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SHORT SE UTKÁ S NAVAROU
Účastník zápasu o mistra světa Nigel 

Short bude jednou z hlavních hvězd 

letošního festivalu ČEZ CHESS TRO-

PHY 2007, který se uskuteční na 

přelomu srpna a září v Praze. Od 

čtvrtka 30. srpna do neděle 2. září 

se velmistr Short utká s nejlepším 

českým šachistou Davidem Navarou 

ve dvou zápasech. První bude zápas 

na šest partií v rapid šachu a druhý 

bude zápas na čtyři partie ve Fis-

cherových náhodných šachách, při 

kterých je výchozí postavení fi gur 

na první a osmé řadě před každou 

partií vylosováno. V rámci festiva-

lu, který pořádá občanské sdružení 

Pražská šachová společnost a jehož 

hlavním sponzorem je společnost 

ČEZ, odehraje obdobné dva zápasy 

i česká ženská jednička Jana Jacko-

vá. Jejím soupeřem bude jedna ze 

šachových legend (konkrétní hráč 

ještě není defi nitivně potvrzen).

KASPAROV OPĚT ZAÚTOČIL 
NA PUTINA

GM G.  Kasparov

Ostrý projev namí-

řený proti součas-

nému ruskému 

režimu a osobně 

proti prezidentovi 

Vladimiru Putino-

vi pronesl minulý 

týden v New Yor-

ku Garry Kasparov. Tento legendár-

ní velmistr ukončil svoji šachovou 

kariéru kvůli politickým ambicím 

téměř přesně před dvěma lety, po 

turnaji v Linares 2004. „Historie nás 

učí, že jsou myšlenky, za které stojí 

bojovat a pro které má smysl umírat. 

Kremelský režim vedený Vladimi-

rem Putinem je do jisté míry novou 

a nebezpečnou formou rakoviny, 

kterou musíme diagnostikovat 

a léčit,” řekl Kasparov na půdě orga-

nizace Foreign Policy Association. 
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AEROFLOT OPEN 2007

LÁZNIČKA V MOSKVĚ USPĚL

MORELIA/LINARES 2007

OPUS MAGNUS

GM M. Carlsen

Mladý norský 

šachista Mag-

nus Carlsen, 

ratingově nej-

slabší hráč 

z osmičlenné-

ho startovní-

ho pole, je po 

pěti kolech překvapivě na čele 

letošního ročníku turnaje 

Morelia/Linares 2007. Velmistr 

Carlsen hraje velice bojovně, 

z pěti partií skončily čtyři 

rezultativním výsledkem, když 

porazil Morozeviče, Ivančuka 

a Topalova a neúspěch si při-

psal pouze v partii s Anandem. 

Naopak až na druhém konci 

tabulky se zatím krčí hlavní 

favorit Veselin Topalov. Bulhar 

v Mexiku zatím nemá formu, 

a tak se mu stávají věci, které 

by u něho člověk nečekal. Prá-

vě Carlsenovi se vzdal v pozici, 

kterou mohl zremizovat. 

Podobným výbuchem je zatím 

mexické vystoupení i pro Ale-

xandra Morozeviče, který má 

po pěti kolech zatím stejně 

jako Topalov jen 1,5 bodu. 

Maďarský velmistr Péter Lékó 

a ruský velmistr Peter Svidler 

jsou králi remíz - zatím v More-

lii žádnou partii neprohráli, ale 

na druhou stranu ani nic nevy-

hráli.

Pokračování na straně 2

Vítězem nejsilněji obsazeného ote-

vřeného turnaje roku Aerofl ot open 

2007 se stal ruský přeborník Jevgenij 

Alexejev se ziskem sedmi bodů 

z devíti partií. I další medailová místa 

patřila nastupující generaci mladých 

ruských velmistrů, když si stříbro 

odnesl Jevgenij Tomaševskij a bronz 

patří Dmitriji Jakovenkovi. Oba měli 

na vítěze ztrátu půl bodu. Za prvními 

třemi Rusy získali další dvě místa 

Číňané, a naplnili tak ještě jednou 

titulek z minulého čísla Šachového 

týdeníku – Aerofl ot open 2007 byl 

rusko-čínským letadlem. Z dalších 

národností se ještě hezky seřadili 

Arméni na desátém až dvanáctém 

místě. 

