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ZAČAL ZÁPAS TOPALOV-KAMSKY

 
„Kamsky je velký 

bojovník, který 

má nervy z oce-

le,“ charakteri-

zuje Veselin To-

palov svého soupeře v předvečer 

sofi jského zápasu o právo vyzvat 

k souboji o titul mistra světa Vi-

šiho Ananda. Topalov si na Kam-

ském cení podle svých slov ze-

jména to, že se dokázal po velmi 

dlouhé pauze vrátit do nejužší svě-

tové špičky. V přípravě na zápas, 

kterou Topalov absolvoval se svý-

mi sekundanty Ivanem Čeparino-

vem, Franciscem Vallejo-Ponsem 

a Erwinem L´Amim, se tým údaj-

ně soustředil zejména na objevení 

slabých stránek ve hře amerického 

šachisty. Za favorita zápasu je vět-

šinou pokládán V. Topalov, pro 

nějž mj. hovoří i vyšší rating. První 

partie, kterou hrál Topalov bílými, 

skončila remízou ve 36. tahu. Hrá-

la se Grünfeldova indická a Topa-

lov zvolil ostřejší variantu s obětí 

pěšce, rovnováha ale narušena 

nebyla. Ofi ciální stránka zápasu je 

www.wccc2009.com.

ŠACHOVÁ HOSPŮDKA SKONČILA
Před pár týdny 

jsme se těšili 

na novou pražskou 

šachovou hospůd-

ku (viz Šachový 

týdeník 4/2009).  

Pokračování 

na straně 2

AUKCE ŠACHOVÝCH KNIH

PAPÍROVÉ POKLADY

A. Baburin  
Kvarteto knih 

The Good Com-

panion Chess 

Problem Club, 

London-Edin-

burgh matches, 

Modern Chess 

Instructor Vo-

lume 2a Studies of Chess, to byly 

mezi šachovými sběrateli nejvíce 

ceněné exempláře v aukci uspo-

řádané v uplynulém týdnu vel-

mistrem A. Baburinem na strán-

kách www.gmsquare.com.

Za prvně jmenovanou knihu, která 

je sborníkem tří kompletních roční-

ků časopisu a několika dalších děl 

a byla vydána v roce 1916 ve Fila-

delfi i, zaplatil zájemce 960,8 eura. 

Sborník všech partií zápasů mezi 

šachisty Londýna a Edinburghu 

z let 1824, 1825, 1826, 1827 a 1829 

přišel nového majitele na 757 eur, 

druhý díl učebnice šachu z pera 

prvního mistra světa Wilhel-

ma Steinitze byl zájemci oceněn 

na 531 eur a za dvojsvazkový kom-

plet Studies of Chess obsahující tře-

ba poemu Caissa od Sira Williama 

Jonese nebo „Systematic Introdu-

ction to the Game and The Who-

le Analysis of Chess Composed“ 

od Andrého Philidora, obětoval 

jeho nový majitel 541 eur.

V aukci byly draženy také české 

knihy, konkrétně soubor bulletinů 

z přeborů Sovětského svazu v le-

tech 1965, 1969, 1971, 1973 a 1975. 

Zájemce je získal za 10 eur.

Václav Pech

Suverénní výkon Roberta Cveka, kte-

rý vede turnaj, a zároveň několik jeho 

trapných a předem domluvených re-

míz. Mizerně obsazený přebor činí 

divácky nejvíce atraktivní partie mla-

díků a ratingových outsiderů Vojty 

Pláta a Tomáše Studničky. Mezi dva-

nácti účastníky uzavřeného české-

ho mistrovství jsou dva cizinci Igors 

Rauzis a Viguen Mirumian. Jeden 

z ratingových favoritů a předloňský 

mistr České republiky Tomáš Polák 

je po devíti kolech na posledním mís-

tě. To jsou rozporuplné charakteris-

tiky letošního mistrovství republiky.

Podobně rozpačitý je i výkon pořa-

datelů. Hraje se sice v krásných pro-

storách děčínského zámku, ale divá-

ci sledující průběh akce na internetu 

jsou dennodenně rozladěni opaku-

jícími se chybami při on-line přeno-

su, navíc v rozporu s podmínkami 

konkurzu probíhá on-line pouze na 

10 místo 16 šachovnicích. Informace 

na ofi ciálním webu www.chess.cz 

mívají velká zpoždění a v mimoša-

chových médiích se o této vrcholné 

soutěži jednotlivců nedozvíte nic. 

Pokračování na straně 9
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MISTROVSTVÍ ČR

DĚČÍNSKÉ ROZPAKY

Děčínský zámek hostí přebor České republiky
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pokračování ze strany 1

V Praze žijící Rus Andrej Pochin-

kov otevřel poslední lednový den 

v salonku restaurace U Růženy 

na Žižkově podnik, kde se měly 

šestkrát týdně hrát šachy. „Při-

šlo dvanáct šachistů, hezky jsme 

si zahráli, je to slibný začátek,“ 

hlásit Pochinkov po slavnost-

ním otevření. Minulý týden ale 

oznámil, že byl donucen Růženu 

opustit a že hledá nové prostory. 

Šachová hospůdka na Žižkově 

tak skončila ještě dříve, než po-

řádně začala.

PLÁTŮV TITUL

Vojtěch Plát  
Čtrnáctiletý Vojta 

Plát by měl brzy 

od FIDE obdr-

žet titul meziná-

rodního mistra. 

První IM normu 

splnil letos na 

Sardinii při Mi-

tropě, druhou na uzavřeném 

turnaji v Mladé Boleslavi a třetí 

si uhrál o Vánocích v Litomyšli. 

ELO rating má nad požadovanou 

hladinou 2400, a tak nyní již jen 

čeká na potvrzení titulu od FIDE.

UEP CHCE POŘÁDAT 
MISTROVSTVÍ SVĚTA

Josef Resh  
Společnost Uni-

versal Event Pro-

motions, jež má 

za sebou úspěš-

nou organizaci 

zápasu mezi Vi-

šim Anandem 

a Vladimirem 

Kramnikem, podala nabídku 

na uspořádání plánovaného tur-

naje (či zápasů) kandidátů v roce 

2010 a zároveň také na pořádá-

ní zápasu o titul mistra světa 

o rok později. „V principu jsme 

připraveni uspořádat tyto udá-

losti kdekoli ve světě,“ uvedl 

prezident UEP Josef Resch. „Pře-

devším však povedeme rozhovo-

ry s našimi partnery, kteří nám 

pomohli uspořádat zápas mezi 

Kramnikem a Anandem.“ Býva-

lý manažer Vladimira Kramnika, 

který působí od začátku roku 

2009 ve funkci konzultanta spo-

lečnosti UEP, nyní čeká na reakci 

FIDE: „Čekáme nyní na písemné 

potvrzení naší nabídky ze stra-

ny FIDE a hned poté můžeme 

konzultovat další podrobnos-

ti kontraktu.“ Pro kandidátský 

turnaj plánovaný na září 2010 

garantuje UEP fond v hodnotě 

650 000 eur s cenovým fondem 

ve výši  430 000 eur, pro zápas 

o světovou korunu v roce 2011 

pak nabízí 1 500 000 euro.

