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Trenčínský rodák Ján Plachetka drží na Slo-

vensku dva primáty. Mám na mysli samo-

zřejmě nikoli lidoopy, ale nepředstižitelná 

prvenství. Stal se historicky prvním sloven-

ským velmistrem a v roce 1993 v Topolčian-

kách také prvním přeborníkem samostatné-

ho Slovenska. Může se jako jeden ze silné 

československé generace dnešních šedesát-

níků pochlubit stříbrnou medailí ze Šachové 

olympiády v Luzernu z roku 1982. 

Pokračování na straně 13

VLASTIMIL HORT V PRAŽSKÉM PŘEBORU 

Legendární velmistr Vlastimil Hort 

sehrál tento a minulý týden dvě par-

tie v I. třídě přeboru Prahy družstev. 

Na první šachovnici týmu ŠK PORG 

porazil Zdeňka Adámka z Holdie DP 

a remizoval se Štěpánem Papáčkem 

z SK Lisa. Oba zápasy byly vyrov-

nané – Holdie DP prohrála 3,5-4,5 

a Lisa remizovala 4-4.

VYBERTE OLYMPIJSKÉ LOGO
Zdá se vám, že po-

někud s křížkem 

po funuse, vždyť 

olympiáda právě 

probíhá!? Nemá-

me na mysli tu zimní, ale blížící 

se šachovou olympiádu, kterou by 

měl v roce 2012 hostit Istanbul. Je 

vidět, že se Turecko na akci pocti-

vě připravuje; pořadatelská země 

zveřejnila sedm návrhů loga olym-

pijských bojů a sympaticky nechá-

vá šachové fanoušky rozhodnout 

o tom, který je nejvydařenější. Do 

hlasování se můžete na stránce 

istanbul2012.tsf.org.tr zapojit také. 

NAVARA MÁ FANKLUB

David Navara

Staň se fanouš-

kem velmistra 

Navary na Face-

booku, vyzval 

mě minulý tý-

den kamarád. Na 

anglicky vede-

ných stránkách 

facebook.com má česká šachová 

jednička již více než sto přízniv-

ců. David Navara však nejenže 

není autorem těchto stránek, ale o 

svých fanouškovských stránkách 

na Facebooku do minulého týdne 

vůbec netušil. 

Pokračování na straně 2
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM JÁNA PLACHETKY

VYPRAVĚČ, POHODÁŘ A ROMANTIK

ČEZ CHESS TROPHY 2010

JUDITA POLGÁROVÁ 
BUDE HRÁT V PRAZE 
Nejslavnější a nejlepší šachist-

ka světa Judita Polgárová při-

jede koncem dubna do Prahy, 

aby sehrála zápas s nejlepším 

českým šachistou Davidem Na-

varou a simultánku proti mana-

žerům, umělcům a sportovcům. 

S velmistrem Navarou se utká od 

čtvrtka 22. do soboty 24. dubna 

2010 v zápase na osm partií v ra-

pid šachu (hrací tempo: 25 minut 

na partii plus 10 sekund za pro-

vedený tah). V neděli 25. dubna 

sehraje simultánku proti 25 sou-

peřům, mezi nimiž budou vý-

znamné osobnosti z byznysu, 

umění a sportu. Obě akce jsou 

součástí šachového festivalu 

ČEZ CHESS TROPHY 2010.

Judita Polgárová je již déle než 

deset let absolutní světovou jed-

ničkou mezi ženami a je jedinou 

hráčkou historie, která se dostala 

do první desítky světového žeb-

říčku (jiná žena není ani v první 

světové stovce). Je také jedinou 

ženou, která vyrovnaně soupeři-

la s nejlepšími.

Šachový festival ČEZ CHESS TRO-

PHY 2010 pořádá občanské sdru-

žení Pražská šachová společnost, 

na jehož internetových strán-

kách (www.praguechess.cz) bu-

dou postupně zveřejňovány další 

podrobnosti o této akci.

 Pavel Matocha Ján Plachetka

Vlastimil Hort v partii proti Zdeňku Adámkovi

http://www.facebook.com/n/?pages%2FGM-David-Navara%2F327257985469&mid=1de0f10G5e0a9f69G1111807G4c
http://istanbul2012.tsf.org.tr


18. ÚNORA 2009 ROČNÍK IV. ČÍSL0 72

pokračování ze strany 1

Obsah a názory zde prezentované 

tedy nemůže nijak ovlivnit. „Na 

existenci klubu mě upozornil Pa-

vel Matocha,“ říká velmistr Nava-

ra a se svým vrozeným smyslem 

pro přesnost dodává: „Je tam při-

nejmenším jedna chyba, v Reggio 

Emilia jsem uhrál čtyři body z de-

víti partií a ne tři z osmi.“

MLADÍ NA VÍTĚZNÉ VLNĚ

Anish Giri  Wesley So

Úspěch mladíků Wesleyho So 

a Anishe Giriho na festivalu ve Wijk 

aan Zee zaujaly pořadatele tradiční-

ho zápasu vycházejících hvězd proti 

zkušeným šachovým matadorům, 

který se pod názvem NH Chess Tour-

nament odehraje v amsterodam-

ském hotelu Krasnopolsky od 11. do 

23. srpna. Kromě jmenovaných se 

v družstvu šachových nadějí před-

staví Američan Hikaru Nakamura 

a Ital Fabiano Caruana. Zkušenosti 

budou reprezentovat velmistři Petr 

Svidler, sekundant Višiho Ananda 

Peter Heine Nielsen, domácí mata-

dor Loek Van Wely a jedna z legend 

světového šachu, jeden z nejlepších 

„nesovětských“ šachistů osmdesá-

tých let Lubomir Ljubojevič. 

RUSOVÉ PRONÁSLEDUJÍ VIETNAMCE 

Le Quang Liem

Po sedmém kole 

devátého ročníku 

jednoho z nejsil-

nějších světových 

openů, moskevské-

ho Aerofl ot open, 

jsou na čele hlavní-

ho turnaje vietnam-

ští velmistři Le Quang Liem (2647) 

a Nguyen Ngoc Truong Son (2616). 

Oba získali v  sedmi kolech pět 

bodů, stejně jako jejich tři nejbližší 

pronásledovatelé, domácí Boris Gra-

čev (2653), Ian Nepomjašči (2658) 

a Boris Savčenko (2638). Nejlepšími 

ženami jsou dvě kola před koncem 

se třemi a půl body Ruska Tatiana Ko-

sincevová (2515) a Číňanka Hou Jifan 

(2590). Kompletní výsledky k dispo-

zici na www.aerofl otchess.com. 

OPEN NOVÝ BOR

Novoborský turnaj se hraje v reprezentativ-
ních prostorách.

Po třetím kole posledního turnaje 

série Czech Tour 2009/2010, pořá-

daném poprvé v Novém Boru, je 

na čele s plným bodovým ziskem 

domácí Jan Vrána (2298). Sto-

procentním výsledkem se mohou 

pochlubit také Francouz Maxime 

Marie (2247) a Polák Pawel Szab-

lowski (2230). Až čtvrtá příčka 

prozatím patří nejvýše nasazené-

mu, německému IM Sebastianu 

Plischkimu (2364), který ve třetím 

kole remizoval s novoborským Ro-

manem Borešem (2185). Průběžné 

výsledky turnaje jsou k dispozici 

na adrese: chess-results.com

LINARES BEZ CARLSENA

Alexandr Griščuk

Velmistři Alexan-

dr Griščuk (2736) 

a Veselin Topalov 

(2805) jsou se dvě-

ma body po třetím 

kole na čele dru-

hého superturnaje 

roku, hraného od 

12. do 25. února ve španělském Li-

nares. Letošní ročník má po odřek-

nutí Magnuse Carlsena přece jen, na 

poměry „šachového Wimbledonu“, 

méně hvězdnou účast: Ve startov-

ním poli chybí také mistr světa Viši 

Anand, jeho poslední vyzyvatel 

Vladimir Kramnik nebo třeba Ukra-

jinec Ivančuk. Turnaj XXI. katego-

rie se přesto honosí s průměrným 

ratingem 2758: Účastní se jej Ar-

mén Levon Aronjan (2781), domácí 

Francisco Vallejo-Pons (2705), mís-

to Carlsena pozvaný Ázerbájdžánec 

Vugar Gašimov (2759) a Izraelec Bo-

ris Gelfand (2761). 

