
14. ÚNORA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 7 1

GRAND PRIX SE BLÍŽÍ

Geoffrey Borg

Sestava úvodního 

turnaje Grand Prix 

FIDE, která má pro-

běhnout od dvacá-

tého dubna do šes-

tého května v Baku, 

je zatím stále obe-

střena rouškou ta-

jemství. Viceprezident pořádající 

federace Majr Mamedov sice uvedl, 

že zájem hrát v Baku projevil vítěz 

Světového poháru Gata Kamsky 

a že jistě budou startovat i všichni 

tři domácí hráči Šachrijar Mamed-

jarov, Tejmur Radžabov a pořadate-

li nominovaný Vugar Gašimov, ale 

konečné slovo budou mít FIDE 

a Global Chess. Podle ředitele 

Global Chess Geoffreye Borga kon-

krétní obsazení jednotlivých turna-

jů ještě není určeno. Každý z jedena-

dvaceti vyvolených velmistrů, 

včetně české jedničky Davida Nava-

ry má právo startovat ve čtyřech ze 

šesti turnajů série Grand Prix, která 

bude součástí bojů i udělení titulu 

mistra světa (více viz Šachový týde-

ník 6/2008).

NAVARA A PARTIE ROKU

David Navara  
Český velmistr 

David Navara byl 

za svoji partii proti 

Bulharovi Ivanu 

Čeparinovovi na-

vržen prestižním 

ruským serverem 

chesspro.ru do 

užšího fi nále soutěže o nejlepší par-

tii roku 2007. Oběť dámy nenechala 

v listopadu klidným nikoho z porot-

ců soutěže a na první místo ji nomi-

novalo hned sedm porotců (Alexan-

dra Kostenjuk, Emil Sutovsky, 

Michail Krasenkow, Jevgenij Glejze-

rov, Sergej Ivanov a Igor Lysij). O titul 

partie roku se uvedená partie naše-

ho šachisty utká s dalšími jedenácti 

partiemi, které byly komisí vyhod-

noceny jako nejlepší ve zbylých 

měsících uplynulého roku.

Obsloužení dvaceti tisíc šachistů, kteří se účastnili sedmnácti ročníků turnaje 

Czech Open, či uspořádání jednapadesáti šachových festivalů, to je vizitka 

úspěšné pardubické společnosti Ave-Kontakt. Kromě šachů se sice věnuje 

i gastronomii či tenisu a v minulosti 

i soutěžím Miss mokré tričko, ale krá-

lovská hra zůstává její hlavní činností. 

Právě nyní Ave-Kontakt zajišťuje pro 

Šachový svaz Mistrovství české repub-

liky jednotlivců v Havlíčkově Brodě. 

Za značkou Ave-Kontakt je třeba vidět 

především dva šachisty - Jana Mazu-

cha a Jiřího Petružálka.

Pokračování na straně 4

AVE-KONTAKT

ŠACHY PRO MASY
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Bývalý mistr světa Anatolij Karpov mezi 
Janem Mazuchem (vlevo) a Jiřím Petružá-
lek, jednateli společnosti Ave-Kontakt

KONFERENCE ZVOLÍ 
NOVÉHO PŘEDSEDU

Vlastimil Sejkora

Petr Herejk po 

nadcházející kon-

ferenci již nebude 

stát v čele Šacho-

vého svazu České 

republiky. Vyplý-

vá to z proza-

tím jediné poda-

né kandidátky pro volební část 

konference. Tam současný sva-

zový předseda kandiduje pouze 

na funkci generálního sekretá-

ře. Předsedou svazu by se tak 

mohl stát Vlastimil Sejkora 

z Děčína, který tuto funkci již 

dříve zastával. Volební konfe-

rence Šachového svazu České 

republiky proběhne 23. února 

2008 v Havlíčkově Brodě.

Navrhované složení 

Výkonného výboru ŠSČR

Vlastimil Sejkora předseda

Petr Herejk místopředseda 

VV ŠSČR a generální 

sekretář

Jindřich Papay hospodář

Lukáš Jandourek předseda 

Sportovně-technické 

komise

Michal Konopka předseda 

Trenérsko-metodické 

komise

Jaroslav Říha předseda 

Komise mládeže

Ladislav Palovský předseda 

Klasifi kační komise 

a Komise rozhodčích

Jiří Krejnický předseda 

Organizační komise

Petr Buchníček zástupce 

celostátních sdružení
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ČEŠI A SLOVÁCI V BUNDESLIZE

Jan Markoš

Skvělý víkend má 

za sebou sloven-

ský velmistr Ján 

Markoš (2565). 

V osmém a devá-

tém kole německé 

Bundesligy pora-

zil v barvách celku 

Bindlachu GM Saltajeva (2511) 

a IM Scholze (2371), a je tak z čes-

ko-slovenské bundesligové legie 

jediným stoprocentním víkendo-

vým šachistou. Německý víkend 

se vydařil také velmistrům Davidu 

Navarovi (2656), Janu Votavovi 

(2546) a Igoru Štohlovi, kteří ve 

dvou partiích získali shodně jeden 

a půl bodu. Naopak černou barvou 

bude uplynulý víkend pozname-

nán pro Lubomíra Ftáčnika (2553), 

Tomáše Likavského (2496) a Petra 

Hábu (2525). Nejsilnější evrop-

skou klubovou soutěž vede po 

devátém kole favorizovaný OSC 

Baden-Baden v jehož sestavě se 

tentokrát neobjevil velmistr Sergej 

Movsesjan.

ME DRUŽSTEV SENIORŮ

Vlastimil Jansa

Naši senioři bojují 

v německých Dráž-

ďanech o evropský 

přebornický titul.  

Tým ve složení 

GM Vlastimil Jan-

sa (2486), GM Jiří 

Lechtýnký (2422), 

IM Josef Přibyl (2367), IM Jindřich 

Trapl (2337) a IM Jan Sikora-Lerch 

(2260) je na turnaji se svým prů-

měrným ratingem 2403 nasazen 

jako druhý za favorizovaným rus-

kým celkem  Stiller Rostov na Donu 

(GM Ceškovskij, GM Puškov, IM 

Zacharov, IM Petruškin). Turnaj se 

hraje na devět kol švýcarským systé-

mem a v pondělním úvodním kole 

porazili naši šachisté domácí celek 

BSW Lok Dresden přesvědčivě 3:1. 

Turnaj je možno sledovat na ofi ciál-

ní stránce: www.schachfestival.de.

SIMULTÁNKA DAVIDA NAVARY
V rámci Mistrovství České republi-

ky v šachu se v Havlíčkově Brodě 

uskuteční simultánka nejlepšího 

českého šachisty, velmistra Davi-

da Navary. Produkce proběhne na 

dvaceti pěti šachovnicích v sobotu 

16. února od 15.00 v hotelu Slun-

ce. Zájemci o účast v simultánce 

se mohou  do naplnění počtu při-

hlásit u Václava Paulíka na mailu 

vaclav.paulik@tiscali.cz.

Mistr Opo
Hledáme: fotografi e, dopisy, partiáře a další dokumenty, 

připomínající českého šachového mistra Karla Opočenského.

Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respektive 

možnost si je ofotit pro připravovanou knihu 

o mistru Opočenském. Případně je můžeme od Vás 

i odkoupit. 

Na knize, kterou vydá občanské sdružení Pražská 

šachová společnost, se autorsky podílejí velmistr 

Vlastimil Hort, spisovatel Vítězslav Houška 

a velmistr Lubomír Kaválek.

Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti

Sudoměřská 8, Praha 3, 130 00

tel: 603 861 533 • e-mail: pavel.matocha@gmail.com

Hotel Slunce, Havlíčkův Brod



14. ÚNORA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 7 3

Přes dvě desítky českých 

manažerů přijelo na již čtvrtý 

šachový víkend, který uspořá-

dalo občanské sdružení Pražská 

šachová společnost. V Hradci 

Králové v hotelu U královny Eliš-

ky sehráli turnaj v bleskovém 

šachu, simultánku s velmistrem 

Vlastimilem Hortem a bezpočet 

přátelských blicek. 

Vítězem turnaje se přesvědči-

vě stali velmistr Vlastimil Hort 

a ředitel společnosti Dopravní 

stavby Brno Vlastimil Chládek. 

První vyhrál bílou skupinu, 

druhý černou a ve fi nále vyhrál 

zkušenější velmistr. Bronzovou 

medaili bral výkonný ředitel 

a člen představenstva ČSOB Jan 

Lamser, čtvrtý byl architekt Mar-

tin Habina (šéf stejnojmenného 

ateliéru) a pátý prorektor Vyso-

ké školy fi nanční a správní Petr 

Budinský.

V simultánce velmistr vyhrál 

15 partií, 5 zremizoval a žádnou 

neprohrál, i když ve třech pří-

padech byla jeho pozice už dost 

špatná. 

