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Šachy mohou být i tý-

movou hrou a slabší vý-

kony jednotlivců nemu-

sí pro celkový výsledek 

soutěže znamenat vů-

bec nic. O tom přesvěd-

čili šachisté Ruska, když 

i přes špatný výkon Ale-

xandra Morozeviče zís-

kali v turecké Burse titul 

mistrů světa.

Pokračování na straně 7

ŠACHOVÉ OBRAZY

A. Kostenjuková

Šachy a ženská 

krása na malíř-

ském plátně je 

pro oko nejen 

milovníka krá-

lovské hry veli-

ce lákavé spoje-

ní. To velice dob-

ře ví i mistryně světa Alexandra 

Kostenjuková a její přítel, peru-

ánský malíř Anibal Lopez Lenci, 

jehož nejnovější obrazy Alexan-

dra prezentuje na svém interneto-

vém blogu www.chessblog.com. 

Kromě hádanky spojené s ob-

razem dvou známých šachistek 

měřících své síly na černobílém 

schodišti zde naleznete i odkaz 

na autorovu stránku s dalšími ob-

razy předních světových hráček, 

kde je kromě samotné Kostenju-

kové k vidění i hezký obraz Nata-

lie Pogoninové a dalších hráček. 

www.chesspics.com

S CARLSENEM V MAROKU

Garri Kasparov

Další z ostře sledo-

vaných seancí Nej-

lepšího s Geniálním 

proběhla před za-

hájením prvního le-

tošního superturna-

je ve Wijk aan Zee 

v Maroku. Po skon-

čení své přípravy sehráli aktuální 

světová jednička, velmistr Magnus 

Carlsen a jeho trenér, jeden z nejlep-

ších šachistů všech dob Garri Kaspa-

rov simultánky proti místním klubo-

vým hráčům. Nehledě na to, že mno-

ho ze zúčastněných se může pyšnit 

ratingem přes 2000 bodů, byly vý-

sledky zcela jasně ve prospěch dua 

Carlsen-Kasparov. Magnus Carlsen 

zvítězil v devatenácti partií a pouze 

s jedním ze svých soupeřů se roze-

šel smírně. Ještě pádnější ruku měl 

ruský šampion který, jak je ostatně 

jeho dobrým zvykem, pobil všech 

dvacet soupeřů. 
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MS DRUŽSTEV

RUSKO SE VRACÍ NA TRŮN

SPOR O ELO

„SOUDÍME SE, 
SOUDÍME SE…“

„Někteří mladí 

šachisté udělají 

pro vítězství co-

koli,“ říkal vel-

mistr Hort při 

jedné ze svých 

nedávných náv-

štěv České re-

publiky. „Bod a ELO jsou jejich 

hlavní životním smyslem a bož-

stvem.“ Že je tento přístup vlastní 

nejenom šachovému mládí, se-

znal v minulém týdnu i pražský 

městský soud, který musel řešit 

spor šachistů o jejich postavení 

na ELO – listině. Sedmasedmde-

sátiletý Rudolf Kaiser pyšnící se 

ratingem 1949 bodů žaloval svůj 

oddíl ŠK Smíchov, že do listiny 

osobních koefi cientů započítal 

také přátelský turnaj, a tím zapří-

činil pád jeho ratingu o celých 

pětadvacet bodů. „Jsem naprosto 

přesvědčen, že se jednalo o spor-

tovní podvod, a to proto, aby ně-

kteří funkcionáři ŠK Smíchov zís-

kali ELO body,“ tvrdil u soudu 

podle Lidových novin pan Kaiser. 

Požadované omluvy a anulování 

výsledků turnaje se však od své-

ho oddílu nakonec nedočkal, 

když soudkyně Jaroslava Lobot-

ková jeho žalobu zamítla. „Pravo-

moc přidělování bodů v šacho-

vých turnajích jde úplně mimo 

soud,“ řekla v odůvodnění rezo-

lutně Lobotková. 
Lídr týmu a úřadující ruský přeborník Alexandr Griščuk

http://www.chesspics.com/index.php?e=108
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NENÍ DÍTĚ POČÍTAČE 

Sergej Karjakin

„Rozhodně nejsem 

dítě počítače, jak 

mě mnozí nazýva-

jí,“ říká nedávno 

dvacetiletý velmis-

tr Sergej Karjakin. 

„Je to asi nejčastější 

mýtus o mé osobě, 

se kterým se setkávám. Skutečnost 

je přesně opačná, jsem a vždycky 

jsem byl hlavně praktikem,“ dodá-

vá a zároveň přiznává, že jednou 

z jeho největších šachových váš-

ní jsou studie. „Řešení studií mně 

přináší ohromnou radost a uspo-

kojení. Je to mnohem zajímavěj-

ší a zábavnější než sedět u počíta-

če a procházet si teorii.“ Velmistr 

Karjakin si není jistý, jestli má ře-

šení studií nějaký praktický dopad 

na šachistovu výkonnost, ale při-

znává, že jemu osobně studie po-

máhají zlepšit propočet variant. 

„Rozhodně bych mladým šachis-

tům doporučil, aby netrávili hodi-

ny před monitorem počítače a sna-

žili se na všechno přijít vlastní hla-

vou. Čtěte šachové knihy, pracujte 

nad šachovnicí a teprve poté svo-

je závěry prověřte šachovým pro-

gramem.“ 

NA NETU S NÍM NEHRAJÍ

Ilja Nižnik

„Všiml jsem si, že 

mnozí známí vel-

mistři neriskují si 

se mnou na Inter-

netu zahrát,“ říká 

ukrajinské zázrač-

né dítě Ilja Niž-

nik v rozhovo-

ru pro server www.facts.kiev.ua. 

„Je možné, že se bojí porážky, ale 

stejně tak je možné, že prostě je-

nom nechtějí odkrývat svoji do-

mácí přípravu,“ uvažuje třináctile-

tý Ilja Nižnik přiznávající, že loni 

v dubnu odehrál na internetu dvě 

přátelské partie s Ruslanem Pono-

marjovem a v jedné z nich překva-

pivě lehce zvítězil. Mladý meziná-

rodní mistr zároveň přiznává, že 

stejně jako mnoho dalších šachis-

tů věří, že mu mohou úspěch při-

nést i různé rituály. „Když vyhra-

ji, tak se snažím chodit na partii 

stále stejnou cestou, neměním ví-

těznou propisku nebo vítězné ob-

lečení. Má to ovšem pochopitel-

ně svoje omezení. Oblečení, když 

je špinavé, prostě vyměnit musíte, 

a když se moje oblíbená, vítězná 

cesta opravuje, rozhodně se nebu-

du brodit přes staveniště,“ usmívá 

se mladý Ukrajinec.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Pavel Šimáček  
M e z i n á r o d n í 

mistr Pavel Šimá-

ček se po čtvr-

tém kole uzavře-

ného velmistrov-

ského turnaje hra-

ného v rámci fes-

tivalu Open Ma-

riánské Lázně se třemi body dělí 

o první místo společně s maďar-

ským IM Richardem Rapportem. 