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistři 

David Kaňovský a Vojtěch Plát

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz

http://chess-results.com/tnr30256.aspx?lan=5
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Víkend nepřinesl nic nového 

v tom smyslu, že hlavní podezřelí 

z úmyslu získat letošní extraligo-

vý primát oba své zápasy vyhrá-

li. Nejspokojenější jsou pravdě-

podobně v Novém Boru, protože 

jejich dvoubodový náskok na 

druhé Pardubice a tříbodový na 

obhájce titulu z pražské Mahrly 

zůstává. Naopak na druhém, ci-

telně mrazivějším pólu extrali-

gové tabulky se každým kolem 

snižují šance dosud bez jediného 

bodíku letošní sezonou proplou-

vajícím celkům Bohemians a br-

něnského Durasu. 

Víkendové kolo extraligy vyved-

lo poprvé z hlavního města celky 

ŠK Mahrla Praha a Bohemians. 

„Bohemka hrála dokonce poprvé 

v tomto ročníku mimo svoji vlast-

ní klubovnu,“ povšiml si velmistr 

David Navara, který popisuje „mo-

ravskou anabázi“ svého týmu: Na 

Moravu, nikoli přímo do Olomou-

ce, jsme přijeli už v pátek. Cesta 

nebyla organizačně jednoduchá. 

Velmistr Jansa projevil značnou 

obětavost, když si na extraligu ‚od-

skočil‘ z drážďanského seniorské-

ho mistrovství Evropy. Miloš Jirov-

ský zase cestoval rovnou z práce, 

a tak jsme dopravu organizovali na 

poslední chvíli. S přípravou to ale 

bylo lepší,“ dodává lídr pražského 

oddílu.

Sobotní zápas viděl David tak-

to: „Přesvědčivě vyhrál Vlastimil 

Jansa. Poté, co jsem zachránil pro-

hranou pozici, byly naše vyhlídky 

skvělé. Vzápětí ale nečekaně pro-

hrál Standa Cífka, takže rozhodla 

až výhra velmistra Plachetky, díky 

které jsme vedli 4–3. Tomáš Oral 

potom ještě dlouho zkoušel vyhrát 

lepší koncovku těžkých fi gur, ale 

nakonec soupeř uhájil remízu.“

Podobně viděl duel s úřadujícími 

mistry republiky grygovský IM 

Pavel Šimáček. „Hosté byli jasný-

mi favority a navíc nás zaskočili 

nasazením velmistra Jansy. Jis-

křičku naděje nám vykřesalo pře-

hlédnutí věže Standy Cífky na 

osmé desce, ale poté, co pěšce 

navíc ve věžové koncovce uplatnil 

velmistr Plachetka, bylo o osudu 

zápasu jasno, protože v partii na 

třetí šachovnici mohl usilovat o vý-

hru jedině GM Oral. Naše porážka 

byla sice těsná, ale zcela zaslouže-

ná. Zajímavostí je, že zápas ve pro-

spěch hostů rozhodli dva zkušení 

matadoři.“

Výlet na Moravu čekal i klub z No-

vého Boru. „Tento extraligový ví-

kend byl pro nás hodně důležitý. 

Čekal nás první výlet na Moravu 

a dva nepříjemní soupeři. Frýdek-

Místek prokázal své schopnosti v 

předcházejících kolech a Třinec 

nás zase loni připravil o body,“ říká 

Marek Vokáč. Strategie na Frýdek-

Místek sázela především na zadní 

šachovnice, kde měl Novoborský 

výraznější ratingovou převahu. 

Trhliny dostala po hrubé chybě 

Bartela, který přehlédl dvoutaho-

vou ztrátu kvality v rovném po-

stavení. „Jeho šance na záchranu 

partie byly přes dlouhou a tuhou 

obranu minimální. Poté se ale naše 

šance začaly zlepšovat, když Mar-

koš dovedl svou dosti podezřelou 

partii k remíze a Klíma zaznamenal 

důležitou výhru díky lepšímu pro-

počtu.“ Předehrou závěrečného 

dramatu byla remíza Hráčka na 

druhé šachovnici. „Petr Hába sice 

soupeře přepočítal a získal fi guru, 

chyba před časovou kontrolou ale 

dala soupeři silnou protihru. Poté 

však chyboval i soupeř a Hába si 

matovým útokem zajistil důležitý 

bod. To byl rozhodující moment 

zápasu, protože Cvekův soupeř 

nezvládl časovou kontrolu a pře-

kročil čas, nicméně v pozici, kdy 

byla výhoda na straně našeho hrá-

če. Štoček výhodu ze zahájení sice 

vystupňovat nedokázal, ale remí-

zou jistil celkové vítězství, když 

Viktor Láznička svou trochu horší 

koncovku neubránil.“

V týdnu před posledním dvojko-

lem projevil ambice dravý nováček 

z Pardubic. Z jeho tábora se ozýva-

ly hlasy o útoku na medaile. „Bylo 

to spíše nedorozumění,“ uvádí 

internetové informace na pravou 

míru polabinský IM Michal Ko-

nopka. „Polabiny zůstávají i přes 

značný počet vybojovaných bodů 

outsiderem soutěže a každá zápa-

sová ‚neprohra‘ je příjemným pře-

kvapením,“ dodává. Navzdory po-

rážce ve Zlíně je spokojen s tím, že 

si jeho celek již v polovině soutěže 

zajistil extraligovou příslušnost. 

EXTRALIGA

MORAVSKÝ VÍKEND SITUACI NEVYJASNIL

Novoborská strategie proti Frýdku-Místku slavila úspěch, zadní šachovnice uspěly. 
Vlevo frýdecko-místeční IM Berezjuk a IM Jasný, vpravo novoborští GM Cvek a IM Klíma.
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„Zápas ve Zlíně skončil zaslou-

ženým vítězstvím domácích, byť 

možná až příliš vysokým,“ hodno-

tí Michal Konopka. „Je sice pravda, 

že Martin Červený i Aleš Jedlička 

odmítli nabídku remízy a nako-

nec prohráli, ale na druhou stranu 

Martin Petr dokázal udržet těžkou 

pozici proti Polákovi.“ Z druhé 

strany viděl zápas právě velmistr 

Polák: „Motivace byla velká, zápas 

probíhal jednoznačně v naší režii 

a jedinou otázkou byla výše ko-

nečného skóre,“ komentuje spoko-

jeně výsledek zápasu v prvním ze 

dvou víkendových soubojů proti 

pardubickým klubům. 

Druhý pardubický celek si přive-

zl z Brna i Zlína plný počet bodů. 

„Nejvíc mě mrzí, že s Pardubicemi 

do Brna nepřijel Sergej Movses-

jan,“ litoval IM Jan Krejčí. „Oprav-

du jsem si moc přál si s takových 

hráčem zahrát.“ Krejčí byl zklama-

ný i z toho, že Brnu nepomohla 

k prvním extraligovým bodům ani 

jeho výhra na první šachovnici. 

MARTIN PETR (2495) 
– JAN KREJČÍ (2454) 
Ruská obrana [C43]

Extraliga 2010 

Komentuje IM Jan Krejčí

1.e4 e5 2.Jf3 Soupeř mě trošku 

překvapil, připravoval jsem se spí-

še na 2.f4.

2…Jf6 Nejčastěji hraji 2…Jc6, ale 

očekával jsem soupeřovu přípra-

vu, a proto jsem zvolil Ruskou, 

kterou jsem kdysi často hrával. 