Sponzory setkání, na které přijeli 

i generální ředitel České rafi nér-

ské Ivan Souček, nedávný před-

seda dozorčí rady České pošty 

Jiří Hurych, jednatel ČEZ Obnovi-

telné zdroje Libor Kičmer, výkon-

ný ředitel ředitel EuroAgentur 

Hotels & Travel Josef Bára, jed-

natel Free Trade Energy Agency 

Petr Matoulek či předseda Úřadu 

na ochranu osobních údajů Igor 

Němec, byly společnosti Euro-

Agentur Hotels & Travel, Atlantik 

Asset Management a AK Weil, 

Gotshal & Manges.

Pavel Matocha

MANAŽERSKÉ ŠACHY V HRADCI

VLASTIMILOVÉ ZVÍTĚZILI

Velmistr Vlastimil Hort zasazuje úder řediteli investičního fondu Vltava Danielu Gladišovi. 
Za ním sedí předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha, jednatel ČEZ Obnovitelné 
zdroje Libor Kičmer a náměstek generálního ředitele Unicredit Bank Aleš Barabas.

Analýze fi nálové partie velmistra Vlastimila Horta a ředitele Dopravních staveb Brno Vlasti-
mila Chládka přihlížejí zleva prorektor Vysoké školy fi nanční a správní Petr Budinský, ředitel 
Atlantik Asset Management Vratislav Svoboda, člen představenstva ČSOB Jan Lamser, práv-
ník Penta Finance Jan Evan.
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„Jsi moje voda živá,“ vyzvání 

v mobilním telefonu, když voláte 

Jiřímu Petružálkovi. Málokdo jiný 

by zvládl v takové pohodě orga-

nizovat herní festival pro několik 

tisíc lidí, jako to každý rok dělá 

on společně s Janem Mazuchem 

a týmem spolupracovníků v jejich 

domovských Pardubicích. V čer-

venci tam šachisti obsadí celou 

ČEZ Arénu, a když jsou hrací stol-

ky nahuštěny na nejvyšší únosnou 

míru, stejně je jim hala malá a musí 

se hrát i jinde. Pardubický letní 

festival je obrovským svátkem pře-

devším pro klubové hráče, ale ve 

velkém počtu přijíždějí i profesio-

nálové, zejména ze zemí bývalého 

Sovětského svazu. V loňském roce 

byl hostem festivalu tehdy pátý 

hráč světového žebříčku Šachrijar 

Mamedjarov, který v Pardubicích 

každému ochotně ukazoval, jak se 

hrajou blicky. Obyčejně mu pro-

ti slušně trénovanému amatérovi 

stačilo dvacet vteřin… 

Počátky Ave-Kontaktu spadají do 

prvních porevolučních let. „Mojí 

původní profesí je učitelství, 

absolvoval jsem obor matematika 

– základy techniky. Od roku 1989 

do roku 1992 jsem pracoval jako 

učitel na středním elektrotechnic-

kém učilišti a musím říct, že mě 

tato práce bavila. Zároveň mě však 

od začátku lákala představa zkusit 

se pustit do něčeho sám.

Pravděpodobně rozhodujícím kro-

kem vedoucím ke zrodu společnos-

ti bylo rozhodnutí uspořádat první 

ročník dnes již tradičního letního 

turnaje Czech Open, tehdy ještě 

jako Trimex Open,“ vzpomíná na 

své začátky na poli šachového byz-

nysu jeden ze dvou společníků fi r-

my Jan Mazuch.

„Od roku 1990 jsme s Petrem 

Laušmanem a Jirkou Petružálkem 

pořádali pardubický festival. Vše 

bylo pod hlavičkou klubu a ve vol-

ném čase. Když ale začal festival 

nabírat větších rozměrů a během 

vyučování jsem měl denně něko-

lik telefonních hovorů, museli 

jsme se rozhodnout, co dále, jestli 

tuto akci nějak omezit, aby se dala 

skloubit s naší prací, nebo dělat 

turnaj naplno a přidat k tomu další 

aktivity. K našemu defi nitivnímu 

rozhodnutí pak přispěla možnost 

podílet se na organizaci Pardubic-

ké tenisové juniorky,“ říká o počát-

cích pardubického festivalu Jan 

Mazuch.

Následně tak byla v roce 1992 

založena Agentura Ave-Kontakt 

jako sdružení fyzických osob, 

která se později transformovala 

na formu společnosti s ručením 

omezeným a dnes zahrnuje kromě 

Jana Mazucha a jeho společníka 

Jiřího Peturžálka i dvě asistentky 

Danu a Danielu. Ave-Kontakt se 

ale nezaměřuje pouze na pořá-

dání šachových festivalů a věcí 

spojených s královskou hrou – fi r-

ma nabízí širokou paletu dalších 

služeb včetně pořádání sportov-

ních, kulturních a společenských 

akcí: „Kromě šachu pořádáme tur-

naje i v jiných deskových a karet-

ních hrách a ucházíme se o senior-

ské MS ve stolním tenisu. Co se 

týká našich „mimosportovních“ 

aktivit, od začátku svého vzniku 

pořádáme velké akce pro děti a fi r-

mám nabízíme servis při pořádání 

prezentačních akcí, plesů a akcí 

pro zaměstnance. Naše dceřiná 

AVE-KONTAKT

ŠACHY PRO MASY
pokračování ze strany 1

Na turnaj Czech Open přijíždějí každý rok do Pardubic tisíce šachistů z celého světa.
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fi rma Ave-Catering nabízí služby 

v oblasti gastronomie a rauty.“

Jako každá společnost, která 

delší čas úspěšně podniká, nevy-

hnuly se ani pardubickým šacho-

vým nadšenců občasné nezdary. 

O změnách, stejně jako o několi-

ka neúspěších, které je na cestě 

podnikání v šachovém prostře-

dí potkaly, hovoří Jan Mazuch 

zcela otevřeně: „Neúspěchy byly 

samozřejmě také. Jedním z nich 

byl Galavečer českého šachu, 

který se konal před lety v Par-

dubicích a na který nedorazil 

zvukař. Tehdy nebyly ještě běž-

ně rozšířené mobilní telefony 

a o jeho nehodě jsme se dozvě-

děli pozdě. Celý večer byl pak 

improvizovaně ozvučen a nás to 

moc mrzelo. Dalším průšvihem 

byl festival ve Znojmě, myslím, 

že to bylo v roce 2004. Tam se 

nám nepovedlo téměř nic, počí-

naje naší organizační činností 

a konče jedním porouchaným 

a jedním nabouraným autem.“ 

Jako hlavní úspěch vnímá Jan 

Mazuch to, že se všemi, se který-

mi v průběhu dlouhých patnácti 

let v Ave-Kontaktu spolupracovali, 

mají stále dobré vztahy. Poměrně 

novou aktivitou fi rmy  je i otevře-

ní vlastního internetového obcho-

du se šachovým materiálem a lite-

raturou. 

Šachisti nemají pověst moc dob-

rých zákazníků, spíše jsou šetřiví 

a často počítají každou korunu. 

Dá se na tomto poli živit? „Myslím 

si, že dobře se dá uživit i v oblas-

tech, kde to nikdo nečeká a které 

na první pohled nevypadají moc 

zajímavě. Po sametové revoluci 

chtěli mít všichni svoji restauraci 

nebo obchod a později zjistili, že 

podnikat v těchto oborech není 

tak jednoduché. Myslím si, že 

i v šachu se dají ještě najít nové 

možnosti, ale nikdy to nebude na 

velké zbohatnutí. Na druhé straně 

práce, kterou nyní dělám, mě baví 

a o ničem tzv. atraktivnějším už 

neuvažuji!“ říká Jan Mazuch.

Václav Pech

JAN 
MAZUCH 
42 let

jednatel 

společnosti 

Ave-Kontakt 

-  vystudoval Pedagogickou 

fakultu UK v Praze, obor 

matematika - základy techniky

-  začal pracovat jako učitel na 

Středním odborném učilišti 

elektrotechnickém v Pardubicích

-  v roce 1992 založil se svými 

přáteli Jiřím Petružálkem 

a Petrem Laušmanem 

agenturu AVE-KONTAKT

-  mezi jeho koníčky a záliby 

patří kromě šachů ještě turis-

tika, čtení cestopisů a článků 

o cizích zemích, víno 

a studium angličtiny

- je ženatý, má 2 děti

-  jeho největším snem je 

podílet se na uspořádání 

šachové olympiády v Praze

-  jeho oblíbeným šachistou je 

Ratmir Cholmov

 

JIŘÍ 
PETRUŽÁLEK
59 let

jednatel 

společnosti 

Ave-Kontakt

-  pracoval v Tesle Pardubice 

a Synthesii Pardubice

-  v roce 1992 založil se svými 

přáteli Janem Mazuchem 

a Petrem Laušmanem 

agenturu AVE-KONTAKT

-  mezi jeho koníčky a záliby 

patří kromě šachů ještě poker, 

mariáš, tenis a další sporty

- je ženatý, má 3 děti

-  jeho největším snem je

podílet se na uspořádání 

šachové olympiády v Praze

-  jeho oblíbenými šachisty 

jsou Karpov, Movsesjan 

a Mamedjarov
Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

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

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

Jan Mazuch

Jiří Petružálek
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Do čela západní skupiny 1.ligy se 

vítězstvím nad zálohou Nového 

Boru probojoval celek TJ Pankrác. 

