů (Šachový týdeník 

v současnosti vykazuje zhruba 

tři tisíce odběratelů) je základ-

ním argumentem i povzbuzením 

pro nás autory k tomu, abychom 

ve své práci dále pokračovali.

Pokračování na straně 2

Vánoční rapid turnaj ke 100 letům 

Salo Flohra vyhrál velmistr Ro-

bert Cvek, který získal 6 bodů ze 

7 partií. V turnaji se přitom sešla 

kompletní česká špička – první tři 

hráči žebříku David Navara, Zby-

něk Hráček a Viktor Láznička. 

Na druhém místě s půlbodovým 

odstupem byl velmistr Viktor Láz-

nička a třetí skončil velmistr Zby-

něk Hráček. Pokračování na straně 18

Na stupních vítězů stáli V. Láznička, R. Cvek 
a Z. Hráček.
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Snažíme se přinášet nejen zajímavé 

a aktuální zprávy, ale také kvalitně 

komentované partie a třeba i hezké 

šachové povídky. Právě rozšiřová-

ní tematického záběru nad rámec 

běžného šachového zpravodajství 

je našim cílem i pro rok 2009. Šachy 

v umění a kultuře, šachisté angažu-

jící se ve veřejném životě, šachová 

historie, ale též zákulisí šachové po-

litiky a vrcholné šachové události, 

šachové sběratelství či pouhé mo-

mentky a někdy i drby ze života 

českých i zahraničních šachistů, to 

vše chceme přinášet častěji a na vět-

ší ploše než v prvním a druhém 

ročníku.

Je třeba uvést, že Šachový týdeník 

představuje jen jednu z několika 

aktivit Pražské šachové společ-

nosti, která v letošním roce oslaví 

pět let od svého založení. Detailní 

informace o Pražské šachové spo-

lečnosti a jejích akcích, včetně bo-

haté fotografi cké dokumentace, 

najdete na internetových stránkách 

www.praguechess.cz. 

Pražská šachová společnost nadále 

hodlá pokračovat v aktivitách, kte-

rými se prezentovala v letech uply-

nulých: kromě vydávání šachových 

knih jsme pořádali velmistrovské 

šachové zápasy, turnaje a simultán-

ky, stejně jako manažerské šachové 

víkendy. V loňském roce jsme po-

depsali dvě sponzorské smlouvy, 

které významně ovlivní naši činnost 

v roce letošním i v letech následují-

cích. Společnost Jenewein Group se 

zavázala fi nancovat česko-sloven-

ské zápasy manažerů až do roku 

2017 a společnost ČEZ se zavázala, 

že bude hlavním sponzorem šacho-

vých festivalů ČEZ CHESS TROPHY 

až do roku 2013. 

Na konci letošního května se ša-

chová veřejnost může těšit na zá-

pas Davida Navary se třetím hrá-

čem světa Vasilijem Ivančukem, 

kteří se od 27. května do 31. květ-

na utkají v Praze na Kampě 

v zápase na 8 partií v rapid šachu. 

Letos rovněž vydáme nejen dvě 

již dříve oznámené šachové knihy 

(monografi i o slavném českém ša-

chovém mistru Karlu Opočenském 

a souboje českých velmistrů s Bob-

by Fischerem), ale také turnajovou 

brožuru z rapid turnaje na památ-

ku 100 let od narození Salo Flohra. 

Na podzim pak v Bratislavě proběh-

ne třetí ročník česko-slovenského 

zápasu manažerů.

Přejeme Vám všem hodně úspěchů 

nejen za šachovnicí, ale hlavně 

v osobním a profesním životě. Ať 

zvládneme i rok globální ekono-

mické recese, ať z něj vyjdeme po-

síleni a ať si ho každý sám a všich-

ni společně hezky užijeme! Rok 

2009 budeme mít jen jeden, tak ho 

nezmarněme a nepromeškejme.

Pavel Matocha,

šéfredaktor Šachového týdeníku 

a předseda Pražské šachové 

společnosti

k předstižení bulharského šachis-

ty ani vyhraný zápas o titul nejvyš-

ší. Naopak, porážka v tomto due-

lu odsunula Vladimira Kramnika 

(2759) až na pozici ruské trojky 

za velmistry Morozeviče (2771) 

a Jakovenka (2760). Nejlepší český 

zástupce, velmistr David Navara, 

je aktuálně s ratingem 2638 na 95. 

místě světového žebříčku.

Největším překvapením ženské 

listiny je fakt, že nejlepší Ruskou 

je až na desátém místě „schova-

ná“ mistryně světa Alexandra 

Kostenjuková (2516), což doku-

mentuje určitý ústup ruské ženské 

reprezentace ze slávy. Ratingo-

vou jedničkou je podle očekávání 

Maďarka Judita Polgárová (2693) 

před Indkou Koneru Humpyovou 

(2621) a mladičkou Číňankou Hou 

Yifan (2571). Český žebříček vede 

opět IM Jana Jacková (2385), nej-

lepší Slovenskou je Zuzana Štoč-

ková (2408).

KRAMNIK MĚNÍ MANAŽERA

Carsten Hensel  
Carsten Hensel již 

není manažerem 

exmistra světa 

Vladimira Kram-

nika. Pro svého 

druhého svěřence 

Pétera Léko sice 

bude pracovat 

nadále, podle neofi ciálních infor-

mací se však hodlá intenzivněji 

ÚVODNÍK

JIŽ JSME NEJSTARŠÍ
pokračování ze strany 1

TOP 20 – muži
1. Topalov, Veselin BUL (2796)

2. Anand, Viši IND (2791)

3. Ivančuk, Vasilij UKR (2779)

4. Carlsen, Magnus NOR (2776)

5. Morozevič, Alexandr RUS (2771)

6. Radžabov, Tejmur AZE (2761)

7. Jakovenko, Dmitrij RUS (2760)

8. Kramnik, Vladimir RUS (2759)

9. Léko, Peter HUN (2651)

10. Movsesjan, Sergej SVK (2751)

11. Aronjan, Levon ARM (2750)

12. Širov, Alexej ESP (2745)

13. Wang Yue CHN (2739)

14. Griščuk, Alexandr RUS (2733)

15. Gelfand, Boris ISR (2733)

16. Ponomarjov, Ruslan UKR (2726)

17. Kamsky, Gata USA (2725)

18. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2724)

19. Gašimov, Vugar AZE (2723)

20. Svidler, Petr RUS (2723)

95. Navara, David CZE (2638)

TOP 10 – ženy
1. Polgar, Judit HUN (2693)

2. Koneru, Humpy IND (2621)

3. Hou Yifan CHN (2571)

4. Stefanova, Antoaneta BUL (2557)

5. Cramling, Pia SWE (2548)

6. Muzyčuková, Anna SLO (2540)

7. Sebag, Marie FRA (2529)

8. Dzagnidze, Nana GEO (2518)

9. Čiburdanidze, Maja GEO (2516)

10. Kostenjuková, Alexandra RUS (2516)

60. Štočková, Zuzana SVK (2408)

61. Repková, Eva SVK (2407)

75. Jacková, Jana CZE (2385)

79. Pokorná, Regina SVK (2384)
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věnovat šachovému byznysu. Oče-

kává se, že bude rozhodující oso-

bou ve společnosti UEP, která byla 

pořadatelem zápasu o mistra svě-

ta mezi Vladimirem Kramnikem 

a Višim Anandem, a také že bude 

prosazovat internetový systém 

Foidos. Po několikaleté spolupráci 

oznámili Kramnik a Hensel ve spo-

lečném prohlášení, že se rozhodli 

neprodloužit svůj kontrakt. „Tato 

dohoda nebyla zapříčiněna žádný-

mi osobními problémy mezi námi 

a náš přátelský vztah a vzájem-

ný respekt zůstává tímto krokem 

zcela nezměněn,“ uvádí tiskové 

prohlášení, které za hlavní důvod 

rozchodu označuje rozdílné bu-

doucí priority jak v osobním, tak 

v profesionálním životě. Vladimir 

Kramnik zároveň ubezpečil, že se 

rozhodně nechystá ukončit svoji 

profesionální kariéru. Henselův 

nástupce prozatím není znám.

KASPAROV: JAK ZASTAVIT PUTINA

Garri Kasparov

„Spojené státy 

a Evropská unie 

jsou ochotny při-

jmout roli i v té 

nejabsurdně jš í 

šarádě, jen aby se 

vyhnuly konfron-

taci,“ říká ve svém 

článku pro New York Times, kte-

rý přetiskly i předvánoční české 

Hospodářské noviny, třináctý mi-

str světa v šachu Garri Kasparov. 

Podle Kasparova má vyspělý svět 

pouze dvě možnosti. Buď akceptu-

je pošlapávání lidských práv a za-

hraniční výbojnost Putinova reži-

mu, nebo dá přednost spolupráci 

s demokratickými ruskými silami. 

Tuto možnost pak exmistr světa 

chápe jako pro západ bezpečnější 

a lukrativnější.

GP SR V RAPIDU
Velmistr Tomáš Likavský (2498) 

se stal s jednobodovým náskokem 

vítězem prvního ze série turnajů 

Grand Prix Slovenské republiky 

v rapid šachu, jehož pořadatelem 

byl oddíl ŠK Modra. Druhé místo 

patří FM Karolu Ruckschlosso-

vi (2262) a třetí příčku vybojoval 

Miroslav Maslík (2343). Nejlep-

ší ženou turnajové tabulky byla 

Katarína Baňasová, nejlepším ju-

niorem Dominik Csiba, nejlepší 

juniorkou Katarína Škrabáková 

a nejlepším seniorem pak cel-

kově druhý Karol Ruckschloss. 

Kompletní výsledky k dispozici 

na www.skmodra.sk

MČR V BLESKU

David Navara

GM David Navara, 

WGM Eva Kulova-

ná a Lukáš Vlasák 

se stali v Praze 

mistry republiky 

v bleskovém ša-

chu. Velmistr Na-

vara ovládl pres-

tižní mužskou kategorii, když 

po základní části, ve které se mu 

příliš nedařilo a do fi nálové čtyř-

ky se probojoval až díky lepšímu 

pomocnému hodnocení, porazil 

v semifi nálovém souboji velmistra 

Eduarda Medunu 2:0. Se stejným 

výsledkem vyhrál i fi nále proti Mi-

loši Jirovskému, jehož bratr obsa-

dil místo třetí. Ani v ženské části 

turnaje neobhájila vítězka základ-

ní části v  play-off své postavení. 