ZAČAL AEROFLOT OPEN

Etienne Bacrot  
V Moskvě byl 

v pondělí zahá-

jen tradičně nej-

silněji obsazený 

otevřený turnaj 

roku Aerofl ot 

Open, ve kterém 

mezi sebou sou-

peří více než 330 šachistů včet-

ně 70 velmistrů s ratingem přes 

2500 bodů. Nejvýše nasazeným 

hráčem turnaje je francouzský 

velmistr Etienne Bacrot (2722). 

Průběh turnaje je možné sledo-

vat na ofi ciální stránce  s adresou 

www.aerofl otchess.com.

POKUS O REKORDNÍ SIMULTÁNKU

Kiril Georgijev  
Další Guinnessův 

rekord je v ohro-

žení. V průběhu 

sofi jského zápa-

su o právo vyzvat 

mistra světa mezi 

Veselinem Topa-

lovem a Gatou 

Kamskym bude v centru pozor-

nosti i další bulharský šachista 

– velmistr Kiril Georgijev. Ten se 

pokusí o překonání stávajícího 

světového rekordu, když bude 

v simultánce čelit minimálně 

322 soupeřům. Pořadatelé pokusu 

prozatím evidují více než 600 zá-

jemců o hru. Současný rekord 

drží IM Andrew Martin, který se 

utkal s 321 soupeři. Pokus o pře-

konání Zsuzsy Polgárové z roku 

2005 nebyl Guinnessovou nadací 

přijat. Georgijevova simultánka se 

má uskutečnit 21. února.

GRAND PRIX JEŠTĚ ŽIJE

Kirsan Iljumžinov 
Čtvrtý turnaj 

kdysi prestižní 

série Grand Prix 

FIDE, který měl 

původně proběh-

nout ve švýcar-

ském Montreaux, 

se nakonec 

bude konat v Rusku. Oznámil 

to na závěr tiskové konference 

(uspořádané před zahájením zá-

pasu mezi Veselinem Topalovem 

a Gatou Kamskym) prezident 

FIDE Kirsan Iljumžinov. Dalším 

dějištěm cyklu, který je dnes 

stále častěji nazýván Přeborem 

Sovětského svazu, bude Repub-

lika Kabardino Balkaria ležící 

v Severní Osetii nedaleko rusko-

-gruzínské hranice.

ZÁCHODY OPĚT STŘEDEM ZÁJMU

Gata Kamsky  
Ještě si vzpo-

mínáme na „zá-

chodovou afé-

ru“ ze zápasu 

o titul mistra 

světa mezi Ve-

selinem Topa-

lovem a Vladi-

mirem Kramnikem v roce 2006. 

V právě probíhajícím sofi jském 

klání Topalova s Gatou Kamským 

možná dojde na pokračování. In-

spekce týmu G. Kamského pro-

jevila se stávajícím uspořádáním 

toalet nespokojenost. Podstata 

výhrad není známa, nicméně 

jako řešení navrhli Kamského 

spolupracovníci umístit kamery 

do předních dveří každého WC 

a odstranit chemická WC, která se 

nacházejí přímo za scénou. Kam-

sky také projevil přání, aby okna 

v hracím sále byla zcela zakryta 

černými závěsy a veškeré zdroje 

světla v místnosti mířily přímo 

na šachovnici. Nebyl spokojen 

ani se vzdáleností diváků od hra-

cího stolu. Co se týče poslední 

námitky, pořadatelé mu již vyho-

věli a prostor vyhrazený divákům 

o několik metrů odsunuli. Článek 

o Kamského požadavcích vyšel 

v listu Standart.
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Tento víkend byl pro mě velmi dů-

ležitý, jelikož jsem měl možnost 

se ve slovenské extralize poprat 

o svou první velmistrovskou nor-

mu. V sobotu mě čekal černými je-

den z dvojice velmistrů Ftáčnik či 

Markoš, v neděli bílými Tomáš Pet-

rík. Potřeboval jsem získat jeden 

a půl bodu ze dvou partií, logic-

ké by tedy bylo v sobotu černými 

udržet remízu a v neděli se bílými 

poprat o výhru. Nicméně v domácí 

přípravě jsem usoudil, že porážet 

Tomášovu francouzskou bude vel-

mi obtížné, a tak jsem se rozhodl 

hrát naplno již v sobotu. Tím ne-

chci říct na výhru, prostě jsem se 

snažil hrát co nejlepší šachy a bo-

hyně Caissa mne za to odměnila 

velmi povedenou partií…

LUBOMÍR FTÁČNIK (2571) 
– DAVID KAŇOVSKÝ (2431) 
Sicilská obrana [B37]

Extraliga SR 2008/2009

Komentuje: IM David Kaňovský

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 g6 4.d4 

cxd4 5.Jxd4 Jc6 6.e4 Sg7 7.Jc2 

Tímto tahem v podstatě skončila 

moje příprava. Ve všech partiích, 

které jsem na toto zahájení našel, 

pokračoval velmistr Ftáčnik 7. Se3 

a nechával si jezdce na d4 vyměnit.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+pzppvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPN+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
7…0–0 8.Se2 d6 9.0–0 V této po-

zici již černí vyzkoušeli snad úpl-

ně všechno, snad s výjimkou tahu 

Kh8…:-).  Já jsem se rozhodl pro 

pokračování 

9…Se6, což mi přišlo logické vzhle-

dem ke skutečnosti, že bílý takto 

brzy odhalil svůj záměr neměnit fi -

gury. To je mimo jiné za bílého roz-

hodně dobrá myšlenka, při prosto-

rové převaze tvořené pěšci e4+c4 

(a později i dalšími) se mu hodí, 

aby na šachovnici bylo co nejvíce 

fi gur. Nicméně v dalších partiích 

dám asi přednost tahu 9…Jd7!?

10.f4 Da5 Také hodnota tohoto tahu 

je sporná. Rozhodl jsem se pro jedno-

duchý plán aktivní hry na dámském 

křídle, který ovšem v této relaci není 

za černého vůbec snadné prosadit.

11.Kh1 Užitečný profylaktický tah, 

kdejaké šachy na diagonále g1–a7 

mohou být nepříjemné.

11…Vfc8 12.Sd2 Vab8 13.Vc1 Znač-

nou výhodu by bílý získal i po 13.

Jd5!? Dd8 14.Sd3 Jd7 15.Sc3.