Východní skupinu prozatím vede 

třinecká záloha, které ale má opro-

ti druhému Mittalu Ostrava jeden 

předehraný zápas k dobru. 

PANKRÁC VLÁDNE ZÁPADU
„Naším umístěním jsme trochu pře-

kvapeni. Uvažovali jsme, že skončí-

me v horní polovině tabulky, ale ne, 

že budeme bojovat o postup,“ říká 

o současném umístění svého týmu 

v tabulce  kapitán Pankráce Jaroslav 

Kroužel. Svým případným konkuren-

tům ale vzkazuje: „Na prvním místě 

se ale budeme snažit udržet co nej-

déle.“  K vítězství jeho celku přispěli 

velkou měrou hráči na prvních dvou 

šachovnicích. GM Miloš Jirovský 

(2475) porazil IM Tomáše Kulhánka 

(2381) a svému soupeři Radoslavu 

Doleželovi (2408) nestačil vzdorovat 

ani IM Petr Pisk (2366). Novoborští 

však ze své porážky tragédii rozhod-

ně nedělají: „Naše družstvo i přes 

dnešní neúspěch může být s probíha-

jící sezonou velmi spokojeno. Cílem 

bylo zachránit se, a přitom až do 

samého závěru hrajeme o postup,“ 

říká jeho kapitán Martin Vaculík. 

Dramatickým a důležitým zápa-

sem majícím přímý vliv na  pořa-

dí čela tabulky byl i souboj ČSOB 

s Hradcem Králové. Pokud by se 

domácím podařilo naplno bodovat, 

mohli stále docela dobře pomýš-

let na splnění svých postupových 

ambicí. Bojovný zápas sehraný 

bez jediné remízy se však nakonec 

rezultativního rozuzlení nedočkal. 

I přes to, že si domácí  připsali 

vítězství na prvních třech šachov-

nicích, se dokázal Hradec „zakalit“ 

a výhrami na šesté, sedmé a osmé 

šachovnici udržet status quo.

Nerozhodný výsledek po několika 

debaklech v obou našich nejvyš-

ších soutěžích uhrála doma proti 

Vyšehradu Plzeň. Oba celky tak 

bude čekat nervózní boj o udržení 

v soutěži, kde jsou hned čtyři cel-

ky vtěsnány do hranice jediné-

ho bodu. Je ovšem otázkou, zda 

plzeňští o udržení soutěže stojí. 

Jejich áčko pravděpodobně z ext-

raligy sestoupí a není příliš jasné, 

jak v současné situaci naplnit dva 

prvoligové celky kvalitními hráči.

Do skupiny bojující o udržení se 

v nedělním kole výhrou v Chrudi-

mi dotáhly Karlovy Vary. „Hosté si 

vítězství zasloužili svoji nezměr-

nou bojovností a veselou, dobrou 

náladou,“ komentuje pro Šacho-

vý týdeník nedělní dění kapitán 

poraženého celku Pavel Němec. 

Spokojenost s výsledkem neskrý-

vá ani karlovarský kapitán Václav 

Čontoš: „K zápasu v Chrudimi jsme 

se stavěli tak, že jde v podstatě 

o jeden z rozhodujících kroků v  boji 

o záchranu. Cíl byl tedy jednoznač-

ný - pokusit se vyhrát, protože kaž-

dý jiný výsledek by pro nás nic neře-

šil. Ukázalo se, že úkol to bude o to 

těžší, že domácí Chrudim nastou-

pila v základní sestavě, zatímco 

my jsem byli přece jenom oslabe-

ni. I na jednotlivých šachovnicích 

měli domácí všude převahu kolem 

100-200 ratingových bodů. Nicmé-

ně zápas se pro nás vyvíjel přízni-

vě a svých příležitostí jsme doká-

zali využít. Myslím, že jsme si po 

tuhém boji odvezli zasloužené 

vítězství 4,5:3,5.“ Úspěšného kapi-

tána jsme se ještě zeptali na jeho 

zhodnocení dosavadního průběhu 

soutěže a na výhled jeho týmu do 

zbytku sezony vyrovnané sezony: 

„Na družstvu se začíná pozitivně 

projevovat to, že hráči si zvykli na 

úroveň 1. ligy - zpočátku jsme pla-

tili v tomto směru nováčkovskou 

daň,“ říká Václav Čontoš a pokraču-

je: „Postupně se však jednotliví hrá-

či rozehrávají a podávají své stan-

dardní výkony. Jako příklad bych 

uvedl Soukupa, který v posledních 

dvou zápasech naplno bodoval na 

1. šachovnici. Naše vyhlídky na 

záchranu tedy vidím velmi reál-

ně, vzhledem k tomu, že jsme od 

nesestupových příček pouze 1 bod 

a také proto, že na naší hře vidím 

znatelný progres.“

Jak se bude hráčům z lázeňského 

města s velkou šachovou tradicí 

dařit ve zbytku soutěže, uvidíme 

již za dva týdny, kdy do Karlo-

vých Varů zavítá další sestupem 

ohrožený celek z Plzně.

Pravděpodobně beznadějná je již 

pozice Zaječic, které v sedmém 

kole podle podlehly Polabinám. 

„Zápas byl docela jednoznač-

ný,“ konstatuje polabinský hráč 

Aleš Jedlička, „ale dík nevydaře-

ným předchozím zápasům už asi 

1.ČESKÁ LIGA

ADEPTŮ NA POSTUPY NEUBÝVÁ

1.česká liga – skupina západ

7. kolo

TJ Pankrác 5:3 1. Novoborský ŠK „B“

BTJ ŠO Chrudim 3,5:4,5 Karlovarský šachklub 

Tietz

Sokol Plzeň I B 4:4 ŠK Sokol 

Vyšehrad

ŠK ČSOB 4:4 TJ Slavia 

Hradec Králové

2222 ŠK Polabiny 6,5:1,5 TJ Sokol Zaječice

Sokol Vršovice 5:3 Holdia DP Praha

Pořadí po 7. kole
1. TJ Pankrác 18b. 35

2. 1. Novoborský ŠK „B“ 16b. 34,5

3. ŠK ČSOB 13b. 32,5

4. 2222 ŠK Polabiny 13b. 31,5

5. Holdia DP Praha 12b. 28,5

6. TJ Slavia Hradec Králové 11b. 34,5

7. Sokol Vršovice 11b. 28,5

8. ŠK Sokol Vyšehrad 7b. 28

9. TJ ŠO Chrudim 7b. 28

10. Sokol Plzeň I B 7b. 20

11. Karlovarský šachklub Tietz 6b. 17,5

12. TJ Sokol Zaječice 0b. 17,5

IM Radoslav Doležal pomohl Pankráci pora-
zit Novoborské, a dostat se tak na čelo prvo-
ligové tabulky.
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o první místo nehrajeme.  Pětibo-

dový rozdíl je docela značný. Na 

druhé straně je boj o celkové dru-

hé až sedmé místo zcela otevřený,“ 

dodává na závěr svého krátkého 

hodnocení.

V posledním zápase podlehla  

pražská Holdia celku z Vršovic, 

a tak i jí vidina postupu citelně 

vzdálila.

OSTRAVA S TŘINCEM 
SE PEROU NA VÝCHODĚ
Klíčovým soubojem sedmého kola 

východní části soutěže byl zápas 

brněnského Durasu „A“ s družstvem 

Mittalu Ostrava. Domácí, kterým 

v loňském roce unikl postup do nej-

vyšší soutěže, neměli před nedělním 

zápasem dobrou formu. Svá posled-

ní dvě utkání prohráli, a pokud by 

chtěli i nadále uvažovat o postupu, 

museli proti silnému soupeři zví-

tězit. „Ve vlastním zápase za delší 

konec provazu tahali domácí, kte-

rým po delší době zahráli zadní 

šachovnice,“ komentuje průběh 

zápasu, ve kterém se domácí museli 

obejít bez IM Jana Bernáška a Jaku-

ba Lahnera, na webu Jihomoravské-

ho šachového svazu brněnský kapi-

tán Neklan Vyskočil. „Obrat nastal 

za stavu 3:2, kdy Vladimír Ševčík 

s věží více neustál zápletky s Otou 

Hladíkem, jehož zápasová bilan-

ce do dnešního dne byla pouhých 

půl bodu z pěti partií, a partii ještě 

prohrál. Naději domácím však stále 

dávaly ještě obě zbylé partie Polák-

-Talla a Vyskočil-Jasný. Tomáš stál ve 

střední hře značně lépe, v přechodu 

do koncovky však neměl šťastnou 

ruku a pustil značnou část své výho-

dy. Poté, co umožnil věžím Vladimí-

ra Tally postavit na druhé řadě har-

moniku, to už byl boj o holý život, 

který nakonec v 88 tazích prohrál,“ 

končí domácí kapitán své hodnoce-

ní zápasu. 