WGM Kateřina Němcová podlehla 

v semifi nálovém duelu zkušenější 

WIM Olze Sikorové a musela se po 

výhře nad Martinou Marečkovou 

spokojit s bronzovou medailí. Fi-

nále pro sebe rozhodla WGM Eva 

Kulovaná. Mládežnickým přebor-

níkem se stal po výhře nad Jaku-

bem Tumou Lukáš Vlasák. 

REGGIO EMILIA 
Čínský velmistr Ni Hua (2710) 

potvrdil roli favorita jedenapade-

sátého ročníku tradičního festiva-

lu v Reggio Emilia, když v hlav-

ním turnaji zvítězil s náskokem 

jednoho a půl bodu před Maďa-

rem Zoltánem Almasim (2663) 

a mezinárodním velmistrovským 

triem ve složení Konstantin Lan-

da (2613), Jan Gustafsson (2634) 

a Mihail Marin (2556). Kompletní 

výsledky festivalu jsou k dispo-

zici na ofi ciální stránce turnaje: 

www.ippogrifoscacchi.it 

BÍLOVEC 2009 
Velmistr Petr Velička (2452) z Geofi -

nu Ostrava se stal vítězem 2. ročníku 

novoročního turnaje hraného v Bí-

lovci. V devítikolovém turnaji získal 

stejně jako druhý IM Stanislav Jasný 

(2391), třetí GM Robert Cvek (2517) 

a čtvrtý IM Jan Sosna (2382) sedm 

bodů. Turnaje se zúčastnilo osmde-

sát pět šachistů, jeho výsledky jsou 

zde: na www.chess-results.com

GM Petr Velička

ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE 2008
Mezinárodní mistr Pavel Vávra 

(2299) z ŠK Litoměřice se stal vítě-

zem tradičního vánočního festivalu 

hraného v Litomyšli. Po šesti výhrách 

v úvodních šesti kolech mu již k zis-

ku primátu stačilo ve zbylých par-

tiích neprohrát. Druhé místo patřilo 

polskému velmistru Bartolomiejovi 

Heberlovi (2485) a bronz patří IM 

Martinu Petrovi (2452). Kompletní 

výsledky na www.chess-results.com 

PAMPLONA 2008 

Krišnan Šašikiran

Osm držitelů vel-

m i s t r o v s k é h o 

titulu usilovalo 

o vítězství na tra-

dičním předvánoč-

ním šachovém fes-

tivalu ve španělské 

Pamploně. Roli 

favorita potvrdil v konečném zúčto-

vání nejvýše nasazený hráč turnaje, 

indický velmistr Krišnan Šašikiran 

(2694). V odehraných sedmi kolech 

získal Ind pět bodů za tři vyhrané 

partie a pět remíz. O druhou a třetí 

příčku se podělili velmistři Vladi-

mir Malachov (2675) a Francisco 

Vallejo Pons (2664), kteří získali 

o bod méně než turnajový vítěz. 

www.chesspamplona.com 
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Čtyřicet let nebyl doma. Jeho tvář, 

vlasy a zejména neohebná kolena 

dosvědčují, že mezitím uplynulo 

skoro půl celého života. Deptá ho 

tréma, o níž se domníval, že už ani 

neexistuje. Jakpak je tam u nás 

doma?, ptával se často sám sebe, 

když nikdo nebyl poblíž. A přával 

si také vědět, jestlipak tam ještě 

člověku šumí nervóza v hlavě, 

když je na tahu a když mu rafi je 

oznamují počátek konce.

Hovořím o sobě. Ale vy už jste přece 

dávno poznali, že mým opuštěným 

domovem je sál, v němž lze uvidět 

shrbené hřbety mlčenlivců, kteří 

občas zdvihnou dřevěnou fi gurku 

a posunou ji o nějaký ten čtvereček 

dál. Vrostl jsem do tohoto prostředí 

jako lovec do svého revíru. A přizná-

vám se, že jsem valnou část své mla-

dosti prodlel v nepůvabné atmosféře 

těchto kulis.

Ale co to proboha povídám? Protože 

nic přece není tak vábného a půvab-

ného jako sál, v němž všechny naše 

smysly nalézají uspokojení. Zrak 

vidí drama, které právě komponuje 

tvůrčí mozek, a hmat vnímá úchvat-

né taneční fi gury, jež provozují fi -

gurky na kostkovaném plátně. Také 

čich se účastní slavnostní produkce: 

ať tě sem mezi podivíny, kumštýře 

a vášnivce přinesou třeba se zavá-

zanýma očima, tajemným šestým 

smyslem neomylně ucítíš, že ses oci-

tl v šachovém ráji. A sluch? Ovšem-

že každý našinec slyší neslyšný tikot 

hodin, registruje každičké šoupnutí 

židle a vrznutí podrážky, jakož i ku-

lometný klapot, který v časové tísni 

vyluzuje rej popletených fi gurek. Pá-

tým smyslem je – jak známo – chuť. 

Ani o tu není v prostředí rapid šachu 

nouze. Ať už jsme totiž právě smů-

lovatě prohráli nebo opakováním 

tahů zachránili remízu či soupeře 

udolali, máme zjitřenou chuť v dal-

ším kole vyzískat další skalp.

Jak se stalo, že jsem se do sálu těch-

to divukrás a iluzí vrátil? Otázka je 

lyrická, odpověď prozaická a zní: 

Pavel Matocha. Když umí tento 

šachový mág na svou Kampu zvá-

bit velmistry Karpova, Korčného, 

Kramnika, Kaválka (abych tedy setr-

val u křemenného písmene K), lze 

očekávat, že jeho pozvánce neodolá 

ani nejmenší malomistr, jehož jmé-

no začíná písmenem H.

Nejdřív pár povinných informací 

o tomto muži H, který opustil svůj 

šachový domov na tak dlouhý čas. 

O jeho závodní kariéře není třeba 

plýtvat slovy. Marně byste se v ša-

chovém tisku pídili po jeho slavných 

partiích. Ty se nekonaly, jen jednou 

byste tam našli, jak ho – tehdy ještě 

mladíka – znectil v dámském gambi-

tu stařík jménem Šípek, který tehdy 

velel černým fi gurám. Podruhé na-

opak, když ve čtvrtfi nále mistrovství 

republiky dirigoval černé proti mis-

tru Dobiášovi a nějakým zázrakem 

se mu podařilo zvítězit.

Ale rozumí se, že takového bez-

významného borce by jen stěží 

přizval předseda Pražské šachové 

společnosti na tak významnou vá-

noční merendu. Důvod mé prezen-

ce záležel prostě v tom, že jsem se 

před padesáti lety dopustil napsání 

několika zvláštních knih o šachu, 

v nichž čtenář nenašel ani jedinký 

povědomý záznam šachové notace. 

POUTNÍK SE VRACÍ

MÉ SETKÁNÍ S VÍTĚZSLAVEM HOUŠKOU
„Když chceme psát knihu o Opovi, musíme mluvit s Vítězslavem 

Houškou,“ poznamenal jen tak na okraj velmistr Vlastimil Hort. A tím 

to vlastně začalo. 

V dejvické restauraci Pod Loubím bylo plno dělníků, kteří stavěli protější 

administrativní budovu, co se teď pyšní vedle hotelu Diplomat. Jen u jed-

noho stolku seděl jediný člověk. Pil malé pivo a mával na mě. Tak jsem se 

seznámil s panem spisovatelem Vítězslavem Houškou. Karla Opočenského 

znal dobře, dlouho spolupracovali, často se potkávali, nejen na šachách.

Vítězslav Houška (narozen 1925 v Praze) je spisovatel, novinář, překla-

datel a karikaturista. A hlavně velmi pozorný, vzdělaný a milý člověk. Je 

příjemné a obohacující s ním sedět u jednoho stolu. Může vyprávět ne-

jen o šachistech, o nichž psal v knihách Šachy s úsměvem, Nad šachov-

nicemi celého světa, Tam všichni hrají šachy a Vzpomínky reakcionáře 

a kverulanta, ale také o fi latelii, o fotbalové Spartě i Slavii, o Ferdinandu 

Peroutkovi nebo o Tomáši G. Ma-

sarykovi. Napsal také detektivky, 

knihy pro mládež a rozhlasové 

i divadelní hry. Renesanční autor. 

Kniha o mistru Karlu Opočenském 

je po textové stránce již připrave-

na, ale přesto rád pokračuji v na-

šich občasných obědech v dejvic-

ké restauraci. Moc mě potěšilo, 

když Vítězslav Houška kývnul, že 

si přijde zahrát vánoční rapid tur-

naj na počest Salo Flohra, kterého 

také osobně znal.

Potěšte se jeho Poutníkovým ná-

vratem, který napsal pro Šachový 

týdeník a pro turnajovou brožuru 

ze zmíněného turnaje.

Pavel Matocha Vítězslav Houška nad svou bílou armádou
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Přátelil jsem se tenkrát s mistrem 

Opočenským a přesvědčil jsem ho, 

že čas uzrál k tomu, aby se o Alje-

chinovi a Capablankovi a o dalších 

šampionech naší skvostné hry psalo 

s úsměvem – a nikoli jako až dosud 

jenom naučně, teoreticky, vědecky, 

školometsky. Karel Opočenský, ře-

čený Op, Opo nebo občas i obdivně 

Veleop, měl pro takovou koncepci 

porozumění, neboť veškerým svým 

uzpůsobením stranil směru, který 

na 64 šachovnicových polích rozně-

cuje ohníčky rizika, hazardu a dob-

rodružství. Neměl jsem tehdy po-

třebné známosti ani požadovanou 

rudou legitimaci, ale tím vším dispo-

noval můj vzácný přítel Opočenský, 

který v Československé tiskové kan-

celáři šéfoval šachové redakci a který 

pak v příslušných nakladatelstvích 

vyjednal autorské smlouvy.

Tak vznikla naše spolupráce. Opo 

mi poskytl papírovou pyramidu ša-

chových publikací, časopisů, turna-

jových bulletinů, spoustu šachových 

vzpomínek, moudrostí, tajností; a já 

jsem zase bušil do stařičké reming-

tonky, ze které jsem postupně vy-

soukal strojopisy čtyř knih (jednu 

z nich jsem dokonce ilustroval).