3.d4 A tady má příprava skončila, 

v Martinových partiích jsem našel 

pouze braní na e5. 

3…Jxe4 4.dxe5 Tento tah byl pro 

mě nový, znal jsem jen 4.Sd3. 

4…d5 Toto se mi zdálo jako nor-

mální pokračování, i když mi Mar-

tin po partii ukazoval, že se dá hrát 

i 4…Sc5, například 5.Sc4 (Myslel 

jsem, že 4…Sc5 vyvrací tah 5.Dd5, 

ale po 5…Sxf2+ 6.Ke2 f5 7.exf6 Jxf6 

8.De5+ Kf7 stojí černý lépe, protože 

bílý nemůže 9.Kxf2?? pro jednodu-

ché 9… Jg4+) 5…Jxf2 6.Sxf7+ Kxf7 

7.Dd5+ Kg6 (Short-Smeets 2010). 

5.Jbd2 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+n+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPsN-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

5…Jc6?! Tento tah se ještě na vel-

mistrovské úrovni nehrál. 5…Jxd2 

je nejhranější tah; 6.Sxd2 (6.Dxd2 

c5 7.c4 d4 8.Sd3 Jc6 s malou výho-

dou) 6…c5 7.Sg5 Da5+ 8.c3 Se6 

9.Sd3 Jc6 a pozice je vyrovnaná; 

5…Jc5 6.a3 a5 7.Se2 Se7 8.0–0 0–0 

(Short-Kramnik 2010). 

6.Sb5 Sd7!? 6…Jxd2 7.Sxd2 Se7 

8.0–0 0–0 9.De2 a ztratím c5. 

7.0–0 Jxe5 Smysl tahu Sd7, ale 

není to tak jednoduché, jak se 

může zdát. 

8.Sxd7+? Ztrácí jakékoliv šance 

na výhodu. 8.Jxe5 Sxb5 9.c4 jsem 

viděl, ale nedocenil. 9…De7 a) 9…

Jxd2 10.Sxd2 dxc4 11.Df3+-; b) 

9…Sa6 10.Da4+ c6 11.Jxc6 Dd7 

(11…Jc5 12.Ve1+ Se7 13.Da3+-

) 12.cxd5+-; c) 9…Sd6 10.Jxe4 

Sxe5 (10…dxe4 11.Dd5+-) 11.Jd2 

Sc6 12.Ve1 f6 13.f4±; d) 9…Df6 

10.Jg4+-; e) 9…Sc6 10.cxd5 Sxd5 

Jan Krejčí

Šachový 
magazín
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světových i domácích 
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■ Hádání tahů
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Roční předplatné 600 Kč



18. ÚNORA 2009 ROČNÍK IV. ČÍSL0 7 5

(10…Dxd5 11.Jxc6 Dxc6 12.Jxe4 

Dxe4 13.Ve1+-) 11.Jxe4 Sxe4 

12.Da4++-; f) 9…Sd7 10.Jxe4 dxe4 

11.Dd5±; 10.Jxe4 dxe4 (10…Dxe5? 

11.Jg3 a ztrácím dámu) 11.Dd5 Sa6 

12.Ve1 De6 13.Dxe6+ fxe6 14.Vxe4 

Sd6 a díky dvojici střelců bych to 

měl udržet, leč v partii by bylo vel-

mi těžké toto pokračování najít. 

8…Jxd7 9.De2 9.Ve1 Jdc5 (9…Se7 

10.Jxe4 dxe4 11.Vxe4 0–0 12.Sf4 

s malou výhodou, ale nic hrozného 

se neděje) 10.b4 Je6 11.De2 Jxd2 

12.Sxd2 Se7 13.Db5+ c6 14.Dxb7 

Dc8 15.Dxc8+ Vxc8 a šance jsou 

vyrovnané. 

9…De7 10.Db5 0–0–0 11.Dxd5 

Jdf6 12.Df5+ Dd7 13.Dxd7+ Vxd7 

14.Jxe4 14.Ve1 Sb4 15.c3 (15.

Jxe4?? Sxe1 16.Jxf6 Vd1–+) 15…

Jxd2 16.Sxd2 Sc5 nepouští střelce 

na diagonálu a1–h8. 

14…Jxe4 15.Je5 Ve7 16.Jd3 

XABCDEFGHY
8-+k+-vl-tr(
7zppzp-trpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+n+-+$
3+-+N+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

16…Ve8 Ve vyrovnané pozici jsem 

nabídl remízu, ale Martin se roz-

hodl hrát dále. 

17.Se3 Bere pod kontrolu pole c5 

a drží sloupec „e“. 

17…Se7 Chci postavit střelce na dia-

gonálu a1–h8.

18.f3 18.Sd4 Sf6 19.Sxf6 Jxf6 s rov-

nou pozicí. 

18…Jd6 19.Sd4 Brání tahu Sf6, ale 

pouští „e“ sloupec. 

19…Jf5 20.Sc3 Sd6 Střelec na 

dlouhou diagonálu nemůže, bere 

proto pod kontrolu co nejvíce polí 

a otevírá věž. 

21.Vfe1 f6 Černý postupem svého 

pěšce omezuje soupeřova střelce.

22.Ve4!? K rovné pozici vedlo také 

22.g3. 

22…Vxe4 22…Je3 23.Ve1 Vxe4 

24.fxe4 Jc4 (24…Jxc2? 25.Ve2) 

25.b3 Je5 26.Jxe5 Sxe5 27.Sxe5 

fxe5 28.Vd1=. 

23.fxe4 Je7 24.e5 24.Ve1 Jc6 25.e5 

fxe5 26.Sxe5 Sxe5 27.Jxe5 Ve8 

28.Jd3 Vxe1+ 29.Jxe1 Kd7 – tato 

koncovka se mi zdála lepší, nicmé-

ně je stále remízová.

24…fxe5 25.Sxe5 25.Jxe5 Jd5 

26.Sd4 Ve8 27.Jc4 Sf4 28.g3 (28.

Sxg7 Ve2 29.Vd1 c6 30.c3 b5–+) 28…

Sh6 29.Vf1 opět s vyrovnáním. 

25…Sxe5 26.Jxe5 Ve8 27.Vf1 Jd5 

28.Jd3 Kd7 29.Vf5 29.Vf7+ Ve7 

30.Vxe7+ Kxe7 31.Kf2=. 

29…Kd6 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-mk-+-+&
5+-+n+R+-%
4-+-+-+-+$
3+-+N+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

30.c4? Martin se snažil hrát na vý-

hru, ale toto je určitě chyba, proto-

že si oslabuje pěšce „c“. Lépe bylo 

se po 30.Kf2 Ve7 smířit s rovnou 

pozicí. 

30…Jf6 31.c5+? Tady si už bílý za-

hrával s ohněm, protože král to má 

k pěšci strašně blízko. 

31…Ke6 32.g4?! Forsírovaně do-

chází k výměně věží, což vyho-

vuje černému. Za zvážení stálo 

32.Ve5+ Kf7 33.Vxe8 Jxe8 34.Kf2 

Ke6 35.Ke3 Kd5. Černý sice stojí 

lépe, ale bílý má šance na remízu.

32…Jxg4 33.Vg5 Jf6 34.Vxg7 Vg8 

35.Vxg8 Jxg8 36.Kf2 Jf6 37.h3? 

Bílý ztrácí důležité tempo. Po 

37.Kf3 Kd5 38.Kf4 Kd4 39.Kf5 Je4 

40.Je5 Jxc5 41.h4 Jd3 42.Jf3+ Ke3 

43.Jg5 h5 44.Je6 c5 45.b3 b5 stojí 

černý lépe, ale bílý má alespoň ně-

jakou protihru. 

37…Kd5 38.Ke3 Jd7 39.b4 a5 

40.bxa5 Po 40.a3 vyhraje černý 

prostřednictvím 40… Kc4 41.Kd2 

(41.Ke4 a4–+) 41…axb4 42.axb4 

Jb8–+. 