13…a6 

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+p+-zppvlp'
6p+nzplsnp+&
5wq-+-+-+-%
4-+P+PzP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPNvLL+PzP"
1+-tRQ+R+K!
xabcdefghy

14.b3 Tento tah mne velmi mile 

potěšil a hned jsem se pod svými 

hustými vousy poněkud více pou-

smál. Mnohem méně se mi líbila 

pozice po agresivním 14.b4!?, na-

příklad 14…Dd8 (pochopitelně vů-

bec nejde 14…Jxb4? pro 15.Jd5+-) 

15.a4!? (po 15.Se3 b5 16.cxb5 axb5 

má černý určité šance na protihru) 

15…a5 16.b5 Jb4 17.Je3 s pěknou 

pozicí bílého. Černý by teď potře-

boval zahrát Jd7, to však nepři-

chází v úvahu kvůli f5 s chycením 

střelce. Jedinou možností aktivní 

hry tak zůstává výpad černé dámy 

přes b6 na d4, tedy drakovi přímo 

do chřtánu…:-) Pokud toto lze, tak 

snad černá pozice není úplně k za-

hození. V úvahu přicházelo také 

14.Jd5!?,  viz poznámka k před-

chozímu tahu.

14…b5 Najednou černý dosáhl prak-

ticky všeho, o co posledních několik 

DAVID KAŇOVSKÝ - 1. VELMISTROVSKÁ NORMA

CESTU OTEVŘELA OBĚŤ DÁMY

Jak se dělá velmistrovská norma
soupeři Davida Kaňovského v Extralize SR

 soupeři v Extralize SR

GM Dydyško, Vjačeslav (2584) ½

GM Cvek, Robert (2532) ½

GM Štoček, Jiří (2578) ½

GM Maník, Mikuláš (2448) ½

GM Hráček, Zbyněk (2613) ½

GM Polák, Tomáš (2553) ½

IM Černoušek, Lukáš (2435) 1

GM Ftáčnik, Lubomír (2571) 1

GM Petrík, Tomáš (2487) ½

IM David Kaňovský
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tahů usiloval. Bílý se již při tahu 14.b3 

zhlédl v následující taktické zápletce, 

do které jsem se ovšem s chutí a elá-

nem zcela dobrovolně pustil i já.

15.Jxb5 15.cxb5 axb5 bílý sa-

mozřejmě nechce, a 15.f5!? Sd7 

16.Jxb5 Dxa2 by více či méně přešlo 

do podobných pozic jako v partii.

15…Dxa2 16.Va1 Druhou možností 

bylo 16.Jc3, kde se černá dáma musí 

pokorně a s brekem vrátit domů 

16…Da5 (po 16…Dxb3? 17.Vb1+- by 

za ni černý již nezískal dostatečný 

materiál), nicméně po 17.Va1 Dd8 

by si uloupenou kořist schovala, 

skryla se a černý určitě může smě-

le hledět k aktivní hře na dámském 

křídle, po které celou dobu touží.

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+-+-zppvlp'
6p+nzplsnp+&
5+N+-+-+-%
4-+P+PzP-+$
3+P+-+-+-#
2q+NvLL+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy
16…Dxa1 Vynucená, zároveň vsak 

podle mého názoru velmi nadějná 

oběť dámy. 16…Dxb3? nešlo kvůli 

17.Va3 Db2 18.Sc3+-.

17.Jxa1 Zcela jistě bylo horší 

17.Dxa1?!, po 17…Jxe4 18.Dd1 

axb5 19.cxb5 Jxd2 20.Dxd2 Ja7 

21.Ja3 Vc3 nemůže být o dostateč-

né kompenzaci černého sebemen-

ších pochyb.

17…axb5 Z nějakého důvodu jsem 

ani příliš neuvažoval o možnosti 

17…Jxe4!? 18.Jxd6 exd6, pozice 

z partie se mi zřejmě zdála dosta-

tečně přitažlivá. Objektivně vzato 

bylo toto pokračování možná ještě 

silnější, kdo ví.

18.cxb5 Tah 18.f5!? měl svoje plu-

sy i minusy, po 18…Sd7 19.cxb5 

(19.Sc3 Jxe4 20.Sxg7 Kxg7 je 

za černého „cool and OK“) 19…Je5 

20.fxg6 hxg6 21.Jc2 Jxe4 22.Jd4 

f5!? by vznikla velmi dvojsečná po-

zice, kde nějaké konkrétní hodno-

cení prostě není možné stanovit. 

Na druhou stranu by bílý dostal 

ven svého chudáka oře, k tomu se 

ještě za moment dostanu.

18…Jd4 Přesně takto jsem si oběť 

dámy představoval. Černý má 

momentálně za dámu pouze věž 

a jezdce, a ještě k tomu pěšce méně 

(toho však brzy dobere). Co je 

ovšem mnohem důležitější, všech-

ny černé fi gury jsou velmi aktivní 

a mají souhru, zatímco bílá armá-

da je poněkud rozházená – zvlášť 

jezdec na a1 je velmi špatnou fi gu-

rou. Bílý se určitě měl snažit jej co 

nejrychleji dostat do hry, právě on 

nakonec bude záhubou bílého. Já 

osobně jsem byl s touto pozicí vel-

mi spokojený. Dynamické pozice, 

nejlépe s nestejným materiálem, mi 

velmi sedí a tady je skutečně spous-

tu dynamiky! Je pravděpodobné, 

že bílý objektivně stojí lépe, já bych 

však za bílého hrát nechtěl: hledat 

správné tahy musí být nesmírně 

náročné, minimálně časově.

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zplsnp+&
5+P+-+-+-%
4-+-snPzP-+$
3+P+-+-+-#
2-+-vLL+PzP"
1sN-+Q+R+K!
xabcdefghy
19.Sd3 Jxb5 20.De1 Asi nejsil-

nějším pokračováním bílého bylo 

20.b4!? s tím, že po 20…Sc4 21.De2 

se vůbec nemusí bát výpadů 21…

Jd4 22.De3 Jg4, jelikož po 23.Dh3 

černému asi nic konkrétního ne-

přinesou. Zajímavou možností 

bylo také 20.f5!?, teď už oslabení 

pole e5 tolik nevadí, když se černý 

jezdec přemístil (à la Harry Pot-

ter) z c6 na b5 a krotký nečinný 

oř by se mohl snadněji dostat zpět 

do hry.

20…Jd4 21.b4 Sc4! Bělopolné 

střelce je potřeba vyměnit, tím 

černý zvýší svůj tlak na pěšce e4 

a získá přístupová pole do bílého 

tábora.

22.Db1 Dle výše uvedené po-

známky se mělo stát 22.De3! Tah 

v partii odvádí dámu příliš daleko 

od centra.

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zPlsnPzP-+$
3+-+L+-+-#
2-+-vL-+PzP"
1sNQ+-+R+K!
xabcdefghy
22…d5! Hurá na zteč! Jinou mož-

ností bylo 22…Jb5!? 