Pokračování na straně 5

GM Nigel Short GM David Navara
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Pokračování ze strany 1

CARLSEN (2690)—
—TOPALOV (2783) 
Morelia/Linares 2007

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-tr-zp-'
6-+p+pzpQ+&
5zppzPq+n+P%
4-+-zPR+-+$
3zPP+-+N+-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
47…Vf8?! Tady mohl bulharský 

velmistr projevit trochu obžerství 

a slupnout nabízeného pěšce jako 

malinu tahem 47…Dxb3 a bílý by 

musel složitě dokazovat, že jeho 

iniciativa na královském křídle je 

skutečně schopná prorazit:

A) slabší je asi 48.h6 pro Dd3! (ne 

však 48…Jxh6 49.Vh4 Jf5 50.Vh5 

Vd5 51.Veh1) 49.Dh5 Jxh6 50.Vxe6 

Vd5 s dalším Dg6+ a černý se asi 

ubrání;  

B) ale ani po silnějším 48.Vg4 nemá 

bílý vyhráno: 48…Kf8 49.Dh7 Na 

otázku o svém bezpečném úkrytu 

může černý král odpovědět v sou-

ladu s českým muzikálem: „Asi do 

věží! Asi do věží!“ 49…Ke8 50.h6 

gxh6 51.Dh8+ Kd7 a černý pozici 

zřejmě ustojí. 

48.h6 Dd8 Černý zvolil pro jeho 

styl nepříliš typickou tuhou obra-

nu. Stahování fi gur ale nepůsobí 

moc dobře. 

49.d5 Dxd5 Na výhodě bílého nic 

nemění ani 49…cxd5 50.h7+ (po 

50.Vg4 by se projevil účel Veseli-

nova dámského ústupu 50…De8!) 

50…Kh8 51.Vxe6 Vxe6 52.Vxe6 Je7 

53.Dd3. 

50.Vg4 Dd7 Nyní už by mohl na 

první pohled hezký a tučný pěšec 

nečekaně zhořknout v ústech. Bílé 

fi gury jsou již příliš blízko černé-

mu králi. Fricek dlouhou vykřikuje 

o „mrtvé remíze“, ale po poměrně 

dlouhé a víceméně vynucené vari-

antě 50…Dxb3 51.Vh1 Vef7 52.hxg7 

Vxg7 53.Dh7+ Kf7 54.Vxg7+ Jxg7 

55.Vh6 Dxa3 56.Dg6+ Kg8 57.Vh7 

Vf7 58.Dh6 Ve7 59.Vh8+ Kf7 

60.Dh7 začíná nenápadně a tiše 

zpívat jinou písničku… 

51.Vh1 De8 52.hxg7 Vxg7 Jenom 

ne 52…Dxg6?? 53.gxf8V+ Kxf8 

54.Vxg6 s výhrou.

53.Dh7+ Kf7 Je zřejmé, že černé-

ho čeká tuhá obrana, ale při přesné 

hře by bílý neměl prorazit. Topalov 

se z počátku brání přesně, nachází 

jediné tahy, ale nakonec si únava 

vybere svoji daň i od prvního hrá-

če světového žebříčku…

54.Vxg7+ Jxg7 55.Vh6 Dd8 

56.Dg6+ Kg8 57.Dh7+ Kf7 58.Dg6+ 

Kg8 59.Vh7 Dd7 60.Jd2 f5 61.Jf3 

Vf6 62.Dxf6 Kxh7 63.Jg5+ Kg8 

64.Dg6

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+q+-sn-'
6-+p+p+Q+&
5zppzP-+psN-%
4-+-+-+-+$
3zPP+-+-+-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Tady se velmistr Topalov neočeká-

vaně vzdal. Nevšiml si, že může 

hrozbě Dh7+, Dh8+ a Dxg7 čelit 

pomocí 64…Dd5+ 65.f3 e5 66.Dh7+ 

Kf8 67.Dh8+ Dg8! Mladičký Mag-

nus mu to ihned po partii ukázal 

a jeho mnohem zkušenější soupeř 

jen nevěřícně kroutil hlavou.

1–0

Na nějaké závěrečné účtování je 

ale zatím ještě příliš brzo. Super-

turnaj Morelia/Linares se hra-

je dvoukolově. A i loni v první 

mexické polovině získal Topalov  

současných -2, když prohrál se 

MORELIA/LINARES 2007

OPUS MAGNUS

GM Veselin Topalov se předčasně vzdal mladému GM Magnusovi Carlsenovi

GM Magnus Carlsen
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Svidlerem, Radžabovem a Vallejo 

Ponsem a naplno bodoval pouze 

s Ivančukem. Jenže ve Španělsku 

se v roce 2006 objevil úplně jiný 

Veselin a jako uragán smetl všech-

no, co mu stálo v cestě a hodlalo 

mu vzdorovat. V sedmi  partiích 

získal +4 a skončil druhý, jen těsně 

za vítězným Aronjanem!