40…Jxc5 41.Jb2 Je6 42.h4 Jg7 

43.Kf4 c5 44.Kg5 c4 

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

45.Kf6 Nepomáhají ani jiné tahy, 

jako například 45.Kh6 Jf5+ 46.Kg5 

Je3 47.Kh6 c3 48.Jd3 Kd4 49.Jb4 

Kc4 50.a3 Kb3 51.Kxh7 Kxa3 

52.Jd3 c2 53.h5 Jg2 54.h6 Jf4 

55.Jc1 Kb2 56.Kg8 Kxc1 57.h7 Jg6 

58.Kg7 Jh8 59.Kxh8 Kd2 60.Kg8 

c1D 61.h8D Dc8+ 62.Kh7 Dxh8+ 

63.Kxh8 Kc3 a černý triumfuje. 

45…Jh5+ 46.Ke7 Kd4 47.Ja4 c3 

48.Kd6 Jg3 49.Jxc3 Kxc3 50.Kc5 

Jf5 51.a4 Jxh4 52.Kb6 Kb4 53.a6 

bxa6 54.a5 Jf5 55.Kxa6 Jd6 

56.Kb6 h5 57.a6 h4 

0–1

I nedělní část moravského puto-

vání našeho mistrovského cel-

ku skončila pro Mahrlu Praha 

Martin Petr
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úspěchem, když porazila mírně 

oslabenou sestavu ostravského 

Geofi nu. „Ano, Ostrava nastou-

pila v oslabené sestavě, přesto 

ale nebyl důvod je podceňovat. 

Abych shrnul společný rys obou 

zápasů, čekali jsme dlouho na 

výsledek poslední partie. S pány 

Plachetkou, Hausnerem, Jirov-

ským a dalšími se člověk naštěs-

tí obvykle nenudí,“ říká David 

Navara.

Jejich pražským kolegům z Bo-

hemians však pšenka na Mora-

vě nekvetla. Po prohře v Ostravě 

prohráli i v Grygově. „Bohemians 

jsme potřebovali porazit,“ řekl 

Šachovému týdeníku IM Pavel Ši-

máček. „Šlo o to, abychom v této 

nepříliš povedené sezoně neměli 

problémy se záchranou. Plán se 

vydařil. Kromě komplikací na 

první šachovnici se na všech zbý-

vajících deskách hrálo jen o to, 

zda hosté udrží remízy.“ 

Zápas Nového Boru s Třincem vy-

padal zpočátku jednoznačně a nic 

nenasvědčovalo tomu, že by se 

mohl opakovat loňský nezdar No-

voborských. „Po Kalodově rychlé 

remíze získal první bod Klíma, 

krátce nato přidal druhý Bartel, 

když jejich soupeři nezvládli pro-

blémy v zahájení. Hráček sice mu-

sel odevzdat kvalitu za pěšce, ale 

jeho kompaktní pozice vypadala 

celkem obranyschopná,“ komen-

tuje úspěšný start zápasu Marek 

Vokáč. Zápas se podle něho začal 

komplikovat v okamžiku, kdy se 

ukázalo, že hned ve dvou partiích 

se hráčům jeho celku nepodaří 

uplatnit materiální převahu. „Mar-

koš podcenil soupeřovu protihru 

a zachránil remízu i s přispěním 

soupeřovy časové tísně. Cvek trá-

pil svého soupeře dlouho, ten si 

však půl bodu nenechal vzít.“ S 

remízou se musel spokojit i vel-

mistr Štoček. „Měli jsme tak sice 

čtyři body, ale zbývající dvě partie 

budily obavy. Láznička si udržoval 

určitou kompenzaci za obětované-

ho pěšce, ale bojoval dlouho v sil-

né časové tísni.“ Novoborský lídr 

však vše obratně zvládl a náročná 

věžová koncovka s oboustrannými 

šancemi vyústila do remízy. „Hráč-

kův soupeř se poté rozhodl prolo-

mit obranné valy silou, neocenil 

však vzniklou koncovku správně 

a náš šachista přidal další bod k 

našemu celkem výraznému, byť 

vydřenému vítězství.“

Dramaticky se vyvíjel také neděl-

ní souboj Zlína a Pardubic, jehož 

osud se rozhodl až v časových 

tísních. „Pardubice si dovolily lu-

xus v podobě přítomnosti Sergeje 

Movsesjana pouze coby nehrají-

cího kapitána a je možné, že toho 

litovaly,“ říká velmistr Tomáš Po-

lák. „Před časovými tísněmi sví-

til na ukazateli skóre stav 2:2, 

a zbylé partie mírně favorizovaly 

zlínské. Nakonec se ale projevila 

větší zápasoví zkušenost a herní 

síla pardubických.

Další extraligové dějství je na 

pořadu 27 a 28.března 2010. Po-

drobné výsledky extraligy najde-

te zde:  chess.cz

Václav Pech

Tabulka po 7. kole
1. 1. Novoborský ŠK 19 36

2. SAGINA Pardubice 17 33,5

3. ŠK Mahrla Praha 16 35,5

4. ŠKGeofi n Ostrava 13 32

5. BŠŠ Frýdek-Místek 13 31,5

6. 2222 ŠK Polabiny 13 28,5

7. ŠK SK Zlín 12 29,5

8. A64 VALOZ Grygov 7 27,5

9. ŠK Zikuda Turnov 7 25

10. TŽ Třinec 4 23,5

11. ŠK Duras BVK – Královo Pole 0 18,5

12. TJ Bohemians Praha 0 15

6. kolo
ŠK SK Zlín 6:2 2222 ŠK Polabiny

ŠK Duras BVK 2:6 SAGINA Pardubice

A64 VALOZ Grygov 3,5:4,5 ŠK Mahrla Praha

ŠK Geofi n Ostrava 5:3 TJ Boheminas Praha

BŠŠ Frýdek-Místek 3,5:4,5 1. Novoborský ŠK

TŽ Třinec 4:4 ŠK Zikuda Turnov

7. kolo
1. Novoborský ŠK 5,5:2,5 TŽ Třinec

ŠK Zikuda Turnov 3:5 BŠŠ Frýdek-Místek

ŠK Mahrla 5:3 ŠK Geofi n Ostarava

2222 ŠK Polabiny 5:3 ŠK DURAS BVK

SAGINA Pardubice 5:3 SKŠK Zlín

TJ Boheminas Praha 2,5:5,5 A64 VALOZ Grygov

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

SALO
FLOHR 
MĚl jsem bojovat!
Biografi e a partie Salo Flohra 

a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest 

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 

Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE 
OBJEDNAT NA ADRESE:

PAVEL. MATOCHA@GMAIL. COM

NOVÉ KNIHY 
PRAŽSKÉ 
ŠACHOVÉ 

SPOLEČNOSTI

http://db.chess.cz/soutez.php?sid=672


Chrání před virovými útoky
Zastaví každého hackera
Nepustí spam do e-mailové schránky

chráníme vaše digitální světy

www.eset.cz/eset-smart-security

Tisíce rozhodnutí
v jediné mikrosekundě.
A žádný omyl.

Rychlejší a účinnější ochrana počítače

Eset software spol. s r. o., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 090 233, e-mail: info@eset.cz
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„Někteří mí studenti byli talento-

vanější než Artur, ale v šachu toho 

tolik nedosáhli,“ řekl Šachovému 

týdeníku jeden z nejlepších svě-

tových trenérů Mark Dvoreckij. 

Dlouholetá spolupráce s ním při-

vedla velmistra Jusupova k titulu 

mládežnického mistra světa a tři-

krát do fi nále zápasů kandidátů. 

Artur Jusupov začal hrát šachy 

v moskevském Domě pionýrů, 

s Markem Dvoreckým se šachově po-

tkal přece jen o něco později, až když 

mu bylo patnáct let. „Byl dostatečně 

talentovaný a hlavně: byl mi lidsky 

velice sympatický,“ říká Dvoreckij. 