Oba hráči v dosavadním prů-

běhu vyhráli dvě partie a stej-

ný počet her přivedli ke smírné-

mu konci. O třetí místo se s půl-

bodovou ztrátou na vedoucí pár 

dělí velmistr Marek Vokáč a Po-

lák Dominik Orzech. Kompletní 

výsledky jsou k dispozici na ad-

rese www.czechtour.net

BLICKY
Blicáte dobře, blicáte rádi? Chce-

te poměřit svoje dovednosti 

s těmi nejlepšími světovými ša-

chisty? Žádný problém! FIDE pro 

vás má dobrou zprávu. V průbě-

hu tradičního „superopenu“ hra-

ného v únoru v Moskvě pod ná-

zvem Aerofl ot Open proběh-

ne 18. února také turnaj v bles-

kovém šachu, který je zároveň 

kvalifi kací na mistrovství světa 

v bleskovém šachu hrané v lis-

topadu po skončení tradičního 

memoriálu Michaila Tala. A prá-

vě na účast na únorové moskev-

ské kvalifi kaci uspořádala šacho-

vá federace kvalifi kaci přístup-

nou všem hráčům na celém svě-

tě. Kvalifi kační turnaje na serve-

ru www.playchess.com byly za-

hájeny 19. ledna a kvalifi kace po-

trvá až do 28. ledna.. Hraje se 

bude tempem 3 minuty na partii 

+ 2 sekundy přídavku za každý 

provedený tah a pro první tři fi -

nalisty jsou připraveny místa 

v moskevské kvalifi kaci mistrov-

ství světa včetně letenek a plně 

hrazeného pobytu. Podrobnosti 

na adrese: www.chessbase.com

NOVOROČNÍ SOUTĚŽ
Milí čtenáři, v prvním letošním 

čísle jsme se ptali, kolik čísel Ša-

chového týdníku bylo dosud vy-

dáno. Soutěž proběhla v jubilej-

ním 150. čísle, správná odpověď 

tedy byla d) 149. Většina došlých 

odpovědí byla správná. Převa-

žovaly samozřejmě odpovědi 

z České republiky, do soutěže se 

ale zapojili i čtenáři ze Sloven-

ska. Jako odměnu jste nejčastě-

ji žádali Deset pozoruhodných 

partií Borise Gelfanda. Počítač 

vylosoval tyto čtyři výherce: 

Tomáš Korda

Horažďovice

(Deset pozoruhodných partií 

Borise Gelfanda)

Tomáš Kožuch

Sušice

(Deset pozoruhodných partií 

Borise Gelfanda) 

Vladimír Škreňo

Roman Krčil

Praha 

(Salo Flohr: Měl jsem bojovat)

Soutěže se zúčastnila řada čte-

nářů, kteří se na našich strán-

kách jako odběratelé Šachové-

ho týdeníku vůbec neregistro-

vali. Což je dobrá příležitost 

připomenout, že k odběru Ša-

chového týdeníku se můžete 

přihlásit zde: 

WWW.PRAGUECHESS.CZ

Výhercům blahopřejeme, všem, 

kteří se soutěže zúčastnili, dě-

kujeme. Zvlášť chceme poděko-

vat za některé milé novoroční 

pozdravy a přání, potěšily nás. 

Aleš Kubeczka 

http://www.czechtour.net/cz/novinky/
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=6053
http://www.praguechess.cz/sachovy_tydenik.php
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Největší a nejsilnější. To jsou his-

torické přívlastky patřící k letoš-

nímu ročníku prvního domácí-

ho turnaje série CZECH TOUR 

2009/2010, který o víkendu skon-

čil v Praze. Osm velmistrů, sedm-

náct mezinárodních mistrů a do-

statek držitelů titulu mistra FIDE 

ve stotřicetičlenném startovním 

poli, to je strohý výčet síly turna-

je, kterou se podařilo jeho pořa-

datelům svolat do sněhem zapa-

dané Prahy. První příčku si nako-

nec v devítikolovém turnaji vybo-

joval ruský velmistr Vjačeslav Za-

charcov (2562), který jako jediný 

ze všech hráčů získal sedm bodů. 

O umístění na druhém až desá-

tém místě muselo rozhodnout po-

mocné hodnocení, které bylo nej-

laskavější k Ukrajinci Vladimi-

ru Malanjukovi (2573) a našemu 

mezinárodnímu mistrovi Davido-

vi Kaňovskému (2471).

„Domnívám se, že jednou z hlav-

ních příčin velkého počtu účast-

níků je, že TOP HOTEL Praha na-

bízí velice příjemné podmínky 

pro účastníky – reprezentativní hra-

cí sál, samostatnou místnost pro 

analýzu a pokoje v různých kate-

goriích za rozumnou cenu,“ odpo-

vídá na otázku Šachového týdeníku 

ohledně letošního obsazení turna-

je jeho ředitel Jan Mazuch a připo-

míná, že nárůst úrovně turnaje byl 

započat již v loňském roce. „V ne-

poslední řadě sehrála roli i pro nás 

příjemná shoda šťastných náhod 

a okolností,“ odpovídá Jan Mazuch 

mírně tajemně. 

Pražský open proběhl prakticky 

bez jediného zádrhele a tak jedi-

nou skutečností, na kterou si po-

řadatelé a pravděpodobně i hráči 

mohou postěžovat je to, že se ni-

komu z účastníků hlavního tur-

naje nepodařilo splnit velmistrov-

skou normu. „David Kaňovský k ní 

měl opravdu blízko,“ konstatuje 

Jan Mazuch při zpětném pohledu 

na průběh turnaje. „Chyběla mu 

k ní jediná půlka.“  

Nejmenší možný odstup od nej-

vyšší normy v šachové říši může 

naštvat, a tak jsme se na názor 

na průběh turnaje zeptali i již zmí-

něného nejlepšího Čecha v tur-

najové tabulce. Nedala se ta půl-

ka někde vydolovat? Nebyly na to 

pozice? „To se dost těžko hodno-

tí,“ říká David Kaňovský na úvod 

našeho rozhovoru. „V šestém kole 

jsem mohl bílými víc dusit velmis-

tra Malanjuka, kdybych našel sil-

ný tah 19.Vd4!. Ovšem jestli by se 

mi podařilo vyhrát, to je ve hvěz-

dách. V sedmém kole jsem tak tro-

chu smolně prohrál s GM Zachar-

covem, to si ovšem nevyčítám.“ 

Za rozhodující partii pro vývoj tur-

naje a svoji velmistrovskou nor-

mu pak David označuje partii po-

sledního kola. „Stál jsem v ní celou 

dobu lépe, ale můj soupeř se velmi 

houževnatě a dobře bránil,“ říká 

a k dramatickému průběhu par-

tie dále dodává: „V jeden moment 

jsem sice asi mohl vyhrát, to bylo 

ovšem již na půlminutě a pěkný 

taktický obrat jsem neviděl. Těsně 

před koncem navíc soupeř mohl 

dokonce vyhrát, za remízu tak 

mohu být ještě rád.“

A právě tuto rozhodující partii, 

která mu mohla přinést normu vel-

mistra, pro čtenáře Šachového tý-

deníku IM Kaňovský také okomen-

toval.

DAVID KAŇOVSKÝ (2471) 
– SINIŠA DRAŽIČ (2540) 
Sicilská obrana [B96]

OPEN Praha 2010 

Komentuje: IM David Kaňovský

1.e4 c5 Přestože jsem v posledním 

kole musel s GM Dražičem k zis-

ku normy zvítězit, moje příprava 

na partii probíhala asi dvě minu-

ty. Zjistil jsem, že soupeř proti e4 

hraje opravdu všechno, tak jsem si 

prostě řekl, že půjdu k partii s čis-

tou hlavou a něco si prostě zahra-

jeme. Volba sicilské mne proto cel-

kem potěšila. 