Obhájce loňského prvenství je 

v dobré formě i letos. Svědčí o tom 

například lehkost a elegance, se 

kterou vyprovodil od šachovnice 

světovou dvojku Višiho Ananda.

ARONJAN (2744)—
—ANAND (2779) 
Morelia/Linares 2007

XABCDEFGHY
8-tR-+ltrk+(
7+-+-+-zpp'
6-+-zP-zp-+&
5+-+-zp-+-%
4P+-sn-+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
Volní bílí pěšci jsou velice silným 

argumentem a Aronjan to proti 

Anandovi i přesvědčivě dokázal. 

37.a5! Čím blíže budou pěšci osmé 

řadě, tím budou černému připadat 

větší a protivnější. A nějaká vidlič-

ka… no, to bílého příliš nezajímá. 

37…Jf3+ 38.Kf1 Po 38.Kh1 by situ-

aci zkomplikovalo 38…Sc6. 

38…Jd2+ 39.Ke1 Jxb1 40.a6 Sc6 

41.a7 Kf7 42.d7 Někdy jsou šachy 

zdánlivě strašně jednoduché 

a nemůže na tom nic změnit ani 

to, že soupeřem je druhý nejlepší 

šachista na světě. 

42…Ke7 43.Vxf8 Kxd7 44.a8D 

Aronjan volí jednoduchý přechod 

do technicky vyhrané koncov-

ky. K výhře vedlo i 44.Vf7+ Kd6 

45.Vxg7. 

44…Sxa8 45.Vxa8 h5 Déle by trva-

lo 45…Ke7 46.Va7+ Kf8, ale málo-

kdo je takový „sebetrápič“, aby to 

zkoušel na vlastní kůži.  

46.Va7+ Ke6 47.Vxg7 Kf5 48.Vg3  

1–0

Václav Pech

Foto: Břetislav Modr

Pořadí po 5. kole
 1. GM Carlsen 3,5b.

 2-3. GM Aronjan, GM Anand 3b.

 4-6. GM Ivančuk, GM Lékó, 

  GM Svidler 2,5b.

 7-8. GM Morozevič, GM Topalov 1,5b. 

Výsledky jednotlivých kol

1. kolo
 Vasilij Ivančuk ½:½  Péter Lékó 

 Veselin Topalov ½:½ Viši Anand

 Peter Svidler ½:½ Levon Aronjan 

 Magnus Carlsen 1:0 A. Morozevič

2. kolo
 Péter Lékó ½:½ A. Morozevič 

 Levon Aronjan ½:½ Magnus Carlsen 

 Viši Anand ½:½ Peter Svidler 

 Vasilij Ivančuk 1:0 Veselin Topalov 

3. kolo
 Veselin Topalov ½:½ Péter Lékó 

 Peter Svidler ½:½ Vasilij Ivančuk 

 Magnus Carlsen 0:1 Viši Anand 

 A. Morozevič ½:½ Levon Aronjan

4. kolo
 Péter Lékó ½:½ Levon Aronjan 

 Viši Anand 1:0 A. Morozevič 

 Vasilij Ivančuk 0:1 Magnus Carlsen 

 Veselin Topalov ½:½ Peter Svidler

5. kolo
 Peter Svidler ½:½ Péter Lékó 

 Magnus Carlsen 1:0 Veselin Topalov 

 A. Morozevič ½:½ Vasilij Ivančuk 

 Levon Aronjan 1:0 Viši Anand

Ulice mexické Morelie

GM Levon Aronjan (vpravo) krásně přehrál světovou dvojku GM Višiho Ananda
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Počítačové dovednosti jsou jedním z klíčů k úspěchu. Microsoft a program 
Počítače proti bariérám pomáhají postiženým lidem v České republice 
zvyšovat si úroveň počítačové gramotnosti. Nově nabyté znalosti výrazně 
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Pokračování ze strany 1

Turnaje se zúčastnili i první dva 

hráči českého extraligového pře-

borníka. Lépe pardubické šachis-

ty reprezentoval velmistr Viktor 

Láznička, který dosáhl výborného 

výkonu ELO performance 2703 

(zremizoval mj. s Vladimirem Ako-

pjanem a exmistrem světa FIDE 

Alexandrem Chalifmanem) a dělil 

desáté až čtyřiadvacáté místo (dle 

pomocného hodnocení byl osm-

náctý). Lázničkův trenér velmistr 

Sergej Movsesjan skončil třicátý 

třetí.