GM Lubomír Ftáčnik
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23.exd5 To dá černému doslova 

nádhernou fi gurovou hru. Nároč-

nější bylo 23.e5!? s myšlenkou 

zavřít dračího střelce a po 23…

Je4 24.Sxe4 vrátit určitý materiál 

za zkonsolidování pozice. Černý 

by pak měl dvě možnosti: buď ma-

teriál přijmout, kdy po 24…Sxf1 

25.Sxd5 Sc4 26.Sxc4 Vxc4 27.h4!? 

není pozice vůbec jasná (27.Da2? 

Vbxb4 28.Da8+ Sf8–+; 27.Jb3? 

Vcxb4 28.Sxb4 Vxb4–+), nebo, což 

bych asi v partii zvolil já, hrát dále 

na iniciativu 24…dxe4!? 25.Vc1 

Je2 26.Ve1 Sd3 27.Db2 g5!?.

23…Jxd5 Na černé fi gury je radost 

pohledět!

24.Sxc4 Vxc4 25.Da2!? Také bílý 

byl na výši a našel způsob, jak 

co nejvíce zkomplikovat černé-

mu dobrání b-pěšce. Po 25.Jb3 

měl černý možnost zahrát 25…

e6!? (25…Jxb4 26.Jxd4 Sxd4 (dá 

se brát i 26…Vxd4!? , po 27.Sc3 

Vdd8 28.Sxb4 (28.Sxg7!?) 28…

Vd4 29.De1 Vdxb4 totiž vůbec ne-

jde 30.Dxe7? pro 30…Vb1 31.De2 

Vxf1+ 32.Dxf1 Va8–+ s okamži-

tou výhrou černého) 26.Jxd4 

Vxd4 27.De1 Vc8 s krásnou pozicí 

černého.

25…Vbc8 26.Da6 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-zppvlp'
6Q+-+-+p+&
5+-+n+-+-%
4-zPrsn-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-vL-+PzP"
1sN-+-+R+K!
xabcdefghy
26…Jc3?! Chybami se člověk učí! 

Po Da6 jsem se nějak sekl a na-

konec nevymyslel nic lepšího než 

Jc3, přičemž jsem naivně doufal, 

že bílý nabízeného oře schlamst-

ne jako kvalitní zákusek! Správ-

né byly vyčkávací tahy typu 26…

h5!? nebo 26…e6!?, zároveň po-

malu vylepšující černou pozici.

27.Se3?! Naštěstí velmistr Ftáčnik 

chybu oplácí. Správné bylo, jak 

i po partii uvedl, 27.Vc1! a bílý by 

oproti partii získal několik temp 

k dobru.

27…Jd5 28.Sd2 Tady mohl bílý 

zahrát 28.Sxd4 Sxd4 29.Jb3 Jxb4 

30.Db7 s pravděpodobnou remí-

zou, chtěl vsak bojovat o výhru. 

Zajímavé na tom je, že já jsem 

podruhé nezahrál Jc3 ani tak 

kvůli Vc1, jako spíš protože jsem 

nechtěl opakovat tahy. Teď už 

jsem hrál také na výhru!

28…h5! 29.g3 Slabou první řadu 

bílý nějak vyřešit musí, navíc za-

čínal být v silné časové tísni.

29…Sf6 30.Kg2?! Tento zdánli-

vě logický tah se nakonec proje-

ví jako chybný, bílý král nestojí 

na druhé řadě o nic lépe než 

na první a navíc se na šachovnici 

objeví ještě jiný nový motiv. Lépe 

asi bylo 30.Vb1!?

30…Kg7 31.Vb1 V8c6 32.Da5 

32.Da2!?

32…Jc3 Opět bylo asi lepší vy-

čkávání typu 32…e6!?, já jsem 

chtěl psychologicky využít fakto-

ru nedostatku času a rozhodnout 

partii před koncem časové tísně!

33.Vc1 Po 33.Sxc3 Vxc3 34.b5 

V6c5 35.Da4 to sice vypadá, 

že bílý b-pěšec konečně utíká 

do dámy, avšak u bílého se ob-

jevil nový problém – král. Kolem 

sebe nemá jedinou bránící fi gu-

ru, všechny jsou úplně na druhé 

straně šachovnice, to si přímo 

říká o matový útok: 35…Vd3! Na-

příklad po 36.Vb2 černý může 

zahrát buď materialistické 36…

Vxb5, nebo pokračovat v útoku 

pomocí 36…h4!? či 36…Vc1!? 

Rozhodně bych se nechtěl cítit 

jako teď bílý král, vůbec bych ne-

věděl kam se dřív otočit. Po 36… 

Vxb5 37.Vxb5 Vd2+ 38.Kf1 Jxb5 

39.Dxb5 Vd1+ 40.Kg2 Vxa1 může 

černý hrát bez rizika na výhru 

– řekl bych však, že objektivně je 

pozice blíž remíze.

33…Je4 34.Vxc4 Vxc4 Duo čer-

ných jezdců na polích e4 a d4 je 

vskutku mocné až hrozivé. A to 

se raději ani nepokouším o srov-

nání s plačícím koněm na a1…

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
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Roční předplatné 580 Kč



19. ÚNORA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 8 7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zppmk-'
6-+-+-vlp+&
5wQ-+-+-+p%
4-zPrsnnzP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-vL-+KzP"
1sN-+-+-+-!
xabcdefghy
 35.Da2?! Tak dlouho si bílý udr-

žoval střelce, až nakonec umožnil 

jeho výměnu, což ovšem neměl 

dělat! Nicméně ani po lepším 

35.Se3 Jf5 již bílý rozhodně nemá 

na růžích ustláno, černý si zacho-

vá velmi silnou iniciativu a lep-

ší pozici, například: 36.Sb6 (36.

Sg1 Vc1 37.Jb3 Vc2+ 38.Kf3 Jexg3! 

39.hxg3 Vc3+ 40.Kg2 Vxg3+ 41.Kh2 

Vxb3 s výhodou černého) 36…h4! 

37.Da4 (vůbec nejde 37.g4? h3+! 

38.Kxh3 Vc3+ 39.Kg2 Jh4+ 40.Kf1 

Vc1+ 41.Ke2 Vxa1–+) 37…hxg3 

38.hxg3 Vc3.

35…Jxd2 36.Dxd2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zppmk-'
6-+-+-vlp+&
5+-+-+-+p%
4-zPrsn-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-wQ-+KzP"
1sN-+-+-+-!
xabcdefghy
36…Jf5! Ano, to je onen dříve zmi-

ňovaný motiv – šach na e3!

37.Jb3? Po jediném 37.De1 Sc3 

38.Dc1 Sxb4 (věž je díky vidlím 

i na c4 nedotknutelná) by černý 

konečně získal b-pěšce a díky pří-

tomnosti jezdců mohl klidně po-

mýšlet na výhru. Avšak ještě by se 

určitě dlouho hrálo. Velmistr Ftáč-

nik si byl vědom toho, že nemůže 

zahrát 37.Jc2? pro 37…Vxc2!–+, 

v rychlosti časové tísně si ovšem 

neuvědomil, že tah Jb3 umožňuje 

černému úplně stejný motiv.