2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 

5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Jc6 8.Jxc6 

bxc6 9.Df3 d5 Možná je přesněj-

ší pořadí tahů nejdříve 9…Se7, kdo 

ví. 

10.0–0–0 Teď má totiž bílý mož-

nost zahrát 10.e5!?, čímž vynu-

tí oslabení královského křídla čer-

ného po 10…h6 11.Sh4 g5 a pozi-

ce po 12.Sf2 by se mohla hrát pří-

jemněji bílému. Já jsem se ovšem 

rozhodl pokračovat „klasicky“.

(Naopak silně se mi při partii ne-

zamlouvalo 12.fxg5 Jd7 13.Dh5, 

kde černý může obětovat kvalitu 

13…hxg5!? 14.Dxh8 gxh4 15.0–0–0 

Vb8© s krásnou kompenzací, čer-

ná pole jsou plně pod kontrolou 

černého a jakmile padne e5 pěšec, 

OPEN PRAHA

HISTORICKÉ TABULKY PŘEPSÁNY

Konečné pořadí – OPEN
1. Zacharcov, Vjačeslav RUS (2562) 7

2. Malanjuk, Vladimir UKR (2573) 6,5

3. Kaňovský, David CZE (2471) 6,5

4. Maslak, Konstantin RUS (2571) 6,5

5. Ivanov, Alexej RUS (2405) 6,5

6. Dražič, Siniša SRB (2540) 6,5

7. Jacenko, Alexej RUS (2468) 6,5

8. Grabarczyk, Miroslav POL (2475) 6,5

9. Danielsen, Henrik ISL (2495) 6,5

10. Kulhánek, Tomáš CZE (2441) 6,5

Vítězný Rus Vjačeslav Zacharcov
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bude černé centrum připraveno 

k velkému náporu.). 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+p+psn-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-+PzP-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

10…Se7 11.Sd3 h6 12.Sh4 0–0 

13.g4 Myslím si, že tento tah je lo-

gickou reakcí na tah h6. 13…Jxe4 

Černý rychle mění nějaké fi gury, 

Rybka se sice bílého útoku nebojí, 

ale to proto, že jí chybí lidský pud 

sebezáchovy. 

14.Sxe7 Dxe7 15.Jxe4 dxe4 

16.Dxe4 g6 17.h4 Okamžité 17.f5 

není dobré pro 17…Dg5+ 18.Kb1 

exf5 a černý je naprosto v pohodě. 

17…Sb7 18.f5 c5 Černý musí ode-

vzdat fi guru, jinak by byl bílý 

útok příliš silný a drtivý. 19.f6 

Dxf6 20.Dxb7 Vab8 21.De4 Mož-

né byly i jiné ústupy dámy, já jsem 

ji chtěl co nejdříve vrátit tak říka-

jíc „domů“ a také co nejrychleji 

zabrzdit případnou iniciativu čer-

ného. 

21…Vb4 22.De3 Dxb2+ 23.Kd2 

Vxg4 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+p+-'
6p+-+p+pzp&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+rzP$
3+-+LwQ-+-#
2PwqPmK-+-+"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

24.Vdg1 Do této pozice jsem smě-

řoval při tahu 18.f5. Černý má 

za fi guru tři pěšce, materiálně je 

situace tedy vyrovnaná. Já ovšem 

v takovýchto pozicích věřím více 

fi guře než pěšcům, tudíž jsem bí-

lou pozici hodnotil jako perspek-

tivnější. Bílý král je sice oslabe-

ný, ale černému chybí lehké fi gu-

ry, aby toho využil. 

24…Db4+ 25.Ke2 h5 26.a3 Da4 

27.Dxc5 Vd8 Po 27…e5 jsem pláno-

val profylaktické 28.Kd2!? 28.De3 

Vdd4 29.Vxg4 Vxg4 

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

30.Vg1 Černá věž se mi zdála moc 

silná, proto jsem se rozhodl ji vy-

měnit. V úvahu však přicházelo 

30.Vb1!?, on je totiž i černý král 

poměrně oslabený. 

30…Vxg1 31.Dxg1 31…Dxa3 Par-

tie přešla do nové fáze, po výmě-

ně věží sice vzrostla síla černých 

pěšců, nicméně já jsem pro změnu 

věřil rychlosti a síle svého volného 

c-pěšce. 32.Dd4 To je asi nejlepší 

pole pro bílou dámu. 

32…a5 33.Kf3 Někde v tuto chvíli 

mě napadla myšlenka, že bych tře-

ba někdy prošel králem na h6 a dal 

mat, což se ovšem nikdy nemůže 

podařit. V úvahu přicházelo napří-

klad 33.Sb5, aby černý pěšec ne-

mohl postupovat dopředu. 

33…De7 34.c4 a4 35.c5 a3 36.Sc4 

Db7+ 37.Ke3 Da8 Silnější bylo 

okamžité 37…Dg2! a bílý asi nemá 

nic lepšího než věčný šach. 

38.Sa2 Dg2 39.Dc4 Dc6 40.Kd2 

Kf8 41.Kc3 

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

41…g5! Právě včas černý znovu 

zahajuje protihru, kdyby bílý sti-

hl zahrát Kb4, stál by již skoro 

na výhru. 

42.hxg5 h4 43.Dd4 h3 44.Kb4 Dg2 

Během několika málo tahů partie 

opět silně změnila ráz a s pár mi-

nutami na hodinách je najednou 

v pozici spoustu taktiky. Dva kraj-

ní černí pěšci jsou pekelně rychlí. 

45.Dh8+ Po 45.Dd8+ Kg7 46.Df6+ 

Kg8 47.g6 černý remizuje pomocí 

47…Db2+ 48.Dxb2 axb2 49.c6 h2 

50.c7 h1D 51.c8D+= 

45…Ke7 46.Df6+ Ke8 

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

47.Dh8+ Už v této chvíli bylo po-

měrně šancovní 47.g6!?, ale čer-

ný remizuje po 47…Dxa2 (Po 47…

Dxg6 48.Dh8+ by musel černý 

král uhýbat velmi přesně: 48…

IM David Kaňovský
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Ke7 (48…Kd7 49.Dd4+ Ke7 (49…

Ke8?? 50.c6+-) 50.Dh4+ přechá-

zí do varianty výše) 49.Dh4+ 

Kd7 (49…Df6? 50.Dxh3±; 49…

Ke8? 50.Dxh3 De4+ 51.Kxa3 Dd4 

52.Dh5+-) 50.Dxh3 De4+ 51.Kxa3 

Dd4=) 48.Dxf7+ Kd8 49.g7 Db2+= 

a bílý král se nemá kde schovat. 

47…Kd7 48.Dd4+ 

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

48…Kc8? 48…Ke8= 

49.Dh8+? A v tento jediný mo-

ment jsem měl normu skutečně 

na dosah ruky, stačilo právě teď 

zahrát 49.g6! Tento tah jsem o pár 

tahů dříve měl na paměti, v této 

konkrétní chvíli mne však bohužel 

nenapadl. Největší šance na obra-

nu by měl černý po 49…h2 a) 49…

Dxg6 50.c6!+- je okamžitě konec.; 

b) 49…Dxa2 50.g7+- a oproti tahu 

47.g6!? z varianty výše stojí bílá 

dáma na d4 a nikoli na g7, což je 

obrovský rozdíl.(50.gxf7+-) ; c) 

Počítačové 49…e5!? by černý fakt 

nezahrál, nejsilnější pak je (nej-

spíš) 50.Dd3!+-; 50.gxf7, ovšem 

pozice po 50…Db7+ 51.Kc4 Dxf7 

52.Dh8+ Kb7 53.Dxh2+- vyhlíží 

pro bílého již velmi nadějně. 