Po dvou letech společné práce zví-

tězil Jusupov na MS mládeže (rok 

1977) a získal titul mezinárodního 

mistra. O tři roky později následoval 

titul velmistrovský, podepřený dru-

hým místem v tehdy velice prestiž-

ním přeboru Sovětského svazu, na 

kterém Jusupova předstihl pouze 

stratég Jefi m Geller. S nadsázkou se 

dá říci, že následovala už jen samá 

pozitiva a šachové jistoty. Artur se 

pravidelně objevoval na předních 

světových turnajích.

 

Není pochyb, že je Jusupov skvělý 

hráč, ale jaký je to člověk? „Jusupov 

byl především v chápání šachu mno-

hem hlubší než jeho konkurenti; zá-

roveň byl i větší osobností po lidské 

stránce. Jeho cílevědomost a síla cha-

rakteru jsou u něho v pevném soula-

du s lidskou dobrotou a vnímavostí 

ke svému okolí. Není náhodou, že 

je Artur Jusupov v šachovém světě 

jedním z nejváženějších velmistrů 

a já osobně neznám nikoho, kdo by 

ho neměl rád nebo o něm špatně 

mluvil.“ 

Korektnost a kolegialitu Artura 

Jusupova dokreslují dvě historky 

z připravované vzpomínkové knihy 

Marka Dvoreckého. Hrdinou obou je 

americký velmistr estonského půvo-

du Jan Ehlvest. V roce 1988 hrál Ar-

tur v kanadském Saint Johnu zápas 

kandidátů právě proti Ehlvestovi. Po 

skončení se měli oba přesunout na 

turnaj do Linares. Jusupov byl již 

tehdy jedním z nejsilnějších hráčů 

světa, zatímco Ehlvest patřil k mla-

dým nadějím a do Linares byl pozván 

díky úspěchům z posledního období. 

Ve Španělsku se ale tenkrát objevila 

Maja Čiburdanidzeová, spřátelila se 

s organizátory a jejich představitel 

pan Rentero hned poté vypověděl po-

zvání Ehlvestovi a do turnaje vepsal 

Čiburdanidzeovou.“ Jusupov jeho 

jednání označil za zcela nekorektní 

a prostřednictvím sovětské federace 

podal protest. S Ehlvestem přitom 

tehdy neměl žádné vztahy, nebyli 

přátelé, pouze kolegové, profesionál-

ní šachisté. Na základě Jusupovova 

protestu Rentero změnil názor a Ehl-

vesta do turnaje znovu přijal. Ovšem 

hned po skončení zápasu Jusupov 

– Ehlvest španělský organizátor opět 

zařadil Maju Čiburdanidzeovou na 

úkor Ehlvesta. „Odvolávám, co jsem 

slíbil, a slibuji, co jsem odvolal.“ 

Jusupov nabídl tři varianty postu-

pu: Buď bude Ehlvest opět zařazen 

do turnaje, nebo Ehlvestovi uvolní 

své sám Jusupov, v krajním přípa-

dě v Linares nenastoupí Ehlvest ani 

Jusupov. Pod Jusupovovým tlakem 

organizátoři našli řešení: Ehlvest sice 

v turnaji nehrál, ale byl do Linares 

pozván, byly mu uhrazeny všechny 

náklady a vyplacena kompenzace za 

nepřijetí do turnaje. Jan s tím tehdy 

souhlasil a problém byl zažehnán.

A druhá historka, kterou dává k dob-

ru Mark Dvoreckij: Ve zmíněném 

duelu Jusupova s Ehlvestem v Saint 

ARTUR JUSUPOV PADESÁTILETÝ

VYBROUSIL TAKTIKU A ŠEL NA VRCHOL



18. ÚNORA 2009 ROČNÍK IV. ČÍSL0 7 9

Johnu se po zápase přihodila nemi-

lá událost; velmistr Ehlvest se zdr-

žel v jedné restauraci déle, než bylo 

zdrávo. V takovém stavu se obyčej-

ně chová poněkud agresivně a „dělá 

problémy“; tehdy je řešila dokonce 

místní policie a zpráva o jeho výstu-

pu se dostala až do Moskvy. Ehlvest 

byl tehdy předvolán před svazovou 

komisi, které předsedali letec-kosmo-

naut Sevasťjanov a šachista Nikolaj 

Krogius. Většina přítomných se doža-

dovala zákazu dalších Ehlvestových 

výjezdů do zahraničí. Na zasedání 

byl pozván také Jusupov. V průběhu 

jednání nevydržel poslouchat námit-

ky funkcionářů, dal průchod svému 

smyslu pro spravedlnost a vykřikl: 

„Ehlvest se i v podnapilém stavu cho-

vá mnohem důstojněji než většina 

zde přítomných ve střízlivém stavu!“ 

Jeho hlas měl naštěstí pro Ehlvesta 

dostatečnou váhu…

Díky své pracovitosti se Jusupov 

dostal hned několikrát až k branám 

nejcennější šachové pevnosti, do se-

mifi nálového zápasu turnaje kandi-

dátů mistrovství světa. Poprvé v roce 

1986, kdy podlehl Andreji Sokolovo-

vi, o tři roky později odešel poražen 

Anatolijem Karpovem a v roce 1992 

zase ztroskotal na Janu Timmanovi.

V čem vidí trenér šachový základ 

úspěchu svého svěřence? „Jusupov 

je především hluboký stratég, vyba-

vený dobře organizovaným logickým 

myšlením,“ říká Dvoreckij. Přiznává 

ale, že mladý Jusupov byl poměrně 

slabý v taktice a snažil se hrát čistě 

pozičně, aby tuto svou slabinu za-

kryl. „Artur pochopitelně věděl, že 

se takto nemůže stát vynikajícím 

šachistou, a proto jsme trávili hod-

ně času rozvíjením jeho taktických 

schopností.“ Prubířským kamenem 

tréninku se mělo stát jeho v pořadí 

třetí mistrovství světa mládeže, kam 

jej sovětská mašinérie poslala poté, 

co mu zakázala hrát silně obsazený 

turnaj v Amsterodamu. „Není těžké 

pochopit, v jaké byl tehdy Artur ná-

ladě,“ komentuje situaci Dvoreckij. 

Resumé Arturovy účasti říká hodně: 

„Obětoval tam celkem patnáct pěš-

ců. Sportovní výsledek byl špatný 

(7,5 bodu ze třinácti partií), ale Artur 

tam získal velice cenné zkušenos-

ti. O několik měsíců později se stal 

stříbrným medailistou sovětského 

přeboru.“ 

Jusupovovo úsilí o vybroušení tak-

tických schopností samozřejmě 

zmíněným přeborem neskončilo. 

O rok později v silně obsazeném 

přeboru Moskvy to již nebyli pěšci, 

kteří padali za slávu jeho barev. Artur 

přesedlal na kvality, ale opět (tehdy 

jednadvacetiletý) nedosáhl žádného 

zvláštního úspěchu, stejně jako na 

konci roku na sovětském přeboru 

– sedm výher, sedm porážek. Zlomo-

vý byl rok 1982. Artur ve velkém sty-

lu vyhrál pásmový turnaj mistrovství 

světa a jeho tvorba se stala naprosto 

vyváženou. Nebál se riskovat a své 

soupeře přesvědčivě porážel i z ost-

rých a nejasných pozic.“

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

Jusupov ve své šachové akademii připravuje budoucí generaci šachistů.  Zdroj: jussupow.de
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O jeho síle se přesvědčil v roce 1986 

ve čtvrtfi nále turnaje kandidátů i ni-

zozemský velmistr Jan Timman. 

Partie, kterou přinášíme s využitím 

poznámek obou aktérů a Marka 

Dvoreckého, přesvědčivě ukazuje 

proměnu Jusupovova herního stylu. 