Opočenského znal a uznával každý 

šachista – začátečník, mistr, velmis-

tr i mistr světa. Vlivem té okolnosti 

jsem se často ocital i v té nejlepší 

šachové společnosti. Při olympiádě 

v Moskvě 1956 jsem například seděl 

u jednoho stolu s Davidem Bronštej-

nem, Argentincem Oscarem Pan-

nem (který ovládal ruštinu, a nejen 

tu šachovou); a ovšem i s Opem 

a jeho dcerou Evou. Můj spolupra-

covník se dokonce zasloužil o to, 

že jsem si střihl s Paulem Keresem 

jednu blicku (vlastně jen asi prvních 

deset tahů) v Rosenblattově šachové 

prodejně na Václavském náměstí. 

Kameraman si totiž umanul natočit 

estonského velmistra v akci; nikomu 

se nechtělo zaujmout roli fi guranta, 

a tak mě Opočenský popostrčil k ša-

chovnici: „Jen jděte, Houško, a ne-

žinýrujte se. Sláva vás nemine, pro-

tože se pak do konce života můžete 

chlubit, že jste remizoval s velmist-

rem Keresem.“

S Opočenským jsem hrál v jednom 

mužstvu (zprvu v ČTK, potom v Pra-

govce). On ovšem na prvním prkně, 

já kdesi daleko za ním. Plynula léta, 

Opo přestoupil do Dynama, postup-

ně odešli Kubánek, Srb, Thun, Maxi-

movič a stalo se, že jsem zaujal pozi-

ci klubové jedničky. Bohyně Caissa 

to benevolentně akceptovala. A už 

dost o tom mém šachovém umění. 

Protože to bylo spíše neumění. 

Také s Luďkem Pachmanem jsem 

kamarádil po dlouhá léta. Jednou mě 

vybídl, abych s ním jel do spisovatel-

ského zámku v Dobříši, kde měl slav-

nostně zahájit mezinárodní turnaj 

šachistek. Jel jsem. Docela rád. A po-

znal jsem nejen zámeckého pána 

Jana Drdu a melancholického pěvce 

a kytaristu Josefa Kainara, ale i světo-

vou šampionku a dalších třináct žen-

ských zjevů. Po večeři seděly u jed-

noho stolu samé vynikající šachové 

osobnosti. Tedy především pisatel 

této relace a dále velmistr Pachman, 

mistryně světa Bykovová a přeborni-

ce Sovětského svazu Volpertová. Kdy-

by mi kdokoli z nich poskytl výhodu 

lehké fi gury nebo věže, měl bych se 

všemi reálnou šanci na remízu.

Ruské šachové dámy byly okouz-

leny naším šarmem. Teklo červené 

víno, tekla samá veselá slova, tekl 

čas, až přetekl. Až nám ujel poslední 

autobus. Ještě jsme zahlédli řidiče, 

jak rejduje svůj kolos do garáže, ale 

stihli jsme mu už pouze nalhat, že 

se nám zastavily hodinky. Projevil 

lítost s naším osudem a doporučil 

nám, abychom si počkali na první 

ranní spoj.

Pachman žadonil: „A nehodil byste 

nás teď do Prahy jen tak jako mimo 

jízdní řád? Prostě jako soukromý 

taxíkář?“

„Proč ne,“ zavtipkoval si šofér, který 

měl už padla, „ale to byste mi mu-

seli, pánové, vyklopit peníze za ben-

zín, za mimořádnou jízdu a za pro-

benděný kus noci.“

„Vyklopíme,“ řekl Luděk.

„Máte vůbec tušení, kolik by to dě-

lalo? To by dělalo totiž nejmíň tako-

vých -“

Tam, co píšu místo tečky pomlčku, 

by měla být uvedena požadova-

ná suma, ale já už jsem zapomněl, 

jak byla mastná. Jenom vím, že šlo 

o cifru závratnou. Tedy na tehdejší 

poměry a na mé vnímání peněžních 

obnosů. Luděk astronomickou část-

ku bez mrknutí vysázel a navíc při-

strčil ještě pár papírových peněz. Co 

dodat? Jeli jsme si jako páni, patřil 

nám celý autobus a celý svět, neboť 

jsme byli mladí.

Teď už mi bohužel celý svět nepatří, 

ale i tak jsem si připadal jako pán, 

když jsem onu povánoční sobotu 

vkročil do malostranského šacho-

vého zámku Pavla Matochy, jenž je 

všudypřítomný a zároveň tajemný 

V té variantě prostě musíš hrát...odezíráme z hovoru V. Horta a V. Houšky.
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a neviditelný jako myšlenka. Vítá 

mě co váženou osobnost, která má 

ELO nejmíň 2222. A sotvaže složím 

důchodcovské údy do nejbližšího fo-

telu, stojí přede mnou mladičký, pla-

chý a přeskromný cherubín, o němž 

vím, že hraje šachy na výtečnou a že 

má ve svém příjmení tři zvukoma-

lebná áčka, jež skládají kouzelný 

celek Na-va-ra. 

„Dovolte, abych se vám představil,“ 

povídá ta dobrotivá nevýbojná duše. 

A pak ještě povídá, že má tři mé ša-

chové knížky. „A jestlipak jste četl 

i tu, která se jmenuje Tam všichni 

hrají šachy?“ přísně zkouším žáka 

Davida. „Samozřejmě. Ale nemám ji,“ 

provinile ztišuje hlas. „Tu jsem si jen 

kdysi vypůjčil ve školní knihovně.“ 

Čtyřicet let jsem neseděl za šachov-

nicí. Nezanevřel jsem na královskou 

hru, ale v onom vykřičeném roce 

1968 jsem nějak pochopil, že se 

do tohoto vznešeného světa neho-

dím. Remizoval jsem partii za par-

tií, občas též s hráči vyšší kategorie, 

ale vítězné tahy jsem už nalézal jen 

velmi těžko. Odešel jsem ze šachové 

scény - a bylo to uvážlivé rozhodnu-

tí. Ale psal jsem dál. Zarputile. Člán-

ky i publikace. Knížky pro mládež, 

o fi latelii, o Věčné Slavii a Železné 

Spartě, literárně historické publika-

ce, taky nějaké detektivky (ve třech 

z nich se velmi hovoří o šachu a ša-

chistech), dvě divadelní hry (z nichž 

ta, která se jmenuje Černý střelec, 

končí šachovým střetem detektiva 

s vrahounem).

A nyní tedy přichází chvíle, které se 

říká comeback. Ano, ano, poutník se 

vrací. Ví, že v tom velkém posledním 

turnaji svého života bude poslední. 

Ale to mu teď nevadí. Hlavně že je 

zase doma. V šachovém doupěti 

svého mládí a svých snů, v nichž ne-

dominují nějaké svůdné krásky, ný-

brž mučivá úvaha o Albinově proti-

gambitu a podobných důležitostech 

lidské existence.

Pozor, pozor! Volají nás k partii prv-

ního kola. Ještě před chvílí jsem po-

ciťoval chvějnou trému či co to bylo, 

ale teď jsem už jenom zvědav, jak to 

všechno dopadne, až moje černé fi -

gurky začnou žít svým samostatným 

životem. Bojujte, přikazuju svým 

dřevěným bojovníkům a jsem – mezi 

námi řečeno – tuze zvědav, jak si po-

radí se soupeřem, který se očividně 

chystá k dlouhé rošádě.

Nu, co: poradili si. 

Toho dne, který patří k Povídkám 

malostranským mého života, jsem 

učinil několik objevů. Tak jsem na-

příklad zjistil, že navzdory technic-

kému pokroku, Fischerově šachu 

a Fischerovým hodinám, počítačo-

vým analýzám a dialýzám, se stále 

ještě šachovnice klade na stůl tak, 

aby bylo vpravo dole bílé políčko; 

a že ani koníček nezměnil svůj pra-

dávný obdivuhodný trojskok. Milé je 

lidstvu sklonit se nad šachovnicí. Ne-

boť v tom těsném šachovém čtverci 

je – abyste věděli – obsažena nejúpl-

nější krása. Teď už mi to nikdo nevy-

vrátí: vrátil jsem se do šachové kraji-

ny svého mládí, v níž panuje pravda 

a spravedlnost celého světa.

Vítězslav Houška
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V ruské Elistě se konal třetí ze sé-

rie turnajů Grand Prix FIDE. Ta se 

měla stát vlajkovou lodí FIDE, leč 

během pouhého roku její prestiž 

značně opadla. Není divu, k ab-

sentující světové elitě – mistru 

světa Anandovi, ratingové jed-

ničce Veselinu Topalovovi, Ru-

sům Kramnikovi a Morozevičovi 

a Alexeji Širovovi – se na konci 

roku přidali také Magnus Carslen 

a Michael Adams. A samotná Elis-

ta se stala pořadatelským místem 

poté, co turnaj odřekli katarští 

pořadatelé… Startovní pole třetí-

ho turnaje tak tvořilo deset hrá-

čů z bývalého Sovětského svazu, 

které doplnili Maďar Léko, Bul-

har Čeparinov, Číňan Wang Yue 

a jediný hráč „Západu“, Francouz 

Bacrot. Pořadatelé zbylých turna-

jů budou pravděpodobně muset 

překousnout uštěpačné poznám-

ky o „mezinárodních mistrov-

stvích Sovětského svazu“.

Třítýdenní klání skončilo vyrovna-

ným fi nišem rusko-kazachstánské 

trojice Dmitrij Jakovenko (2737), 

Tejmur Radžabov (2751) a Alexan-

dr Griščuk (2719), kteří ve třinác-

ti turnajových kolech získali osm 

bodů. Ani jeden z vítězů možná 

nejvyrovnanějšího turnaje celé sé-

rie však nebyl se svým výkonem 

příliš spokojen.

„Turnaj pro mě začal dobře,“ při-

znává velmistr Jakovenko, který 

odstartoval vítězstvím nad dosa-

vadním vedoucím hráčem celé 

Grand Prix, velmistrem Wang 

Yuem. „Našel jsem v koncovce, 

která je považována za remízovou, 

dobrý plán a partii jsem vyhrál 

prakticky bez jakéhokoli úsilí,“ 

přiznává mladý Rus. Po sérii remíz 

přišla pro Jakovenka pravděpo-

dobně klíčová partie s velmistrem 

Lékem. „Tu partii jsem měl pocho-

pitelně prohrát,“ řekl Jakovenko 

novinářům po skončení turnaje. 