49…Kb7 50.Kxa3 h2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-wQ(
7+k+-+p+-'
6-+-+p+-+&
5+-zP-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3mK-+-+-+-#
2L+-+-+qzp"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

51.De8? A tady jsem pro změnu 

s poslední vteřinou na hodinách 

zachyboval já. Cítil jsem, že správ-

ným tahem je 51.c6+!, z nějaké-

ho důvodu jsem ho nakonec ne-

zahrál, což mohlo znamenat vel-

mi hořký konec boje o normu. 

51…Kc7 52.De5+ Kxc6 53.Dc3+= 

51…Df3+? Naštěstí soupeř chy-

bu oplácí. Po 51…Dg3+! 52.Sb3 

h1D–+ by dvě černé dámy ovláda-

ly dvě diagonály a bílá dáma by 

si mohla dát pouze pár šachů ze 

msty. 

52.Sb3= h1D 53.Dd7+ Takto černé 

dámy ovládají pouze jednu diago-

nálu, což nestačí. 53…Ka8 54.Dd8+ 

Ka7 55.Db6+ Ka8 56.Dd8+ 

Kb7 57.Dd7+ Ka6 58.Da4+ Kb7 

59.Dd7+ Ka8 60.Dd8+ 

1/2

Celkově ale nad skončeným tur-

najem Kaňovský hůl neláme. Na-

opak. „Průběh turnaje hodnotím 

vysoce pozitivně. Po „výprasku“ 

v Litomyšli se mi podařilo sehrát 

opravdu dobrý turnaj, a to přede-

vším po herní stránce. O výsledku 

určitě rozhodlo více faktorů, nejví-

ce bych asi vyzdvihl vůli po zisku 

další normy.“ 

Jana Mazucha jsme se zeptali 

i na budoucnost razantně se roz-

růstajícího seriálu Czech Tour, po-

tažmo na jeho budoucnost nejbliž-

ší, festival v Mariánských Lázních, 

kde jsou na programu čtyři uza-

vřené turnaje, z nichž jeden bude 

velmistrovský a v dalších třech se 

bude bojovat o titul mezinárod-

ního mistra a zároveň s nimi se 

mohou řadoví šachisté také těšit 

na tradiční FIDE OPEN, který má 

ve své historii hodně zajímavá jmé-

na. „Před osmi lety v openu obsa-

dila desáté místo současná hvězda 

světového šachu Magnus Carlsen,“ 

uvádí Jan Mazuch a přiznává, že 

pravděpodobnost, že mezi účast-

níky je podobná budoucí osob-

nost není sice moc velká, ale ani 

to podle něho nelze vyloučit. „Na-

víc Mariánky jsou přímo ideálním 

místem pro relaxaci a myslím si, 

že jsou hezčí v zimě než v létě. Je-

jich nadmořská výška je vyšší než 

centrum Pece pod Sněžkou,“ do-

dává ředitel populárního seriálu.

A jeho seriál se letos dočká jedné 

zásadní změny. CZECH TOUR se 

podívá do zahraničí. „Hlavní no-

vinkou jubilejního desátého roč-

níku bude turnaj na Slunečním 

pobřeží v Bulharsku,“ poodhalu-

je roušku tajemství Jan Mazuch. 

„Jedná se o tradiční turnaj, které-

ho se mí kolegové zúčastňují již tři 

roky a v létě jsem měl i já tu mož-

nost a moc se mi tam líbilo. S po-

řadateli jsme se domluvili na úzké 

spolupráci a letošní ročník bude-

me dělat společně.“ Kromě šacho-

vě lákavého prostředí, které Bul-

harsko nabízí, vidí pardubický or-

ganizátor šachových turnajů i další 

možná lákadla. „Pobytové náklady 

jsou v Bulharsku pro nás velice pří-

jemné, v řadě restaurací mají pivo 

za 13 (slovy třináct!) korun a na-

víc v restauraci vedle turnajového 

sálu mají navíc šachisté slevu třicet 

procent. Věříme, že se nám podaří 

i letos pro zájemce zajistit levné le-

tenky.“ Czech Tour by se ale v roce 

2010 rozrůstá pouze do zahrani-

čí. Je pravděpodobné, že se domá-

cí část seriálu rozroste ještě o dal-

ší dvě města. „Poprvé připravuje-

me také turnaj v hotelu Černigov 

v Hradci Králové a doufáme, že se 

nám podaří uskutečnit jeden z tur-

najů také v Brně.“

Václav Pech

Ředitel turnaje Jan Mazuch
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„Je to mimořádně důležité a princi-

piální vítězství,“ hodnotil výsledky 

šampionátu pro ruský list Sport-Ex-

press prominentní šachový žurna-

lista Jurij Vasiljev a poukazoval ze-

jména na to, že se Rusům podaři-

lo dosáhnout na titul v konkuren-

ci aktuálních mistrů Evropy z Ázer-

bájdžánu a dvojnásobných olym-

pijských vítězů, šachistů Armé-

nie, když oba zmínění hlavní kon-

kurenti nastoupili k přebornickým 

bojům prakticky v nejsilnějších se-

stavách. „My jsme navíc postrádali 

dva své vedoucí šachisty – Vladimi-

ra Kramnika a Petra Svidlera,“ dopl-

ňuje Vasiljev. 

Pravděpodobně nejdůležitějším oka-

mžikem šampionátu z hlediska jeho 

výsledku bylo to, že se Rusům po-

dařilo rychle vzpamatovat z neče-

kané porážky od na turnaji „jánoší-

kovským fenoménem“ postiženého 

Řecka a v následujících šesti zápa-

sech již nepovolit svým soupeřům 

ani jedinou remízu.

Jedním z hlavních tahounů rus-

kého výběru byl nepochybně jeho 

lídr, úřadující ruský přeborník Ale-

xandr Griščuk, který neprohrál 

na první šachovnici ani jedinou 

partii. „Pochopitelně, kdybychom 

vyhráli olympiádu, bylo by to mno-

hem prestižnější vítězství,“ soudí 

ruský šampion a dodává: „Ale i tak 

je prvenství na mistrovství světa ce-

něné výše než triumf na mistrov-

ství Evropy. Říkám to i s tím, že vě-

řím, že by se mnou mohli aktuál-

ní evropští přeborníci, hráči Ázer-

bájdžánu, nesouhlasit.“ Alexandr 

Griščuk získal na nejvyšší šachov-

nici v sedmi partiích čtyři a půl 

bodu a jeho výsledek je posunul 

v aktuálním průběžném pořadí ra-

tingů již na sedmé místo na svě-

tě. Vítězství Rusů však rozhodně 

nebylo jednoznačnou záležitostí, 

když jim po celou dobu šampio-

nátu šlapali na paty hlavně Ame-

ričané na čele s břitkým taktikem 

a nejúspěšnější hráčem na první ša-

chovnici (7 z 8) Hikaru Nakamurou 

a v dobré formě na druhé šachov-

nici hrajícím ukrajinským Ame-

ričanem Alexandrem Oniščukem 

(6,5 z 9). Ty z první příčky sesadi-

la až porážka v předposledním kole 

v souboji s Arménií.