Nedařilo se ani dalším brněnským 

celkům. Nevyzpytatelná Lokomo-

tiva Brno zajížděla v dosti děravé 

sestavě, ve které chyběli hned čtyři 

hráči základní osmičky, do sestu-

povými starostmi zmítané Stonavy. 

O své dojmy ze sehraného vítězné-

ho zápasu se s námi podělil spoko-

jený kapitán Stonavy Břetislav Pisz: 

„Hosté při příjezdu k nám trochu 

zabloudili, ale domácí celek odmítl 

asi dvacetiminutovou penalizaci. Ve 

vyrovnaném zápase se štěstí přiklo-

nilo na naši stranu. Po dvou hodi-

nách hry to vypadalo na vítězství 

hostů. Pak Polák  Michal Pazdziora  

obrátil partii s Lukášem Řehůřkem 

(2250) ve svůj prospěch a po remí-

ze  IM Štefana Grosse (2210) s Davi-

dem Holemářem (2319) udolal mistr 

Evropy zrakově postižených Jaro-

slav Olšar (2286) s horším časem  

v remízové pozici brněnského Jose-

fa Hladíka (2228) a Stonava vedla 

o dva body. Stav zápasu pak snížil 

Ota Jelínek (2191), který porazil 

našeho Antošíka (2193). Po remí-

ze IM Vesselovského (2385) s Bro-

nislavem Vymazalem (2312) na 

první desce  vyhráli domáci Gibiec 

(2245) s Pakostou (2181) a své první 

vítězství v lize zaznamenal Valde-

mar Bednarz (1929) s Jiřím Vach-

kem (1853), který řídil, organizo-

val a urputně se bránil. Konečnou 

korekci stavu zápasu na 5:3 pro 

Stonavu si připsala Petra Blažko-

vá (2220) porazivší Petra Polocha 

(2310). Pro Stonavu je to důležité 

vítězství potřebné k záchraně a zisk 

dalších tří bodů v posledních  čty-

řech kolech pravděpodobně by měl 

stačit k záchraně.“ 

První místo v tabulce potvrdil 

výhrou nad Porubou tým Třin-

ce, nastoupivší bez své jedničky 

velmistra Tomáše Orala. Ten bude 

ovšem v příštím kole díky předehra-

nému zápasu absentovat a je docela 

dobře možné, je bude na čele tabul-

ky vystřídám ostravským Mittalem. 

Ten čeká zápas se zatím posledním 

Durasem „B“, a pokud ostravští 

vyhrají dostatek partií, budou se 

moci těšit z vedení v tabulce. 

Pomalu a nečekaně se do kalných 

sestupových vod sesouvá jihlavský 

Gordic. V nedělím kole cestoval 

celek z Vysočiny bez Bundesligu 

hrajícího velmistra Petra Háby do 

Orlové. Tradiční velký počet remíz 

tentokrát hovořil pro domácí. Výhry 

na třetí a páté šachovnici znamena-

ly dvojbodové vítězství a zachování 

šancí na udržení v soutěži.

Zápas Rychnova nad Kněžnou pro-

ti Starému Městu „A“ se odehrál již 

první novoroční sobotu 5. 1. 2008, 

a tak mohli hráči Starého Města 

jen čekat na zaváhání některého ze 

svých soupeřů v bojích o postup. 

K tomu ale v sedmém kole nedošlo, 

a tak mohl staroměstský kapitán 

Fera Vrána pouze smutně konsta-

tovat: „Situace je neutěšená, pouze 

remíza v duelu Třinec-Mitall nás 

může udržet ve hře a to je neprav-

děpodobné.“

Další kolo obou prvních lig se hra-

je v neděli 24. února 2008.

Václav Pech

1.česká liga – skupina východ

7. kolo
SK Stonava 5:3 ŠK Lokomotiva Brno

TŽ Třinec 5:3 ŠK Slavoj Poruba

ŠK Duras Brno „B“ 3,5:4,5 ŠK Staré Město „B“ 

ŠK Duras Brno „A“ 3,5:4,5 TJ Mittal Ostrava

SK Slavia Orlová 5:3 ŠK Gordic Jihlava

Šach. škola 

Panda Rychnov

3:5 ŠK Staré Město „A“

Pořadí po 7. kole
1. TŽ Třinec „B“ 21b. 37,5

2. TJ Mittal Ostrava 18b. 32

3. ŠK Staré Město 16b. 39

4. ŠK Slavoj Poruba 15b. 37

5. Šachová škola Panda Rychnov 12b. 29

6. ŠK Duras Brno „A“ 12b. 28

7. SK Stonava 9b. 23,5

8. ŠK Lokomotiva Brno 7b. 31

9. ŠK Gordic Jihlava 7b. 26

10. SK Slavia Orlová 7b. 27

11. ŠK Staré Město „B“ 6b. 24,5

12. ŠK Duras Brno „B“ 0b. 17,5

IM Vladimír Talla nasadil mistru republi-
ky GM Tomáši Polákovi harmoniku a při-
spěl k vítězství Ostravských na půdě Durasu 
Brno.
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Dvou vrcholných domácích udá-

lostí roku 2008 bude v nadcházejí-

cích dvou týdnech svědkem  Hav-

líčkův Brod. Volební Konference 

Šachového svazu České republiky 

zde proběhne v  sobotu 23. úno-

ra a již o deset dní dříve zasedne 

tucet nominovaných předních 

šachistů republiky k šachovnicím, 

aby zahájili zápolení o domácí pře-

bornický titul.

Jen málokdy se vedly o podobě 

šampionátu tak rozsáhlé debaty 

jako právě před zahájením letoš-

ního turnaje. Ohledně domácího 

mistrovství se v poslední době 

vyrojilo spousty nápadů, co se 

týče jeho formátu, obsazení a tře-

ba i cenového fondu, který k dobré 

účasti a kvalitním partiím neod-

myslitelně patří. 

O vhodném formátu turnaje panu-

je mezi naší špičkou poměrně jas-

ný názor. „Uzavřený formát je pro 

přebor myslím mnohem vhodnější 

než open,“ říká nejvýše nasaze-

ný hráč turnaje velmistr Vlasti-

mil Babula a dodává: „Míra štěs-

tí a náhody je v takovém turnaji 

menší. Smutné však je, že zřejmě 

nikdo nedokáže zajistit pro pře-

bor takové podmínky, aby se ho 

zúčastnila kompletní česká špička. 

Osobně jsem fandil panu Matocho-

vi, který toho chtěl dosáhnout.“

S návrhem předsedy Pražské šacho-

vé společnosti Pavla Matochy (více 

viz Šachový týdeník 49/2007) sice 

téměř všichni velmistři i oslove-

ní svazoví funkcionáři vyslovovali 

souhlas, ale ŠSČR tento návrh dva-

krát zamítnul, aniž by vysvětlil, co 

k takovému rozhodnutí Svaz vedlo. 

Plánům šéfa Pražské šachové 

společnosti, které předpokládaly 

zúžení počtu hráčů na osm sku-

tečně nejsilnějších šachistů země 

za současného zvýšení cenového 

fondu, vyjádřili v komentáři pro 

novoborský šachový server své 

sympatie i velmistři Zybněk Hrá-

ček a  Viktor Láznička: „Návrh 

Pavla Matochy  mně připadal velmi 

atraktivní,“ říká Viktor Láznička  

a dodává: „Těšil jsem se na nový 

formát, řekl bych, že ke škodě 

všech šachových příznivců, se nic 

z toho nerealizovalo a ani realizo-

vat nebude, bohužel vše zůstane 

při starém.“ 

S formátem turnaje je spokojen 

i jeho další účastník, reprezentační 

trenér Michal Konopka: „Osobně 

nevidím ve formátu turnaje nijak 

závažný problém. Koneckonců se 

podobným formátem hraje i v Rus-

ku, kde se v závěrečném ,super-

fi nále‘ setkávají hráči typu Petra 

Svidlera a Alexandera Morozevi-

če s kvalifi kanty, kteří mají často 

i o dvě sta bodů nižší rating. Hlav-

ní problém je podle mého názoru 

v tom, že se nedaří připravit takové 

fi nanční podmínky, aby se turnaje 

mohla zúčastnit kompletní domácí 

špička. Snad to souvisí i s popula-

ritou šachu ve společnosti,“ sdě-

luje svůj názor Michal Konopka 

a ohledně modelu předkládaného 

panem Matochou  poznamenává: 