Nakonec triumfující Jevgenij Ale-

xejev měl v turnaji špatný start - 

dvě remízy v prvních dvou kolech 

ho zpomalily a na první stoly se 

propracovával postupně. Jenže 

zbytek turnaje ukázal jeho sílu. 

„Jakmile jsem pochopil svoji hru 

a začal jsem vyhrávat, vrátil se mi 

pocit spojený s letošním ruským 

superfi nále, totiž že můžu porazit 

úplně každého. Ten mi na začátku 

turnaje chyběl. Také jsem měl troš-

ku štěstí na vylosování, když jsem 

dostal v sedmém kole za soupeře 

Novikova. Neříkám, že je Stanislav 

slabým šachistou, ale rozhodně 

není zatím tak silný jako Akopjan, 

Tomaševskij, nebo Jakovenko,“  

řekl vítěz turnaji ruskému serveru 

www.chesspro.ru.

ALEXEJEV—NOVIKOV 
Aerofl ot open 2007 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+p+-zP-sN-%
4-+-zPp+-+$
3+L+-vL-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
Před partií měl černými hrající 

Novikov půlbodový náskok na své 

nejbližší pronásledovatele. Ruský 

přeborník Alexejev se dostával po 

pomalejším startu do tempa a do 

vedoucího hráče turnaje se pustil 

bez nejmenších rozpaků. V pozici 

diagramu je na tahu bílý.

14.h4!? Jasně ukazuje svoje agre-

sivní úmysly. Plán útoku h4-h5xg6, 

Dg4 vypadá hodně nepříjemně. 

Černý ale neudělal žádnou chybu 

v zahájení, a tak by měl existovat 

účinný protijed. 

14…Da5+ Novikov si zvolil dobře 

vypadající šach, ale šťastnou ruku 

neměl.  K nejasné pozici vedlo asi 

jediné 14…Jb4 a na 15.h5 Sd5! 

s výměnou důležitého bělopol-

ného střelce bílého, bez něhož 

by byl bílý útok mnohem slabší. 

(15…Jd3+? 16.Kf1 e6 17.Jxh7+-) 

16.hxg6 (16.e6 f5) 16…hxg6 17.e6 

f5 s nejasnou hrou.

15.Kf1! Pochopitelně ne 15.Sd2 

Db6 a bílý se bude muset střelcem 

vrátit. 

15…h5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-zppvl-'
6-+n+-+p+&
5wqp+-zP-sNp%
4-+-zPp+-zP$
3+L+-vL-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+Q+K+R!
xabcdefghy
Na kritické situaci černého nic 

neměnilo ani 15…h6 16.Jxe4 Vad8 

17.Jc5 Sc8 (17…Sa8 18.Dg4) 18.Dc1 

Kh7 19.h5! g5 20.Sxg5 hxg5 21.h6 

Sh8? 22.Dc2+ 

16.g4+- Možná je znaménko o roz-

hodující výhodě malinko nadnese-

né, ale černý může bílému útoku 

jen těžko postavit něco plnohodnot-

ného v centru. 

16…Vad8 Nejde 16…hxg4 17.h5 gxh5 

18.Vxh5 s rozhodujícím útokem. 

17.gxh5 Jxe5 18.hxg6 Jf3 19.Jxf7 

Vxf7 20.Sxf7+ Kf8 21.h5 21…b4 

22.h6 Sa6+ 23.Kg2 Sf6 24.h7 Kg7   

25.d5 Uvolňuje pole d4 pro bílou 

dámu. Ještě rychleji ale vedlo k roz-

hodnutí 25.Sh6+ Kh8 26.Sg8. 

25…Dc7 26.h8D+ Vxh8 27.Vxh8 

Kxh8 28.Dh1+ Jh4+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-wq-zpL+-'
6l+-+-vlP+&
5+-+P+-+-%
4-zp-+p+-sn$
3+-+-vL-+-#
2PzP-+-zPK+"
1tR-+-+-+Q!
xabcdefghy
29.Dxh4+! Hezké a účinné.