Osud celého turnaje se rozhodl až 

v posledním kole, kde na sebe na-

razili Američané s Ázerbájdžánci 

a Rusům stál v cestě za vysněným ti-

tulem Izrael. „V posledním kole jsme 

nemuseli proti Izraeli zápas nut-

ně vyhrát,“ komentuje zápas, který 

rozhodl o triumfu jeho družstva vel-

mistr Griščuk. „Proti Izraeli nám sta-

čila remíza, a i když se Izraelcům 

v Burse příliš nedařilo, byl to roz-

hodně velice těžký soupeř, tak jsme 

se před zápasem s nimi o konečný 

výsledek přece jenom trochu obáva-

li,“ přiznává Alexandr. Překvapení 

se ale nakonec nekonalo a výsledek 

3:1 pro Rusy hovořil jasně. Zásluhu 

na něm měla i druhá hvězda ruské-

ho výběru v Burse, velmistr mají-

cí v novoborském dresu zkušenos-

ti i s českou Extraligou, Nikita Vitju-

gov. „Nikita je bojovným typem hrá-

če a v Novém Boru si na něm nejvíce 

ceníme jeho přístupu,“ říká na adre-

su své posily novoborský Petr Bole-

slav a ze své pozice hodnotí ruského 

velmistra a aktuálního mistra světa 

družstev i po lidské stránce: „Osob-

ně jsme se seznámili na evropském 

klubovém poháru družstev v Make-

donii. Jeho vystupování je velmi 

skromné a příjemné.“ 

Velmistr Vitjugov získal v Turecku 

v šesti partiích pět a půl bodu a jeho 

výkon jej v průběžném ratingu po-

prvé v kariéře dostal do elitního klu-

bu 2700+ na průběžné devětadvacá-

té místo. V zápasu proti Izraeli se-

hrál novoborský reprezentant velice 

dramatickou a zajímavou partii pro-

ti velmistru Rodshteinovi. 

MS DRUŽSTEV

RUSKO SE VRACÍ NA TRŮN
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí
1. Rusko 15 24

2. Spojené státy 13 21,5

3. Indie 13 21

4. Ázerbájdžán 12 22

5. Arménie 12 20,5

6. Řecko 8 18

7. Izrael 7 17

8. Brazílie 4 12,5

9. Egypt 3 12

10. Turecko 3 11,5

Nejlepší hráči 

podle performance
1. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2741) 2950

2. Vitjugov, Nikita RUS (2692) 2939

3. Nakamura, Hikaru USA (2708) 2851

4. Oniščuk, Alexandr USA (2670) 2809

5. Radžabov, Tejmur AZE (2733) 2808

6. Ganguly, Surya Shekhar IND (2654) 2804

7. Griščuk, Alexandr RUS (2736) 2797

Vítězný ruský tým. 
Zprava: Alexander Griščuk, Evgenyj Tomaševský, Vladimír Malachov a Nikita Vitjugov 
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NIKITA VITJUGOV (2692) 
– MAXIM RODSHTEIN (2622) 
Slovanská obrana

dámského gambitu [D15]

Bursa 2010

1.c4 c6 2.Jf3 d5 3.e3 Jf6 4.Jc3 

a6 5.d4 b5 6.b3 Sg4 7.h3 Sxf3 

8.Dxf3 e5 9.dxe5 Sb4 10.Sd2 Sxc3 

11.Sxc3 Je4 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+p+-+-+&
5+p+pzP-+-%
4-+P+n+-+$
3+PvL-zPQ+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
12.Sb4 Jenom ne krátkozraké 

standardní 12.Sb2?? pro okamžitě 

smrtící 12…Da5+ s matem v něko-

lika tazích. 

12…bxc4 13.Dg4!?N Nedokážu od-

povědně říci, jestli se jedná o nový 

tah, neb moje databáze je již téměř 

dva roky „neapgrejdovaná“ a dva 

roky jsou v současnosti doba ne-

skutečně dlouhá. V každém přípa-

dě dává postup zvolený velmistrem 

Vitjugovem bílý ve zvolené variantě 

velkou dávku naděje na jasnější zí-

třky. Komplikace, do kterých partie 

nevyhnutelně spěje, jsou pro člově-

ka prakticky neodhadnutelné. Ne-

úspěšně pro bílého již v minulos-

ti skončilo jak 13.bxc4 Db6 14.a3 a5 

15.cxd5 cxd5 16.Sd2 Db2 17.Vd1 Jc6 

18.a4 0–0 Dlugy, M. (2550) – Bolo-

gan, V. (2520), New York 1993, tak 

také druhé z nabízejících se braní 

13.Sxc4 Db6 14.a3 a5 15.Sd6 Jxd6 

16.exd6 dxc4 17.De4+, i když v tom-

to případě nestál bílý v úvodní čás-

ti partie rozhodně špatně. viz Pham 

Chuong (2322) – Paragua, M. (2573), 

Phu Quoc 2007 

13…c5 14.f3 Jc6 15.fxe4 Jxb4 

16.Dxg7 Vf8 17.exd5 Pozice se 

rychle vyhrotila. Bílý může spolé-

hat na nepříliš vhodně postavené-

ho černého krále v centru šachovni-

ce a případně také na svoje pěšcové 

centrum, které nemůže jeho soupeř 

okamžitě zlikvidovat. Šance černé-

ho jsou nepochybně v potenciální 

loupeži soupeřova materiálu a bude 

otázkou, která z výše zmíněných vý-

hod nakonec převáží. Hrát bezchyb-

ně pozice, které v partii vznikly, je 

pro člověka prakticky nemožné, 

a tak se není možno divit tomu, že 

se chladný stroj podivuje téměř nad 

každým druhým tahem obou stran. 

17…Dh4+ Izraelský velmistr sází 

na dočasné pozdržení vývinu bí-

lých fi gur. Na 17…Jc2+ může ná-

sledovat 18.Kf2 Dxd5 (snad i lep-

ší je 18…Jxa1 19.Sxc4 Jc2 20.Dxh7 

Ja3 vedoucí do pravděpodobně ne-

jenom mně nejasné pozice) 19.Se2 

Jxa1 20.Vxa1 s kompenzací za kva-

litu. Po 17…Dxd5 18.Sxc4 Jc2+ 

19.Ke2 De4 20.Dg3 Jxa1 21.Vxa1 

by měl mít bílý za kvalitu dostateč-

nou kompenzaci. A nijak převrat-

né pro černého nebude ani 17…

Jxd5 pro 18.Dh6 s hrozbou Dc6+. 

18.Ke2 

XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7+-+-+pwQp'
6p+-+-+-+&
5+-zpPzP-+-%
4-snp+-+-wq$
3+P+-zP-+P#
2P+-+K+P+"
1tR-+-+L+R!
xabcdefghy

18…De4 K malé výhodě bílého 

by vedlo 18…Jxd5 pro 19.Dg4. 

Na okamžité uvolnění dráhy bí-

lému královskému střelci pomo-

cí 19.Kf3 má černý hezkou repli-

ku v podobě zapojení své dám-

ské věže do obrany krále po sed-

mé řadě prostřednictvím 19…f5! 