„Samozřejmě že by byl zajímavý 

i takový model. Každý typ turnaje 

má svoje specifi ka a v tomto ,krát-

kém‘ turnaji by mohla sehrát zřej-

mě větší roli náhoda. Ale divácky 

by to byl model rozhodně přitažli-

vý. O tom nemůže být sporu.“ 

Mírně odlišný názor prezento-

val Šachovému týdeníku velmistr 

Marek Vokáč: „Ideální by bylo, kdy-

by se domácího přeboru zúčastnila 

kompletní domácí špička. Pak by 

bylo dost jedno, jaký formát boje 

o titul přeborníka bude zvolen,“ 

poznamenává na úvod své odpo-

vědi na otázku ohledně formátu 

turnaje pražský šachista. „Pokud 

se ho kompletní špička nezúčastní, 

je dost jedno, jakým způsobem se 

MČR 2008

HRÁČI KOMENTUJÍ FORMÁT PŘEBORU

Na slavnostním zahájení MČR mužů 2008 v Havlíčkově Brodě se sešli (zleva): Jan Mazuch, GM Tomáš Polák, GM Vlastimil Babula, IM Michal 
Konopka, GM Marek Vokáč, GM Jiří Štoček, GM Igors Rausis, GM Miloš Jirovský, GM Petr Velička, (vzadu) GM Robert Cvek, IM Štěpán Žilka, 
(vzadu) IM Vladimír Talla, Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Petružálek a FM Břetislav Modr.
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o titul přeborníka bude hrát. Jenom 

bych uvítal, kdyby formát boje 

o titul byl volen především s cílem 

fair a objektivně určit nejlepšího 

šachistu republiky v příslušném 

roce, nikoliv především s úmys-

lem mistrovství využít pro media-

lizaci šachu. Osobně by mě nijak 

netěšilo, kdybych měl hrát přebor 

s perspektivou, že 

zahraji dvě partie, 

a pokud v nich 

udělám nějakou 

chybu, tak mohu 

jet domů. Turnaj 

každý s každým 

je myslím pro 

objektivní stano-

vení vítěze ten 

nejsprávnější her-

ní systém.“ 

Hlavním problé-

mem pořádání pře-

bornických turnajů 

je tak velmistrem 

Vokáčem zmíněná 

neúčast komplet-

ní domácí špičky. 

Svůj názor na neúčast hráčů nej-

užší špičky prezentuje i součas-

ný mistr České republiky, brněn-

ský velmistr Tomáš Polák: „Počet 

dvanácti účastníků je vyhovující. 

Bohužel cenový fond ani fi nanční 

podmínky nejsou příliš uspokoji-

vé, což má za následek slabší účast 

naší špičky,“ říká velmistr Polák 

a většina dotázaných s ním zcela 

souhlasí. Proti současnému turna-

ji má ale úřadující přeborník ještě 

jednu námitku: „Je ovšem jedna 

věc, s níž zcela nesouhlasím, a to 

je účast hráče Rausise alias šacho-

vého cestovatele (Lotyšsko - Ban-

gladéš - ČR - ??). Hráč, který nemá 

s naší republikou naprosto nic spo-

lečného, si na podzim loňského 

roku usmyslí být na naší šachové 

listině a následně startovat na pře-

boru. Jeho žádostem je ze strany 

funkcionářů šachového svazu oka-

mžitě vyhověno. Neuvěřitelné!“ 

Velmistrů Babuly, Poláka a Voká-

če jsme se zeptali i na jejich názo-

ry ohledně možných favoritů 

právě zahajujícího turnaje. „Kan-

didáty na zisk medailí lze hledat 

především mezi hráči s velmis-

trovským titulem. Velmi nebez-

pečný může být Honza Bernášek, 

překvapit by mohl i Štěpán Žilka. 

Záležet bude na maličkostech 

a na momentální formě,“ soudí 

dosavadní držitel titulu velmistr 

Polák. Toho naopak považuje za 

favorita nejvýše nasazený Vlas-

timil Babula: 

„Podle mě mezi 

favority pat-

ří Jirka Štoček 

a obhájce titulu 

Tomáš Polák. 

Překvapit ale 

mohou mladí, 

konkrétně Hon-

za Bernášek 

a Štěpán Žilka,“ 

dokončuje Vlas-

timil svoji před-

pověď.  Celkově 

se ale bude pře-

bor vyznačovat 

velkou vyrov-

naností a uhod-

nout toho, kdo 

se bude nakonec radovat, roz-

hodně nebude jednoduché. Vox 

populi vyjádřený hlasováním na 

www.novoborsky.cz zatím nejví-

ce věří Vlastimilu Babulovi. Ten 

se prozatím těší důvěře téměř 

čtvrtiny hlasujících. Na druhém 

místě je s osmnácti procenty 

hlasů obhájce titulu Tomáš Po-

lák a za něj je se ztrátou dalších 

dvou procent velmistr Jiří Što-

ček. Nejméně účastníků ankety 

zatím věří ve vítězství velmist-

ra Roberta Cveka (2 %) a mezi-

národních mistrů IM Michala 

Konopky (0 %) a Vladimíra Tally 

(2 %). Záludnost všech předpo-

vědí potvrzuje i velmistr Marek 

Vokáč: „Jen zřídka mají domácí 

přebory jasného favorita, a ani 

tací často nevyhrávají. I letos to 

nejspíš bude absolutní ruleta. 

Ano, pokusím se v ní příjemně 

překvapit, buď sebe, nebo soupe-

ře. Ale kdo chce sázet na přebor-

níka, tak ať zkusí Rausise.“

Václav Pech

Obhájce titulu GM Tomáš Polák si vylosoval 
startovní číslo 3.
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Všechny tři hlavní ceny na skvěle 

dotovaném otevřeném turnaji Mosk-

va Open 2008 získali domácí šachis-

té. Tu nejcennější za samostatné 

první místo v turnajové tabulce  si 

domů do Kazaně odváží velmistr 

Artjom Timofejev (2664), na jehož 

úspěchu nesou hlavní zásluhu bílé 

fi gury. Těmi dvaadvacetiletý Artjom 

na turnaji na potkání „zabíjel“ a jedi-

ným hráčem, který  uhrál proti vítězi 

turnaje černými půlku, byl v pořadí 

druhý Alexander Rjazancev (2628). 

Třetí místo přiřklo pomocné hodno-

cení mezi devíti uchazeči se sedmi 

body velmistru Sergeji Volkovovi 

(2623). Naopak naprostým nezda-

rem skončil turnaj pro nejvýše nasa-

zeného velmistra Vladimira Akopja-

na  (2700). Akopjan získal v devíti 

kolech pouhých pět a půl bodu, za 

které mu patří v celkové zúčtování 

až 63. místo! Co se podařilo ruským 

mužům však v turnaji „C“ nepotvr-

dily domácí ženy. Na stupně vítězů 

nedosáhla, při neúčasti domácí špič-

ky, ani jediná ruská šachistka. Zlatou 

medaili za osm bodů z devíti partií si 

odnáší Slovinka Anna Muzyčuková 

(2460) před ukrajinským tandemem 

ve složení Anna Ušeninová (2484) 

a Natalia Žukovová (2443).

Start hlavního turnaje byl plně ve 

znamení Alexandera Rjazance-

va. V prvních čtyřech kolech čty-

ři výhry. Samostatné první místo 

a vynikající, pro diváky přitažlivé 

a napínavé partie. Pravděpodobně 

tu nejhezčí z nich sehrál mladý 

velmistr ve druhém kole turnaje 

proti Valerijovi Jandemirovovi.

ALEXANDER RJAZANCEV (2628)—
—VALERIJ JANDEMIROV (2461) 
Moskva Open 2008 

Grunfeldova indická obrana [D86]

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 

Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Sc4 

0–0 8.Je2 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
8…Jc6 Ač svého času zarytý „grün-

feldista“, stejně jsem správnosti 

podobného způsobu hry nemo-

hl dlouhou dobu uvěřit. Černý na 

kratší či delší čas odkládá svůj hlav-

ní trumf (postup c5) a klidně vyvíjí 

fi gury. Polojasno ohledně způsobů 

hry v těchto pozicích mi udělaly 

až partie jednoho z nejsilnějších 

„nesovětských“ šachistů sedmde-

sátých let Wolfganga Uhlmanna, 

které lze k pochopení varianty vřele 

doporučit.. Hlavním pokračováním 

je pochopitelně 8…c5 

9.0–0 Ja5 10.Sd3 b6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-zp-zppvlp'
6-zp-+-+p+&
5sn-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
11.Se3 Jiným často používaným 

tahem je pokračování 11.Sg5 pro 

možný způsob hry černého odkazuji 

na hezkou partii Akverin—Smyslov 

z roku 1974, nebo již zmíněné partie 

velmistra Uhlmanna například proti 

Gligoričovi či Petrosjanovi. 

11…Dd7 Černý pochopitelně může 

zahrát  11…c5!? s přechodem do 

poslední dobou poměrně frekven-

tované pozice. Například 12.Vc1 

(12.dxc5?! bxc5 13.Sxc5 Dc7 14.Sd4 

e5 15.Se3 Jc4 dává černému dosta-

tečnou kompenzaci za obětova-

ného pěšce.) 12…cxd4 13.cxd4 e6 

14.Dd2 Sb7 15.h4 De7 16.h5 Vfc8 

17.e5 Vxc1 18.Vxc1 Vc8 19.Vxc8+ 

Sxc8 20.Sg5  Carlsen- Ivančuk, 

Linares 2007 

12.Vc1 Sb7 Nyní již na postup 12…

c5 navrhuje velmistr Konstantin 

Sakajev variantu 13.d5 c4 14.Sb1 

e6 15.dxe6 Dxe6 16.Jf4!? Dd7 

17.Jd5 s iniciativou bílého. 