„Ale stal se zázrak a soupeř mi 

daroval taktickou šanci, které jsem 

využil a partii zachránil. Pak se již 

vyvíjelo všechno dobře a podaři-

lo se mi vyhrát dvě partie s hráči, 

kterým to zrovna v tom okamžiku 

moc nešlo.“ Pro Šachový týdeník 

jsme vybrali jednu z nich, par-

tii s bývalým mistrem světa FIDE 

Rustamem Kasimdžanovem.

DMITRIJ JAKOVENKO (2737) 
–RUSTAM KASIMDŽANOV (2672) 
Sicilská obrana [B90]

Elista 2008

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e5 7.Jb3 Se7 

8.Dd2 0–0 9.0–0–0 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vL-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
9…Jg4 Černý volí postup, kterým 

by rád zprovodil ze světa bílého 

černopolného střelce, který může 

být v budoucnu velice nepříjem-

nou útočnou fi gurou. Na druhé 

straně stojí jeho likvidace čas 

a vede k oslabení kontroly nad 

centrálním polem d5. 

10.Kb1 Užitečný profylaktický tah 

staví bílého krále na bezpečnější 

pozici. Přímočařejší způsob hry 

zvolila ruská olympionička Jeka-

terina Korbutová na superturnaji 

v Nižném Novgorodu (2007) pro-

ti Číňance Huang Qian. Zahrála 

rovnou 10.g3, avšak po 10…Jxe3 

11.Dxe3 b5 12.f4 Sb7 13.a3 Jd7 

14.Kb1 Dc7 15.h4 Vab8 16.f5 Jb6 

žádné plus na svou stranu ne-

získala. Snad také proto se v ne-

dávné partii ženského ruského 

Superfi nále proti Anastazii Bon-

darukové rozhodla pro 10.Jd5. Byť 

nakonec po hrubé chybě prohrála, 

po 10…Jxe3 11.fxe3 Jc6 12.g3 Se6 

13.h4 a5 14.Kb1 a4 15.Jc1 Sxd5 

16.exd5 Jb8 17.a3 e4 18.Db4 sku-

tečně určitou výhodu získala. 

10…Se6 11.g3 Jc6 12.f4 Jxe3 

13.Dxe3 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+nzpl+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+NsN-wQ-zP-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
13…Vc8?! Po delší analýze a mar-

ném hledání alespoň rovné hry 

za černého si začínám myslet, 

že je tento přirozený tah chybný 

a černý zde měl raději volit jinou 

cestu. Přimlouval bych se spíše 

za postup 13…a5!?. 

14.Jd5 Již se hrálo 14.h4 exf4 

15.gxf4 Dc7 16.Vh2 Sf6 17.Jd5 Sxd5 

18.Vxd5 Vfe8 19.a3 De7 20.Sd3 

Dc7 21.h5 s malou výhodou bílé-

ho (Žigalko, A. (2545)-Kovačevič, 

GRAND PRIX FIDE V ELISTĚ

NESPOKOJENÍ VÍTĚZOVÉ

GM Dmitrij Jakovenko
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A. (2616), Plovdiv 2008), ale tah 

v partii je také velice dobrý. Na-

opak slabší je nabízející se 14.f5?!, 

protože po 14…Sxb3 15.axb3 Jb4 

(15…Sg5!?) 16.h4 Da5 17.Vh2 

d5!ƒ získá černý silnou iniciativu 

i výhodu. 

14…Sxd5 Po výměně v centru 

vzniká na šachovnici střední hra 

s různobarevnými střelci, v níž 

jsou šance bílého na zisk inicia-

tivy mnohem reálnější. Stálo zde 

za úvahu zkusit 14…a5!?. Bílý pak 

zřejmě nemůže nijak významně 

těžit z navenek silného 15.Jb6, 

protože po 15…Vb8 půjde černý 

jezdec na d4 a jeho bílý kolega 

se bude muset vrátit. Například 

po 16.h4 Jd4 17.Jd5! Sxd5 18.exd5 

Jf5 (Po 18…Jxb3 19.Dxb3 Sf6 černý 

pravděpodobně plné vyrovnání ne-

dosáhne. Ani oběť pěšce neslibuje 

Kasimdžanovovi lepší zítřky, 19…

a4 20.Dxa4 Va8 21.Db3 Sf6 22.h5 

exf4 23.gxf4 Ve8 24.Sb5±.)) 19.Df2 

a4 20.Jd2 Jh6. Přiznám se však, ze 

z pozice černého jezdce nijak nad-

šen nejsem. 

15.exd5 exf4 Iniciativu černý nevy-

kouzlí ani po 15…Jd4 pro 16.fxe5 

dxe5 (nelze 16…Jxc2? 17.De4!+-) 

17.Jxd4 exd4 18.Dxd4 Sf6 19.Dd3 

a černou iniciativu vždy bez problé-

mů zpacifi kuje silný bílý pěšec d5. 

16.gxf4 Jb8 

XABCDEFGHY
8-snrwq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zp-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+N+-wQ-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
17.Sd3! Plán bílého je poměrně 

jasný. Pomocí tlaku na diagonále 

b1–h7 vynutí tah g7-g6, který vyu-

žije nástupem krajního pěšce a ote-

vře sloupec proti černému králi. 

Ohledně aktivního plánu černého 

je ovšem zcela nejasno, a to je při 

různobarevných střelcích vada 

dosti podstatná. 

17…Jd7 18.De4 g6 19.h4 Sf6 Bílý 

pěšec rozhodně není vhodný 

ke konzumaci a vůdci černých fi -

gur by se mohl nepříjemně „vzpří-

čit v hrdle“. Po 19…Sxh4 20.Df3 

Ve8 21.Dh3 Sf6 22.Dxh7+ Kf8 23.f5‚ 

jsou všechny vyhlídky na straně 

bílého. 

20.h5 Sg7 Pokus vyměnit poten-

ciálně nebezpečného jezdce také 

prozatím nevede k ničemu dob-

rému po 20…Jc5 21.Jxc5 Vxc5 

22.hxg6 hxg6 23.Vdg1.

21.hxg6 hxg6 22.c3 Df6 Útok bí-

lého je velice silný také po 22…

Ve8 23.Dg2 Jc5 (23…Jf8? 24.f5!) 

24.Jxc5 Vxc5 25.Vdg1.

23.Jd4 Vfe8 Za úvahu stálo odebrat 

bílému jeho bělopolného střelce, 

a oslabit tak jeho útočný potenciál 

tahem 23…Jc5!?. Po 24.Df3 Jxd3 

25.Vxd3 Vfe8 26.f5 Ve5 stojí sice 

černý stále pasivněji, ale měl by 

mít lepší vyhlídky než v partii. 

24.Df3 Jb6 Nepomáhá ani snaha 

o protihru na dámském křídle po-

mocí 24…b5 25.f5 Je5 26.Dh3 Jxd3 

27.Dxd3 b4 28.fxg6 Dxg6 29.Vhg1 

Dxd3+ 30.Vxd3 Kf8 31.Jc6±.

25.f5 Hned jak černý jezdec opus-

til pole d7 a nemůže tedy skočit 

na e5, vyráží bílý pěšec kupředu.

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+p+-+pvl-'
6psn-zp-wqp+&
5+-+P+P+-%
4-+-sN-+-+$
3+-zPL+Q+-#
2PzP-+-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
25…g5? Určité šance černému 

dávalo 25…Jc4!? 26.Dg3 Na 26.

Dh3 Jxb2 27.Kxb2 Vxc3 28.Dh7+ 

(k matu by vedlo braní 28.Kxc3? 

Dxd4+ 29.Kb3 Db2+ 30.Ka4 Ve4+ 

31.Sxe4 Db5+ 32.Ka3 Sb2#) 28…

Kf8 29.Vh4 Vec8 s protihrou proti 

bílému králi. Na 26. Dg3 již 26…

Jxb2 takovou sílu nemá, ale stá-

le je to pravděpodobně nejlepší 

možnost, 27.Kxb2 Vxc3 28.Vh4 g5 

Šachový 
magazín
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Konečné pořadí 3. turnaje:
1. Jakovenko, Dmitrij RUS (2737) 8

2. Radžabov, Tejmur AZE (2751) 8

3. Griščuk, Alexandr RUS (2719) 8

4. Gašimov, Vugar AZE (2703) 7, 5

5. Lékó, Peter HUN (2747) 6, 5

6. Bacrot, Etienne FRA (2705) 6, 5

7. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2731) 6, 5

8. Wang Yue CHN (2736) 6, 5

9. Kasimdžanov, Rustam UZB (2672) 6, 5

10. Čeparinov, Ivan BUL (2696) 6

11. Alexejev, Jevgenij RUS (2715) 5, 5

12. Eljanov, Pavel UKR (2720) 5, 5

13. Akopjan, Vladimir ARM (2679) 5

14. Inarkijev, Ernesto RUS (2669) 5

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

29.Vg4 Vec8. Po tahu v partii již 

černý bojuje za ztracenou věc. 

26.Vdg1 Ve5 27.Dh5 Kf8 28.Jf3 

Vxc3 Poslední pokus o kom-

plikace. Nešlo ani 28…Vxd5 

29.Jxg5 Ke8 (29…Vxd3 30.Jh7+) 

30.Jxf7!+- Dxf7 (30…Vxd3 31.Je5+) 

31.Vxg7+-.

29.Jxe5 Vyhrává kromě jiného 

také 29.Jxg5!? 

29…Vc7 30.Dxg5 Dxg5

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+ptr-+pvl-'
6psn-zp-+-+&
5+-+PsNPwq-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+K+-+-tRR!
xabcdefghy

31.Jg6+! Závěrečný durový akord, 

který defi nitivně končí poněkud 

jednoznačný souboj. 31…Dxg6 

32.fxg6 Jxd5 33.gxf7 Jf4 34.Vxg7! 

