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PREZIDENT NA ŠACHÁCH
Prezident republiky Václav Klaus 

navštívil zápas družstev 1. tří-

dy PORG A vs. Sokol Vršovice 

C, který se hrál minulý čtvrtek 

v Praze Libni. Za domácí hrál 

i velmistr Vlastimil Hort, ale ani 

to nakonec šachovému klubu 

PORG nepomohlo. Hosté z Vršo-

vic vyhráli nejtěsnějším rozdílem 

3,5-4,5, když v poslední partii 

prohrál velmistr Hort (ELO 2504) 

na čas s Bohumilem Šimečkem 

(ELO 2147).

NAVARA VE SVĚTOVÝCH NOVINÁCH

 
Partie českého 

velmistra Davida 

Navary se dostaly 

v minulých týd-

nech i na stránky 

prestižních světo-

vých novin Inter-

national Herald 

Tribune a Washington Post. Jeho 

krásnou výhru černými fi gurami 

nad GM Valejo Ponsem z letoš-

ního turnaje ve Wijk aan Zee ko-

mentoval ve Washington Post GM 

Lubomír Kaválek (v Šachovém tý-

deníku č. 4 byla zveřejněna s po-

známkami Václava Pecha). 

Pokračování na straně 2

CORUS 2009 – SOUTĚŽ STUDIÍ
SAMOTNÝ JEZDEC MATÍ
Soutěž ve skladebním šachu, 

která se konala při letošním tur-

naji ve Wijk aan Zee, vyhrály dvě 

fantastické studie s unikátními 

závěrečnými pozicemi. Jejich 

autory jsou ruští skladatelé Jurij 

Bazlov a Sergej Rumjancev. Sou-

těž obeslalo 90 autorů z 28 zemí 

a mezi jejich 151 pracemi byly 

i studie českých skladatelů Ma-

ria Matouše, Jaroslava Pospíšila, 

Emila Vlasáka, Stanislava Noska 

a Františka Korostenskiho. 

Do útlého 26stránkového sešitu 

s vybranými nejlepšími skladba-

mi se dostala i díla Emila Vlasá-

ka a Stanislava Noska; obě jsou 

krásnými studiemi, a proto je 

zveřejňujeme společně se dvěma 

vítěznými.

Rozhodčím soutěže, která byla 

vyhlášena u příležitosti konání 

již 70. turnaje v tomto přímoř-

ském koutě Nizozemska, byl Jo-

chanan Afek.

Jako ilustraci na úvod přetisku-

jeme závěrečnou ideální pozici 

vítězné studie Jurije Bazlova: 

XABCDEFGHY
8-+-+-vlnsN(
7+-+K+ksn-'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Pokračování na straně 5

Pražská Mahrla neudržela v šes-

tém extraligovém kole svoji dosa-

vadní neporazitelnost a po prohře 

se šachisty RC Sport Pardubice 

musela přenechat první příčku ta-

bulky obhájcům loňského titulu 

z 1. Novoborskému ŠK.

Další extraligový víkend sliboval 

již svým rozpisem tuhý boj zejmé-

na v horních příčkách tabulky, kde 

se doposud neporažený lídr soutě-

že střetl s jedním z historicky nej-

úspěšnějších družstev naší nejvyš-

ší soutěže. 

Pokračování na straně 11
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EXTRALIGA ČR: 6.–7. KOLO

MAHRLA KLOPÝTÁ, V ČELE JE NOVÝ BOR

Prezident republiky Václav Klaus přihlíží 
partii GM Vlastimila Horta 

GM Ján Markoš přispěl minulý víkend No-
vému Boru dvěma výhrami.
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pokračování ze strany 1

A ještě hezčí výhru bílými nad 

Krišnanem Šašikiranem z téhož 

turnaje komentoval Dylan Loeb 

McCain v International Herald 

Tribune (v Šachovém týdeníku 

č. 5 vyšla s poznámkami vítěze).

KAMSKY SE ŠPIONEM Z MOSSADU

Gata Kamsky  Veselin Topalov

„Gata Kamsky si chce přivést do So-

fi e experta izraelské tajné služby 

Mossad, aby kontroloval místo koná-

ní zápasu,“ řekl týden před zahájením 

zápasu o právo vyzvat mistra světa 

k boji o jeho titul manažer současné 

ratingové jedničky Veselina Topalova, 

mezinárodní mistr Silvio Danailov. 

Podezíravost Kamského tak dává již 

od začátku zápasu poněkud ostřejší 

příchuť. Kamsky chce prý přítomnos-

tí špionážního experta zajistit rovné 

podmínky zaručující to, že ani jeden 

z hráčů nebude moci použít žádný 

z možných způsobů nápovědy. „Kam-

sky může být zcela klidný. V Sofi i je 

všechno připraveno a všechno bude 

probíhat v duchu fair play,“ ubezpe-

čuje americkou výpravu Danailov.

KOSTENJUKOVÁ UVAŽUJE O KONCI

A. Kostenjuková 
Mistryně světa 

v šachu, Ruska 

Alexandra Kos-

tenjuková zvažuje 

ukončení kariéry. 

„V roce 2010 budu 

obhajovat svůj titul 

a potom ze světa 

šachu odejdu,“ řekla v rozhovoru pro 

server www.euruchess.org světová 

šampionka. „Rodina chce, abych 

udělala pauzu. Víte, u nás existuje 

takový vtip: Jestli chceš jíst věčně 

polotovary ze supermarketu, ožeň se 

a vezmi si šachistku. Ne každý muž 

vydrží, když je jeho žena neustále 

na tréninkových kempech nebo jinak 

mimo domov.“ Jestli bude mistryně 

světa končit se šachem úplně, odejde 

jen na čas a nebo se jedná pouze 

o okamžité přání, to ovšem ukáže až 

budoucnost.

MOSKVA OPEN 2009 
Američan Alexandr Oniščuk (2659) 

se stal se 7,5 bodu z 9 kol vítězem 

prvního z velkých ruských úno-

rových openů hraných v Mosk-

vě. O druhou až šestou příčku se 

podělila pětice velmistrů, z nichž 

pomocné hodnocení nejvíce přálo 

Sergeji Tivjakovovi (2685) a Ernes-

to Inarkijevovi (2656), kteří se roz-

dělili o stříbro a bronz. Kompletní 

výsledky turnaje, kterého se účast-

nilo 276 šachistů, jsou k dispozici 

na www.moscowchessopen.ru/eng.

U PÁSKŮ ZVÍTĚZIL JURKA
FM Miroslav Jurka z Durasu Brno se 

stal vítězem dalšího turnaje ze série 

populárních brněnských blicáků hra-

ných již tradičně v restauraci U Pásků. 

Mezi čtyřiadvaceti účastníky získal 

20,5 bodu a před druhým Jaromírem 

Veselým z brněnské Lokomotivy měl 

dvoubodový náskok. Bronz v turnaji, 

který „pískal“ Jan Kalednovský a Ven-

delín Hafrovič, patřil Stanislavu Staň-

kovi z Podhradní Lhoty.

ŠACHOVÝ BIATLON
Spojení šachu s dalšími sporty je 

v poslední době velice populární; 

například o nečekané symbióze ša-

chu a boxu jsme již na stránkách 

Šachového týdeníku psali. V ame-

rickém Jefferson County nyní spojili 

studenti LaFargeville Central School 

svoji lásku ke královské hře s během 

na lyžích. „Šachový biatlon“ přitom 

prokládá tradiční zimní zábavu ni-

koli střelbou, ale řešením šacho-

vých diagramů. Správná řešení si 

jednotliví účastníci závodu zapiso-

vali do předem připraveného bloku 

a odevzdávali v cíli rozhodčím. Obra-

zová reportáž z celé akce je k dispo-

zici na adrese www.chessbase.com.