37…Vc2!–+ To je samozřejmě oka-

mžitě konec. 

38.b5 Vxd2+ 39.Jxd2 Sd4 Tuto 

partii určitě zařadím mezi své nej-

povedenější. Ne proto, že by se v ní 

objevily nějaké silné taktické zve-

dáky nebo geniální myšlenky, spí-

še proto, že se jednalo o důležitou 

partii proti velmi silnému soupeři. 

Psychologický aspekt zde sehrál 

důležitou, možná rozhodující roli, 

sám nevím, jestli jsem do nějaké 

jiné partie vložil takové množství 

energie. Od okamžiku, kdy jsem 

obětoval dámu, jsem prostě věděl, 

že tuhle partii neprohraju, ba prá-

vě naopak… 0–1

David Kaňovský

Po dohodě převzato 

z novoborského šachového serveru 

(www.nss.cz)

http://www.sachy.biz


inzerce_Euro_curves.ai   8.8.2006   13:43:46
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Samostatnou kapitolou letošního 

mistrovství je předehrávka jednoho 

kola a následný odjezd velmistrů 

Cveka a Veličky, kteří si „odskočili“ 

zahrát první ligu. Nemůže si Šacho-

vý svaz zajistit u svých akcí sladě-

ní termínů? A zároveň velmistři si 

měli vybrat, jestli chtějí plnit své 

klubové povinnosti, anebo hrát na 

přeboru. Tím, že se rozhodli stih-

nout obojí, a i kvůli tomu předvedli 

domluvenou remízu, si u fanoušků 

uřízli pořádný kus ostudy.

ROBERT CVEK (2531) 
– EDUARD MEDUNA (2461) 
Slovanská obrana [D11]

Děčín 2009

1.Jf3 Jf6 2.c4 c6 3.d4 d5 4.e3 Sg4 

5.h3 Sxf3 6.Dxf3 e6 7.Jc3 Jbd7 

8.Sd3 Sd6 9.cxd5 exd5 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+pvl-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPQ+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
10.g4!? Ostrý výpad bílého pěšce, 

který přišel do módy poměrně ne-

dávno, má za úkol odradit černého 

od klasické malé rošády. Zároveň 

si bílý na stranu svých aktiv chce 

k dvojici střelců přidat také ovládá-

ní většího prostoru.

10…g6 Velmistr Movsesjan dal v ne-

úspěšné partii z turnaje v Mainzu roku 

2008 proti Pavlu Eljanovovi přednost 

pokračování 10…h6, ale po 11.h4 De7 

12.g5 hxg5 13.hxg5 Vxh1+ 14.Dxh1 

Jg8 15.Dh7 ze své pozice pravděpo-

dobně příliš nadšený nebyl (Elja-

nov, P. (2716)-Movsesjan, S. (2723), 

Mainz 2008). Výhodu získal bílý 

také po tahu 10…Jb6 když pokračo-

val 11.Sd2 De7 12.0–0–0 0–0–0 13.g5 

Je8 14.e4 dxe4 15.Jxe4 Jd5 16.Vhe1 

(Chismatulin, D. (2613)-Romanov, E. 

(2554), Zvenigorod 2008). A do tře-

tice: Notnou dávku drzosti proká-

zal v olympijském střetu s Číňanem 

Wang Yue Ukrajinec Vasilij Ivančuk, 

když na agresivní výpad bílého pěšce 

reagoval zdánlivě „zakázanou“ rošá-

dou. Po 10…0–0.  Po 11.g5 Je8 12.h4 

Sb4 13.Df5 g6 14.Dh3 Jb6 15.h5 Dd7 

16.Dh4 Jc4 17.Sxc4 dxc4 18.Sd2 Jd6 

měl bílý na své straně iniciativu, ale 

k vynášení jakýchkoli soudů je ještě 

velice brzo (Wang Yue (2736)-Ivan-

čuk, V. (2786), Drázďany 2008).

11.Sd2 De7 12.0–0–0 0–0–0 

13.Dg2 Jf8 14.Kb1 Je6 15.f3 15.g5 

Jh5 16.h4 (Po okamžitém 16.e4?! 

přijde 16…dxe4 a po 17.Dxe4 Sf4 

by mohl být tlak na bílého izolova-

ného pěšce dostatečným argumen-

tem.) 16…Kb8 s rovnou hrou.

15…h5 16.g5 Jd7 17.h4 Jb6 18.Sc1 

Na nástup bílých centrálních pěšců 

prostřednictvím 18.Df2 Kb8 19.e4 je 

černý zjevně dobře připraven, když 

po 19…Sf4 20.Sxf4+ Jxf4 21.De3 Je6! 

by se nad svým centrem měl hlubo-

ce zamyslet právě jeho soupeř.

18…Kb8 19.f4 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-wqp+-'
6-snpvln+p+&
5+-+p+-zPp%
4-+-zP-zP-zP$
3+-sNLzP-+-#
2PzP-+-+Q+"
1+KvLR+-+R!
xabcdefghy
19…c5?! Černý otevírá hru, ale je 

možné, ze tah „c“ pěšcem měl ješ-

tě nějakou dobu čas. Místo otevření 

pozice, které vede díky dvojici bílých 

MISTROVSTVÍ ČR

DĚČÍNSKÉ ROZPAKY
pokračování ze strany 1

GM Robert Cvek

Děčínský zámek 
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střelců k malé výhodě bílého mohl 

možná černý ještě trochu manévro-

vat a vyzkoušet například pokračo-

vání 19…Jg7!?, když okamžité 20.e4 

naráží na 20…dxe4 21.Vhe1 Dc7 

22.Sxe4 Sb4. (Zcela od věci nebude 

asi ani 22…Sxf4 23.Sxf4 Dxf4 24.Vf1 

Dc7 25.d5 Jxd5 26.Sxd5 Jf5!, ale tah 

22…Sb4 vypadá ještě lépe.)

20.dxc5 Sxc5 21.Sc2 d4 Úplného 

vyrovnání černý nedosáhne ani 

po pasivnějším 21…Jc7 pro 22.f5 

gxf5 23.Vhf1 Sxe3 24.Sxe3 Dxe3 

25.Vxf5 a bílý stojí o něco lépe.

22.exd4 Sxd4 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-wqp+-'
6-sn-+n+p+&
5+-+-+-zPp%
4-+-vl-zP-zP$
3+-sN-+-+-#
2PzPL+-+Q+"
1+KvLR+-+R!
xabcdefghy
23.Dg3?! Lepší než tah v partii 

mohlo být okamžité protažení 

pěšce „f“. Po 23.f5 gxf5 24.Sxf5 za-

slouží bílá pozice přednost.

23…Dc5 24.Vd3 Na 24.Sb3 s hroz-

bou postupu f4-f5+ (přičemž na ob-

ligátní odpověď Se5 může bílý rea-

govat Dh3 s nepříjemným tlakem 

na centrální bílá pole, který by měl 

dát bílému výhodu) má černý od-

pověď 24…Df5+, kdy si musí bílý 

vybrat mezi dvěma asi rovnými po-

kračováními 25. Sc2 nebo 25. Dd3.