1–0

Velmistr Jakovenko se může pochlu-

bit velice úspěšným rokem. Je neod-

diskutovatelné, že již patří do nejužší 

ruské špičky a ve svých cílech pro 

nejbližší dobu má zcela jasno: „Po-

kud nebudeme hovořit o tom, že se 

chci stát mistrem světa, pak je roz-

hodně takovým mezistupněm účast 

v superturnajích. Hrál jsem již v ně-

kolika silných uzavřených turnajích, 

jako jsou Aerosvit nebo Pojkovskij, 

ale pořád to není Linares nebo Sofi e, 

případně Monako. Ano, hrál jsem 

Memoriál Michaila Tala, ale tam jsem 

hrál spíš proto, že jsem Rus, a dou-

fám, že jsem ho nehrál naposledy!“ 

„Pokud dělíte na takovém turnaji 

první místo, pak to prostě nemůže-

te nazvat neúspěchem,“ komentoval 

kvalitu svého výkonu v rozhovoru 

s Jurijem Vasiljevem nejvýše nasaze-

ný hráč Tejmur Radžabov. „Hrál jsem 

poměrně dobře a stydět se mohu 

pouze za partii proti Ernestu Inarki-

jevovi,“ želí ázerbájdžánská jednička 

chyby v časové tísni, která otočila vy-

hranou pozice v beznaděj. V závěru 

turnaje, jak Tejmur přiznal, jej již 

přemohla únava a dopustil se hned 

několika chyb v propočtu, které mu 

ale naštěstí další nulu do taxbulky 

nepřinesly. Spokojenost naopak zce-

la chyběla třetímu z vítězů Alexandru 

Griščukovi. Kromě prohry ve vyhra-

né partii proti Vugarovi Gašimovovi 

litoval ruský velmistr zejména po-

sledních dvou partií bílými fi gurami. 

„Čeparinov i Radžabov zahráli jako 

první silné novinky a já se pak mu-

sel celou partii tvrdě bránit. Radosti 

jsem si užil skutečně málo.“

Dalším turnajem série měl být již 

zmíněný turnaj ve švýcarském 

Montreaux, ale vzhledem k od-

řeknutí pořadatelů je prozatím 

nejasné, kde bude Grand Prix po-

kračovat. Nejpravděpodobnějším 

kandidátem je v současnosti ukra-

jinský Kyjev.

Václav Pech

GM Rustam Kasimdžanov
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Suverénním vítězstvím Veseli-

na Topalova skončil v čínském 

Nanjingu poslední z letošních 

turnajů, které se mohou honosit 

předponou „super“. Dvoutýdenní 

a dvoukolové klání šesti velmist-

rů, ve kterém získal bulharský 

šachista sedm bodů z deseti partií 

a fantastickou performance 2892, 

jej vyneslo v aktuálním světovém 

ratingovém žebříčku nad hranici 

2800 bodů. Vzhledem k termínu 

konání turnaje mu však turnaj 

do nové listiny k 1. lednu ještě 

nebude započítán. 

Bulharský velmistr zůstal v prů-

běhu turnaje věrný strategii z dob 

svých největších úspěchů. Po vlaž-

né první polovině nasadil ve dru-

hém kole k nekompromisnímu 

trháku a ziskem čtyřech a půl 

bodu z pěti partií nenechal nikoho 

na pochybách o tom, kdo se stane 

vítězem. 

VESELIN TOPALOV (2791)
–PETR SVIDLER (2727) 
Grünfeldova indická obrana [D87]

Nanjing 2008

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 Grünfel-

dova indická není v posledních le-

tech proti Veselinovi příliš dobrou 

volbou, alespoň co do statistických 

výsledků. Od roku 2003 má bulhar-

ský šachista proti Grünfeldovi skó-

re 6:1, bez jediné remízy. Pravdou 

je, že jedinou porážku mu uštědřil 

v Sofi i 2006 právě Petr Svidler. 

4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 

7.Sc4 c5 8.Je2 Jc6 9.Se3 0–0 10.0–0 

Sd7 V dobách zápolení Garriho 

Kasparova s Anatolijem Karpovem 

hýbala světem divoká varianta 10…

Sg4 11.f3 Ja5 12.Sxf7+!? (běžné po-

kračování spočívá v tazích 12.Sd3 

cxd4 13.cxd4 Se6 s nejasnou hrou.) 

12…Vxf7 13.fxg4 Vxf1+ 14.Kxf1, 

kde černými hrající Kasparov zís-

kával za pěšce velice dobré pozice. 

Dnes je však tato varianta na dru-

hé koleji.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+lzppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-zP-vL-+-#
2P+-+NzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
11.Vb1 Dc7 12.Sd3 Jinou cestou 

kráčeli soupeři v nedávném čín-

ském souboji, když po běžném 

12.Sf4 Dc8 zvolil bílý tah 13.Vc1!? 

(13.d5 Ja5 14.Sd3 e5) 13…Ja5 

14.Sd3. Zde jeho protivník, uzná-

vaný „sedmistovkař“, zvolil chyb-

né 14…b5?! a po 15.Dd2 Db7 

16.Sh6 se dostal pod nebezpečný 

útok, který nakonec neustál a pro-

hrál. Liang Chong (2484) - Ni Hua 

(2704), Peking 2008. 

12…Vfd8 Častěji se v poslední 

době vyskytuje tah 12…Vad8, kte-

rý úspěšně používá francouzský 

velmistr Maxime Vachier Lagrave. 

13.Dc2 (Alexandr Běljavský v partii 

s Lagravem pokračoval 13.Dd2, ale 

po 13…Sc8 14.Vfc1 Dd6 15.d5 Je5 

16.c4 získal jen malou výhodu, 

kterou černý následně zneutrali-

zoval. S pozicí po12…Vad8 má už 

Petr Svidler své zkušenosti. Alexej 

Širov ho ve Wijku v roce 2007 zkou-

šel pokračováním 13.Sf4, ale černý 

získal dostatečnou protihru po 13…

Dc8 14.d5 Je5 15.Sxe5 Sxe5 16.f4 

Sg7 17.c4 e6 18.f5 exf5 19.exf5 b5!. 

Širov-Svidler, Corus 2007) 13…b6 

14.Vfd1 Ja5 15.Db2 c4 16.Sc2 e5 

17.h3 Vfe8 18.Vd2 s malou výho-

dou bílého. Sargissjan - Lagrave, 

Paks 2008. 

13.h3N Dosud se vyskytovala po-

kračování 13.Dd2 Se8 14.Vfc1 e6 

15.Sh6 Sh8 16.Dg5 Sundararajan, 

K. (2442)-Sasikiran, K. (2677), Kal-

kata 2008, nebo 13.Sf4 e5 14.Sg3 

cxd4 15.cxd4 Vac8 16.d5 Vitjugov, 

N. (2617)-Timofejev, A. (2664), 

Dagomys 2008. 

SUPERTURNAJ V NANJINGU

TOPALOV POTVRDIL SVÉ POSTAVENÍ

Konečné pořadí
1. Topalov, Veselin BUL (2791) 7

2. Aronjan, Levon ARM (2757) 5, 5

3. Bu Xiangzhi CHN (2714) 5

4. Svidler, Petr RUS (2732) 4, 5

5. Movsesjan, Sergej SVK (2732) 4

6. Ivančuk, Vasilij UKR (2786) 4

GM Veselin Topalov
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13…Se8 14.d5 Je5 15.c4 Záchrana 

bělopolného střelce zde nepřipadá 

příliš v úvahu. Po 15.Sc2 b5 16.f4?! 

Jc4 stojí černý více než dobře. 

15…e6 16.Jf4 Vab8 17.Se2 Velmis-

tr Topalov nikam nepospíchá a od-

kládá dobrodružné vábení na poz-

dější dobu. Pokračování 17.dxe6 

fxe6 18.Jxe6 Df7 19.Jxd8 Vxd8 

20.Db3 Vxd3 21.Dxb7 by mělo být 

pro černého dostatečně dobré, 

a tudíž není nutné jej hned při prv-

ní příležitosti zkoušet. 

17…Vd6 Plán převodu černé věže 

na dámské křídlo je možná příliš 

zdlouhavý a do úvahy připadalo 

také převedení jezdce na pole d4 

pomocí 17…Jc6!? Zdá se však, že 

po 18.Dc1 (nejasné je 18.Sg4 Jd4 

19.dxe6 h5 20.Jd5 Vxd5 21.exd5 

hxg4 22.Dxg4 fxe6 23.dxe6 Dd6) 

18…Jd4 19.Sxd4 cxd4 20.dxe6 d3 

21.Jxd3 fxe6 22.e5 je to přece je-

nom bílý, kdo má na své straně 

výhodu. 

18.Dc2 Va6 

XABCDEFGHY
8-tr-+l+k+(
7zppwq-+pvlp'
6r+-+p+p+&
5+-zpPsn-+-%
4-+P+PsN-+$
3+-+-vL-+P#
2P+Q+LzPP+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

19.Vb5!? Bílý svému soupeři před-

kládá hezké lákadlo v podobě kva-

lity, za kterou by získal pěšce c5 

i nebezpečnou iniciativu v centru 

a na dámském křídle. 

19…Sf8 20.a4 Sxb5?! Ruský vel-

mistr si měl pravděpodobně ne-

chat zajít chuť na lehkou rukou 

nabízený danajský dar. Místo vzetí 

kvality mohl černý zvolit 20…Se7 

21.Sb3 Sd7 22.Vb1 b6 23.Sd2 Vd8 

24.a5 s malou výhodou bílého, 

nebo také 20…Vc8!? 21.Vc1 s ne-

jasnou hrou, která by měla být pro 

bílého snad přece jenom o něco 

lepší. 

21.cxb5 Vd6 22.Dc3! Silný mezi-

tah, který nejprve vrací černého 

střelce „tam, odkud přišel“ a tepr-

ve po jeho odlákání se chystá zkon-

zumovat černého pěšce. Vůbec ne-

šlo 22.Sxc5? pro 22…Jd7–+ a slabší 

bylo také 22.Dxc5 Dxc5 23.Sxc5 

Vdd8 24.Se3 jen s malou výhodou 

bílého. 

22…Sg7 22…Jd7? 23.dxe6 fxe6 

24.e5 s výhodou bílého. 

23.Dxc5 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zppwq-+pvlp'
6-+-trp+p+&
5+PwQPsn-+-%
4P+-+PsN-+$
3+-+-vL-+P#
2-+-+LzPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

23…Vc8? Tužší odpor mohlo 

klást 23…Dd8!, například 24.Db4 

(24.Dxa7 b6 a bílá dáma by moh-

la uvíznout na dámském křídle, 

a dát tak černému možnost opako-

vat tahy pomocí Vb8-a8-b8 25.dxe6 

fxe6 26.Vc1 Va8 27.Db7 Vb8 28.Dc7 

Dxc7 29.Vxc7 Va8) 24…b6 25.Db3 

De7 26.Vc1. Rybka naproti tomu 

preferuje 23…Dxc5 24.Dxc5 Vd7 

25.dxe6 fxe6 26.Jxe6 b6 27.Se3 

a pozici hodnotí také jako o něco 

lepší pro bílého. 