29…Sxh4 30.Sd4+ Sf6 31.Sxf6+ 

exf6 32.Vh1+ Kg7 33.Vh7+ Kf8 

34.g7+ 1–0

Václav Pech

AEROFLOT OPEN 2007

LÁZNIČKA V MOSKVĚ USPĚL

Konečné pořadí

 1. Alexejev, Jevgenij (2661) 7 b. 

 2. Tomaševsij, Jevgenij (2624)  6.5 b.

 3. Jakovenko, Dmitrij (2691)  6.5 b.

 4. Wang, Yue (2644)  6.5 b. 

 5. Ni, Hua (2632)  6.5 b. 

 6. Almasi, Zoltan (2669)  6 b.

 7. Jobava, Baadur (2650)  6 b. 

 8. Sutovsky, Emil (2629)  6 b. 

 9. Volkov, Sergej (2636)  6 b. 

 10. Minasjan, Artašes (2595)  5.5 b.

 11. Akopjan, Vladimir (2700)  5.5 b.

 12. Sargissjan, Gabriel (2658) 5 .5 b.

 13. Areščenko, Alexander (2644)  5.5 b.

 14. Chalifman, Alexander (2619)  5.5 b. 

 15. Vallejo Pons, Francisco (2679)  5.5 b.

 16. Asrjan, Karen (2634)  5.5 b.

 17. Rjazancev, Alexander (2629)  5.5 b.

 18. Láznička, Viktor (2593)  5.5 b.

 19. Novikov, Stanislav (2535)  5.5 b.

 20. Predojevič, Borki (2587)  5.5 b.

atd. celkem hrálo 88 velmistrů
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Již 5. ročník Aerofl otu open opět 

přilákal na start spoustu zvuč-

ných jmen. Startovní pole bylo 

velmi vyrovnané, a tak se očekával 

tuhý boj nejen o zajímavé fi nanční 

odměny, ale i o přímý postup do 

prestižního uzavřeného turnaje 

v německém Dortmundu. Já jsem 

na Aerofl otu byl již potřetí a letos 

se turnaje rozhodl zúčastnit i Vik-

tor Láznička. Open A1 (součas-

ně se hrálo ještě několik dalších 

openů, odstupňovaných podle 

výkonnosti hráčů) se ale tak úplně 

otevřeným turnajem nazvat nedá, 

jelikož minimální hranice ELO 

2550 (pořadatelé každoročně udě-

lují několik výjimek, vesměs jde 

o mladé perspektivní hráče nebo 

hráčky), přibližuje tuto soutěž spí-

še silnému uzavřenému turnaji.

Každý hráč má svůj recept na 

úspěch v tomto specifi ckém turna-

ji: někdo se snaží pálit mosty hned 

od prvních kol, někdo zase čeká 

na relativně přijatelného soupeře 

a šetří síly na závěr turnaje. Těžko 

říct, co je účinnější, ale praxe zatím 

hovoří spíše pro opatrnější postup. 

Nevzpomínám si, ze by Aerofl ot 

open vyhrál někdo stylem start-cíl. 

Například v loňském roce si Gruzí-

nec Baadur Jobava zajistil celkové 

vítězství až perfektním závěrem, 

když vyhrál tři poslední partie. 

Velkou roli hraje také zajímavé 

pomocné hodnocení při rovnosti 

bodů - výhodu má ten, kdo sehrál 

více partii černými fi gurami!

Viktor Láznička udělal za posled-

ní dva roky velký výkonnostní 

i ELOvý skok dopředu a teď přišlo 

období, kdy se musí naučit hrát 

proti soupeřům úrovně ELO 2600 

a výše, a to bez účasti ve velmi sil-

ných turnajích samozřejmě nejde. 

Spoléhat se na případné pozván-

ky do uzavřených turnajů je pod-

le mého názoru ošidné, a tak byl 

Aerofl ot výbornou příležitostí ke 

zkoušce vlastních možností. Vik-

tor obstál skvěle, výsledek 5,5 z 9 

bez porážky a performance 2703 

je určitě vynikající vizitkou a dou-

fám, že i velkým povzbuzením do 

další práce. V průběhu turnaje se 

Viktor několikrát musel dostávat 

z nepříjemných situací, trpělivou 

hrou se mu ale ve všech partiích 

podařilo problémy vyřešit a nao-

pak ho může mrzet nedotažené 

stupňování výhody ve druhém 

kole proti Gašimovovi a závěr par-

tie proti Sargisjanovi, kde po pro-

blémech v zahájení dokázal sou-

peře přehrát a až chvilková ztráta 

koncentrace při realizaci výhody 

ho připravila o vítězství. 