PO PARTII DOŠLO NA MEČE
Jak informovaly např. servery 

Mercury News a Monterey Herald, 

šachový večírek v americké Alamedě 

se z nevinné zábavy změnil v tragé-

dii. „Večer, který započal přátelskými 

partiemi mezi dvěma přáteli, kteří se 

v průběhu hry posilňovali dvanácti 

plechovkami piva, skončil ubodáním 

jednoho z hráčů a obviněním jeho 

kolegy z vraždy,“ komentoval případ 

vyšetřující policista Bill Scott. Obvi-

něným je dvaašedesátiletý Joseph 

W. Groom. Podle svědectví jeho pří-

telkyně, která v průběhu incidentu 

v kuchyni vařila večeři, byl při hře 

zpočátku klid, ale pak ve vedlejším 

pokoji došlo k výměně názorů, která 

přerostla v regulérní wrestlingový zá-

pas. „Groom zápasení ukončil a ode-

šel do ložnice, odkud se vrátil s více 

než dvě stopy dlouhým mečem vy-

robeným v Pákistánu, kterým svého 

čtyřicetiletého soka ubodal,“ upřes-

ňuje policista důsledky šachové par-

tie a dodává: „Obviněný se k činu 

přiznal, ale tvrdí, že vůbec neví, proč 

k tomu došlo.“

GIBRALTAR CHESS FESTIVAL

Petr Svidler  
Druhý nasazený 

hráč, ruský vel-

mistr Petr Svidler 

(2723) se stal díky 

vítěznému play-off 

vítězem sedmého 

ročníku meziná-

rodního šachové-

ho festivalu Gibtelecom Chess Fes-

tival. Festival proběhl od 27. ledna 

do 5. února 2009 v gibraltarském ho-

telu Caleta. V turnaji, kde byly zaká-

zány nabídky remíz dříve než ve 31. 

tahu, se z druhé příčky radoval Švý-

car Vadim Milov (2669) a třetí příč-

ku si vybojoval další „sedmistovkař“, 

Ázerbájdžánec Vugar Gašimov.

Další informace najdete na ofi ciál-

ním webu turnaje:

www.gibraltarchesscongress.com

KARPOV PODLEHL V ÍRÁNU
Jak jsme již informovali v minulém 

vydání ŠT, exmistr světa Anatolij 

Karpov se vypravil do Íránu k utká-

ní s nejsilnějším místním šachistou, 

velmistrem Ehsane Ghaemem Ma-

ghamim. Po nerozhodném výsled-

ku ve 4 partiích hraných klasickým 

tempem i ve 4 partiích rapidu zvítě-

zil íránský šachista v bleskovkách, 

a celkové skóre „trojboje“ tak upravil 

na 10,5:9,5.

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5202
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První číslo nového slovenské-

ho šachového časopisu již vyšlo, 

a slovenský čtenář tak po mnoha 

dlouhých letech dostává šachový 

časopis ve své mateřštině. Pro srov-

nání: V České republice vycházejí 

tři česky psané šachové časopisy 

(Šachový týdeník, ŠachInfo a Čes-

koslovenský šach), ale na Ukrajině 

není ukrajinsky psaný šachový ča-

sopis žádný. K prvnímu číslu prv-

ního ročníku (loni vyšlo ještě nul-

té číslo Moderného šachu, ale to 

mělo pouze elektronickou podobu) 

je přidána jako příloha turnajová 

brožura Banícky kahanec. Příloha 

mapuje historii tohoto tradičního 

turnaje z Prievidze, jež sahá až 

do roku 1964. První Banícky kaha-

nec vyhrál pražský šachista Pavel 

Vobořil, loni v Prievidzi triumfoval 

brněnský velmistr Tomáš Polák.

Magazín Moderný šach nese 

vzhledem ke svému provedení 

paradoxní podtitul „nie je čierno 

biely“ – kromě obálky je vytiš-

těn pouze černobíle – neboť chce 

o šachu psát barvitě. Nakolik se 

mu to bude dařit, bude možné 

posoudit až po více vydaných 

číslech. Soustředí se na sloven-

ské hráče a hráčky, a to nejen 

v článcích o slovenských ligách a 

turnajích, ale i při pohledu na za-

hraniční dění (olympiáda v Dráž-

ďanech, česká extraliga či turnaj 

Pearl Spring v Nanjingu).

Zajímavý je historický materiál 

o Aljechinově simultánce v Nových 

Zámkách, který napsal Mário Hor-

váth. Obsahuje i přehled a výsledky 

z celkem 21 simultánek, které teh-

dejší mistr světa Alexander Alje-

chin na Slovensku sehrál.

Trochu za očekáváním zatím zů-

stává typografi cké zpracování ča-

sopisu. Tisk a papír nejsou příliš 

kvalitní, grafi cky by dvouměsíční-

ku slušelo více invence (je příliš 

nahuštěn textem bez dostatečné-

ho vzduchu, mnohé fotky jsou ne-

kvalitní). Přesto ale rozhodně stojí 

za koupení a přečtení a pro sloven-

ský šach je jen dobře, že konečně 

má svůj časopis. 

Dvouměsíčník Moderný šach vy-

dává společnost Martina Huby 

IBS Slovakia, jedno číslo stojí 

2,5 eura a objednat ho lze na adre-

se objednavky@sachprievidza.sk.

Pavel Matocha

SLOVENSKÝ ČASOPIS

ČERNOBÍLÝ MODERNÝ ŠACH

http://www.sachy.biz
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CORUS 2009 – SOUTĚŽ STUDIÍ

SAMOTNÝ JEZDEC MATÍ
pokračování ze strany 1

JURIJ BAZLOV (1.–2. CENA) 
XABCDEFGHY
8-+n+n+-+(
7+-+Qzp-tRP'
6-+Kvl-mk-zP&
5+-+-+-+-%
4-+-wq-+-+$
3+-+-+-vL-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Bílý na tahu vyhraje

1.Sh4+ Dxh4 2.Vf7+ Kxf7 3.Df5+ 

Df6 [3…Jf6 4.h8J+ Kf8 (4…Kg8 

5.Dg6+ Kf8 6.Df7#) 5.Jg6+ Kf7 

6.Jxh4] 

4.Dxf6+ exf6 [4…Jxf6 5.h8D Sf4 

6.Dg7+ Ke6 7.h7] 

5.h8D Sf8 6.h7 [6.Dh7+? Sg7 7.hxg7 

Jxg7 8.De4 Je7+ 9.Kd7 Jef5] 

6…Je7+ 7.Kd7 Jg7 8.Dg8+ Jxg8 

9.h8J# 

SERGEJ RUMJANCEV (1.–2. CENA)
XABCDEFGHY
8-wq-+n+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+K+&
5+L+-zp-+-%
4-+-+-sN-mk$
3+-+-tR-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+n!
xabcdefghy

Bílý na tahu remizuje

1.Kh6 Kg4 2.Jg6 Jg3 [2…Dxb5 

3.Vxe5 Dxe5 4.Jxe5+] 

3.Sd7+ Jf5+ 4.Sxf5+ Kxf5 5.Vxe5+ 

Kf6 6.g4 Kf7 [6…Da8 7.g5+ Kf7 8.Ve1] 

7.g5 Kg8 [7…Da8 8.Ve1] 

8.Je7+ Kf8 9.Jg6+ Kf7 10.Ve2 Da8 

11.Ve1 Dc6 12.Ve7+ Kg8 13.Vg7+ 

Jxg7 pat

MARIO MATOUŠ (ČESTNÉ UZNÁNÍ)
XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+KsnP+&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+k+$
3+-sN-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Bílý na tahu vyhraje

1.h6 [1.g7? Kxh5 2.Kf7 Jg4] 

1…Kg5 2.h7 [2.g7? Kxh6 3.Kf7 

Kh7 4.Jd5 Jg8] 