24.Dxa7 b6 25.Dxc7 Vxc7 

26.Vd1±.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-tr-+pvlp'
6-zp-trp+p+&
5+P+Psn-+-%
4P+-+PsN-+$
3+-+-vL-+P#
2-+-+LzPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

26…Sf6? Rozhodující chyba, která 

rychle prohrává. S horší, ale snad 

ne prohranou pozicí by se musel 

černý smířit po lepším 26…Vc3!?. 

Naopak vůbec nelze 26…Va7? 

pro 27.dxe6 Vxd1+ 28.Sxd1 fxe6 

29.Sxb6 s výhrou bílého. 

27.dxe6 Vxd1+ 28.Sxd1 fxe6 

29.Sb3 

1–0

Domácí fanoušky určitě potěšilo 

třetí místo velmistra Bu Xianghzhi-

ho. Bu si ovšem v průběhu turnaje 

vedl skvěle, a to i díky dvěma vý-

hrám nad velmistrem Movsesja-

nem. Většinu turnaje se pohyboval 

dokonce ještě výše, než jaké bylo 

jeho konečné umístění; po sedmém 

kole dokonce dělil první příčku. 

O jeho poklesu v tabulce rozhodla 

nakonec prohra s pro něho tradič-

ně nepříjemným soupeřem, Ukra-

jincem Ivančukem. Ten ovšem se 

svým výsledkem rozhodně spoko-

jen nebude. Více od svého prvního 

vystoupení ve špičkovém turnaji 

pravděpodobně očekával i Sergej 

Movsesjan. 

Pro příští roky by měla být tradi-

ce turnaje v Nanjingu zachována, 

když sponzoři potvrdili jeho pořá-

dání na dalších pět let, a v ledno-

vém Wijku by tak měla proběhnout 

jednání o zařazení turnaje do série 

Grand Slam.

Václav Pech

GM Petr Svidler
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Během turnaje v Náchodě jsem 

byl tázán panem Poratem, zda 

bych si nechtěl zahrát ligu v Iz-

raeli. Jelikož jsem v Izraeli nikdy 

nebyl, tak jsem záhy souhlasil. 

První 4 kola se konala v průběhu 

prosince těsně před Vánoci. Moje 

plánovaná cesta se díky přestu-

pu v Budapešti a tamní stávce 

poněkud zkomplikovala, což mi 

bohužel bylo sděleno až tam. 

Do Tel Avivu jsem dorazil přes 

Curych o 5 hodin později s jis-

totou, že mé zavazadlo zůstalo 

kdesi v Budapešti. 

Samotná liga se hraje na šesti 

šachovnicích, většinou v pátek 

a v sobotu, neboť jsou tyto dny 

v Izraeli víkendové, zatímco neděle 

je prvním dnem pracovním. Naše 

družstvo právě postoupilo z niž-

ší ligy, a tak naším hlavním úko-

lem je nesestoupit. Jsem napsaný 

na druhé šachovnici za Shayem 

Poratem, třetí šachovnici zaujímá 

Ido, pátou Maya a šestou Daviv 

(řečený Dudy) ze stejné rodiny Po-

ratů. Na 4. šachovnici zatím panu-

je Nathan Birenboim, bývalý mistr 

Izraele zhruba před 20 lety, který 

během 4 kol drží 100 %! Celé druž-

stvo zaštituje a vede otec Ramil 

Porat. Ramil má celkem šest dětí, 

kromě výše zmíněných ještě syna 

Motkeho a dceru Rchen. Vyučuje 

soukromě matematiku a všechny 

jeho děti hrají šachy a povětšinou 

studují také matematiku. Odtud 

pochází i název celého družstva 

– Porat Matematika. Hrálo se vždy 

jeden den v Tel Avivu a druhý den 

v domácím klubu Poratů, které se 

nachází v Rehovotu nedaleko Tel 

Avivu. Nicméně místa utkání se 

mění, ale ještě jsem nezjistil, ja-

kým způsobem. 

Kromě počtu šachovnic je opro-

ti české lize i trochu jiný systém 

bodování. Hraje se olympijským 

způsobem (součet bodů) s tím, že 

za vyhraný zápas se přičítá jeden 

bonusový bod. Vzhledem k tomu, 

že řada Židů pochází z bývalého 

Sovětského svazu, má tato liga 

velmi kvalitní obsazení. Ve vede-

ní je Ashdod A se základní sesta-

vou Gašimov 2703, Avruch 2657, 

Sutovsky 2651, Mojsejenko 2678, 

Smirin 2649 a Golod 2584 (průměr 

úctyhodných 2654). Povolen je 

pouze jeden cizinec, nicméně ně-

která družstva nevyužívají ani této 

možnosti, a tak je tato liga velmi 

uzavřená. K tomu jistě také při-

spívá i to, že jakékoliv informace 

a výsledky jsou dostupné na webu 

pouze v hebrejštině. 

Já jsem přiletěl 11. prosince, 

12. a 13. a pak 19. a 20. se hrálo. 

Měl jsem tak 5 dní na prohlídku 

Izraele. Navštívil jsem Mrtvé moře 

a dlouhými procházkami jsem 

prochodil Tel Aviv a Jeruzalém. 

V Jeruzalémě jsem byl především 

ve Starém městě, což je hlavně 

díky Zdi nářků, Ukřižování a hro-

bu Ježíše Krista a Skalnímu dómu 

důležité místo hned pro tři velká 

náboženství. Dlouhé procházky 

mi umožňovala příjemná teplota 

20-25 stupňů Celsia. Neopomněl 

jsem však ani prohlídku Rehovotu 

a ochutnal vše, co bylo po ruce, 

včetně humusu (čtěte chumus), 

oblíbené (původně arabské) spe-

ciality. Přes počáteční obavy jsem 

nenarazil na jedinou situaci, proč 

bych se měl v Izraeli bát. Až na vět-

ší bezpečnostní prohlídky a někte-

ré odlišnosti (jako například 18le-

tý kluk v autobuse se samopalem 

v podpaží, který se vrací na víkend 

domů, povinná vojenská služba 

totiž činí pro muže tři roky a pro 

ženy dva) jsem si připadal jako 

v jakékoliv evropské zemi.

Celkově se mi v Izraeli velmi líbilo, 

za což mohla především celá rodi-

na Poratů, kteří na mě byli po ce-

lou dobu velmi hodní. Třešničkou 

na dortu byl pak můj výsledek 2, 

5 ze 4 s průměrem 2485. V po-

sledním kole jsem porazil Borise 

IZRAELSKÁ LIGA

ÚSPĚŠNÁ VÝCHODNÍ MISE

Stav tabulky po 4.kole:
Skóre Bonus body

1. Ashhod „A“ 18, 5 4 22, 5

2. Beer Sheva „A“ 16 4 20

3. Rishon Leziyon 15 3 18

4. PORAT 12, 5 2 14, 5

5. Kfar Saba 12 2 14

6. Asa Tel Aviv 12 2 14

7. Ashdod „B“ 10, 5 1 11, 5

8. Beer Sheva „B“ 10, 5 1 11, 5

9. Jerusalem 10 1 11

10. Elitzur Petach Tikwa 9 2 11

11. Hapoel Petech Tikwa 9, 5 0 9, 5

12. Holon 8, 5 1 9, 5

Tel Aviv
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Avrucha (2657), který krátce před 

naší partií vyhrál mistrovství Iz-

raele. Partie byla poměrně pěkná, 

Avruch byl navíc podle ELA můj 

dosud nejsilnější soupeř.

JIŘÍ JIRKA (2448) 
– BORIS AVRUCH (2657) 
Dámský gambit [D11]

Izraelská liga 2008

Předchozí kola byla poměrně nap-

jatá, neboť jsme hráli s týmy, se 

kterými jsme chtěli uhrát nějaké 

body. Na tým velmistrů jsme na-

stoupili v klidu pochopitelně bez 

ambic (průměr našeho týmu byl 

asi o 300 elo bodů nižší). O to víc 

nás potěšila naše těsná prohra 2, 

5-3, 5. 1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.g3 c6 

4.c4 dxc4 5.Sg2 b5 6.a4 Sb7 7.Je5 

a6 Nevím, zda se tato varianta po-

važuje pro některou stranu za hor-

ší oproti častější variantě s Jd5, 

nicméně statistika z databáze pro 

bílého nevychází moc příznivě. 

Já mám v této variantě již pár let 

připravenu poněkud zvrácenou 

novinku, kterou jsem si připravil 

po partii s Lukášem Černouškem, 

jelikož mi kompenzace za pěšce 

po normálním 8.0–0 e6 9.b3 cxb3 

10.Sb2 nepřipadala pro bílého 

dostatečná. 

8.b3 cxb3 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7+l+-zppzpp'
6p+p+-sn-+&
5+p+-sN-+-%
4P+-zP-+-+$
3+p+-+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
9.Sa3!N Se vší skromností si dám 

k tomuto tahu vykřičník a po vy-

hledání v databázi i novinku. Bílý 

tak využívá zaostalého vývinu čer-

ného, především pěšce na e7. Čer-

nému se tak poněkud komplikuje 

tah e6 a následná rošáda. I Avruch 

musel v popartiové analýze před-

nosti tohoto tahu uznat. 

9…Da5+ Do tohoto tahu černý za-

hájení odblical. Tah 9.Sa3 ho asi po-

někud překvapil, čemuž napovídal 

i spotřebovaný čas na další tah – 1 

hodina. Po zhlédnutí dalšího průbě-

hu tah 9… Da5+ pravděpodobně 

zkritizujete, neboť napadání dámy 

bude klíčovým motivem hry bílých 

fi gur. Nicméně v partii je těžké od-

hadnout, jak se dále bude vyvíjet, 

a bílý se musí sakra snažit, aby na-

sel dostatečnou kompenzaci za tři 

pěšce. Lepší je 9…bxa4 10.0–0 Jbd7 

11.Jxd7 Jxd7 (11…Dxd7 12.Jc3 c5 

13.Sxb7 Dxb7 14.Sxc5 e6 15.Jxa4 Jd7 

16.Vb1 Jxc5 17.dxc5 Vb8 18.Dd4 s ini-

ciativou pro bílého, nicméně po asi ne 

nejlepších tazích černého) 12.Jc3 Vb8 

13.Jxa4 c5 14.Sxb7 Vxb7 15.dxc5 Jf6 

16.c6 Vb5 17.Jc5 s více než dostateč-

nou kompenzací pro bílého. 