V mém případě byl průběh tur-

naje ovlivněn několika okolnost-

mi. V předchozích letech se mi 

na Aerofl otu moc nedařilo (4,5 

a 4 z 9 se za úspěch dá považovat 

jen těžko), takže určitá opatrnost 

měla reálné opodstatnění. Navíc 

jsem ve dvou partiích narazil na 

méně ambiciózní soupeře, proti 

nimž moje slovanská obrana stači-

la jen k remíze. Ve 3. kole nás loso-

vací program nemilosrdně nasadil 

s Viktorem proti sobě, a tak jsem se 

rozhodl nezkoušet výhodu bílých 

fi gur příliš vehementně… Zbyteč-

nou prohrou v 6. kole jsem se navíc 

připravil o možnost nějakého vět-

šího útoku na přední příčky, a ješ-

tě nepříjemnější překvapení mi 

připravil následující ráno můj lap-

top. Zřejmě se rozhodl, že má prá-

vo na dovolenou a nepomohla ani 

reinstalace Windows. Před deseti 

lety by mě taková událost nejspíš 

moc nerozhodila (ještě jsem totiž 

nevlastnil laptop), ale člověk si na 

moderní techniku strašně rychle 

zvykne a spoléhá. Závěr dva body 

ze tří kol za přispění „rychlopří-

pravy“ na počítači Viktora nepo-

važuji za úplně špatný a celkově se 

mi vedlo o něco lépe, než v před-

chozích letech. Snad to příští rok 

zase o něco vylepším.

Teď bych si dovolil několik parti-

ových ukázek z letošního Aerofl ot 

openu:

AEROFLOT OPEN 2007 

OČIMA ÚČASTNÍKA

GM Sergej Movsesjan komentuje své vystoupení na moskevském turnaji Aerofl ot open 2007
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LÁZNIČKA—ŠEN
Aerofl ot open 2007 

Po 29.Vbd1 vznikla následující 

pozice, ve které černá naprosto 

ignorovala jedinou hrozbu bílého.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-sn-+&
5+-tr-+-sN-%
4-+-zp-zP-wQ$
3+-+R+-+-#
2q+-+-zP-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

29…Vd5?? Stačilo 29…Dc2 30.Vxd4 

a5 a Viktor by měl opravdu namále. 

30.Vh3 Kf8 31.Dh8+ Ke7 32.Dxg7 

Vd6 33.Vh8 Vxh8 34.Ve1+ Kd7 

35.Dxh8 Da5 36.Ve5 Da1+ 37.Kg2 

Dd1 38.h3 Jd5 39.De8+ Kc7 

40.Dxf7+ Kc6 41.Je4 Je3+ 42.fxe3 

De2+ 43.Jf2 dxe3 44.De8+ Kc7 

45.Ve7+ Kb6 46.Vxe3 1–0

SARGISJAN—LÁZNIČKA
Aerofl ot open 2007 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7snL+-+k+-'
6P+-+-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-zP-vl-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-tr-+-zP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

41.Kg2 g4? Slušné šance na výhru 

nechávalo 41…Ke6. 

42.h3 h5 43.hxg4 hxg4 44.Ve1! 

Tento tah Viktor přehlédl, bílý zís-

kává posledního mohykána na g4 

a remizuje. 

44…Vxf2+ ½-½

MOVSESJAN—KOTRONIAS
Aerofl ot open 2007 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-sN-+p+&
5vLlzPP+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2-tr-+-+PzP"
1+-tR-tR-+K!
xabcdefghy

29…b6 30.c6! Sa6 [30…bxa5 31.c7 

Sd7 32.c8D+ Vxc8 33.Vxc8+ Sxc8 

34.Ve8#] 

31.c7 Sh6 32.c8D+ [32.c8D+ Sxc8 

33.Ve8+ Kg7 34.Sc3+ f6 35.Sxb2 

Sxc1 36.Sxc1 a bílý vyhraje]  1–0

LÁZNIČKA—AREŠČENKO 
Aerofl ot open 2007 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpp+n+rvlp'
6-+-zP-snp+&
5zP-+-+-vL-%
4-+-+p+-tR$
3+qsNL+P+-#
2-zP-wQ-+P+"
1+-+RmK-+-!
xabcdefghy

23.Sb1!? Po tomto tahu se na 

šachovnici rozpoutá velká bouře… 

23…exf3 24.Sa2 fxg2 25.Se3 

g1D+? Nejlepší šancí černého bylo 

25…Ve8 26.Ke2 Vxe3+ 27.Dxe3 

Dxb2+ 28.Dd2.  

26.Sxg1 Ve8+ 27.Se3 Vxe3+ 

28.Dxe3 Dxb2 29.Vh3? Příliš klid-

ný tah na takovou pozici, lepší 

bylo 29.Vf4. 