2…Jxh7 3.g7 [3.gxh7? Sf6 4.Je4+ 

Kg6 5.Jxf6 Kg7 6.Kf5 Kh8] 

3…Jf6 4.Kf7 [4.Je4+? Kg6] 

4…Jg8 5.Je4+ [5.Kxg8? Kg6 6.Jd5 

(6.Kh8 Sf6) 6…Sg5] 

5…Kf5 6.Kxg8 Kg6 7.Kh8 Kh6 

8.Jf2 Sf6 9.Jg4+ 1-0

STANISLAV NOSEK (ČESTNÉ UZNÁNÍ)
XABCDEFGHY
8-+-+-wQ-+(
7+q+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+pmk-+L+$
3+-+-+-+-#
2-+-+p+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Bílý na tahu vyhraje

1.Df2+ Kc3 2.Sxe2 De4+ 3.Sd3 

Dxd3+ [3…cxd3 4.Db2+ Kc4 5.b7 

d2+ 6.Dc2+; 3…Kxd3 4.Dc2+ Kd4 

5.Dxe4+ Kxe4 6.b7] 

4.Kc1 Kb3 5.Db2+ Ka4 6.Dc2+ 

Kb5 7.Dxd3 cxd3 8.b7 1-0

Pavel Matocha

NOVÁ KNIHA

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A :

195 KČ + POŠTOVNÉ

O B J E D N Á V K Y :
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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Úspěšný reprezentant Česko-

slovenska, šachový podnikatel 

a sběratel šachových knih: To vše 

v jedné osobě je prostějovský vel-

mistr Karel Mokrý, který 7. února 

oslavil své 50. narozeniny. Samot-

ná hra mu sice již dle jeho vlast-

ních slov nepřináší takové potě-

šení jako kdysi, ale o to více se 

raduje z každého nového exem-

pláře do své velice početné sbírky 

šachových knih. U příležitosti ku-

latého výročí jsme s velmistrem 

Mokrým hovořili o všech součás-

tech jeho šachové kariéry.

„Měl jsem výborné výsledky na ša-

chových olympiádách,“ vzpomíná 

oslavenec na doby, kdy patřil k nej-

silnějším šachistům tehdejšího Čes-

koslovenska. „V knize 100 let orga-

nizovaného šachu v českých zemích 

jsem se dozvěděl, že to bylo téměř 

75 % bodů,“ dodává s úsměvem. 

Přestože Karel Mokrý patřil přede-

vším k výborným hráčům v soutě-

žích družstev, v jeho velmistrovské 

bilanci jsou i klenoty z individuál-

ních mezinárodních turnajů. „Z tur-

najů bylo mým největším úspěchem 

Reggio Emilia 1983/84, který jsem 

vyhrál a splnil zde druhou velmist-

rovskou normu. V turnaji hráli i silní 

hráči, jako desátý mistr světa Boris 

Spasskij nebo vynikající Angličan 

John Nunn patřící tehdy k užší svě-

tové špičce.“ Při otázce na své nej-

lepší partie je ne náhodou zastou-

pen právě tento turnaj. „Právě partii 

s Johnem Nunnem, kterou se mi 

podařilo vyhrát černými, považuji 

za jednu ze svých nejlepších,“ říká 

Mokrý. Dodává, že rád například 

vzpomíná i na olympijskou partii 

proti Maďarovi Jozsefu Pinterovi 

hranou v roce 1986 v Dubai.

JOZSEF PINTER (2535) 
– KAREL MOKRÝ (2470) 
Staroindická obrana [A21]

Dubai 1986

1.d4 d6 2.c4 e5 Velmistr Mok-

rý nikdy nepatřil k milovníkům 

hluboce propracovaných teore-

tických variant, ve kterých by 

v tichu domácí laboratoře hledal 

tajná zlepšení, a ani proti maďar-

skému velmistrovi se o to nesnaží. 

Variace na staroindické téma však 

bude nakonec překvapivě a rychle 

úspěšná. 

3.Jf3 e4 4.Jg5 f5 5.Jc3 Se7 6.Jh3 

Jf6 7.e3 c6 8.Se2 0–0 9.0–0 Kh8 

10.f3 d5 11.Db3 Ja6 12.Sd2 

Za úvahu stálo i okamžité 12.cxd5 

cxd5 (12…Jxd5?! 13.fxe4 Jxc3 

14.bxc3 fxe4 15.Jf2±) 13.Jf4 Jc7 

14.fxe4 fxe4 15.Sd2 s přechodem 

do podobných pozic jako v partii, 

ve kterých má bílý na své straně 

malou výhodu.

12…Jc7 13.cxd5 cxd5 14.Vac1 

Sd6 15.a4 De7 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppsn-wq-zpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-+p+p+-%
4P+-zPp+-+$
3+QsN-zPP+N#
2-zP-vLL+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

16.Ja2? Špatný tah. Bílý jezdec 

odchází z pole, odkud zlobil čer-

né centrum, a za svůj ústup ze 

slávy získá mnohem horší (vlast-

ně žádné) perspektivy. Logické 

pokračování 16.fxe4 fxe4 17.Jf4 

Sd7 18.Jcxd5 Jcxd5 19.Jxd5 Jxd5 

20.Dxd5 Sxa4 21.Sg4 Sc6 22.De6 

dávalo bílému zřejmě malé plus.

16…f4! Černý okamžitě využívá 

decentralizaci bílého jezdce k pro-

tiúderu na „svém“ úseku šachovni-

ce, v jehož důsledku přejde inicia-

tiva plně na jeho stranu.

17.Jf2 Nešlo dobře 17.Jxf4 pro 17…

g5! 18.Jh5 (18.Vxc7 Sxc7 19.Jxd5 

Jxd5 20.Dxd5 Se6 s výhodou čer-

ného nebo 18.Jh3 exf3 19.Sxf3 g4) 

18…Jxh5 19.fxe4 Vxf1+ 20.Sxf1 

Dxe4–+. 

17…fxe3 Od věci nebylo asi ani do-

končení vývinu 17…Sd7!?.

18.Sxe3 Jh5 19.fxe4 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppsn-wq-zpp'
6-+-vl-+-+&
5+-+p+-+n%
4P+-zPP+-+$
3+Q+-vL-+-#
2NzP-+LsNPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
19…Sxh2+!? Zajímavá oběť fi gu-

ry, jejíž důsledky při oboustranně 

správné hře si ani ve spolupráci 

s Fritzem netroufám odhadnout. 

V partii však tento tah vedl k rych-

lému úspěchu. K remíze vedlo 

19…dxe4 20.Sxh5 Dh4 21.g3 Sxg3 

(21…Dxh5 22.Jxe4 Se6 pravděpo-

dobně s kompenzací za obětované-

ho pěšce) 22.hxg3 Dxg3+=.

20.Kxh2 Dh4+ 21.Kg1 Jg3 22.Sf3?? 

Okamžitě prohrává. Je otázka, jak 

černý vlastně stojí. Bezradně vypa-

dá i patřičně dlouho spuštěný pro-

gram. Ze začátku se oběti černého 

vysmívá, ale časem mu zrozpačití 

KAREL MOKRÝ – 50 LET

Z AKTIVNÍHO ŠACHISTY KNIHKUPCEM A SBĚRATELEM

GM Karel Mokrý
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úsměv na rtech. Ukázka alespoň 

jedné z variant, kde stroj postupně 

mění názor: 22.Vfe1 Vxf2 23.Kxf2 

Sd7 24.Db4 Kg8 25.Sf3 Vf8 26.Vg1 

(26.Vxc7 Vxf3+ 27.Kxf3 Sg4+ 

28.Kf2 Je2+=) 26…dxe4 27.Vxc7 

exf3 28.Db3+ (Bezstarostné 

28.Vxd7? končí po 28…Jf5+ 29.g3 

Dh2+ 30.Kxf3 Jh4+ 31.Ke4 Dc2+ 

32.Ke5 Jf3+ 33.Kd6 Dg6+ 34.Kc7 

Dc6# matem bílému králi na zce-

la opačné straně šachovnice.) 28…

Kh8 29.Ke1 Je4+ s velkým plusem 

na straně černého.