24…Vc8 25.Vhd1 Zajímavě reaguje 

Fritz po 25.f5+ Se5 26.Se3 Da5 27.Df2 

Jc5, když černému z ničeho nic na-

bízí kvalitu tahem 28.Vd4!? a po 28…

Sxd4 29.Sxd4 Vhg8 30.Vd1 zarputile 

věří, že bílý má kompenzaci.

25…Jc4 26.Sb3 

XABCDEFGHY
8-mkr+-+-tr(
7zpp+-+p+-'
6-+-+n+p+&
5+-wq-+-zPp%
4-+nvl-zP-zP$
3+LsNR+-wQ-#
2PzP-+-+-+"
1+KvLR+-+-!
xabcdefghy
26…Vhd8?? Hrubá chyba, která bude 

černého velice rychle stát půl bodu. 

Remízu by černý pravděpodobně 

mohl vybojovat po 26…Ka8 27.Df3 

Vhd8 28.Sxc4 (28.f5? Je5) 28…Dxc4 

29.f5 gxf5 30.Dxf5 Sxc3 31.Vxd8 Jxd8 

32.bxc3 Dxc3 33.Sb2 Dc7 a bílý má 

za pěšce rozhodně kompenzaci. Nej-

prve by ale měl přikročit k přikrytí 

vlastního krále od případných pro-

tivných šachů a teprve následně za-

hrát nabízející se tahy, jako například 

Vd7. Dobré naopak není 26…Df5?! 

pro 27.Dh3 Dxh3 28.Vxh3 Vhd8 

29.Vhd3± s výhodou bílého.

27.Sxc4 Dxc4 28.f5+ Jc7 29.Df4! 

1–0

Na třetí pozici je v polovině tur-

naje mezinárodní mistr Pavel Ši-

máček (2493), který již nějaký čas 

vytrvale usiluje o velmistrovskou 

normu. „Šimimu“ se podařil vstup 

do turnaje. Netradiční volbou za-

hájení překvapil svého soupeře 

Tomáše Studničku (2317) a poté 

s přehledem realizoval malou vý-

hodu, kterou mu řídce používaná 

Střední hra přinesla. Výkon Pavla 

Šimáčka zaujal i velmistra Petra 

Hábu, který jej pro Šachový týde-

ník okomentoval.

PAVEL ŠIMÁČEK (2493) 
– TOMÁŠ STUDNIČKA (2317) 
Střední hra [C22]

Děčín 2009

Komentuje: GM Petr Hába

1.e4 e5 2.d4 Zahájení, které z mist-

rovských partií prakticky vymizelo. 

Vzhledem k tomu, ze na přípravu 

před prvním kolem neměli soupeři 

skoro žádný čas, je takovýto únik 

opravdovým překvapením.

2…exd4 3.Dxd4 Jc6 4.De3 Jf6 5.Jc3 

Se7 Hratelná alternativa, i když 

za aktivnější se považuje 5… Sb4.

6.Sc4 0–0 7.Jf3 d6 Tak tohle se mi 

zdá už zbytečně pasivní. Slibnější 

se mi jeví 7…Jb4, což se stalo např. 

v partii Pokorná, R. (2343)-Srebrnič, 

A. (2245), přebor Evropy žen, Dráž-

ďany 2007.

8.0–0 Jg4 9.De2 Jge5 10.Jxe5 dxe5 

Po tomto braní vznikne symetrická 

pěšcová struktura v centru s mír-

nou, ale trvalou převahou a aktiv-

ními možnostmi bílého. Nimcovič 

GM Eduard Meduna

Pořadí po 9. kole – muži
1. GM Cvek Robert 2531 6,0

2. IM Šimáček Pavel 2493 5,5

3. GM Mirumian Viguen 2508 5,5

4. IM Talla Vladimír 2407 5,0

5. GM Velička Petr 2464 4,5

6. GM Štoček Jiří 2586 4,5

7. GM Rausis Igors 2501 4,5

8. IM Konopka Michal 2445 4,0

9. FM Plát Vojtěch 2410 4,0

10. GM Meduna Eduard 2461 3,5

11. FM Studnička Tomáš 2317 3,5

12. GM Polák Tomáš 2553 3,5

Pořadí po 5. kole – junioři
1. FM Krejčí, Jan (2426) 4

2. Klement, Lukáš (2061) 4

3. FM Ponížil, Cyril (2245) 4

4. FM Rojíček, Vojtěch (2375) 4

5. Mrázek, Lumír (2036) 3,5

6. Vlasák, Lukáš (2163) 2,5

7. Bureš, Jaroslav (2264) 2

8. Cuhra, Martin (2230) 1,5

9. Oreský, Jan (2110) 1,5

10. Zwardoň, Vojtěch (2210) 1

11. Svoboda, Václav (2288) 1

12. Havlíková, Kristýna (2172) 1

Konečné pořadí – ženy, skupina A
1. Jínová, Lucie (2131) 2

2. WGM Kulovaná, Eva (2295) 2

3. Pirklová, Hana (2188) 1,5

4. Eretová, Jana (2171) 0,5

Konečné pořadí – ženy, skupina B
1. WFM Kubíková, Hana (2216) 2

2. WIM Čedíková, Kateřina (2174) 1,5

3. Folková, Martina (2182) 1,5

4. WIM Hitzgerová, Gabriela (2175) 1
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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

v podobných pozicích zastával bra-

ní fi gurou. Vznikne malé centrum 

(pěšec e4 proti d6) a černý může 

postupně obléhat pěšce e4, k če-

muž mohlo dojí po tazích 10…Jxe5 

11.Sb3 Ve8 atd.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
11.Jd5!N Silnější než dříve hrané 

11.Se3, což umožňuje po 11…Jd4 

12.Dd3 stihnout tah 12…c6.

11…Sd6 Snad bylo trochu lepší 

11…Se6, i když i pak se hraje pozi-

ce příjemněji bílému. Celou partii 

může volit černý z více možností, 

ovšem bez možnosti vymanit se 

úplně s iniciativy svého soupeře.

12.c3 Útočně naladění jedinci by 

asi nevynechali příležitost zahrát 

12.Dh5!?, poziční pressing ale také 

nebude černému moc příjemný.

12…Dh4 Snaží se alespoň zabránit 

výše uvedenému výpadu.

13.a4 Je7 Dovoluje bílému za-

ujmout ještě více prostoru na dám-

ském křídle. Nabízelo se například 

pokračování 13…a5.

14.a5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-snpzpp'
6-+-vl-+-+&
5zP-+Nzp-+-%
4-+L+P+-wq$
3+-zP-+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
14…c6?! V pasivnějších pozicích 

bývá vítané každé zjednoduše-

ní pozice. Tady mám pocit, že 

černý promeškal možnost zbavit 

se páru koní. Přednost si určitě za-

sluhovalo 14…Jxd5 15.Sxd5 c6.