29…h5? Černý naštěstí v časové 

tísni nevyužívá nabídnutou šanci 

29…Jd5! a najednou by to byl bílý, 

kdo by musel dávat pozor.  

30.De6? Opět bylo lepší převést 

věž na sloupec „f“ - 30.Vf3.  

30…Jd5 31.Vf3 Sxc3+ 32.Kf1 Je3+ 

33.Dxe3 Dxa2 34.Dxc3 Da4? Další 

nepřesnost. K remízové pozici vedlo 

jednoduché 34…Vxf3+ 35.Dxf3 Dxa5 

36.Dxb7 Df5+ 37.Ke1 De5+ 38.Kf1.  

35.Ve1 Db5+ 36.Ve2 Je5 37.Vxf7 

Jxf7 38.Dc8+ Kg7 39.Dc3+ Kh6 

40.Dd2+ Kg7 41.Dd4+ Kh6 42.d7 

b6 Nepomáhá 42…Dxa5 43.Vf2 

a bílý vyhraje. 

43.d8D 1–0

RJAZANCEV—MOVSESJAN
Aerofl ot open 2007

XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7+-+-+p+p'
6p+-+-zp-+&
5+p+R+-+-%
4-wqp+-vL-+$
3+-+-zP-wQ-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy
21…c3 22.Dg4! Po tomto tahu se 

pozice černého rozpadá. 

22…Dc4+ 23.Kg1 Dc6 24.bxc3 

De6 25.Df3 Vxc3 26.Vad1 Se7 

27.h3 Vg8 28.Vd7! Bílý volí nejjed-

nodušší cestu k uplatnění výhody 

- přechod do koncovky. 

28…Dc6 29.Dxc6 Vxc6 30.Va7 Sd8 

31.Vdd7 Vg7 32.Vd4 Vg8 33.Sd6 f5 

34.Vd5 Vg6 35.Sg3 f4 36.Sxf4 Sf6 

37.Vdd7 Vc1+ 38.Kh2 Vc2 39.Sg3 

Vxa2 40.Vxf7 h5 41.Vh7 Vd2 

42.Vxa6 b4 43.Vb7 b3 44.Va8+ 

Sd8 45.Sh4  1–0

GM Viktor Láznička
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MOVSESJAN—DJAČKOV
Aerofl ot open 2007

XABCDEFGHY
8-+l+rvlk+(
7zp-+-+r+p'
6-+-zp-wqp+&
5+nzpP+-+-%
4-+N+L+-+$
3+P+-+PvL-#
2-+-wQ-+PzP"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy
47.h3 Sg7?? Po dlouhém manévro-

vání černý nevydržel napětí.

48.Va5 Jd4 [48…a6 49.Vxb5 axb5 

50.Jxd6 a bílý vyhraje] 

49.Jxd6 Jxb3 50.Jxe8 Dd8 51.Da2 

Jxa5 52.Jd6  1–0

JOBAVA—EHLVEST
Aerofl ot open 2007 

XABCDEFGHY
8-trl+r+k+(
7+-+-vl-zp-'
6p+q+p+-zp&
5+pzp-+P+-%
4-+P+P+PvL$
3+-sN-+-+P#
2P+P+-+-+"
1+R+-wQR+K!
xabcdefghy
25…b4 Loňský vítěz teď rozhodne 

důrazným útokem na krále. 

26.f6! gxf6 27.De3 Kh7 28.Sxf6 

Sb7 29.Se5 Kg6 30.Vf7!  1–0

JAKOVIČ—NAIDITSCH
Aerofl ot open 2007

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+-+p+-'
6-zp-+p+-+&
5wq-+-sn-vlQ%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzPL+-zPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

22…Kg7 23.b4! Tento nenápadný 

tah narušuje koordinaci bránících 

černých fi gur s fatálními násled-

ky…  1–0

BĚLOV—AKOPJAN
Aerofl ot open 2007 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+Qvl-+-%
4-+-+n+l+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

15…Sxf3 16.Dxe5?? Dh4 17.Vxe4 

Dxe4 18.Dxe4 Sxe4 19.Jd2 Sb7  

0–1

NEPOMJAŠČIJ—VALLEJO PONS
Aerofl ot open 2007

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-wq-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+rvL-+$
3+-+L+-wQN#
2PzPP+nzPPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

14.Df3 Sa3!! Černý tímto tahem 

zahajuje krásnou kombinaci, která 

mu vynesla celý bod. 