Všimněte si malé perličky, naprosto 

vyrovnaného ratingu obou soupeřů.

JAN TIMMAN (2645) 
– ARTUR JUSUPOV (2645) 
Dámský gambit [D53]

Tilburg 1986

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 

Se7 5.Sg5 h6 6.Sxf6 Sxf6 7.Db3 c6 

8.0–0–0 dxc4 9.Dxc4 b5 10.Db3 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zp-+-+pzp-'
6-+p+pvl-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+QsN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
10…a5 Černý volí proti dlouhé 

rošádě sice logický, ale zároveň 

poměrně riskantní plán. Pěšcový 

nástup černého může v budoucnu 

pocuchat nepříliš pevně vypadající 

bílou královskou pevnost. Problém 

je prozatím s vývinem černých fi -

gur. Klidnější alternativou je 10…

Jd7 s dalším Sb7 a po nutném 

a7-a6 úder v centru c6-c5. 

11.e4 a4 12.Dc2 Jd7 Myslím, že 

jednu věc jsem v průběhu partie 

cítil správně: černý nemusí v této 

pozici pospíchat s rošádou, protože 

po h7-h6 může být postavení čer-

ného krále zranitelné. Bílý by mohl 

zahájit nástup na královském kříd-

le h2-h4, g2-g4-g5 a v této konkrétní 

pozici by mohl být i rychlejší. (GM 

Jusupov). Existuje i druhý způsob 

útoku bílého, a to tahy e4-e5 s dal-

ším De4 a Sd3. (Mark Dvoreckij) 

13.d5!? Timman volí principiální 

odpověď a snaží se prorazit čer-

nou pozici na tom nejcitlivějším 

místě. Osud černého krále visí na 

vlásku a zachránit jej může jenom 

Jusupovova chladnokrevnost a od-

krytá diagonála h8-a1. Alternati-

vou bílému je podle Dvoreckého 

druhý centrální postup 13.e5 Se7 

14.Je4 Sb7 15.Kb1. 

13…cxd5 Podle Timmana není 

dobré 13…b4 pro 14.dxe6 bxc3 

15.exd7+ Sxd7 16.e5 s výhodou 

bílého. 

14.exd5 a3 Nepochybně zajíma-

vým pokračováním mohla být 

také 14…0–0, když na nabízející se 

15.dxe6 fxe6 16.Jxb5 má černý břit-

kou repliku 16…a3 17.Jxa3 Vxa3! 

18.bxa3 Da5 s velice nebezpečnou 

protihrou proti bílému králi. 

15.dxe6 axb2+ 16.Kb1 fxe6 17.De4 

Sxc3 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-+n+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-+Q+-+$
3+-vl-+N+-#
2Pzp-+-zPPzP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
18.Dxa8 Problémy černého jsou 

v principu spojeny s tím, že se mu 

nedostává materiálu a stále ještě 

nedokončil vývin. Pokud se mu 

podaří „rozvázat“, pak mu pěšec 

na b2 ve spojení s černopolným 

střelcem zaručí silnou protihru. 

Na čí stranu se v následujících ta-

zích překlopí misky vah, záleží je-

nom na vynalézavosti obou hráčů. 

Objektivně stojí šance bílého výše. 

Ale praktická hra není domácí ana-

lýza. V podmínkách omezeného 

času je prakticky nemožné se ve 

vznikajících komplikacích bez-

chybně vyznat. (Jusupov) 

18…0–0 19.Dc6 b4 Tato partie je 

svým způsobem partií jediné ide-

je. Černý se soustředí na abstrakt-

ní myšlenku: střelec na c3 a pěšci 

na b2 a b4. Chápal jsem, že je to 

moje jediná naděje; se snahou ně-

kdy vyskočit střelcem na f5, nebo 

něco obětovat na a2. Díky tomuto 

pohledu na věc se mi hrálo mno-

hem lépe a lépe se mi hledala řeše-

ní problémů. (Jusupov) 

20.Sc4 Kh8 

XABCDEFGHY
8-+lwq-tr-mk(
7+-+n+-zp-'
6-+Q+p+-zp&
5+-+-+-+-%
4-zpL+-+-+$
3+-vl-+N+-#
2Pzp-+-zPPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
21.De4 Až dosud hrál velmistr 

Timman výborně, ale od této chví-

le začíná ztrácet nit, říká Mark 

Dvoreckij. Navrhuje 21.Sb3! De7 

(Tady by na 21…Df6 mohlo ná-

sledovat 22.Sc2 s hrozbou De4) 

22.Sc2 Jc5 23.Jh4! Dxh4 24.Dxc5 

s tím, že bílý si zachovává reálné 

šance. K hezké a rychlé prohře 

bílého vede 21.Sxe6? pro 21…Df6 

22.Sxd7? Df5+! 

21…Dc7! Správná odpověď sledu-

jící hned několik cílů. Černý při-

pravil tah Jf6 a zároveň hrozí výpa-

dem věže na f4. Zde jsem pocítil, 

že iniciativa přechází pozvolna ke 

mně. (Jusupov) 

22.Jh4 Je5 23.Sd3? Další chyba bí-

lého. Nutné bylo 23.Sb3! Vf6 (23…

Sb7?! 24.Jg6+ Jxg6 25.Dxg6 s rela-

tivně dobrou hrou bílého.) 24.Da8! 

(24.f4 Sb7 25.Dxb7 Dxb7 26.Vd8+ 

Kh7 27.Sc2+ Jg6 s dalším b4-b3 
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a velkou výhodou černého.) 24…g5 

25.Jf3 Jxf3 26.gxf3 Kg7 s nejasnou 

hrou (Timman). 

23…Jxd3 24.Jg6+ Kg8 25.Vxd3 

V boxu se takovému stavu říká 

„groggy“. Timman ztratil orientaci 

a vrší chybu na chybu. Pochopi-

telně prohrávalo 25.Jxf8? pro 25…

Jc5 26.Dg4 Kxf8, ale lepší bylo 

25.Dxd3 a černý by se musel spo-

kojit se skromným 25…Ve8! (dobré 

není braní 25…Vxf2? pro 26.Dd8+ 

Dxd8 27.Vxd8+ Kh7 28.Vxc8 Kxg6 

29.a4) které ve spojení s tahy Sc8-

b7-d5 nebo dokonce e6-e5 dává 

černému dobrou hru. (Dvoreckij) 

25…Vxf2 26.Vf3 Vxf3 27.gxf3 

XABCDEFGHY
8-+l+-+k+(
7+-wq-+-zp-'
6-+-+p+Nzp&
5+-+-+-+-%
4-zp-+Q+-+$
3+-vl-+P+-#
2Pzp-+-+-zP"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

27…Dd6! Bílý by rád vyvinul věž 

na d1, což černý nesmí dopustit. 

Pokud se mu podaří zapojit do 

útoku bělopolného střelce, bude 

partie rozhodnuta. 

28.Dc2 e5! 28…Sb7 je zjevně slab-

ší pro 29.Vd1 Sd5 30.Vxd5 exd5 

31.Df5. (Dvoreckij) 

29.Jh4 Na 29.Vd1 přijde pocho-

pitelně 29…Dxd1+ 30.Dxd1 Sf5+ 

a bílý s musí vzdát. 

29…Se6 30.Vd1 Sd4! Lákavé 30…

Sxa2+? vede pouze k remíze věč-

ným šachem po 31.Kxa2 Da6+ 

32.Kb3 De6+ 33.Ka4 Da6+ 34.Kb3. 

31.Da4 Na 31.Dxb2 rozhodova-

lo 31…Dd8! 32.Df2 Df6 33.Dg3 

Sxa2+! Beznadějné je také 31.Jf5 

Da6 32.a4 b3. 

31…Dd8! 32.Dc6 Sd5 33.Vxd4 

33.Db5 Da8. 