13.Dd2 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplzpqzppvlp'
6-zp-+-+p+&
5sn-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zPLvL-+-#
2P+-wQNzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

MOSKVA OPEN 2008

MLADÍCI VLÁDLI MILIONOVÉMU TURNAJI

Konečné pořadí
1. GM Timofejev, Artjom RUS (2664) 7,5

2. GM Rjazancev, Alexander RUS (2628) 7

3. GM Volkov, Sergej RUS (2623) 7

4. GM Jefi menko, Zachar UKR (2638) 7

5. GM Lastin, Alexander RUS (2604) 7

6. GM Jobava, Baadur GEO (2643) 7

7. GM Inarkijev, Ernesto RUS (2681) 7

8. GM Kažgalejev, Murtas KAZ (2594) 7

9. GM Mojsejenko, Alex. UKR (2643) 7

10. GM Kurnosov, Igor RUS (2577) 7

vítěz GM Artjom Timofejev
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13…Vfe8 Nový tah, který ale nemu-

sí být nutně nejlepším. I když má 

velmistr Jandemirov s celou vari-

antou velké zkušenosti, přesto se 

mu v partii nepodaří získat plno-

hodnotnou hru. Problém černé 

pozice je v tom, že pokud se mu 

nepodaří získat legitimní protihru 

proti bílému centru, může se mu 

stát iniciativa bílého na králov-

ském křídle, spojená s nástupem 

pěšce ,h‘ osudnou. V jedné z kore-

spondenčních partiích se ji z hrá-

lo 13…Vfd8 14.Sh6 Sh8 15.Jg3 e5 

16.d5 c6 17.c4 Sa6 18.Jf5 f6 19.Je3 

De Carbonnel-Zagorovkij, 1965, 

ale jasného vyrovnání šancí černý 

nedosáhl. Možná nejnadějnější je 

13…c5, což sice dovoluje výměnu 

černopolných střelců po 14.Sh6 

e6 (14…e5 15.d5˛) 15.Sxg7 Kxg7, 

což si v partii proti svému kraja-

novi Raineru Knaakovi zvolil i již 

vzpomenutý guru této varianty 

Wolfgang Uhlmann. Po 16.De3 

cxd4 17.cxd4 Vac8 jejich partie 

skončila smírem, ale nelze vylou-

čit, že to bílý měl ještě, například 

prostřednictvím nástupu krajního 

pěšce zkoušet. 

14.Sh6 Sh8 

XABCDEFGHY
8r+-+r+kvl(
7zplzpqzpp+p'
6-zp-+-+pvL&
5sn-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-wQNzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

15.e5 c5 16.Dg5 S jednoduchým 

a pochopitelným úmyslem zahrát 

v nějakém pořadí  h2-h4-h5, Je2-

f4, hxg6, bum, šach, mat! Pokud 

černý rychle něco nevykouzlí… 

16…cxd4 Nic zvláštního neřeší 

ani odložení výměny v centru 

pomocí 16…Vac8 Po 17.h4 cxd4 

18.cxd4 Dd5 má bílý v zásobě 

motiv 19.Jf4 Dxd4 20.e6! s nebez-

pečnou iniciativou, kterou by 

černý již nemusel ve zdraví roz-

chodit. 

17.cxd4 e6 18.h4 Jc6 19.Vfd1 Je7 

20.h5 

XABCDEFGHY
8r+-+r+kvl(
7zpl+qsnp+p'
6-zp-+p+pvL&
5+-+-zP-wQP%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+-#
2P+-+NzPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

20…Vac8  Jako recept na  20…

Jd5 uvádí GM Goluběv varian-

tu 21.Jg3!? (předčasné je 21.hxg6 

hxg6 22.Sxg6?! fxg6 23.Dxg6+ 

Sg7 24.Vd3 pro 24…Ve7!) 21…De7 

22.Dg4 stále s nebezpečnou inicia-

tivou na straně bílého. 

21.Vxc8 Sxc8? Možná již roz-

hodující pochybení. Černý měl 

pokračovat 21…Vxc8 22.Jf4 Vc3!? 

jak radí okamžitě umělá inteli-

gence. Ale ani tady by se prav-

děpodobně nevyhnul problé-

mům po 23.hxg6 hxg6 24.Jxg6 

fxg6 25.Sxg6 Jxg6 26.Dxg6+ 

Sg7 27.Sxg7 Dxg7 28.Dxe6+ Df7 

29.Dg4+ Dg7 30.Dxg7+ Kxg7 

31.d5 a bílí pěšci mohou nadělat 

černého dost vrásek. 

22.Jf4 

XABCDEFGHY
8-+l+r+kvl(
7zp-+qsnp+p'
6-zp-+p+pvL&
5+-+-zP-wQP%
4-+-zP-sN-+$
3+-+L+-+-#
2P+-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

22…Dxd4 Koncovka vznikající 

po 22…Sb7 23.hxg6 hxg6 24.Jxg6 

fxg6 25.Sxg6 Jxg6 26.Dxg6+ Sg7 

27.Sxg7 Df7 (27…Dxg7? 28.Dxe8+) 

28.Dxf7+ Kxf7 by měla být podle 

velmistra Goluběva pro bílého 

vyhraná. 

23.Sc2! Dc5 rychle prohrává 23…

Dxe5? pro pěkné 24.Dxe7!+- 

24.hxg6 Bílá pozice je vyhraná 

více způsoby, ale Alexander Rja-

zancev si vybírá tu nejefektnější.  

24…Dxc2 

XABCDEFGHY
8-+l+r+kvl(
7zp-+-snp+p'
6-zp-+p+PvL&
5+-+-zP-wQ-%
4-+-+-sN-+$
3+-+-+-+-#
2P+q+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

25.Vd8!! Jediný, ale dostačující 

tah. 

25…Vxd8 26.g7! Vd1+ Snad 

houževnatější bylo 26…Dd1+, 

ale ani tak by se černý nemohl 

zachránit. 27.Kh2 Jf5 28.gxh8D+ 

Kxh8 29.Jh5 f6 30.Sg7+ Kg8 

31.Sxf6+ Kf7 32.Sxd8+- 27.Kh2 

Jf5 28.gxh8D+ Kxh8 29.Jh5+- f6 

30.Dxf6+ Kg8 31.Df8# 

1–0

Po šestém kole měl Rjazancev 

stejně jako skupina dalších osmi 

šachistů v čele turnaje pět bodů, 

ale v rozletu jej řádně přibrzdi-

la partie kola následujícího, kde 

Alexander podlehl bílými fi gura-

mi turnajové trojce Ernestu Inar-

kijevovi (2681), a skupinka lídrů 

se smrskla na pouhou trojici ve 

složení Ernesto Inarkijev, Ivan 

Popov (2595)  a Arjtom Timofejev 

(2664) a o vítězi celého klání roz-

hodla až poslední partie turnaje 

– více než stotahová bitva mezi 

Timofejevem a Inarkijevem. Z té 

vyšel vítězně kazaňský šachista, 

ale punc nejhezčí partie celé sou-

těže svému soupeři vzít nemohl.
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ERNESTO INARKIJEV (2681)—
—MURTAS KAŽGALEJEV (2594) 
Moskva Open  2008

Španělská hra[C79]

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

d6 5.0–0 Sd7 6.c3 g6 7.d4 Sg7 

8.Ve1 

8…b5 Nepřesným by bylo oka-

mžité 8…Jf6!? pro „španělským 

profesorem“ Vlastimilem Jan-

sou doporučované 9.Sxc6! Sxc6 

10.dxe5. Po pravděpodobně jedi-

ném 10…Jxe4 11.exd6 0–0 12.dxc7 

(12.Sf4 Jxd6 13.Jd4 s malou výho-

dou bílého) 12…Dxc7 13.Se3 se 

kompenzace černého získanému 

pěšci nevyrovná. 

9.Sb3 Jf6 10.Jbd2 V partii Jansa-

Darga (BRD 1990) zvolil bílý oka-

mžitou likvidaci napětí v centru 

šachovnice pomocí 10.dxe5 Jxe5 

11.Jxe5 dxe5 12.Sg5 s úmyslem 

ovládnutí centrálního pole d5. Po 

12…0–0 13.Jd2 jezdec má v úmys-

lu  přesun po ose d2-f1–e3-d5, což 

bílému významně ulehčila právě 

výměna v centru. 13…h6 14.Sh4 

De7 15.De2 c5 16.Sd5 získal bílý 

mírnou výhodu. 

10…0–0 11.h3 Ve8 12.a3 h6 

Po 12…a5 získal bílý v partii 

Bologan,V-Moreno,J, Francie 

2002 výhodu pomocí 13.d5 Jb8 

14.a4 Ja6 15.axb5 Jc5 16.Sc2 

13.Sc2 Jh5 14.Jf1 Jf4 15.Sxf4 exf4 

16.Dd2 g5 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zpl+pvl-'
6p+nzp-+-zp&
5+p+-+-zp-%
4-+-zPPzp-+$
3zP-zP-+N+P#
2-zPLwQ-zPP+"
1tR-+-tRNmK-!
xabcdefghy

17.Vad1 Při přechodu ze zahájení 

do střední hry došlo k transforma-

ci pěšcové struktury. Bílý získal 

dvojici centrálních pěšců, kteří 

by jej mohli opravňovat k aktivitě 

právě na tomto úseku šachovnice. 