20.Sxc4 (20.Se2 f4 21.e4 Je3 s vý-

hodou černého) 20…Va7! Velmis-

tr Vitjugov by pak asi neměl nic 

lepšího než ukončit kariéru čer-

né věže hned po jejím prvním 

tahu 21.Dxa7, To ale vede po 21…

De4+ 22.Kf2 Dxe3+ 23.Kf1 Df4+ 

k remíze věčným šachem. 19…

De7 20.Kf3 Dxe5 21.De4 Dxe4+ 

22.Kxe4 0–0–0 23.Sxc4 Vfe8+ 

24.Kf3 Vxe3+ 25.Kf2, s výho-

dou bílého díky jeho lepší pěšco-

vé struktuře a střelci silnějšímu 

jeho koňského oponenta. 

19.Kf2 Lidské řešení uvolňují-

cí prostor bělopolnému střel-

ci, který by se rád rychle dostal 

do hry a to nejlépe přes pole c4 

upevňující bílý střed. Chladný 

počítač však navrhuje jako té-

měř vyhrávající braní 19.bxc4 

nehledě na několik šachů, kte-

ré by měl velmistr Rodshtein 

k dispozici po 19…Dxc4+ 20.Kf2 

Dxd5 21.Vd1 Dxa2+ (beznaděj-

né je 21…Dxd1 pro 22.Sb5+ axb5 

23.Vxd1+-) 22.Se2 Jd5 se snahou 

překrýt bílé věži výhled na čer-

ného krále. 23.Dh6 (hrozí smr-

tící Dc6+) 23…Je7 24.Va1 De6 

25.Sb5++- a bílý vyhraje. Vyčí-

tat Nikitovi to, že se do podob-

ných variant neodvážil ale oprav-

du nelze. 

19…Jc2 20.Dh6 Dg6 21.Df4 Jxa1 

Černý má dokonce celou věž více 

a jeho soupeři je jedinou náhra-

dou silné centrum, které jeho 

soupeři silně ztěžuje možnosti. 

Na šachovnici chybí volné sloup-

ce po nichž by se mohly čer-

né věže aktivizovat, a tak izrael-

skému šachistovi nezbude nic ji-

ného než čekat na to, jak bude 

bílý v dalším průběhu postupo-

vat a snažit se si připravit správ-

nou odvetnou reakci. 

22.Sxc4 

GM Nikita Vitjugov
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XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7+-+-+p+p'
6p+-+-+q+&
5+-zpPzP-+-%
4-+L+-wQ-+$
3+P+-zP-+P#
2P+-+-mKP+"
1sn-+-+-+R!
xabcdefghy
22…Jc2 23.d6 Vg8 24.g4 Va7 Čer-

nému rozhodně nepomůže snaha 

o urychlený návrat zatoulaného čer-

ného jezdce do větší blízkosti svého 

krále. Po 24…Jb4 přijde 25.d7+ Ke7 

(rozhodně nejde 25…Kxd7 26.Vd1+ 

Ke7 27.Vd6 Dg7 28.e6 (vyhrává 

také 28.a3 ) 28…fxe6 29.Vxe6+ Kd8 

30.Dd6++-) 26.Vd1 Jxa2 27.Vd6 Dg7 

28.e6+- a černý král nepřežije. 

25.Vd1 Dg5 Ani tentokrát nemá čer-

ný čas na přivolání posil z týlu své-

ho soupeře. Na 25…Jb4 následuje 

26.a3 a černému nepomůže ani po-

moc jeho dámy 26…Dc2+ 27.Ke1 

Jc6, protože duel opět rozhodne prů-

lom v centru šachovnice 28.e6! fxe6 

29.Sxe6 Vgg7 30.Da4 Dg2 31.Vd5 

Dg1+ 32.Kd2 Df2+ 33.Kd3 Df1+ 

34.Kc2 Db5 (34…De2+ 35.Vd2 Db5 

36.De4+-) 35.De4 Vg6 36.Vd2 (36.

d7+ Kd8 37.Df5 Vxe6 38.Dxe6 De2+) 

36…Kd8 37.Vf2+- s výhrou bílého. 

26.De4 Bílý hrozí tematickým pro-

ražením posledního bastionu cent-

rální královské pevnosti postupem 

e5-e6 a zároveň také jak braním 

na c2, tak nepříjemným šachem 

z c6. Černá pozice je hodně obtíž-

ná, ale zřejmě ještě ne beznadějná. 

Tah v partii je ovšem chybný. 

26…Vg6? Černý musí pomýš-

let na nějakou protiakci, kterou by 

vyrušil bílého v jeho poklidné a smr-

tící centrální strategii. Lépe než tah 

věží vypadá „šachnutí“ 26…Dh4+, 

pozice vznikající po 27.Ke2 Dxh3 

28.Dc6+ Kf8 29.Dxc5 Dxg4+ nemu-

sí být pro černého ještě beznadějná. 

27.Ke2 Lákavé 27.Dc6+ vede po 27…

Vd7 28.Dxc5 Vgxd6! 29.Vxd6 Vxd6 

30.Dxd6 Dxe3+= pouze k remíze 

věčným šachem a v tom byla pravdě-

podobně i idea obrany černého spo-

čívající v tahu věží na šestou řadu.

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7tr-+-+p+p'
6p+-zP-+r+&
5+-zp-zP-wq-%
4-+L+Q+P+$
3+P+-zP-+P#
2P+n+K+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
27…h5? Černý pravděpodobně 

správně hledá protihru proti bí-

lému králi, ale bohužel pro něho 

volí špatný tah. Ve hře jej mohlo 

ještě udržet 27…Vh6! 28.Dc6+ Kf8 

29.Dxc5 Vd7 30.Sd3 Vxh3 31.Sxc2 

Vh2+ 32.Kd3 Dg6+ 33.e4 Dxg4 

a černý není zcela bez šancí. 

28.Vd5 Ještě rychleji vyhrává 

28.d7+ Kd8 29.Sxf7 Vh6 (29…

Dxe3+ 30.Dxe3 Jxe3 31.Kxe3 Vg7 

32.e6 Va8 33.Kf4+-) 30.e6 Vh8 

31.Dxc2+-. 

28…Kd8 I na protiútok je již pří-

liš pozdě. Nestačí 28…hxg4 29.e6 

Dxe3+ 30.Dxe3 Vxe6 (30…Jxe3 

31.d7+) 31.De5 Jd4+ 32.Kd3 Vxe5 

33.Vxe5+ a s pádem pěšce c5 pad-

nou i veškeré černé naděje. 

29.Dxc2 hxg4 30.e6 Dh6 31.e7+ 

Ke8 32.Df5 Vd7 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+rzPp+-'
6p+-zP-+rwq&
5+-zpR+Q+-%
4-+L+-+p+$
3+P+-zP-+P#
2P+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
33.Dxf7+! Efektní obrat končí za-

jímavou partii a pečetí ruský ti-

tul mistrů světa. 33.Dxf7+ Kxf7 

34.Vf5+ Kg7 35.Vf7+ Kh8 36.e8D+ 

Vg8 37.De5+ Vg7 38.Vf8+ Kh7 

39.Sd3+ Dg6 s dalším Dh5 mat. 1–0

Třetí místo v silné konkurenci pře-

kvapivě nepatřilo favorizovaným Ar-

ménům či Ázerbájdžáncům, ale ša-

chistům Indie nahradivším na šam-

pionátu na poslední chvíli družstvo 

Číny a hrající bez své největší opory, 

aktuálního mistra světa Viši Anan-

da. Toho na šachovnici výborně za-

stoupili zejména Krišnan Sasikiran 

a Surya Ganguly. Na první šachov-

nici hrající velmistr Sasikiran pod-

lehl pouze v Turecku famóznímu 

Američanovi Nakamurovi, ale odná-

ší si domů skalp jak Arména Aronja-

na, tak ázerbájdžánského lídra Vu-

gara Gašimova. A výsledky jeho ko-

legy, velmistra Gangulyho, byly po-

dobně přesvědčivé. Reparát za ne-

podařený turnaj budou moci nespo-

kojení Arméni a Ázerbájdžánci slo-

žit na konci roku 2010, kdy v rus-

kém Chanty-Mansijsku koná nejvý-

še hodnocená soutěž družstev – Ša-

chová olympiáda.