10.Jd2 bxa4 11.0–0 Db5 Například 

po 11…Jbd7 následuje smrtící 12.Jxb3 

axb3 13.Dxb3+-. 12.Jb1 Jak jsem již 

výše zmínil, tuto variantu mám při-

pravenu již pár let, avšak tak daleko 

do minulosti má paměť nesahá. Moje 

příprava na Avrucha zahrnovala jiná 

zahájení. Zatímco tah 9.Sa3 jsem 

si ještě pamatoval, další tahy mých 

analýz se kamsi vytratily, a tak to ne-

byl jen první tah, ale také poslední 

tah, který jsem si pamatoval. Snad 

jen některé motivy někde hluboko 

uloženy byly. Tah 12.Jb1 připravu-

je honbu na černou dámu s velkou 

aktivitou bílých fi gur, které by rády 

při svém tahu sebraly nějaké pěšce 

zpět. V pozici jsem však asi 40 minut 

strávil nad 12.Vb1 a ubezpečováním 

se, že 12.Jb1 je lepší. 12.Vb1 Jd5 (ji-

nak by hrozba Jxb3 znamenala pro 

černého konec) 13.Jxb3 Jc3 14.Dc2. 

Tento tah demonstruje, že pozice je 

nabitá nečekanými zvraty. (14.Jc5 

Jxd1 15.Vxb5 axb5 16.Vxd1 e6–+) 

14…Jxb1 (14…Jxe2+ 15.Kh1 axb3 

16.Vxb3 Jxd4 17.Vxb5 Jxc2 18.Vxb7 

Jxa3 19.Vd1± s hrozbou Vxb8 a Sxc6 

mat) 15.Vxb1 axb3 16.Vxb3 Da4 

(16…e6 17.Sxf8 Vxf8 18.Vxb5 axb5 

19.Sf3±) 17.Jxf7 Vg8 18.Jd6++-]. 

12…Jd5 Je těžké v této pozici čer-

nému radit. Nehledě na psycho-

logické důvody, kdy Avruch ještě 

stále se mnou chtěl vyhrát, a tak se 

mu vrátit dámou na a5 asi nechtělo. 

Já bych již však měl ambice daleko 

vyšší než prosté opakování tahů 

po 13.Jd2. Byl jsem totiž už na koni 

především díky velké spotřebě času 

mého soupeře a díky pozici, která 

mi připadala velmi zábavná. 12…

Da5 13.Jc4 Dc7 (13…Db5 14.Jb2 

c5 15.Jc3 Dd7 16.d5 e6 17.Jbxa4±) 

14.Jc3 c5 15.Sxb7 Dxb7 16.Jxa4±.

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7+l+-zppzpp'
6p+p+-+-+&
5+q+nsN-+-%
4p+-zP-+-+$
3vLp+-+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy
13.e4 Jb6 14.Sc5 Zajímavé bylo 

i 14.Jc3 Da5 15.Jxa4 Dxa4 16.Sxe7 

Db5 17.Sxf8 Vxf8 18.Va3±.

14…b2 K ničemu není ani 14…f6 

15.Jc3 Da5 16.Jxa4 Jxa4 17.Dxb3+-, 

nám již známý smrtící dvojúder. 

15.Va3 15.Va2 Tento tah sice 

vede do velice nadějné koncovky 

po 15…Db3, v ní se však výhoda 

bílého může snadno rozplynout. 

15…Db3 16.Dxb3 axb3 17.Vxb2 Ja4 

18.Vxb3 Jxc5 19.dxc5 Sc8±.

15…J6d7 15…J8d7 16.Jc3 Da5 

17.Jxa4 Jxa4 18.Jxd7 Jc3 19.Dc2±. 

16.Jc3 Da5 17.Jxa4 V tento oka-

mžik jsem se nemohl rozhodnout, 

zda sebrat na d7 či vzít nejdříve 

na a4 jako v partii. A tak jsem strávil 

velkou část svého zbývajícího času 

Jiří Jirka
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nad téměř stejnými variantami. Ně-

kteří se holt nikdy nepoučí…

17…Jxc5 18.dxc5 e6 19.Vb3 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7+l+-+pzpp'
6p+p+p+-+&
5wq-zP-sN-+-%
4N+-+P+-+$
3+R+-+-zP-#
2-zp-+-zPLzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

19…Dxa4 K mému údivu však 

přišlo 19…Dxa4, na což jsem měl 

připravené 20.Df3. Po tomto tahu 

už je prakticky konec. Po mnou 

očekávaném 19…Dc7 by přišlo 

20.Jc4 Jd7 21.Dd4+-. V této po-

zici si myslím, že bílý naprosto 

dominuje nejen kvůli skvěle po-

staveným jezdcům, ale i pro slou-

pec „b“. Za to vše má po dobrání 

na b2 jen nepodstatného pěšce 

méně. 

20.Df3 f6 21.Vxb7 Dd4 Jezdce 

nešlo brát pro mat, kdy bílá dáma 

vnikne příliš blízko k černému 

králi. 

22.Jf7 Jd7 22…Vg8 23.Db3+- 

(„Hotofsson“ je i po mém při-

praveném tahu 23.Vd1 b1D 

24.Vdxb1+-). 

23.Jxh8 0–0–0 24.Jf7 Ve8 24…

Kxb7 25.Jxd8+ Kc8 26.Jxe6+-.

25.e5 :-) 25…Dd5 26.De2 S hroz-

bou Dxa6.

26…Kxb7 27.Sxd5 exd5 28.Dxb2+ 

Kc7 29.Jd6 Vb8 30.Da3 Jxe5 

31.Dxa6 Sxd6 32.Da7+ Vb7 

33.cxd6+ Kc8 

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7wQr+-+-zpp'
6-+pzP-zp-+&
5+-+psn-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

34.Da6 K mému překvapení se 

velmistr Avruch po partii choval 

naprosto v pohodě. V naší analýze 

mě bral jako rovnocennou stranu, 

což mě přesvědčilo o jeho velkých 

nejen šachových kvalitách. 

1–0

Jiří Jirka

(Článek přetiskujeme 

s laskavým svolením 

Novoborského šachového serveru.)

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

Boris Avruch se nestačil divit.
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Hráči extraligového novoborského 

týmu tak obsadili všechny stupně 

vítězů a kromě fi nančních cen si 

odvezli i krásné vázy od Bořka Šíp-

ka a Jiřího Pačínka z novoborské 

sklárny Ajeto.

Konkurence na startovním poli byla 

silná. Z 37 účastníků bylo sedm vel-

mistrů a sedm mezinárodních mis-

trů a i mezi netitulovanými byli silní 

hráči, jako třeba člen představenstva 

ČSOB Jan Lamser, manažeři ze sku-

piny ČEZ Jiří Pačovský a Libor Kič-

mer, předseda Úřadu pro ochranu 

osobních údajů Igor Němec nebo 

předseda Šachového svazu ČR Vlas-

timil Sejkora. Turnaj, který uspo-

řádala Pražská šachová společnost 

a magistrát hlavního města Prahy 

v pražském hotelu Best Western 

Kampa, se hrál na sedm kol tempem 

15 minut plus 15 sekund za tah.

„Salo Flohra bych neváhal ozna-

čit za zakladatele pražské šachové 

školy, která se vyznačovala klidnou 

poziční hrou, malými kombinace-

mi a vybroušenou technikou. Mys-

lím, že by Salo měl z tohoto turnaje 

radost,“ řekl při vyhlášení výsledků 

velmistr Vlastimil Hort, který se 

turnaje rovněž zúčastnil a který se 

se Salo Flohrem osobně znal.

Na turnaji a na následném slav-

nostním večírku byli i další pamět-

níci tohoto fantastického šachisty, 

který se narodil 21. listopadu 1908 

v rakousko-uherském městečku 

Horodenka (dnešní západní Ukra-

jina), za první republiky žil v Pra-

ze a reprezentoval Československo 

na řadě olympiád, vyhrál mnoho 

mezinárodních turnajů a v roce 

1939 měl hrát s Aljechinem zápas 

o mistra světa a zemřel 18. červen-

ce 1983 v Moskvě. Mezi pamětníky 

byli například i spisovatel Vítěz-

slav Houška (napsal mj. knihy Nad 

šachovnicemi celého světa a Šachy 

s úsměvem) a šachový publicista 

a letecký expert Josef Maršálek. 

K turnaji vyjde turnajová brožura, 

která bude obsahovat stať o Salo 

Flohrovi od Štefana Grosse, foto-

grafi e z turnaje a ze slavnostního 

večírku a také velmistry komento-

vané partie.

Pavel Matocha

TURNAJ A VEČÍREK KE 100 LETŮM SALO FLOHRA

RAPID VYHRÁLI NOVOBORŠTÍ VELMISTŘI
pokračování ze strany 1

Velmistr Vlastimil Hort ve velmi dlouhé partii udolal IM Petra Piska.

GM David Navara
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VIKTOR LÁZNIČKA (2598) 
–CVEK ROBERT (2531)
Katalánská hra [E06]

Rapid turnaj 

ke 100 letům Salo Flohra 

Praha 2008

Komentuje: GM Robert Cvek

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Jf3 Sb4+ 

5.Sd2 Se7 6.Sg2 0–0 7.0–0 c6 8.Dc2 

b6 9.Sf4 Sa6 10.b3 Jbd7 11.Vd1 

Vc8 12.Jc3 Jh5 (12…De8!?) 

13.Sc1 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+nvlpzpp'
6lzpp+p+-+&
5+-+p+-+n%
4-+PzP-+-+$
3+PsN-+NzP-#
2P+Q+PzPLzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
13…f5!? Viktor je velmi silný hlav-

ně v ucelených strategických po-

zicích, proto jsem se rozhodl hrát 

ostřeji, než jsem zvyklý. 

14.a4 dxc4?! Zřejmě novinka, ale 

pochybného rázu. Bílý bude mít 

více než dobrou kompenzaci. Na 

druhé straně Viktor je právě ten 

šachista, který má raději pěšce 

více než méně… Hrává se nejčas-

těji 14…Sb4. 

15.Jd2 c5 (15…cxb3!?).

16.d5! Správná reakce. 