22…Vxf3!! Nyní je ovšem s bílým 

hezky a rychle amen. Na jeho krá-

le míří příliš mnoho černých vrahů 

a smutnou roli bílého jezdce na a2 

asi není nutné příliš zdůrazňovat.

23.gxf3 Je2+ 24.Kg2 Sh3+ 

0–1

Povídání o šachových vzorech 

našeho reprezentanta dlouho 

nepřináší konkrétní odpověď, 

ale nakonec jedno jméno přece 

jenom padne. „Hráčů, kterých 

jsem si vážil, je hodně,“ říká 

Karel Mokrý. „Respektoval jsem 

rozhodně Jana Smejkala pro jeho 

celkový přístup k šachu.“

Nejúspěšnější období velmist-

ra Mokrého patří do desetiletí 

počínajícího rokem 1982, kdy 

obsadil 2. místo na mistrovství 

Československa ve Frenštátě 

za Lubomírem Ftáčnikem. Ná-

sledovalo druhé místo na mezi-

národním turnaji v Trnavě 1984 

a pátá příčka na hvězdně obsa-

zeném československém přeboru 

hraném v roce 1984 v Šumperku 

za velmistry Vlastimilem Jan-

sou, Vlastimilem Hortem, Janem 

Smejkalem a Lubomírem Ftáčni-

kem. Stříbro bral velmistr Mokrý 

také na Rubinsteinově memo-

riálu v roce 1985, o rok později 

je na domácím přeboru v Praze 

bronzový za velmistry Smejka-

lem a Lechtýnským. Následuje 

reprezentace na olympiádách: 

V roce 1986 v Dubai, o čtyři roky 

později v Novém Sadu, v roce 

1992 je členem olympijského cel-

ku v Manile, roku 1994 v Moskvě 

a jeho poslední olympiádou je 

pak ta jerevanská z roku 1996. 

Úspěšné kariéra, a tak se na-

bízí otázka na příčiny odklo-

nu Karla Mokrého od praktické 

hry. „V roce 1991 jsme v Bratisla-

vě otevřeli šachovou prodejnu,“ 

vysvětluje velmistr Mokrý. „Pů-

vodně to měl být doplněk k ša-

chu, ale postupně se z toho stá-

vala moje hlavní náplň a činnost. 

Když potom přicházelo na roz-

hodnutí, jestli jet na turnaj nebo 

dát přednost prodejně, stále čas-

těji dostávala přednost prodejna. 

Roli hrálo i to, že v šachu bylo 

čím dál více potřeba domácí pří-

prava a mě bavilo vždycky spíš 

hrát než studovat.“

Vliv počítačů a nutnost rozsáh-

lé domácí přípravy je poměrně 

častým důvodem znechucení ša-

chistů a utlumení jejich praktic-

ké činnosti. Současný šach právě 

z tohoto důvodu diametrálně liší 

od toho, jaký se hrál před třice-

ti lety. Ptám se, jestli by se Karel 

Mokrý i dnes, kdyby mu bylo 

třeba osmnáct let, rozhodl pro 

dráhu profesionálního šachisty. 

„Hrál bych šachy pro zábavu, ale 

o dráhu profesionálního šachisty 

bych neusiloval,“ odpovídá a do-

dává: „Je to příliš těžký chlebíček 

a profesionální šach je náročný 

ve všech směrech. Je třeba inves-

tovat roky energie, času a peněz 

s nejistým koncem – přitom hrá-

čů, kteří se u nás šachem uživí, 

je jen několik.“ Na šachovou hru 

ovšem rozhodně úplně nezane-

vřel, i když si partie přehrává 

pouze nahodile na internetu. 

„Spíše čtu zprávy, co se kde děje 

nového,“ hodnotí velmistr Mokrý 

svůj současný kontakt s králov-

skou hrou.

Mnohem více se však věnuje své-

mu obchodu, který je pro něho 

v současnosti hlavním zdro-

jem příjmů. „Začali jsme v roce 

1991 v Bratislavě, asi do roku 

1996 jsem měl částečně příjmy 

ze šachu, částečně z prodejny. 

Po olympiádě v Jerevanu, jež 

byla mým posledním význam-

nějším turnajem, už zůstala jen 

Šachový 
magazín
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prodejna, kterou jsme v roce 

1993 přestěhovali do Prostějova 

a přibližně od roku 2001 jsme 

také na internetu.“ Podle Kar-

la Mokrého tato prodejna ročně 

prodá řádově několik tisíc šacho-

vých knih, což je nižší číslo na-

příklad oproti roku 1989. „Tehdy 

se prodávalo mnohem více knih 

než teď, ale byly výrazně levněj-

ší. Dnešní ceny knih jsou oproti 

roku 1991 v mnoha případech ně-

kolikanásobné, a to jak u nových 

knih, tak u antikvariátu. Před 

několika měsíci jsem si pročítal 

jeden z našich prvních katalogů 

a říkal jsem si, že bych dnes vět-

šinu knih rád koupil za tehdejší 

plné ceny zpět.“ Nejlépe se dnes 

prodávají nové knihy. „Většina 

zákazníků totiž nejsou sběrate-

lé, ale praktičtí šachisté, kteří se 

chtějí něco naučit nebo se chtějí 

pobavit,“ uvádí Mokrý, ale do-

dává, že ho osobně naopak více 

baví starat se o antikvariát – ze-

jména proto, že staré šachové 

knihy také sbírá. „V mé sbírce ne-

jsou jen knihy a časopisy, i když 

ty jsou tam obsaženy především. 

Zajímám se také o různé jiné 

věci, které mají vztah k šachu. 

Třeba šachové rubriky v neša-

chových časopisech, fotografi e 

nebo podpisy šachistů, okrajově 

i o starší šachové soupravy nebo 

hodiny.“ Jeho sbírka obsahuje 

něco přes 1500 šachových knih. 

„Pokud bych považoval jeden 

ročník časopisu za jednu knihu, 

bylo by to přes dva tisíce titulů.“

Sbírat všechno a odevšad ale 

může být tomto oboru kontra-

produktivní, a tak se ptám, jestli 

má sbírka našeho bývalého re-

prezentanta nějakou specializa-

ci. „Sbírat všechno by skutečně 

šlo jenom těžko ať už z fi nanční-

ho hlediska nebo kvůli prostoru. 

Kdysi mi někdo říkal, že pokud 

by se vybrala oblast, ve které 

bylo celosvětově publikovaných 

nejvíce knih, tak jsou to šachy. 