Naopak šance černého budou spo-

jeny s královským křídlem, kde by 

mohl postupem své pěchoty nepří-

jemně pošramotit bílou královskou 

pevnost. Tomu dopovídají i další 

tahy obou velmistrů. 

17…De7 18.Dd3 Kf8 K rovné 

hře vedlo 18…Vad8 19.e5 dxe5 

20.Dh7+ Kf8 21.J1h2 Se6 22.Jg4 

Sxg4 23.hxg4 Df6= 

19.Sb3 Černému se podařilo para-

lyzovat okamžité hrozby bílého po 

diagonále b1–h7, a tak se Ernestro 

Inarkijev rozhodl převést střelce 

na jinou nebezpečnou diagonálu. 

Nehledě na konečný výsledek par-

tie ale nejsem, na rozdíl od někte-

rých komentátorů,  bezmezným 

uctívačem tohoto tahu. Přimlou-

val bych se spíše za přímočařejší 

19.J1h2!? a když 19…h5 pak 20.e5 

g4 (nejasná pozice vzniká po 20…

dxe5 21.d5 Ja5 22.Dh7) 21.e6!? 

snad chytré vylákání střelce na 

bílému takticky výhodnou pozici 

21…Sxe6 (dobré nebude 21…gxf3 

22.exd7 Dxe1+ 23.Vxe1 Vxe1+ 

24.Jf1 fxg2 25.Kxg2± a bílý stojí 

díky hrozbám  Df3 případně a3-

a4 lépe.) 22.hxg4 (bez zajímavosti 

není ani 22.d5!? gxf3 23.Jxf3 Je5 

24.Jxe5 dxe5 25.dxe6 Dxe6 26.Dh7 

kde by měl bílý v pozici z různo-

barevnými střelci za pěšce dosta-

tečnou kompenzaci) 22…hxg4 

23.Jxg4 Dd7 24.Jgh2 s dobrou 

pozicí bílého. 

19…Vad8 20.Sa2 Df6 21.J3h2?! 

Bílý má v plánu převést na uvol-

něné pole f3 dámu, ale možná 

se nejedná o nejpřímočařejší 

postup. Přimlouval bych se spíše 

za 21.J1h2 h5 22.e5 dxe5 23.dxe5 

Jxe5 24.Jxe5 Vxe5 25.Vxe5 Dxe5 

26.Df3 s nejasnou pozicí. Celko-

vě na mě působí Inarkijevova hra 

v posledních několika tazích poně-

kud mdle. Černý již pravděpodob-

ně stojí o něco lépe.

21…h5 22.Df3 

XABCDEFGHY
8-+-trrmk-+(
7+-zpl+pvl-'
6p+nzp-wq-+&
5+p+-+-zpp%
4-+-zPPzp-+$
3zP-zP-+Q+P#
2LzP-+-zPPsN"
1+-+RtRNmK-!
xabcdefghy
22…Dh6 Přesnější bylo určitě 

22…Dg6!?, což by nedávalo bílé-

mu možnost zmíněnou v následu-

jící variantě. 

23.g4 Vůdce bílých označil po par-

tii jako lepší pokračování 23.Je3!. 

Bílý těží z nekrytého bodu f7 23…

Je7 24.g4 (za úvahu určitě stojí 

i 24.Jf5 Jxf5 25.exf5 Sxf5 26.Dc6 g4 

27.hxg4 hxg4 28.Dxc7 Dg6 29.Sd5) 

24…hxg4 25.Jhxg4 Dg6 a černý má 

jen malou převahu, pokud vůbec 

nějakou. 

23…hxg4 24.Jxg4 Dg6 25.Jfh2 

Je7 26.Dg2 Sc6!? Na snahu praš-

tit si do bílého centra prostřednic-

tvím 26…c5 by mohl ruský velmis-

tr odpovědět například 27.dxc5 

dxc5 28.Jf3 Dh5 29.Vd6 Se6 a tady 

existuje kromě klidného 30.Vxd8 

Vxd8 31. Sxe6 fxe6 32.Jgh2 také 

energické 30.Vxe6, kde by mohl 

být kolem černého monarchy do 

budoucna nepříjemný bělopolný 

průvan. 

27.d5 Bílý se spoléhá na pozdější 

průlom v centru e4-e5, který by 

mohl mít v blížící se blicce pří-

jemné následky. Jinou pohádkou 

mohlo být  27.Jf3, kde například 

po 27…Sxe4 28.Sxf7 Sxf3 29.Sxe8 

Sxg2 30.Sxg6 Sf3 31.Se4 Sxd1 

32.Vxd1 vzniká rovná pozice. Ale 

černý by mohl určitě pokračovat 

lépe. 

27…Sd7 28.Jf3 Dh5! Velmistr 

Kažgalejev přesouvá svoji dámu 

na dohled od potenciálně citli-

vého pěšce h3, ale hlavně je při-

praven zahrát 29…Jg6 s ucpáním 

pole e5 a tím i uvěznění bílého 

bělopolného střelce za hradbou 

svých pěšáků.
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XABCDEFGHY
8-+-trrmk-+(
7+-zplsnpvl-'
6p+-zp-+-+&
5+p+P+-zpq%
4-+-+PzpN+$
3zP-zP-+N+P#
2LzP-+-zPQ+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
29.e5?! Bílý se pevně drží svého 

a proráží černé obranné valy v cen-

tru. Možná ale měl být ve svých 

choutkách malinko zdrženlivější 

a zahrát 29.Jd4 nebo 29. Jfh2 s pře-

orientováním se na obranné politiky. 

29…dxe5 30.Jgxe5?! Otázkou 

bylo, zda se nepřiklonit spíše 

k tahu 30.Jfxe5 Sxe5 31.Vxe5 Jg6 

32.Vxe8+ Vxe8 s hrozbou Jh4 

33.d6 cxd6 34.Dd5 Ve7, i když 

i tady by měl být ohroženější ten 

světlejší z obou králů. 

30…Sxe5 31.Jxe5 Sxh3 32.Dh1 Nešlo 

dobře hezky vypadající 32.De4 pro 

zákeřné 32…Jc6 32…Jf5–+ 33.Vd3 

g4 34.De4 f6?! Černá pozice je vyhra-

ná a do Říma vede hned několik 

cest. Tou zcela jistě nejpřímější bylo 

34…f3! 35.Jd7+ Kg7 36.Dxe8 Vxe8 

37.Vxe8 Dh6–+  a bílý král dostane 

za chvíli mat. (jenom ne37…Sg2? 

pro 38.Vg8+!+-) Oba soupeři však již 

měli na svých hodinách málo času 

(bílý necelou minutu a černý jenom 

sedmkrát více), a tak jsou nepřesnos-

ti zcela pochopitelné. 

35.d6!? Otevírá diagonálu a2-g8, po 

které by mohl, zejména díky probí-

hající časové tísni získat nebezpečné 

protišance. 

35…Vxe5 36.dxc7 Vde8 37.Db4+ 

Je7 38.Ved1 Sg2! Vyhrávalo také 

38…g3–+  

39.Kxg2 f3+ 40.Kg3 Vf5?? Uzaví-

rá kolem bílého krále matovou síť. 

Matně jsem si při analýze vzpomněl 

na partii Spasskij-Polugajevskij, ve 

které měl Boris Vasiljevič rozho-

dující výhodu a viděl za sebe hned 

několik několikatahových cest, jak 

vytouženého výsledku dosáhnout. 

Rozhodl se ale „vyhrát okamžitě“ 

a naběhl si na pohotovou odpověď 

velmistra Polugajevského, která pro 

Spasského znamenala ztrátu účas-

ti v mezipásmovém turnaji. Něco 

podobného se tady stalo i Kažgale-

jevovi.  Nepochybuji, ze černý viděl 

jednoduchou výhru v několika tazích 

po 40…Dh3+ 41.Kf4 Dh2+ 42.Kxg4 

Dg2+ 43.Kf4 (43.Kh4 Vh5+ 44.Kxh5 

Dg5#) 43…Vf5+ 44.Ke4 Dg4+ 45.Ke3 

Dg5+ 46.Kd4 Df4#  Bohužel ale, ke 

své škodě, chtěl černý také vyhrát 

okamžitě…

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-zP-sn-+-'
6p+-+-zp-+&
5+p+-+r+q%
4-wQ-+-+p+$
3zP-zPR+pmK-#
2LzP-+-zP-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
41.Dxe7+!+- Úder, po kterém se dění 

věcí příští otáčí o 180 stupňů. Černý 

je ztracen! 

41…Kxe7 Po 41…Vxe7 vyhrává 

42.c8D+ Ve8 43.Dxe8+!+- 

42.Vd7+ Kf8 Snad černý ještě doufal 

v záchranu remízou věčným šachem, 

ale následující krásný tah jej z jeho 

snu tvrdě vyvedl. Je s podivem, jak 

bílému najednou všechno vychází. 