15.g3 Dh3 16.Je3! Zatímco bílý 

oř má před sebou více perspektiv, 

vůbec není vidět, kde by se mohl 

ustájit jeho černý kolega.

16…Se6 17.Sxe6 Dxe6 18.Dc4! 

Černá dáma kryje důležité obran-

né body ve vlastním táboře. Výmě-

na je určitě výhodná bílému. Ne 

tak silné bylo 18.Jc4 Sc7 19.Se3 jen 

s mírnou výhodou.

18…Dg6 19.Vd1 Vfd8 20.b3 h5 

21.Jg2! Uvolňuje dráhu střelci a to 

bude mít rozhodující efekt. Zajíma-

vě vypadá i manévr 21.Va2!? se sna-

hou ovládnout volný sloupec „d“.

21…Df6 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-snpzp-'
6-+pvl-wq-+&
5zP-+-zp-+p%
4-+Q+P+-+$
3+PzP-+-zP-#
2-+-+-zPNzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
22.h4! Pokračuje v pressingu, kte-

rý černý nevydrží.

22…g6? V horších pozicích je prav-

děpodobnost chyby větší a bránit ta-

kové pozice je velkým uměním. Čer-

ný podléhá tlaku soupeře a přehlíží 

poměrně jednoduchou kombinaci, 

která vede k zisku dvou lehkých 

IM Pavel Šimáček
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fi gur za věž. Hrozbě Sg5 šlo zabránit 

buď prostřednictvím tahu 22…Dg6, 

nebo na první pohled aktivnějším 

22…b5 23.axb6 axb6 24.Vxa8 Vxa8 

25.Sg5 Dg6, v obou případech s hor-

ší, ale stále obranyschopnou pozicí.

23.Sg5 De6 24.Dxe6 fxe6 25.Vxd6! 

Nyní je v podstatě konec. Černé-

mu nepomůže ani to, že kontrolu-

je sloupec „d“. Rozhodnou mimo 

jiné také i pěšcové slabiny.

25…Vxd6 26.Sxe7 Vd2 Nebo 26…

Vd3 27.Vc1.

27.Je3 Vb2 28.b4 Vb3 29.Vc1 Kf7 

30.Sd6 Vd8 31.Jc4 b5 32.axb6 

axb6 33.Sc7 Va8 34.Sxb6 Kf6 

35.Sc7 g5 36.Sxe5+ Kg6 37.Kg2 

gxh4 38.gxh4 Vc8 39.Sd4 Kh6 

40.Kf3 e5 41.Sxe5 c5 42.Jd6 1–0

Favority juniorského turnaje jsou ze-

jména mistři FIDE Jan Krejčí (2426), 

Cyril Ponížil (2245) a Vojtěch Ro-

jíček (2375), kterým se v průběhu 

úvodních pěti kol skutečně dařilo 

a získali v nich po 4 bodech. Překva-

pením je, že s výše uvedenou trojicí 

dokáže držet krok mostecký Lukáš 

Klement (2061). Zatím se může spo-

lehnout na stoprocentní bílé fi gury, 

jejichž sílu na vlastní kůži postupně 

pocítili Vojtěch Rojíček, Jan Oreský 

(2110) a třetí nasazený Václav Svo-

boda (2288) z pražské Oazy. Svobo-

dovi se ovšem v Děčíně vůbec neda-

ří, po pěti kolech má na svém kontě 

jenom dvě remízy a dělí se o desáté 

místo společně s Vojtěchem Zwar-

doněm (2210) a klatovskou Kristý-

nou Havlíkovou (2172), která dala 

juniorskému turnaji přednost před 

jednodušším přeborem žen.

Ženské soutěžení má v Děčíně dvě 

části. Na jeho osm aktérek čekaly 

nejprve boje ve dvou skupinách, 

z nichž dvě první hráčky postupu-

jí do play-off. To je dnes moderní a 

skoro povinná součást šachových 

turnajů, ale o vhodnosti systému 

pro tento turnaj by šlo  s úspěchem 

pochybovat. Prohra byť jediné partie 

v základní skupině má pro další vý-

voj pravděpodobně rozhodující vý-

znam, a pokud si hráčka vytáhne při 

losování ze tří partií dvakrát černé, 

pak jsou její šance na postup citelně 

nižší. Možná i toto je, spolu s velkou 

„šancí“ i při úspěšném turnaji přijít 

o nějaké body ELO ratingu, důvo-

dem neúčasti domácí ženské špičky. 

Hlavní kandidátkou na zisk titulu 

je WGM Eva Kulovaná (2295), kte-

rá společně s Lucií Jínovou (2131) 

postoupila do závěrečných bojů ze 

skupiny A. Jejich soupeřkami v play 

off jsou úspěšné hráčky skupiny B 

Hana Kubíková (2216) a Kateřina 

Čedíková (2174).

Všechny turnaje budou dohrány 

v průběhu tohoto týdne a závěrečné 

výsledky přineseme v příštím čísle 

Šachového týdeníku.

Václav Pech, Pavel Matocha

Foto: Petr Boleslav

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

Pohled na klání MČR v kategorii juniorů

Posledních deset přeborů ČR 
seřazených podle průměrného ratingu

Rok Přebor Rating

2004 Karlovy Vary 2514

2005 Karlovy Vary 2514

2008 Havlíčkův Brod 2511

2006 Brno 2497

2007 Praha 2474

2009 Děčín 2473

2003 Luhačovice 2462

2000 Opava 2458

2002 Ostrava 2456

2001 Kunžak 2449
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Vážená redakcia,

nedá mi nezareagovať na článok 

Pavla Matochu pod názvom „Slo-

venský časopis“ s podtitulom 

„Černobíly Moderný šach“, keď-

že autor sa v recenzii dopustil pár 

nepresností.

Prvou drobnosťou je, že nulté čís-

lo časopisu Moderný šach nevyšlo 

len v elektronickej, ale aj tlačenej 

podobe (sám autor tohto príspev-

ku má k dispozícii i jeho printovú 

formu).

Takisto nemožno celkom súhla-

siť s názorom, cit.: „…slovenský 

čtenář tak po mnoha dlouhých le-

tech dostává šachový časopis ve své 

mateřštině.“

Je síce pravdou, že čisto slovenský 

časopis pre praktických šachistov 

zanikol v r. 2001 (resp. posledné 

extra jedno číslo časopisu Sloven-

ský šach vyšlo ešte v r. 2002), ale 

i v nasledujúcom „hluchom“ obdo-

bí vychádzal a stále vychádza slo-

venský časopis CCA SR Šach. Tento 

v súčasnosti dvojmesačník bol i je 

primárne zameraný na korešpon-

denčný šach, ale svoje si tu mohol 

nájsť každý šachista (partie, teore-

tický kútik, trénujte s nami…).