Bylo by to pěkné, ale tak úpl-

ně tomu nevěřím, řekl bych, 

že třeba lékařských knih musí 

být víc. Já jsem si své sbírání 

omezil časově, orientuji se hlav-

ně na knihy vydané do konce 2. 

světové války. Ale není to pevné 

vymezení, třeba učebnice pro 

začátečníky (s výjimkou těch 

v češtině) si nechávám, až pokud 

narazím na nějakou před rokem 

1900, na druhé straně si kupuji 

i novější knížky, třeba o historii 

šachu nebo různé encyklopedie 

či referenční knihy.“

Existuje nějaká vysněná kni-

ha, kterou by chtěl Karel Morký 

do své sbírky nutně přidat? „Ne, 

opravdu nemám nic konkrét-

ního. Ale rád bych třeba získal 

české knihy, které vyšly do kon-

ce 2. světové války a ještě mi 

chybí. Na druhé straně to není 

žádný cíl nebo sen – beru věci 

tak, jak přicházejí. Také je třeba 

samozřejmě brát do úvahy cenu 

a v tomto ohledu musím čas-

to dát přednost nákupu knížek 

do prodejny před svými vlastní-

mi zájmy. Jsem úplně spokojený, 

když si občas mohu koupit kni-

hu, která se mi líbí.“

Zajímám se o hlavní sběratelské 

klenoty, ale oslavenec říká, že 

mezi svými knihami nemá žád-

ného vyloženého favorita. „Jsou 

některé věci, jež si připomenu 

častěji než jiné, třeba první český 

časopis Šach-Mat, který vycházel 

litografovaný podle psaného tex-

tu v roce 1884. Bylo ho vydáváno 

pouze 100 výtisků na nekvalit-

ním papíru a dá se předpoklá-

dat, že kompletních ročníků se 

uchovalo jenom několik kusů, 

většina byla zničena. Ten můj 

mimochodem mohl potkat po-

dobný osud – já jsem jej koupil 

už od jednoho sběratele za, jak 

se říká, tržní cenu, ale on mi 

potom vyprávěl, jak jej získal – 

před nějakými 30 nebo více lety 

jej objevil v jednom antikvariá-

tu pohozený v krabici, kde byl 

každý titul za pětikorunu. Je 

dobře, že jej ten antikvář do té 

krabice dal, mohl jej taky klidně 

vyhodit,“ říká s úsměvem Karel 

Mokrý. Procházení krabic v an-

tikvariátech, dlouhých seznamů 
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v inzertních časopisech případ-

ně na internetových stránkách 

a všechny možné další zdroje 

přírůstků velké sbírky šachových 

knih, to vše je velký žrout času. 

Podle velmistra Mokrého již také 

v době internetu nejsou tyto 

metody příliš efektivní. „Sám 

jsem si dával mnohokrát inzerát 

do novin, a ještě dávám, ale bo-

hužel ohlas je minimální, uvažuji 

o tom, že s tím skončím,“ skep-

ticky konstatuje čerstvý padesát-

ník a o hlavních zdrojích knih 

pro svoji knihovnu a dodává „Pří-

růstky získávám hlavě mezi sbě-

rateli. Za asi dvacet pět let jsem 

získal mnoho kontaktů, a čím dál 

tím častěji na internetu. Vzhle-

dem k tomu, že je silná koruna, 

dají se knihy z Německa nebo ze 

Spojených států koupit mnohem 

levněji než před pár lety. Má to 

svoje drobné vady na kráse, jako 

způsob úhrady, obava, zda pro-

dejce, kterého většinou neznáte, 

knihy vůbec pošle (všichni chtějí 

platbu předem), případně zda se 

zásilka neztratí poštou, ale to už 

jsou témata na jinou diskusi.“

Společně s debatou o knihách, kte-

ré by Karel Mokrý rád do budouc-

na získal, přichází řeč i na knihy, 

které by měly podle všeho existo-

vat, ale bohužel po nich není za-

tím ani vidu, ani slechu. Jsou v ša-

chové literatuře takováto „temná 

místa“? „Ano, existují i „ztrace-

né“ tituly, ale jedná se většinou 

o rukopisy, které byly v minulosti 

zaznamenané, ale potom zmize-

ly,“ objasňuje šachový sběratel. 

„Například Kniežky o šašiech 

od Tomáše Štítného, o nichž se 

většina z nás učila ve škole, se za-

chovaly v jediném exempláři, kte-

rý je dnes uložený ve Vídni. Štít-

ného autorství tohoto díla bylo 

prokázáno až koncem 19. století, 

čemuž hodně napomohlo i to, že 

bylo svázáno v jedné knize spolu 

s dalšími tituly, u kterých se vědě-

lo, že je napsal Štítný. Až do obje-

vení tohoto svazku se o Štítného 

Kniežkách nevědělo. Existují kni-

hy, jež se zachovaly jenom v něko-

lika málo výtiscích, protože téměř 

celý náklad byl zničený při požá-

ru, bombovém náletu nebo po-

topení lodi. Jedno číslo fi nského 

časopisu Suomen Shakki, tuším 

že se jedná o poslední číslo roku 

1939, se zachovalo jenom v jedi-

ném výtisku: Tiskárna prý nedo-

stala zaplaceno, načež odeslali 

tento povinný výtisk do jejich ná-

rodní knihovny a zbytek nákladu 

zničili. Co se týče českých knih, 

nevím, že by měl někdo v knihov-

ně Valdovského Návod ku hře 

šachové z roku 1875 – tato kniha 

zůstala nedokončená, vyšel jen 

jeden sešit. Možná že kdyby ho 

vykoupil nějaký antikvář, jenž se 

na šachy nespecializuje, strčil by 

jej také do bedny s pětikorunov-

kami jako kdysi ten, který vlastnil 

Šach-Mat.“ 

Šachové sběratelství tedy může 

být někdy záležitostí až detektivní 

a podle velmistra Mokrého se mu 

může věnovat v podstatě každý. 

„Není důležité, jestli toho člověk 

nasbírá málo nebo hodně, řekl 

bych, že musí splňovat jenom jed-

nu podmínku, a sice, aby ho to ba-

vilo. Nic víc než to, že to člověka 

baví, k tomu není potřeba a ani já 

jsem více v začátcích nepotřebo-

val. Pokud nepočítám peníze, bez 

nichž to bohužel nejde.“

Sběratelství knih může být také 

považováno za dobrou investici, 

což Karel Mokrý potvrzuje: „Je 

to jedna z možností; a skutečně, 

kdo kupoval šachové knihy kdy-

koli před rokem 2005, tak se mu 

zhodnotily, neboť ceny za posled-

ních 15-20 let stále stoupaly – mám 

na mysli sběratelské knihy, ne růz-

né moderní monografi e zahájení, 

které zastarávají. Se šachovými 

knihami je to ovšem podobné jako 

s uměleckými sbírkami nebo akci-

emi – všichni by si přáli takto své 

peníze zhodnotit a také všichni 

kupující věří, že se jim to podaří. 

Platí ale, že to ukáže až čas.“

Václav Pech
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Obhájce titulu zase odjížděl 

ke dvěma těžkým zápasům na Mo-

ravu, kde novoborské čekal třetí 

Grygov a ve vrchní polovině ta-

bulky se pohybující Zlín. „Výlet 

na Moravu se vydařil,“ komentuje 

pro Šachový týdeník úspěšný ví-

kend Petr Boleslav. „Získali jsme 

plný počet bodů do tabulky, takže 

u nás panuje spokojenost. Dařilo 

se nám i herně. Zmínit bych měl 

hlavně výkon Jána Markoše, kte-

rý si připsal do týmového skóre 

dvě vítězství. Důležité bylo hlavně 

to v Olomouci, kdy rozhodl těž-

ký zápas v náš prospěch,“ chválí 

slovenského reprezentanta jeho 

oddílový „boss“. O tom, že Nový 

Bor zvítězil sice těsně, ale zaslou-

ženě, nepochybuje ani vedoucí 

hráč grygovského celku, velmistr 

Vlastimil Babula: „Zápas s Novým 

Borem jsme prohráli zaslouženě,“ 

říká kriticky a dodává: „Soupeř byl 

lepší. Markoš i Štoček přehráli pře-

svědčivě své soupeře Lucha a Pin-

tera. My jsme trochu nečekaně vy-

dolovali celý bod v partii Láznička 

– Petrík. Viktor v zahájení udělal 

prstovou chybu a provedl druhý 

tah zamýšlené varianty, ztratil 

pěšce, a přestože bojoval jako lev, 

nakonec prohrál.“

Druhým tahákem kola byl již zmí-

něný souboj mezi Mahrlou a Par-

dubicemi. Už při pohledu na vý-

sledky jednotlivých šachovnic je 

zřejmé, že se bojovalo do posled-

ních sil a průběh zápasu byl velice 

vyrovnaný. Potvrzuje to i velmistr 

Navara: „Zápas zpočátku vypa-

dal vyrovnaně, posléze Pardubice 

získaly převahu. V časové tísni ale 

Jan Votava překročil čas v (při)vy-

hrané pozici. Po kontrole byl stav 

2,5:1,5 v náš prospěch, ale zbývaly 

nám tři horší pozice a moje par-

tie. Před časovou kontrolou jsem 

měl značnou převahu, ale posled-

ními tahy před kontrolou jsem ji 

minimalizoval. Skóre se brzy pře-

vrátilo na 4:3 ve prospěch soupe-

řů, když skórovali Honza Berná-

šek a Martin Petr. Můj soupeř opět 

chyboval, ale trvale si ve složité 

pozici udržoval čtyřminutový ná-

skok. V padesátém tahu jsem opět 

prošel okolo výhry a partie přešla 

do remízové koncovky s minutou 

proti pěti. Jelikož jsem se vyhýbal 

remíze, má pozice se trvale zhor-

šovala, až GM Kempiński nabídl 

remízu. Kdybych odmítl, asi bych 

prohrál.“

Z pěti rezultativních partií zápasu 

vybíráme jednu z těch, které roz-

hodly o úspěchu Pardubic.