Václav Pech
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Drtivá výhra obhájce mistrov-

ského titulu nad svými praž-

skými rivaly, pokračování kra-

sojízdy nováčka z Polabin, nad 

kterým nevyhráli ani jeho fa-

vorizovaní kolegové, a remíza 

mezi dvěma moravskými cel-

ky z opačných pólů tabulky. To 

bylo „hubené“ páté kolo nejvyš-

ší domácí soutěže poznamena-

né předehraným a dvěma odlo-

ženými zápasy.   

Nikdo nepochyboval o tom, že 

v pražském derby budou hrát 

hlavní úlohu šachisté mistrovské 

Mahrly, ale to, že se „Bohemce“ 

v přímém souboji povede uhrát 

na osmi šachovnicích jenom dvě 

remízy, nečekal pravděpodobně 

nikdo. „Byla to jednoznačná zá-

ležitost,“ řekl Šachovému týdení-

ku velmistr Miloš Jirovský z praž-

ské Mahrly a dodává, že jeho ce-

lek remizoval pouze ty partie, 

kde soupeři neudělali žádné větší 

chyby. „Jinak byl zápas od začát-

ku jen otázkou, kdy a kolik hráčů 

Bohemky svoji partii nezvládne. 

Že to dopadne takto ale nečekal 

nikdo,“ přiznává velmistr Jirov-

ský. A o tom, že s velkými ambi-

cemi do zápasu nevstupovali ani 

„klokani“ nepochybuje ani jejich 

kapitán IM Petr Zvára. „V pátém 

kole jsme si žádné vysoké cíle ne-

kladli,“ říká realisticky a přizná-

vá, že po celém bodu jeho druž-

stvo nesahalo ani v jediné partii. 

„Jednu dvě remízy navíc možná 

vybojovat šlo,“ uvažuje a zároveň 

říká, že je soupeř ještě před za-

hájením zápasu překvapil. „Sou-

peř nás na začátku trošku poba-

vil pozdním příchodem informo-

vaných osob a s tím spojenými 

zmatky se sestavou a zdržením 

při jejím odevzdání. Pak už nás 

ale nijak nešetřili.“ Bohemians se 

po polovině soutěže prozatím krčí 

na posledním místě tabulky a to 

pro ně rozhodně není závidění-

hodná pozice. Flintu do žita však 

jeho hráči rozhodně neházejí. 

„S dosavadním průběhem ročníku 

rozhodně nejsme spokojeni,“ říká 

Petr Zvára a jako důvod současné-

ho umístění vidí to, že se jeho cel-

ku prozatím nepodařilo ani jed-

noho ze soupeřů překvapit. „Nic-

méně do konce sezony ještě pár 

hratelných soupeřů máme,“ do-

dává. Ani Mahrla však není s le-

tošním ročníkem plně spokojena. 

„Sehráli jsme čtyři dobré zápasy 

a jeden extrémně smolný. Během 

pěti minut jsme prohráli tři partie, 

ve kterých jsem dle mého názoru 

mohli, či snad měli uhrát nejméně 

jeden bod,“ bilancuje Miloš Jirov-

ský uplynulých pět extraligových 

dějství. Spokojenost se sezonou 

pak podle jeho názoru bude mož-

no zhodnotit až po jejím skonče-

ní. „Zatím nemáme zcela jasno. 

Čekali jsme více zápasových bodů 

a méně bodů ve skóre.“

Plán naopak podle slov kapitána, 

velmistra Vokáče, plní v Novém 

Boru. „Dosavadní průběh zatím 

plní plán, to jen kapitán si mys-

lí, že některé zápasy mohly být 

preciznější,“ soudí zkušený vel-

mistr a kapitán o výkonech pro-

zatím nejlepšího extraligového 

družstva.  

Svůj zápas v neděli odehrá-

li v městském derby také pro-

zatím druzí v pořadí, šachisté 

EXTRALIGA

HUBENÉ PÁTÉ KOLO

Kapitán Polabin IM Martin Petr

Pořadí po neúplném 5. kole
1. 1. Novoborský ŠK 13 26

2. SAGINA Pardubice 11 22,5

3. ŠK Mahrla Praha 10 26

4. ŠK GEOFIN Ostrava 10 24

5. 2222 ŠK Polabiny 10 21,5

6. BŠŠ Frýdek-Místek 7 17

7. ŠK Zikuda Turnov 6 18

8. ŠK SK Zlín 6 15,5

9. A64 VALOZ Grygov 4 18,5

10. TŽ Třinec 3 15

11. ŠK DURAS BVK-Královo Pole 0 10,5

12. TJ Bohemians Praha 0 9,5
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pardubické Saginy. Soupeřem 

jim byli v letošním ročníku „vraž-

dící extraligoví greenhorni“ z Po-

labin a opět přesvědčili o své síle. 

Favorit s nováčkem v dramatic-

kém zápase nakonec pouze remi-

zoval. „V pardubickém derby při 

nás opět stáli všichni svatí, ale 

je potřeba říct, že kluci šli svým 

srdnatým výkonem úspěchu 

pořádně naproti,“ hodnotí vý-

kon polabinských jejich kapitán 

a lídr, mezinárodní mistr Martin 

Petr. Dramatická remíza jeho ce-

lek hodně potěšila, protože prak-

ticky splnila hlavní úkol, který si 

před sebe hráči Polabin postavi-

li. „Bilance našeho týmu v extra-

lize 3-1-1 je jedním slovem nád-

herná. Záchrana je v kapse, a dal-

ší boje čekají!“

S dosavadním průběhem soutě-

že jsou spokojení také v Ostravě, 

což nám potvrdil také ostravský 

kapitán Ladislav Kander.  „Dosa-

vadní výsledky hodnotíme vel-

mi dobře, sezonu se nám poda-

řilo zahájit, myslím, skvěle. Z vý-

sledků máme radost, a i když so-

botní remíza s Grygovem nás tro-

chu přibrzdila, stále se pohybu-

jeme v čelních patrech tabul-

ky. Před sezonou jsme si neklad-

li nějaké přehnané cíle, favorité 

na medaile jsou zcela jistě jinde, 

nicméně naši snahou je hrát v co 

nejvyšších patrech tabulky a při 

troše štěstí s největšími favori-

ty snad i pokukovat po medailo-

vých umístěních,“ říká pan Kan-

der a hned vysvětluje hlavní pří-

činy sobotní remízy s letos se trá-

pícím Grygovem. „V sobotu jsme 

nastoupili ve značně oslabené 

sestavě,“ říká Ladislav Kander 

a pro tento fakt uvádí hned něko-

lik zdůvodnění. „Právě probíhá 

mistrovství Polska mužů, které-

ho se naše tradiční posily účast-

ní, k tomu se připočetl dlouho-

době problematický zdravotní 

stav jednoho z našich velmistrů 

a nově ‚vzniklé‘ rodičovské po-

vinnosti dalšího z významných 

pilířů naší sestavy. „To vše ak-

centováno dopadem hospodář-

ské krize do oblasti sponzoringu. 