Bílé fi gury vždy s tempem šachují 

na těch správných místech, odkud 

mohou následně beztrestně dobírat 

své nešťastné černé kolegyně…

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-zPR+-+-'
6p+-+-zp-+&
5+p+-+r+q%
4-+-+-+p+$
3zP-zP-+pmK-#
2LzP-+-zP-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
43.Vh1!! Dxh1 44.Vf7+ Kg8 

45.Ve7+ Kh8 Nic nemění 45…

Kf8 46.Vxe8+ Kxe8 47.c8D+ Ke7 

48.Dxf5+- Ale i i v partii na černou 

vez na f5 dojde. 

46.Vxe8+ Kg7 47.Vg8+ Kh7 

48.Vh8+ Kxh8 49.c8D+ Kg7 

50.Dg8+ 1-0

Prestiž celého turnaje, kromě zají-

mavých a bojovných partií, zvý-

šila i účast zajímavých osobností 

světového šachu z nichž nejvýše 

vyčníval hlavní rozhodčí turnaje, 

desátý mistr světa Boris Spasskij. 

Pod jeho vedení proběhl turnaj 

bez významnějších problémů a na 

jeho závěru vyjádřili pořadatelé 

přesvědčení, že příští ročník Mosk-

va Open bude ještě zajímavějším 

turnajem, než tomu bylo letos.

Václav Pech

OPRAVA
PADESÁT ŠACHŮ
V předchozím čísle Šachového 

týdeníku (6/2008) jsme chybně 

uvedli postavení v pozici autora 

Sampsa Lahtonena, za což se čte-

nářům omlouváme. Odhalili jste 

postavení bílého krále?

XABCDEFGHY
8-sN-wq-vL-+(
7+n+Q+R+l'
6Q+lsN-+r+&
5+-+k+-+-%
4n+-+-tRRtR$
3vLN+KzPl+q#
2Qtr-sn-+-+"
1+r+q+-+-!
xabcdefghy

Sampsa Lahtonen

Original, leden 2008

1.Da5+ Jac5+ 2.Jxc5+ Vb3+ 

3.Jxb3+ Jc5+ 4.Jxc5+ Vb3+ 

5.Jxb3+ Sb5+ 6.Jxb5+ Vd6+ 7.e4+ 

Jxe4+ 8.Jd2+ Db3+ 9.Dxb3+ Ke5+ 

10.Dxd6+ Jxd6+ 11.V4f5+ Jxf5+ 

12.Sfd6+ Jxd6+ 13.Vf5+ Jxf5+ 

14.Dd5+ Sxd5+ 15.Jf3+ Sxf3+ 

16.Sd6+ Jxd6+ 17.Ve4+ Shxe4+ 

18.Vxe4+ Jxe4+ 19.Jd7+ Ddxd7+ 

20.Jd4+ Db5+ 21.Dxb5+ Jc5+ 

22.Dxc5+ Sd5+ 23.Jf3+ Dxf3+ 

24.De3+ De4+ 25.Dxe4+ Sxe4+ 
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70  Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz

Kompletní řešení 
„v jednom“

Nabízíme Vám:

1.    Individuální řešení atraktivního 

financování prostřednictvím 

CAT Finance: od pronájmu přes 

financování až po leasing.

2.    Smluvní servisní služby „na 

míru“: od prohlídek přes údržbu 

až po plné servisní smlouvy.

3.    Široké možnosti zajištění a 

garantování oprav a údržby.

4.    Bonusová výbava strojů.

5.    Dodávky náhradních dílů po celé 

ČR do 48 hodin.

6.    12 hodinová pohotovostní služba.

7.    Nejlepší pokrytí území sítí 

poboček se 150 servisními 

specialisty a 70 mobilními 

servisními auty.

8.    11 půjčoven strojů The Cat 

Rental Store.

9.    Kvalifikované poradenství pro 

použití a nasazení strojů.

10.  Jedinečná nabídka servisně 

prověřených použitých strojů.

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

inzeratKSS_A4 vyska tisk.indd 1 25.10.2007 11:54:28
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10.-19. 2. 2008 

V Drážďanech se za účasti české-

ho týmu hraje mistrovství Evropy 

seniorů družstev. 9 kol, švýcarský 

systém. 

Podrobnosti:

www.schachfestival.de 

12.-28. 2. 2008 

Mistrovství České republiky 

v šachu mužů, žen a juniorů. 

Havlíčkův Brod tři uzavřené tur-

naje, 11 kol. 

Podrobnosti:

www.chess.cz

14.-22. 2. 2008 

V Moskvě proběhne další z vel-

kých otevřených turnajů roku 

Aerofl ot Open 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol. Cenový fond tur-

naje 200 000USD. 

Podrobnosti:

www.aerofl otchess.com 

14.2-3. 3. 2008

V mexické Morelii a následně ve 

španělském Linares proběhne 

za účasti Višiho Ananda, Vasili-

je Ivančuka, Veselina Topalova, 

Pétera Léka, Tejmura Radžabova, 

Levona Aronjana, Alexeje Širova 

a Magnuse Carlsena letošní dru-

hý superturnaj Morelia-Linares 

2008. 

Podrobnosti:

www.ajedrezmorelialinares.com

15.-23. 2. 2008

V německém Bad Wörishofenu 

proběhne International Schach-

turniere Bad Wörishofen 2008. 

Švýcarský systém na 9 kol s tem-

pem 2 hodiny na 40 tahů a jednu 

hodinu na dohrání partie. 

Podrobnosti:

www.schachclub-tuerkheim-bw.de

16.-23. 2. 2008 

International Villach Open. Vil-

lach (Rakousko). Švýcarský sys-

tém na 9 kol tempem 90 min na 

partii s přídavkem 30 sec za tah. 

Kontakt: Waldemar Grom 

Tel: ++43 / 699 / 100 167 09

offi ce@grom.at

www.admira-villach.at.tt

 

16. 2. 2008

Před sto dvěma lety se v Mosk-

vě, v česko-britské rodině narodi-

la nejlepší česká šachistka všech 

dob a první ženská mistryně světa 

v šachu paní Věra Menčíková.

Osmdesáté sedmé narozeniny by 

ve stejný den oslavil i český šacho-

vý mistr Jiří Fichtl.

16.-23. 2 2008 

24e Open International De Cap-

pelle La Grande (Francie). Ceno-

vý fond 30 000 EUR

 Švýcarský systém na 9 kol. 

Kontakt: Jean-Claude Templeur 

Tel:33/2 47 23 56 04 

templeurjcs@club-internet.fr

www.cappelle-chess.com 

17. 2. 2008

Před 74 lety zemřel německý 

šachový velmistr a účastník zápa-

su o titul mistra světa dr. Siegbert 

Tarrasch. Tarrasch byl ve skupi-

ně vůbec prvních velmistrů, kte-

ré tímto titulem obdařil ruský car 

Mikuláš II. Roku1914.

17.-24. 2 2008 

St. Anna Mountin Int. Chess 

Tournament, Gora Sw. Anny (Pol-

sko). Švýcarský systém na 9 kol. 

Kontakt: 

Agencja Szachowa Strateg s.c.

Tel:+48 691 855 524

rafalmalecki5@tlen.pl 

www.strateg.net.pl 

18. 2. 2007

Své šedesáté třetí narozeniny slaví 

první slovenský šachový velmistr 

Ján Plachetka. Velmistr Plachetka je 

kromě svých praktických úspěchů za 

šachovnicí i skvělým trenérem, který 

přivedl slovenskou ženskou repre-

zentaci až k titulu mistryní Evropy.

21.-24. 2. 2008

V chorvatském Bizovaci proběh-

ne Belisce-Metalis Open. Švýcar-

ský systém na 7 kol. Tempo hry 

90 minut na partii s přídavkem 

30 sec za každý provedený tah. 

Kontakt: 

danijela.predovic@os.t-com.hr 

23. 2- 2. 3. 2008

25. ročník Šachového festivalu v Ble-

du. Devět kol, švýcarský systém. 

Kontakt: vojko.mencinger@siol.net

www.sah-zveza.si/bled/2008

22.-28. 2. 2008

3. ročník BŠŠ CUP - Mezinárodní 

šachové soustředění. Soustředění 

a šachové turnaje s cílem intenzivní 

přípravy na MČR mládeže 2008. FIDE 

open a národní open na 7 kol spojené 

se skupinovými tréninky pod vede-

ním profesionálních trenérů. 

Kontakt: Mgr. Sergej Berezjuk 

Tel.: +420 777 264 077

refl exia2007@yandex.ru

www.chessfm.cz 

23. 2. 2008

V Havlíčkově Brodě proběhne 

Konference Šachového svazu 

České republiky. 

www.chess.cz 

24. 2. 2008 

Své devadesáté osmé narozeniny 

by oslavil český mezinárodní mis-

tr a mezinárodní rozhodčí Čeněk 

Kottnauer.
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