MARTIN PETR (2452) 
– VLASTIMIL JANSA (2485) 
Sicilská obrana [B80]

Extraliga ČR 2008-2009

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.Jc3 d6 4.d4 

cxd4 5.Jxd4 Jc6 6.Se3 Jf6 7.f3 Se7 

8.Dd2 0–0 9.g4 d5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-sNP+P+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
Velmistr Vlastimil Jansa je velice 

principiální šachista; má skvěle 

zvládnutý svůj repertoár zahájení, 

který hned tak z nějakého důvodu 

nemění. Při pohledu do databáze 

najdeme hned několik jeho par-

tií hraných s tahem 9…d5!? a celá 

varianta je pak za obě strany velice 

populární i dnes. Svědčí o tom na-

příklad dvě partie velmistra Movses-

jana z nedávno skončeného turnaje 

v nizozemském Wijk aan Zee.

10.g5 Jxd4 Na ústup černého 

jezdce na kraj šachovnice bylo 

sehráno několik partií, jejichž vý-

sledky přece jenom mírně nahrá-

vají bílému. Například 10…Jh5 

11.exd5 (Ruslan Ponomarjov si 

pro duel s Petrem Svidlerem s úspě-

chem vybral pokračování 11.Vg1 

a po 11…dxe4 12.Jxe4 e5 13.Jxc6 

bxc6 14.0–0–0 Dc7 15.Sc4 Sf5 16.h4 

Kh8 17.Dc3 Sg6 18.Vd2 a5 19.Jc5 

Sf5 20.Vgd1 Vad8 21.Vxd8 Sxd8 

22.Db3 Se7 23.Db7 slavil poměr-

ně rychlý úspěch, Ponomarjov, R. 

(2718)-Svidler, P. (2738), Moskva 

2008) 11…Jxd4 12.Dxd4 Sxg5 13.0–

0–0 Df6 14.Sxg5 Dxg5+ 15.Kb1 Df4 

16.Dc5 s ostrou pozicí podle partie 

Pauli, A. (2355)-Jansa, V. (2520), 

Bad Woerishofen 1993, kde se na-

konec ze zisku celého bodu rado-

val černý.

11.Dxd4 Jh5 Proti Sergeji Tivja-

kovovi pokračoval Vlastimil Jansa 

druhým ústupem jezdce 11…Jd7, 

ale po 12.exd5 Sxg5 13.0–0–0 Sf6 

14.Db4 a5 15.Da3 Dc7 16.d6 mohl 

mít ze vzniklé pozice radost spíše 

bílý (Tivjakov, S. (2585)-Jansa, V. 

(2455), Gausdal 1992).

12.0–0–0 Vítězstvím skončil pokus 

Sergeje Movsesjana 12.Vg1, které-

ho jsme mohli být svědky před 

EXTRALIGA ČR: 6.–7. KOLO

MAHRLA KLOPÝTÁ, V ČELE JE NOVÝ BOR
pokračování ze strany 1

IM Martin Petr

Pardubice nad
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rokem a půl na turnaji v Karlových 

Varech. Po 12…b6 13.0–0–0 Sc5 

14.Dd2 Sxe3 15.Dxe3 Sb7 16.exd5 

exd5 17.f4 Dc7 18.Vd4 stál bílý lépe 

a svoji převahu také později uplat-

nil k zisku celého bodu (Movses-

jan, S. (2667)-Korčnoj, V. (2610), 

Karlovy Vary 2007).

12…Sxg5 13.Kb1 Sf6 V již zmíně-

ných partiích letos ve Wijku zvolil 

velmistr Movsesjan v partiích proti 

Karjakinovi a Stellwagenovi pokra-

čování 13…Kh8.

14.e5 Se7 15.f4 b6 16.f5 Sc5 

17.Dd2 exf5 18.Jxd5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-vlNzPp+n%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
18…Se6? Chyba, která přivede 

černého do obtížné pozice. Místo 

tahu 18…Se6 se mělo pravděpo-

dobně raději stát 18…Sb7 s dalším 

19.Sg2 Sxe3 20.Dxe3 Dh4 21.Vd4 

f4 22.Jxf4 Sxg2 23.Jxg2 De7 a po-

zice je zřejmě nejasná.

19.Sg2 Dh4 Černý se smiřuje 

s odevzdáním kvality po tahu 

20. Sg5. Materiál mohl zachránit 

tahem 19…Vc8, ale ani to není nijak 

perspektivní alternativa: 20.Sg5± 

f6 21.exf6 Jxf6 22.Sxf6 Vxf6 (22…

gxf6 23.Vhe1 Sxd5 24.Sxd5+ Kh8 

25.Df4 a černý by sice udržel ma-

teriální rovnováhu, ale jeho pozi-

ce by byla vzhledem k iniciativě 

bílého podpořené špatným stavem 

krytu černého krále a různobarev-

nými střelci zřejmě beznadějná).

20.Sg5 Dg4 21.Je7+ Sxe7 22.Sxe7 

Vae8 23.Sxf8 Vxf8 24.Vhg1± 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+l+-+&
5+-+-zPp+n%
4-+-+-+q+$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQ-+LzP"
1+K+R+-tR-!
xabcdefghy
24…Df4 Velmistr Jansa si vybí-

rá pravděpodobně nejlepší šanci 

na záchranu partie, když spolé-

há na koncovku, ve které by rád 

rozběhl svoji pěšcovou převahu 

na královském křídle. Bílá pozice 

je ovšem dostatečně dobrá na to, 

aby se podobný materialismus na-

konec nedostal ke slovu.

25.Sd5 Dxd2 26.Vxd2 Jf4 27.Sxe6 

Jxe6 28.Vd7 g5 Okamžitě se chápe 

své šance a snaží se do úvah bílého 

vnést trochu obav. Fritzovské do-

poručení 28…Va8 nelze brát příliš 

vážně. Odvedení věze na pasivní 

pozici na druhém konci šachovni-

ce rozhodně příliš smyslu nedává.

29.Vxa7 Vd8 30.Vb7 g4 31.Vxb6 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+p+p'
6-tR-+n+-+&
5+-+-zPp+-%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
31…Vd4 Karty jsou rozdány a pěš-

cové dostihy mohou začít.

32.a3 h5 33.Vb4 Vd5 Věže černý 

rozhodně měnit nemůže, zjedno-

dušení pozice jednoznačně nahrá-

vá bílému. Po 33…Vxb4 34.axb4 f4 

35.b5 Kf8 36.b6 Jd8 37.c4 se hraje 

již jenom na jeden výsledek.