Za daných skutečností jsme s re-

mízou plně spokojeni a soustře-

díme se na další zápasy.“

Spokojenost deklarují ústy svých 

kapitánů či zástupců i družstva 

Frýdku-Místku a Zlína. „Proza-

tím jsme s výsledky vcelku spo-

kojeni,“ komentuje Pavel Benčo 

z Beskydské šachové školy uply-

nulé čtyři frýdecko-místecké ša-

chové bitvy v letošním roční-

ku Extraligy.  „Nepovedl se nám 

vstup do sezony, ale poté jsme 

vyhráli s těžkým soupeřem. Uka-

zuje se tedy, že je soutěž vel-

mi vyrovnaná.“  Naopak zlínští 

spoléhají v budoucím průběhu 

na domácí prostředí. „Všechna 

dosavadní utkání jsme zatím hrá-

li venku,“ píše zástupce kapitána 

Zlína Rostislav Svoboda a říká, že 

s počtem venku získaných bodů 

jsou v klubu docela spokojeni. 

„Škoda že jsme nedokázali pora-

zit Nový Bor, tak blízko k výhře 

nad tímto týmem jsme ještě ne-

byli,“ povzdechne si na závěr.

Ve spodní části tabulky se proza-

tím, společně s pražskými Bohe-

mians, krčí celky z Brna a Třin-

ce. „Máme jen jedno povinné ví-

tězství, s tím nemůžeme být spo-

kojeni,“ říká třinecký kapitán 

Jan Sikora, zatímco brněnský vo-

jevůdce Neklan Vyskočil je při 

hodnocení dosavadních bojů po-

někud optimističtější a sdílnější. 

„Co se týká dosavadního hodno-

cení průběhu Extraligy – naše vý-

kony mají i přes porážky stoupa-

jící tendenci a věřím, že se v tom-

to roce chytneme a situaci v boji 

o záchranu ještě pořádně zamo-

táme. Ukázalo se, že máme v pří-

padě potřeby dobré náhradní-

ky, vždyť co chybělo, abychom si 

odvezli bod z Nového Boru, kde 

jsme nastoupili pouze se čtyřmi 

hráči základní sestavy.“

Další extraligové boje budeme 

moci navštívit 13. a 14. února, 

kdy za šachovnice zasedne opět 

kompletní dvanáctka celků nej-

vyšší soutěže. 

Václav Pech

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistři 

David Kaňovský a Vojtěch Plát

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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KALENDÁRIUM
15. – 31. 1. 2010 
Wijk aan Zee (Nizozemí). Corus 

2010. Mezinárodní šachový festi-

val. Tři uzavřené turnaje s účas-

tí hráčů absolutní světové špič-

ky velmistrů Magnuse Carlsena 

(2810), Viši Ananda (2790), Vla-

dimira Kramnika (2788), Vasilije 

Ivančuka (2749) a dalších. 

www.coruschess.com

16. – 24. 1. 2010 
Kecskeméth (Maďarsko). Cais-

sa IM + rating tournament. Uza-

vřené turnaje na devět kol s mož-

ností zisku titulu mezinárodního 

mistra. 

Erdélyi Tamás 

Tel.: +36-30-271-33-38 

Fax: +36-76-481-685 

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

16. – 24. 1. 2010
Mariánské Lázně. Open Mari-

ánské Lázně 2010. Open FIDE 

– A Open FIDE – B, otevřený tur-

naj v rapid šachu a otevřený bles-

kový turnaj. Hlavní turnaje hra-

né švýcarským systémem na de-

vět kol. Tempo hry 90 min./ par-

tie + 30 s/tah.

AVE-KONTAKT s.r.o.

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

23. 1. 2010 
Praha-Libeň. Velká cena Lib-

ně pro hráče narozené 1. 1. 1991 

a mladší. Švýcarský systém 

na semd kol. Tempo hry 2x25 mi-

nut na partii.

Václav Klaus 

PORG Lindnerova 3 

180 00 Praha 8 – Libeň

Tel.: v pracovní době 284 841 031

klaus@porg.cz

23. – 31. 1. 2010 
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Erdélyi Tamás 

Tel.: +36-30-271-33-38 

Fax: +36-76-481-685 

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

26. 1. 1935
Před pětasedmdesáti lety se v is-

landském Reykjavíku narodil je-

den z nejsilnějších zápasních ša-

chistů šedesátých a sedmdesátých 

let dvacátého století a předseda 

FIDE v letech 1978- 1982, velmistr 

Fridrik Olafsson. Velkého obdivo-

vatele Bobbyho Fischera velmistra 

Olafssona jsme mohli v uplynulých 

dvou letech vidět v České republice 

hned dvakrát při jeho aktivní účas-

ti na zápasech Sněženky a Machři. 

26. 1 – 4. 2. 2010 
Gibraltar. Gibtelecom Chess Festi-

val. Švýcarský systém na deset kol. 

Tempo hry 100 min./ 40 tahů, ná-

sledně 50 min./ 20 tahů + 15 mi-

nut na dohrání partie s přídavkem 

30 sekund za každý provedený tah. 

Stewart Reuben

Tel.: 44 20 8892 6660

chess@caletahotel.gi

www.gibraltarchesscongress.com

29. 1. – 8. 2. 2010 
Moskva (Rusko). Moscow Open. 

Tři otevřené turnaje podle ratingu 

hráčů. Švýcarský systém na devět 

kol. Tempo hry 105 min. na partii 

s přídavkem třiceti sekund za kaž-

dý provedený tah.

Alexandr Korotylev

Tel.: 8 495 945 75 22

2010@moscowchessopen.ru

www.moscowchessopen.ru 

30. 1. 2010
Kouřim. Open Kouřim 2010. Švý-

carský systém na sedm kol. Tempo 

hry 2 x 20 minut na partii.

Jan Fiala, 

Tel.: 728923755

j-fi ala@seznam.cz 

30. 1. 1937 

Boris Spasskij

Před dvaasedmde-

sáti lety se v Le-

ningradu narodil 

desátý mistr svě-

ta v šachu a aktér 

nejsledovanějšího 

zápasu o titul mis-

tra světa v šachu, 

velmistr Boris Vasiljevič Spasskij.

2. 2. 1885 
Před stopětadvaceti lety se v Koto-

pekách narodil dvojnásobný pře-

borník České republiky z let 1907 

a 1921 a reprezentant Českoslo-

venska na šachových olympiádách 

v letech 1930, 1933 a 1935, mistr 

Karel Treybal.

2. 2. 1923 
Osmdesáté sedmé narozeniny 

oslaví jeden z nejlepších světových 

šachistů padesátých až sedmdesá-

tých let dvacátého století, účastník 

několika turnajů kandidátů na ti-

tul mistra světa, jugoslávský vel-

mistr Svetozar Gligorič.

6. – 18. 2. 2010 
Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Uzavřené turnaje s možnos-

tí získat normy GM, IM a FM. Tem-

po hry 90 min./ 40 tahů, 30 mi-

nut na dohrání partie s přídavkem 

30 sekund za každý provedený tah. 

Laszló Nagy

Tel.:+(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu 
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