33…exd4 34.Db5 Da8 35.Kxb2 

Dxa2+ 36.Kc1 Da1+ 37.Kd2 Dc3+ 

38.Kd1 Sb3+ 0–1

Na začátku devadesátých let se 

život velmistra Jusupova změnil. 

Po jednom z jeho návratů domů 

do Moskvy přistihl ve svém bytě 

zloděje. Toto setkání skončilo 

jeho střelným poraněním. „Měl 

jsem štěstí, že jsem vůbec přežil,“ 

prohlásil Jusupov a přijal rázné 

řešení: přestěhoval se do Němec-

ka, kde žije dodnes. Poté dosáhl 

svých největších turnajových úspě-

chů: vyhrává v Hamburgu 1991, 

v Amsterodamu 1994, v Horgenu 

1994 (turnaj 18. kategorie) je dru-

hý. V roce 1995 je jeho rating na 

rekordní výši 2680 bodů, což je na 

dobu před patnácti lety skutečně 

úctyhodný výkon.

Kromě praktické hry je velmistr 

Jusupov také úspěšným autorem 

mnoha znamenitých šachových 

knih, které vydává s Markem Dvo-

reckým. „Naši spolupráci chceme 

i do budoucna rozvíjet,“ říká Mark 

Dvoreckij. Což je dobrá zpráva 

pro všechny, kdo se v šachu chtějí 

zlepšovat.

Redakce Šachového týdeníku pře-

je jménem svým i jménem čtená-

řů velmistru Jusupovovi všechno 

nejlepší! 

Václav Pech

BORIS GELFAND:

DESET
POZORUHODNÝCH

PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izra-

elsko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, dopl-

něnou 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



Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. 

svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň 

poskytovaných právních služeb. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel. : (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka. cz • www. jansta-kostka. cz
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Vyhrál celou řadu šachových tur-

najů doma i v zahraničí, trénoval 

mistryně Evropy, je oblíbeným vy-

pravěčem všemožných (i zdánlivě 

nemožných) šachových historek 

a šachovým romantikem. Nikdo 

z těch, kdo jej znají, mi o něm nedo-

kázali říct křivé slovo. 18. února je 

Jánu Plachetkovi pětašedesát.

Plachetka je českým šachovým fa-

nouškům dobře znám z naší ex-

traligy. „Poprvé jsem jeho jméno 

zaregistroval při četbě jeho zají-

mavých zpráv z turnajů i ze svého 

trenérského působení v Tunisku,“ 

vzpomíná velmistr Navara. Osobně 

se s velmistrem Plachetkou setkal 

na mistrovství světa mládeže, hra-

ném ve francouzském Cannes roku 

1997. Je zajímavé, že na první setká-

ní se slovenskou šachovou legendou 

vzpomínají všichni prakticky stejně: 

Osobnost, o které dosud jen četli, 

rozhodně nebyla odtažitým a sebe-

vědomým velmistrem, který by na 

mládežníky shlížel z výšin svého ti-

tulu a čerstvě získaného olympijské-

ho stříbra. „Vykašli sa 

na toho pána Plachet-

ku, ja som Jano,” řekl 

na turnaji ve Starém 

Smokovci v roce 1982 

tehdy osmnáctiletému 

Igoru Štohlovi. „Bol 

som vtedy ešte ušatý 

junior, ale pamätám si 

na to velmi dobre. Mož-

no sme sa videli aj nie-

kedy skôr, ale prvým 

spoločným podujatím 

bol práve Tatranský 

pohár roku 1982, vte-

dy ešte hraný ako uza-

vretý turnaj. Janko bol 

vôbec prvý veľmajster, 

s ktorým som zohral 

partiu klasickým tem-

pom,” vzpomíná Igor. 

Stejně hezky mluví 

o prvním setkání s Pla-

chetkou i Ján Markoš. 

„Mal som asi dvanásť rokov a Janko 

ma vtedy porazil v dvoch blickách 

a pochválil moju hru,“ píše velmistr 

Markoš, vědom si toho, že i přes po-

chvalu zkušeného velmistra v těch 

partiích nekladl žádný velký odpor.

Velmi vřelý vztah ke slovenskému 

velmistrovi chová jeho nejúspěšněj-

ší svěřenkyně, velmistryně Regina 

Pokorná. „Janko je pre mna ako dru-

hy otec. Je to úžasný človek! Vtipný, 

plný elánu a optimizmu. Od začiat-

ku sme si jednoducho sadli, ako po-

vahovo, tak aj šachovo,“ říká upřím-

ně a spokojeně juniorská mistryně 

Evropy z roku 1999. Od počátku 

se jí líbil nejen Plachetkův styl hry, 

ale nadšena byla také jeho trenér-

ským přístupem. „Málokedy sme 

používali počítač, miesto toho sme 

si zobrali šachovnicu a jednoducho 

sme analyzovali. Nepamätam sa, 

že by na mňa niekedy vôbec zvýšil 

hlas, ked som nejako blbo prehra-

la. Vždy bol optimistický a veľakrát 

to vedel počas partie preniesť aj na 

mňa,“ říká šachistka, která práve za 

dobu vzájemné spolupráce dosáhla 

největších úspěchů. „A ty rozhodne 

nepatria iba mne, ale sú aj Jankové.“

Investigativní novinář by si zkrátka 

nepochutnal, zdá se, že Ján Plachet-

ka je pro slovenské i české hráče 

kladným hrdinou se vším všudy. 

„Janko Plachetka je jeden z najpozi-

tívnejších ľudí, ktorých poznám. Je 

večne usmiaty a z ničoho si nerobí 

ťažkú hlavu. Byť v jeho spoločnosti 

je vždy radosť,“ soudí Ján Markoš. 

Další superlativy dodává velmistr 

Igor Štohl: „Myslím, že Janka ša-

chovo aj ľudsky dobre vystihuje 

anglický výraz easy-going = niečo 

ako spokojný, bezstarostný. Raz mi 

charakterizoval svojho holandského 

menovca Timmana slovami ‚Vieš, 

on vie hrať aj veľmi silne pozične, 

ale príliš ho to nebaví… To vcelku 

sedí aj na Janka, široká šachová 

erudícia, rozhľad a dobrá pamäť sa 

uňho snúbia s romantizmom, za-

chádzajúcim niekedy až do ľahko-

myseľnosti. Ako s človekom som si 

s ním vždy dobre rozumel, po mojej 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM JÁNA PLACHETKY

VYPRAVĚČ, POHODÁŘ A ROMANTIK
pokračování ze strany 1

Ján Plachetka se slovenskou ženskou reprezentací: zleva sedí Eva Repková, Regina Pokorná 
a Zuzana Hagarová-Štočková, nad nimi Zuzana Borošová.
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www. praguechess. cz

svadbe sme sa dokonca stali vzdia-

lenou rodinou (teta mojej manžel-

ky bola ženou jeho bratranca – ten 

už žiaľ nie je medzi nami). Sedel 

mi najmä jeho zmysel pre humor, 

vždy bol aj je neprebernou studni-

cou nielen vážnych skúseností, ale 

aj úsmevných historiek zo šachu 

aj zo života. Tie najlepšie z nich sú 

zväčša necitovateľné…,“ směje se 

Igor. Stejnou píseň pějí i další, tře-

ba Jankův spolubojovník z pražské 

Mahrly Davida Navara. „Velmistr 

Plachetka má velký smysl pro hu-

mor, umí rozdávat dobrou náladu 

a optimismus. Vzpomínám si, jak 

nás bavil na juniorském mistrov-

ství světa nejrůznějšími historkami, 

z nichž ale mnohé nejsou publiko-

vatelné.“ Své dodává také další ze 

slovenských velmistryň, Zuzana Ha-

garová–Štočková: „Z môjho pohľadu 

vystihuje Janka Plachetku najlepšie 

slovné spojenie „optimista s veľkým 

prehľadom a nadhľadom. a to v ša-

chu aj v živote.“

„Šachy má rád a hledá v nich dob-

rodružství a krásu,“ napsal Břetislav 

Modr v článku k Plachetkovým šede-

sátinám ve svém časopisu ŠachInfo. 