34.a4 f4 Braní bílého pěšce 34…

Vxe5 vede po 35.Vb5 Ve4 36.a5 f4 

37.Vxh5 ke ztrátě jedné z černých 

nadějí královského křídla. Po 37…

f3 38.a6 f2 39.Vc1 Jg7 s hrozbou 

Ve1 40.a7 Va4 41.Vd5 Vxa7 42.Vf1 

Je6 43.Vxf2 bude pěšcový sprint 

již jen jednostranný.

35.Vb5 Vd4 36.a5 f3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-+n+-+&
5zPR+-zP-+p%
4-+-tr-+p+$
3+-+-+p+-#
2-zPP+-+-zP"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
37.Vb3 Bílý hraje koncovku přes-

ně. Jeho věž kromě kontaktu 

s černými pěšci zároveň také smě-

řuje do týla vlastního volného „a“ 

pěšce.

37…Kh7 38.a6 Va4 39.Va3 Vxa3 

Po 39…Ve4 přijde 40.Vf1 (40.a7? 

f2 41.Vc1 Ve1=) 40…Jc7 41.a7 Vxe5 

42.a8D (42.Vc3! Ja8 43.Vc8 Jb6 

44.Vc7 Kg7 45.Vb7 Ja8 46.Vb8 Jc7 

47.Vc8+-) 42…Jxa8 43.Vxa8.

40.bxa3 Kg6 41.Kc1 Kf5 42.Kd2 

Jc7 43.a7 h4 44.Ke3 Jd5+ 45.Kf2 

Jc7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zP-sn-+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zPk+-%
4-+-+-+pzp$
3zP-+-+p+-#
2-+P+-mK-zP"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy
46.h3! Rozbíjí černou pěšcovou 

falangu a vzájemná spolupráce 

GM Vlastimil Jansa



12. ÚNORA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 7 13

bílého krále a věže bez problému 

vyzobe zbytek černé populace, za-

tímco černý jezdec musí neustále 

hlídat bílé pěšce dámského křídla.

46…gxh3 47.Kxf3 h2 48.Vh1 Kxe5 

49.Vxh2 Kd6 50.Vxh4 1–0

Po sobotní porážce je tedy úloha 

pražského celku Mahrla o něco 

složitější, ale naděje na titul stále 

žije. „Šance na zisk titulu je pocho-

pitelně menší, ale ještě není vše 

ztraceno,“ říká velmistr Navara. 

„Pravdou ale také je, že další zavá-

hání si asi dovolit už nemůžeme.“

Nedělní kolo pak přineslo radost 

favoritům. Mahrla si hravě poradi-

la s Poštovní spořitelnou, Nový Bor 

zvítězil ve Zlíně, Pardubice nad Bo-

hemians a Grygov se radoval z ví-

tězství s Turnovem, jehož hráčům 

se uplynulý víkend vůbec nepove-

dl. „V zápase s Turnovem jsme byli 

papírově mírní favorité a boj to byl 

tuhý,“ komentuje nedělní zápas 

svého celku velmistr Babula. „O na-

šem těsném vítězství rozhodlo, že 

jsme na rozdíl od soupeře své šance 

využili. V partii Kaňovský – Možný 

stál David nejprve velmi dobře, pak 

se hra ale zamotala a v následných 

komplikacích jeho soupeř přehlédl 

fi guru. Pro nás bylo velmi důležité, 

že Biolek černými ustál tlak Konop-

ky a zejména Sluka bílými fi gurami 

zachránil připrohranou koncovku,“ 

končí svůj komentář k zápasu vel-

mistr Babula a na otázku o cíli pro 

letošní sezonu odpovídá: „Vzhle-

dem k situaci v tabulce máme dob-

ré šance na třetí nebo i druhé místo, 

tak se chceme o ně porvat. Nebude 

to vůbec jednoduché, čekají nás 

těžké zápasy.“

Po odehrané polovině Extraligy je 

tedy na čele opět družstvo z Nové-

ho Boru, ale jeho hráči zatím roz-

hodně nemají vyhráno. „Jít do čela 

extraligové tabulky je pro nás pří-

jemné. V cestě za obhajobou titu-

lu nám ale stojí ještě čtyři celky, 

zbývají přece čtyři kola do kon-

ce,“ uvádí Petr Boleslav a hovoří 

zároveň o překážce nejtěžší, která 

jeho celek čeká na samém kon-

ci soutěže. „Jak říká náš kapitán 

fotbalovou hantýrkou, musíme jít 

zápas od zápasu. Samozřejmě nej-

větší překážkou bude Mahrla Pra-

ha v posledním kole.“

Další dějství extraligové sezóny je 

na programu 21. a 22. února. Ná-

ročný víkend bude mít zejména 

ŠK Marhla Praha, který čekají zá-

pasy se třetím Grygovem a pátým 

Zlínem.

Václav Pech

BORIS GELFAND: 

DESET 
POZORUHODNÝCH 

PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-

běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou 

o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra 

Kaválka, si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné

7. kolo
1. Novoborský ŠK 5:2,5 ŠK SK Zlín

ŠK Zikuda Turnov 3,5:4,5 A64 Valoz Grygov

Space Poštovní spoř. 1:7 ŠK Mahrla Praha

RC Sport Pardubice 5:3 TJ Bohemians Praha

TŽ Třinec B 2,5:5,5 BŠŠ Frýdek-Místek 

TŽ Třinec A 3:5 ŠK Geofi n Ostrava

6. kolo
ŠK SK Zlín 4,5:3,5 Zikuda Turnov

A64 Valoz Grygov 3,5:4,5 1. Novoborský ŠK

ŠK Mahrla Praha 3,5:4,5 RC Sport Pardubice

TJ Bohemians Praha 4,5:3,5 Space Poštovní spoř.

BŠŠ Frýdek-Místek 3:5 TŽ Třinec A

ŠK Geofi n Ostrava 7,5:0,5 TŽ Třinec B

Pořadí po 7. kole body skóre výhry

1. 1. Novoborský ŠK 19 37 22

2. ŠK Mahrla Praha 18 38 26

3. A64 Valoz Grygov 16 33,5 19

4. RC Sport Pardubice 13 30 19

5. ŠKSK Zlín 12 29 17

6. ŠK Geofi n Ostrava 9 30 18

7. BŠŠ Frýdek-Místek 9 28 14

8. TŽ Třinec A 9 27 14

9. TJ Bohemians Praha 9 24 14

10. ŠK Zikuda Turnov 6 25 9

11. Space Poštovní spořitelna 3 19 13

12. TŽ Třinec B 1 15,5 5
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Ve čtvrtek 29. ledna 2009 mi 

v deset hodin večer náhle volá 

Josef Spodný. Prý má smutnou 

zprávu. Odmlčí se na chví-

li a pak říká: „Zemřel Mirek 

Rychtecký.“ Prý mu to volal 

jeden jeho bratranec. Mirkova 

žena přišla odpoledne z prá-

ce, Mirek sedí v kuchyni, hla-

vu opřenou o stůl a nehýbe 

se. Protože žena je zdravotní 

sestra, zkouší mu puls, ale on 

nedýchá… 

Nevím, zda Mirek byl vážně ne-

mocný. Měl ale velké finanční 

problémy s jednou firmou, pro 

niž loni celý rok projektoval 

větrné elektrárny a oni mu pak 

odmítli zaplatit. Dlužil desetiti-

síce za zdravotní pojištění jako 

podnikatel, opakovaně mi líčil 

své finanční potíže, když mi vo-

lával, aby se připravil na budou-

cí soupeře – buď za Lokomotivu, 

nebo Duras v druhé lize. Podob-

ně mluvil i v restauraci u Pásků, 

kam s námi chodil rozebírat par-

tie po nedělních zápasech. Mož-

ná se tyto problémy i podepsaly 

na jeho konci.