16…cxb3 17.Jxb3 e5?! Černí pěšci 

vypadají nebezpečně, ale je to bílý, 

kdo má převahu. 17…Sc4 bylo zřej-

mě lepší, ale kdo mohl očekávat 

tak drtivý nástup bílých fi gur? 

18.d6 Sg5 19.Jd5! Velmi silné. 

Nyní bylo nutné hrát „ještě os-

třeji než jsem zamýšlel“ – což mě 

zneklidňovalo, neboť jsem spíše 

pozičním hráčem, který je lenivý 

něco počítat. Po 19.Sf3?! c4! se čer-

ný nemusí ničeho obávat. 

19…f4 20.a5! Intuitivně velmi sil-

né, ale s následujícím tahem jde 

o špatnou koncepci. 20.g4!? už 

vede k zisku kvality, ale po 20…Jhf6 

21.Je7+ Kh8 22.Jxc8 Sxc8 23.h3 má 

sice bílý materiální převahu a stojí 

lépe… Jenže má také oslabené krá-

lovské křídlo a černých fi gurek je 

všude spousty. 20.Sf3!? Tento tah 

je nyní velmi jedovatý a bílý by si 

uchoval převahu, například po ta-

zích: 20…g6 21.Jc7! Vxc7 22.dxc7 

Dxc7 23.a5!. Viktor po partii na-

vrhoval prozaické 20.Jc7 Vxc7 

21.dxc7 Dxc7 22.a5; a skutečně má 

bílý lepší pozici a černého čeká ne-

lehký boj, byť dva pěšci jsou dva 

pěšci. 

20…c4 Po 20…b5 21.Jc7 Vxc7 

22.dxc7 Dxc7 není černému co 

závidět.

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+n+-zpp'
6lzp-zP-+-+&
5zP-+Nzp-vln%
4-+p+-zp-+$
3+N+-+-zP-#
2-+Q+PzPLzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
21.Jc7? Docela rychle zahráno 

– a chyba! Bílý měl ještě chvíli dr-

žet napětí pomocí 21.Jd2! a černý 

by měl velké problémy, což do-

kazují tyto varianty: 21.Jd2! fxg3 

(21…Jc5 22.axb6! axb6 23.Je4! se 

černému pozice za chvíli rozpad-

ne) 22.hxg3 b5 (22…bxa5 23.Je4 

je rovněž špatné) 23.Je4! Sxc1 

Velmistři Viktor Láznička (vlevo) a Robert Cvek. Za nimi na první šachovnici trenér české 
reprezentace IM Michal Konopka (vlevo) a velmistr Zbyněk Hráček.
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24.Je7+ Kh8 25.Vaxc1 je pozice bí-

lého dominantní. 

21…cxb3 22.Dxb3+ Kh8 23.Jxa6 

To se zamlouvalo Viktorovi více, 

černá pozice už nemá takovou dy-

namiku, ale začnou se objevovat 

různé taktické kejkle, využívající 

slabosti pole f2. 

23…fxg3 24.hxg3 Sxc1 25.Vaxc1 

Df6 26.Df3 Po 26.Sf3 Vxc1 27.Vxc1 

přijde velmi silné 27…e4! a jeli-

kož po 28.Sxh5 Dxf2+ 29.Kh1 má 

černý v zásobě ještě úder 29…

Jf6!, bude bílý vděčen za remízu 

po případném 30.d7 Jxh5 31.Vc8 

Df1+ 32.Kh2 Dxe2+ 33.Kh3 Df1+ 

34.Kh2 Df2+ atd. 

26…Vxc1 27.Vxc1 Dh6 28.Da3 

Kryje věž a pěšce d6. 

28…Jhf6 S úmyslem Jg4 a prohnat 

bílého monarchu.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-+n+-zpp'
6Nzp-zP-sn-wq&
5zP-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3wQ-+-+-zP-#
2-+-+PzPL+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

29.De3!? Po partii u oběda mi Vik-

tor říkal, že měl zahrát Vc7, že 

po Jg4 tam stejně nic (asi) není. 

Ale nechtělo se mu to počítat, na-

víc času bylo také málo. Podívej-

me se tedy, zda měl Viktor pravdu. 

29.Vc7 Jg4 (29…Dd2!? černý totiž 

vůbec Jg4 hrát nemusí… po tomto 

dloubnutí má minimálně rovné 

šance) 30.Vxd7 Dh2+ 31.Kf1 Vxf2+ 

32.Ke1 Dg1+ 33.Kd2 Vf8 vypadá 

zajímavě a je to spíše bílý, kdo 

v rychlém tempu má větší šanci 

udělat chybu. 

29…Dxe3 30.fxe3 bxa5 31.Vc7 h5! 

Intuitivní okno + kontrola pole g4. 

32.Vxa7 Vd8 33.Jc7 Jb6 Někdy 

v tomto momentu jsem nabídl Vik-

torovi remízu. Věděl jsem, že mám 

o něco lepší koncovku, ale s pár 

minutami jsem nechtěl tahat čerta 

(Viktora :)) za rohy… Jenže Viktor 

to odmítl! 

34.Jb5 Jc4 35.Va8 Vxa8 36.Sxa8 

a4 37.Sc6? (37.Se4) 

37…a3? (37…Jxd6) 

38.d7 Jxd7 39.Jxa3 Jxa3 40.Sxd7 

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

40…g6! Bílého čeká boj o holý ži-

vot. Další plán černého je zaktivi-

zovat si krále, vytvořit si volného 

pěšce a bílého „uskákat“ jezdcem. 

Na malém prostoru je jezdec vel-

ký prevít.Viktor doufal v trik: 40…

Kh7 41.Sf5+ Kh6 42.Sd3. 

41.Kf2 Jc4 42.Se6 Jd6 43.Sd5 Kg7 

44.Kf3 Kf6 45.Sc6 Kf5 46.Sa4 Kg5 

47.Sc2 Aha, takže h4 nemohu, tak 

to udělám jinak: 

47…Kh6 48.Sb3 g5 49.Se6 (49.

e4!?) 

49…g4+ 50.Kg2 Kg5 51.Kf2 Je4+ 

Přichází fáze „uskákání“ jezdcem. 

52.Kg2 Jc3 53.Kf1 (53.Kf2 Jd1+) 

53…h4 54.gxh4+ Kxh4 55.Ke1 Je4 

56.Sd5 Jf6 S dalším Kg3 a Kh2. 

0–1Turnaj se konal v krásných prostorách hotelu BW Kampa, který patří do sítě EuroAgentur.

Vítěz turnaje Robert Cvek
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KALENDÁRIUM
9. 1. – 16. 1. 2009 

Praha. Open Praha 2009. První ze 

série Czech Tour. Dva FIDE openy, 

jeden s možností splnění normy 

IM. Doprovodné turnaje v rapid 

šachu a bleskovém šachu. 

AVE-KONTAKT, s. r. o.

tel.: 466 535 200, 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

10. 1. 2009 

Praha. Přebor juniorů do 18 a 20 let. 

Tempo 1. kolo 2 x 25 minut, 2.-4. kolo: 

2x60 minut. 

Antonín Ambrož

antonambroz@seznam.cz

www.kmpss.cz 

10. 1. 2009 

Kouřim. Kouřim Open 2009. Tur-

naj mládeže v rapid šachu (nar. 

1. 1. 1994 a mladší). Švýcarský 

systém na 7 kol, 2 x 20 minut 

na partii.

Jula Bug, tel. 724 006 815

jbug@fi des.cz

Jan Fiala. tel. 728 923 755

j-fi ala@seznam.cz

www.kostelec.estranky.cz 

10. 1. 2009 

Extraliga České republiky – 5. kolo. 

RC Sport Pardubice

 – Space „Poštovní spořitelna“

ŠK SK Zlín

 – A64 VALOZ Grygov

ŠK Mahrla Praha

 – TJ Bohemians Praha

Beskydská šach. škola Frýdek-Místek

  – ŠK GEOFIN Ostrava

TŽ Třinec A

 – TŽ Třinec B 

ŠK Zikuda Turnov

 – 1. Novoborský ŠK. 

11. 1. 1941 

Emanuel Lasker 
Ve věku sedmde-

sáti dvou let umí-

rá v New Yorku 

druhý mistr světa 

Emanuel Lasker.

12. 1. 2009 

Vlastimil Hort  
Šedesáté páté 

narozeniny osla-

ví reprezentant 

Československa 

a účastník zápasů 

kandidátů, velmis-

tr Vlastimil Hort.

14. 1. 2009

Sto pěti let by se dožil mistr UJČS, 

mezinárodní mistr, přeborník Čes-

koslovenska z roku 1948, trenér 

a šachový publicista Emil Richter.

16. 1. 2009

Eva Repková  
Třicáté čtvrté na-

rozeniny oslaví 

reprezentantka 

Československa 

a Slovenska, me-

zinárodní mistry-

ně Eva Repková.

16. 1. - 1. 2. 2009 

Wijk aan Zee. CORUS 2009. Tři 

uzavřené turnaje a FIDE open. 

V nejsilnějším turnaji bude v krát-

ké době podruhé za sebou bojovat 

v té nejlepší společnosti velmis-

tr Movsesjan, B-turnaj proběhne 

za účasti velmistra Davida Navary. 

www.coruschess.com

17. 1. 2009 

Praha. XII. Ročník turnaje v rapid 

šachu mládeže Velká cena Lib-

ně. Děvčata a chlapci narození 

1. 1. 1990 a mladší. 7 kol švýcar-

ským systémem, tempo 2x25 mi-

nut na partii. 

Mgr. Václav Klaus

tel.: 284 841 031

klaus@porg.cz 

17. 1. 2009

M. Čiburdanidzeová 
Osmačtyřiceti let 

se dožívá exmis-

tryně světa v ša-

chu a stále jedna 

z nejsilnějších 

šachistek světa, 

Gruzínka Maja 

Čiburdanidzeová.

17. 1. 2009

Robert Fischer  
Před rokem ze-

mřel v islandském 

Reykjavíku jede-

náctý mistr světa 

v šachu a možná 

nejpopulár ně j -

ší šachista všech 

dob Robert James 

Fischer.

17. 1. – 24. 1. 2009 

Mariánské Lázně. OPEN Marián-

ské Lázně.Open FIDE, uzavřený 

velmistrovský turnaj, uzavře-

ný mistrovský turnaj, open tur-

naj v rapid šachu a bleskovém 

šachu. 

AVE-KONTAKT, s. r. o.

tel.: 466 535 200, 

608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net
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