Ocenil, že slovenský velmistr dává 

vždy přednost vítězství v turnaji i za 

cenu několika nezdarů, oproti tomu, 

aby konzistentně končil na dobrých, 

leč nikoli zlatých stupních turnajové 

tabulky.  „Je to zvláštní, ale se ša-

chovou tvorbou velmistra Plachetky 

nejsem příliš obeznámen. Podle 

toho, co vím, ho považuji za roman-

tika, který v šachu hledá krásu a kte-

rý hraje zajímavé partie,“ konstatuje 

velmistr Navara a přiznává mezeru 

ve znalostech československé šacho-

vé historie, kterou samozřejmě be-

reme s rezervou, protože Navarovo 

„nejsem příliš obeznámen“ je ne-

srovnatelné třeba s „nejsem příliš 

obeznámen“ autora článku… 

O Plachetkových trenérských kvali-

tách i dobrém přístupu již hovořila 

Regina Pokorná. Největších úspě-

chů dosáhl jako kapitán slovenské-

ho ženského týmu. „Janko to s že-

nami prosto vie,“ říká Ján Markoš 

a tento názor potvrzuje také Zuzana 

Štočková. „Áno, myslím, že to so že-

nami vie. Dokáže poradiť zaujímavú 

ideu, povzbudiť pred partiou a verí 

hráčkam počas zápasu, aj keď pozí-

cia nie je bohviečo… Človek tú jeho 

psychickú podporu a optimizmus 

naozaj cíti, a to pomáha - aspoň nám 

ženám,“ směje se slovenská šachist-

ka a na stejnou notu je naladěná i její 

kolegyně Regina Pokorná. „Janko 

Markoš má pravdu, Janko Plachetka 

to so ženami jednoducho umí. Stal 

pri najväčších ženských uspechoch, 

takže niečo na tom bude. Byť žen-

ským trenérom, alebo kapitanom 

nie je určite „prechádzka ružovou 

záhradou“. Kapitán musí často rie-

šiť aj nešachové otázky a nie vždy je 

to l´ahká úloha, konstatuje opět se 

smajlíkem za větou Regina Pokorná 

a přichází se svým názorem na to, 

proč právě velmistr Plachetka a ne 

někdo jiný. „Janko má obrovskú vý-

hodu, a tou je jeho optimizmus a po-

hoda, ktorú vie preniesť na nás, což 

je je neuveritelne dôlezité. Navyše 

nás počas zápasov vie aj psychicky 

povzbudiť. My ženy to jednoducho 

potrebujeme! Pre mňa je Janko naj-

lepší trenér a kapitán!“

“Ja by som Jankovi chcela, prostred-

níctvom Šachového týždeníka po-

priat okrem zdravíčka a šťastíčka, 

ešte veľa veľa šachovej tvorivosti 

a krásných šachovych partií!,“ končí 

Regina. K tomuto přání se ráda při-

pojuje i naše redakce.

Václav Pech

Ján Plachetka Foto V. Jágr
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KALENDÁRIUM
13. – 20. 2. 2010 
Nový Bor. Open Nový Bor. Švý-

carský systém, 9 kol, tempo 90 mi-

nut na partii s přídavkem 30 s/

/tah. Dále otevřený turnaj v rapid 

šachu. Švýcarský systém na sedm 

kol, tempo 15 minut na partii.

AVE-KONTAKT s.r.o

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net 

13. – 20. 2. 2010 
Cappelle-la-Grande (Francie). 

26th International Open of Cappel-

le-la-Grande. Švýcarský systém na 

devět kol. Tempo 90 minut na 40 tahů 

+ 30 min. na dohrání + 30 s/tah.

Michel Gouvart

Tel.: +33671624629

michel.gouvart@wanadoo.fr

www.cappelle-chess.fr

20. – 28. 2. 2010
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Tamás Erdélyi 

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

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

22. – 25.2. 2010 
Jižní Karolína (USA). Tematický 

zápas mezi Juditou Polgárovou 

a Georgijem Kajdanovem. Čtyři 

partie sicilské obrany, v každé po-

vinně jedna varianta sicilské (Svěš-

nikov, Drak, Najdorf, Schevenin-

gen) . Tempo 100 min. na 40 tahů 

+ 30 minut na dohrání + 30 s/tah. 

monroi.com

24. 2. 1910
Před sto lety se v Praze narodil 

československý a později anglic-

ký šachista, mezinárodní mistr 

a mezinárodní rozhodčí Čeněk 

Kottnauer. Na šachové olympiádě 

v roce 1952 v Helsinkách reprezen-

toval Československo a získal indi-

viduální zlatou medaili na čtvrté 

šachovnici: neprohrál, pětkrát re-

mizoval, desetkrát zvítězil. Anglii 

reprezentoval v roce 1964 na první 

šachovnici na olympiádě v Tel-Avi-

vu a na druhé šachovnici v Luganu 

v roce 1968. Čeněk Kottnauer ze-

mřel v Londýně 14. února 1996.

24. 2. – 5. 3. 2010
Reykjavík (Island). Reykjavik 

Chess Open. Švýcarský systém 

na devět kol. Tempo 90 minut na 

40 tahů + 30 minut na dohrání 

s přídavkem 30 s/tah.

Icelandic Chess Federation

skaksamband@skaksamband.is

www.skaksamband.is

27. 2. 2010
Dobrovice. Cukrovary a lihovary 

TTD open. Rapid šach, švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 20 minut 

na partii.

Petr Novotný

Tel.: 607 824 295

petr.novotny@sachydobrovice.cz

www.sachydobrovice.cz

1.3.1930
Osmdesáté narozeniny oslaví br-

něnský šachista a lékař – internis-

ta, bratr dnes šachové známějšího 

Františka Vykydala, Jan Vykydal. 

Ve stejný den oslaví pětasedmde-

sátku další brněnský šachista Jo-

sef Koutník.

3. 3. 1870
Před sto čtyřiceti lety se v maďarském 

Szegédu narodil nejlepší maďarský 

šachista přelomu devatenáctého 

a dvacátého století, velmistr Géza 

Maróczy. Géza Maróczy nebyl nikdy 

šachovým profesionálem; pracoval 

jako inženýr a učitel matematiky. 

4. 3. 1935
V dánském Tilstedu se před sedm-

desáti pěti lety narodil nejsilnější 

velmistr „Západu“ sedmdesátých let 

dvacátého století, Bent Larsen. Vel-

mistr Larsen byl prvním zahranič-

ním šachistou, který v zápase pora-

zil reprezentanta Sovětského svazu 

(v roce 1966 Jefi ma Gellera) a záro-

veň také prvním velmistrem, který 

v roce 1988 v turnajové partii podlehl 

počítači.

5. – 13. 3. 2010 
Kouty nad Desnou. MČR mládeže 

2010, MČR juniorů a dorostenců, 

FIDE OPEN + národní open.

Zdeněk Fiala

 Tel.: 731 00 63 64 

E-mail : chess.svetla@seznam.cz 

www.chess-svetla.cz

5. – 19. 3. 2010
Rijeka (Chorvatsko). Mistrovství 

Evropy jednotlivců. Švýcarský 

systém na jedenáct kol. Tempo 

90 minut na 40 tahů + 30 minut na 

dohrání s přídavkem 30 s/tah. 

Chess club „Rijeka“ 

Tel.: +385 51 336 781, +385 51 336 816

info@eurorijeka2010.com

www.eurorijeka2010.com

6. 3. 2010 

Písek. O putovní pohár starosty 

města Písku. Součást série Grand 

Prix ČR v rapid šachu. Švýcarský 

systém na devět kol. Tempo 20 mi-

nut na partii.

Josef Streďák

Tel.: 777 769 501 

j.stredak@seznam.cz
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