Když ztratíte tak náhle kamará-

da, s nímž jste ještě před několi-

ka dny probírali šachové záleži-

tosti, je to strašný šok. Je-li tento 

váš kamarád spolužákem z gym-

názia a znáte se přes čtyřicet let, 

je to ještě horší. Na Mirka budu 

jistě ještě ve zbytku svého živo-

ta mnohokrát vzpomínat. Třeba 

na to, jak jsme jednou připravili 

geniální výhru bílými v Pircově 

obraně (vymyslel to on) a chtěli 

jsme naši fingovanou partii po-

slat do Informátoru. Bohužel, 

než jsme se k tomu odhodlali, 

sehráli tu „naši“ partii opravdoví 

mistři a Mirek o prvenství přišel. 

Asi po deseti letech realizoval 

svoji ideu v soutěži družstev se 

Štursou (viz dále), ale na rekla-

maci prvenství bylo již pozdě.

Zbývá dodat alespoň Mirkovo 

„heslo“ z mnou stále doplňo-

vaného, leč zatím nevydaného 

Slovníku brněnských šachistů.

Rychtecký Miroslav, ing., nar. 

17. 12. 1949, zemřel 29. 1. 2009. 

Projektant. Člen Durasu Brno. 

Pochází ze známé šachové „líh-

ně“ gymnázia na Elgartově ulici 

v Husovicích (Štefl, Závodný, 

Kalendovský). Měl tehdy hez-

kou přezdívku Čuník. S oblibou 

hledal (a nacházel!) chyby v tzv. 

klasických partiích. Jeho vlastní 

nejhezčí partie skoro vždy se-

hrál již někdo před ním – znal 

teorii lépe než mnozí renomova-

ní soupeři.

RYCHTECKÝ – ŠTURSA
Pircova obrana [B09]

KP I /Tišnov-KPS A/ 9. 12. 1984

1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 

5.Jf3 0–0 6.e5 Jfd7 7.h4 c5 8.h5 

cxd4 9.hxg6 dxc3 10.gxf7+ Vxf7 

11.e6 cxb2 12.exf7+ Kf8 13.Sxb2 

Sxb2 14.Sc4 Da5+ 15.Kf1 Dc3 

16.Sb3 Jf6 17.Vb1 Sg4 

XABCDEFGHY
8rsn-+-´k-+(
7zpp+-zpP+p'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zPl+$
3+Lwq-+N+-#
2PvlP+-+P+"
1+R+Q+K+R!
xabcdefghy

18.Jg5!! (To je ta Mirkova idea!) 

18…Sxd1 (Na nejlepší 18…Dxb3 

přijde 19.cxb3 Sxd1 20.Je6+ Kxf7 

21.Jc7 s výhodou bílého) 

19.Vxh7! (Pointa!) 19…Jxh7 

20.Jxh7+ Kg7 21.f8D+ Kxh7 

22.Sg8+ Kg6 23.Df7+ 

(I spotřebovaný čas bílého, 27 mi-

nut, napovídá, že to měl Mirek 

dávno připraveno…) 

1–0

Jan Kalendovský 

(redakčně kráceno)

ZEMŘEL MIROSLAV RYCHTECKÝ

PŘÍBĚH PARTIE, KTEROU SEHRÁLI JINÍ

Miroslav Rychtecký
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KALENDÁRIUM
7.–17. 2. 2009

Budapešť. First Saturday. Dal-

ší ze série uzavřených turnajů 

s možností splnění norem vel-

mistra a mezinárodního mistra. 

Tempo hry 120 minut na partii 

s přídavkem 30 s za každý prove-

dený tah.

Nagy László

Tel.: (36-1)-263-2859

Mobil:(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

10.–20. 2. 2009 

Děčín. Mistrovství ČR jednotlivců, 

žen a juniorů v kategoriích H20 

a H18. Uzavřené turnaje.

Vlastimil Sejkora

Tel.: 603522958

sejkora@ninvest.cz

www.chess.cz

13.–15. 2. 2009 

Užhorod (Ukrajina). Mayor Cup 

2009. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo hry 20 minut na partii. 

Vasilij Prokopišin

Tel.: 380503723900

chessfeduzh@rambler.ru

www.chess feduzh.narod.r u/

en.html

13.–15. 2. 2009

Vigevano (Itálie). Tornero Inter-

nationale Pavia 2009. Švýcarský 

systém na 5 kol s časovou kontro-

lou 100 min. na partii s přídavkem 

30 s za každý provedený tah.

Punto Esclamativo

circolo@puntoesclamativo.org

www.puntoesclamativo.org

14. 2. 1909 

Před sto lety byl v ruském Pet-

rohradu odstartován jeden 

z nejsilnějších turnajů uplynu-

lého století za účasti Emanuela 

Laskera, Akiby Rubinsteina a na-

šeho Oldřicha Durase, který zde 

získal bronzovou medaili. Zápo-

lení devatenácti šachistů trvalo 

do 12. března.

16. 2. 1906 

Věra Menčíková 
V Moskvě se na-

rodila první ofi -

ciální mistryně 

světa v šachu 

Věra Menčíková 

(1906–1944).

16.–28. 2. 2009

Sofi e (Bulharsko). Zápas o prá-

vo vyzvat mistra světa Višiho 

Ananda k souboji o titul proběh-

ne mezi světovým hráčem číslo 

jedna Veselinem Topalovem a ví-

tězem Světového poháru Gatou 

Kamskym.

16.–27. 2. 2009

Moskva. Aerofl ot Open 2009. 

Osmý ročník prestižního šacho-

vého festivalu s cenovým fondem 

180 000 eur. Švýcarský systém, 

9 kol.

www.aerofl otchess.com

17. 2. 1934

V Mnichově umírá několikanásob-

ný kandidát na titul mistra světa 

a jeden z nejsilnějších šachistů 

světa z počátku 20. století, Sieg-

bert Tarrasch (1862–1934).

18. 2.–8. 3. 2009 

Linares (Španělsko). Tradiční 

druhý superturnaj roku za účas-

ti velmistrů Višiho Ananda, Mag-

nuse Carlsena, Vasilije Ivančuka, 

Levona Aronjana, Tejmura Ra-

džabova, Wang Yueho, Alexandra 

Griščuka a Leniera Domingueze.

18. 2. 1945

Šedesáté čtvrté, tedy „šachové“ na-

rozeniny oslaví slovenský velmistr 

a úspěšný trenér Ján Plachetka.

19. 2. 1924

David I. Bronštejn

Osmdesáti pěti let 

by se dožil kandi-

dát na titul mistra 

světa, několika-

násobný účastník 

turnaje kandidá-

tů, skvělý spisova-

tel a milovník ori-

ginálních myšlenek David Ionovič 

Bronštejn (1924–2006).

20.–28. 2. 2009 

Kecskeméth (Maďarsko). Inter-

national FIDE round robin tour-

naments. Série mezinárodních 

uzavřených turnajů s možností 

zisku titulu IM. V každém turna-

ji 10–12 hráčů, časová kontrola 

40 tahů za 2 hodiny a jedna hodina 

na dohrání.

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com

21.–22. 2. 2009

Extraliga České republiky druž-

stev. V sobotním kole se utkají ŠK 

Zikuda Turnov – TŽ Třinec A, 1. No-

voborský ŠK – TŽ Třinec B, RC Sport 

Pardubice – Beskydská šachová ško-

la Frýdek-Místek, Space Poštovní 

spořitelna – ŠK Geofi n Ostrava, ŠK 

SK Zlín – ŠK Mahrla Praha, A64 Va-

loz Grygov – TJ Bohemians Praha. 

Následující den se střetnou RC Sport 

Pardubice – Space Poštovní spořitel-

na, ŠK SK Zlín – A64 Valoz Grygov, 

ŠK Mahrla Praha – TJ Bohemians 

Praha, Beskydská šachová škola 

Frýdek-Místek – ŠK Geofi n Ostrava, 

TŽ Třinec A – TŽ Třinec B, ŠK Ziku-

da Turnov – 1. Novoborský ŠK.
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