Navyše časopis Československý 

šach, ako to vyplýva i z jeho ná-

zvu, je stále federálnym časopi-

som, ktorý v tom dobrom slova 

zmysle nerefl ektoval rozdelenie 

Československa.

Tento fakt zvýrazňuje i tiráž ča-

sopisu, ktorý je nezávislým ča-

sopisom českých, moravských, 

slezských a slovenských šachistů. 

Svoju stránku tu má vyhradenú 

i Slovenský šachový zväz, sú tu in-

formácie zo slovenských turnajov 

a slovenskej extraligy. Medzi stá-

lych spolupracovníkov patrí slo-

venský GM Igor Štohl, ktorý vedie 

veľmi hodnotnú rubriku „Teoretic-

ké novinky“, v sekcii kompozičné-

ho šachu štúdie riadi ďalší Slovák 

Michal Hlinka a v minulosti i sek-

ciu korešpondenčného šachu pred 

Jindřichom Traplom zaslúžilý IM 

(GM ICCF) Dr. Jozef Franzen (to 

všetko samozrejme v materskej 

slovenčine).

Menšia nepresnosť sa vyskytla 

i pri výpočte českých šachových 

časopisoch. Popri už vymenova-

ných tituloch Šachový týdeník, Ša-

chinfo a spomínanom federálnom 

Československom šachu (snáď sa 

na mňa pre tento prívlastok jeho 

vydavateľ Ivan Hausner nenahne-

vá :-) je tu ešte zabudnutý „Šach 

na dálku“ (časopis primárne urče-

ný korešpondenčným šachistom 

vydávaným Jindřichom Binasom 

v Ostrave minimálne do minulého 

roku, pre tento rok zatiaľ nemám 

potvrdenú informáciu o jeho ďal-

šom vydávaní).

S trochou nadsázky by sme moh-

li povedať, že v Českej republike 

vychádza 2,5 printových + 1 elek-

tronický časopis a na Slovensku 

taktiež 2,5 printových šachových 

titulkov. Samozrejme takéto po-

rovnanie je smiešne a slovenský 

(a recipročne i český) čitateľ si 

vždy s radosťou prečíta dobrý ša-

chový časopis bez ohľadu na to, 

kde je sídlo vydavateľa, pokiaľ je 

tu minimálna jazyková bariéra.

Pre úplnosť treba dodať, že viacero 

česko-slovenských titulov z sklon-

ku federálnej a postfederálnej éry 

zaniklo (spomeniem Jihočeský 

šach/Garde, Moravskoslezský 

šach/Mat/Mat-64/, Českosloven-

ský šachový bulletin, Korespon-

deční šach – Koršach…).

Ešte by som recenzenta doplnil, 

že okrem spomínanej druhej naj-

väčšej šachovej veľmoci Ukrajiny, 

ktorá je odkázaná na ruské časopi-

sy, napr. ani ďalšia veľmoc Srbsko 

nemá vlastný národný časopis ve-

nujúci sa srbskému šachu (ak ne-

rátame Šahovski informator, ktorý 

je zameraný len na medzinárodne 

anotované partie svetovej špičky 

bez domáceho záberu).

Takýchto krajín by sa iste našlo 

viacero, preto buďme radi, že 

v Českej i Slovenskej republike 

nám vychádza viacero šachových 

časopisov.

Váš skalný čitateľ

Ľubomír Chripko

DOPIS ČETNÁŘE

SLOVENSKÝ ČASOPIS - ČERNOBÍLÝ MODERNÝ ŠACH
(reakce na článek v ŠT 7/2009, str. 3)

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



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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KALENDÁRIUM
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

16.–28. 2. 2009

Veselin Topalov Gata Kamsky

Sofi e (Bulharsko). Zápas o prá-

vo vyzvat mistra světa Višiho 

Ananda k souboji o titul probí-

há 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

18. 2.–8. 3. 2009 

Linares (Španělsko). Tradiční dru-

hý superturnaj roku za účasti vel-

mistrů Višiho Ananda, Magnuse 

Carlsena, Vasilije Ivančuka, Levo-

na Aronjana, Tejmura Radžabova, 

Wang Yueho, Alexandra Griščuka 

a Leniera Domingueze.

19. 2. 1924

Osmdesáti pěti let by se dožil 

kandidát na titul mistra světa, 

několikanásobný 

účastník turnaje 

kandidátů, skvělý 

spisovatel a milov-

ník originálních 

myšlenek David 

Ionovič Bronštejn 

(1924–2006).

20 - 22. 2. 2009

Leiden (Nizozemsko). Noteboom 

Tournament 2009. Švýcarský sys-

tém tempem 105 minut na 40 tahů 

+ 15 minut na zbytek partie. 

Sven Bakker

Tel.: 31611335689

Noteboom2009@xs4all.nl

www.lsg-leiden.nl/noteboom.html

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. Novoborský ŠK – TŽ Třinec B, 

RC Sport Pardubice – Beskydská 

šachová škola Frýdek-Místek, Spa-

ce Poštovní spořitelna – ŠK Geofi n 

Ostrava, ŠK SK Zlín – ŠK Mahrla 

Praha, A64 Valoz Grygov – TJ Bo-

hemians Praha. Následující den se 

střetnou RC Sport Pardubice – Spa-

ce Poštovní spořitelna, ŠK SK Zlín 

– A64 Valoz Grygov, ŠK Mahrla 

Praha – TJ Bohemians Praha, Bes-

kydská šachová škola Frýdek-Mís-

tek – ŠK Geofi n Ostrava, TŽ Třinec 

A – TŽ Třinec B, ŠK Zikuda Turnov 

– 1. Novoborský ŠK.

21.–24. 2. 2009 

Hyeres (Francie). Tournois De Fe-

vrier De Hyeres. Švýcarský sys-

tém, 7 kol tempem 90 minut 

na partii s přídavkem 30 s za kaž-

dý provedený tah.

Bernard Ramazzotti

Tel.: 33/609528166

bernard.ramazzotti@wanadoo.fr

www.acsev.com  

28. 2.2009

Dobrovice. Dobrovický rapid 

– Cukrovary a lihovary TTD open. 

5. turnaj Grand Prix České repub-

liky v rapid šachu. Švýcarský sys-

tém, 9 kol tempem 2 x 20 minut 

na partii.

Petr Novotný

petr.novotny@sachydobrovice.cz

www.sachydobrovice.cz 

28. 2.2009 

Havlíčkův Brod, hotel Slunce. 

Konference Šachového svazu 

České republiky. 

Petr Herejk

Tel.: 608964972

herejk@cstv.cz

www.chess.cz 

28. 2.–7. 3. 2009

Cappelle La Grande (Francie). 

25. ročník mezinárodního turnaje 

s tradičně kvalitní účastí. Švýcarský 

systém, 9 kol klasickým tempem.

J. C. Templeur

Tel.: 33/254840835

sylvie.templeur@gmail.com

www.cappelle-chess.fr 
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