15.bxa3 Jc3+ 16.Kc1 Jxa2+ 

17.Kb1 Jc3+ 18.Kc1 Sxh3! 19.Sxe4 

Sxg2! 20.Dxg2 Dxf4+ 21.Kb2 Jxe4 

22.Vd4 Df6 23.Dxe4 c5 24.Ve1 

h5 25.Df4 Dxd4+ 26.Dxd4 cxd4 

27.Ve7 b6 28.a4 g5 29.Kb3 Kg7 

30.Vc7 Ve8 31.Vxa7 Ve2 32.Vb7 

Vxf2 33.Vxb6 Vxh2 34.a5 Ve2 

35.a6 Ve8 36.a7 Va8  0–1

GM Sergej Movsesjan

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDOU STŘEDU 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY
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Praktičtí lidé kráčejí s dobou, která 

v posledních letech výrazně zrych-

lila tempo. Zdá se však, že zrychle-

ní tempa v šachových soutěžích je 

zatím úměrné také úrovni soutěží. 

Nejprve se zkracuje čas na nejvyšší 

úrovni v mezinárodních soutěžích, 

posléze v extralize, I. lize, II. lize, 

a tak nejdelšími absurdně zůstá-

vají partie v krajských a okresních 

přeborech.  

Je praktické, když na sebe čekají 

hráči po rychleji dohraných parti-

ích až 6 hodin? Láká to dnešní mla-

dou generaci být v takovém týmu? 

Ti, kteří přemýšlejí o procentu lidí, 

kteří u šachu zůstávají, ve vzta-

hu k tomu, kolik jich pro šachy 

vychovali, musejí být nutně zkla-

máni. Jednou z vážných příčin je 

nesmyslně dlouhý čas na partie, 

který vyhovuje možná těm, kteří 

šachu propadli, nikoli však těm, 

kteří chtějí hrát pouze pro radost. 

A nejnižší soutěže v šachu musí 

být hrány pro radost, jinak jsou 

k ničemu.

Slováci mají již řadu otevřených 

turnajů o národní ELO s tempem 1 

hodina na celou partii. V Čechách 

je takových turnajů poskrovnu. 

Moudří funkcionáři Šachového 

svazu ČR prosadili do klasifi kač-

ního řádu možnost klasifi kovat na 

národní ELO partie hrané tempem 

60 minut na partii pro každého hrá-

če. Podmínky jsou tedy vytvořeny, 

ale zatím nemnoho využívány. 

Mladí lidé sami s takovým revoluč-

ním nápadem mezi staré kozáky 

nepřijdou, raději šachu zanechají. 

To nebolí nikoho, kdo nevidí dál 

než na šachovnici. Proto s návr-

hem přicházím po zralé úvaze 

padesátníka, který pamatuje 

i mnohé přerušované partie dohrá-

vané o pár týdnů později, par-

tie zasílané k odhadu a podobné 

překonané časy na rozmyšlenou. 

K nim se šach asi nikdy nevrátí 

a přitom v historii dalo vždy dost 

práce vžité, byť dobou překonané, 

praktiky  změnit.

Jiří Daniel

Šachová škola Panda

Rychnov nad Kněžnou

OKRESNÍ A KRAJSKÉ PŘEBORY

ZKRAŤME NESMYSLNĚ DLOUHÉ 
HRACÍ TEMPO 

Jiří Daniel

MAT, PANE ŘEDITELIMAT, PANE ŘEDITELI
česko—slovenský šachový zápas top manažerů

17. 3. 2007 - 16:00

Art Hotel William 
Laurinská ulica 17, Bratislava

Na první šachovnici budou hrát velmistři Sergej Movsesjan, který pove-
de tým slovenských manažerů, a Tomáš Oral, který povede tým českých 
manažerů. Soupeři sehrají dvě partie rapid tempem. Vstup zdarma.
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Měl jsem čest zúčastnit se trénin-

kového soustředění v Karlových 

Varech, které od 4. do 7. ledna vedl 

Mark Dvoreckij. Myslím, že jsme 

všichni – David Navara, Viktor Láz-

nička, Tomáš Oral, Pavel Šimáček, 

Tomáš Polák, Radek Kalod, Jan 

Šuráň a já – byli zvědaví, jak budou 

probíhat šachové lekce s jedním 

z nejlepších trenérů na světě. Moje 

hodnocení by se dalo shrnout do 

jediného slova: „super“.

Trénovali jsme v salónku pětihvěz-

dičkového hotelu Carlsbad Plaza, 

Mark Dvoreckij seděl za stolkem 

s digitální šachovnicí, která se 

promítala na plátno za ním, a rus-

ky nám přednášel o technice hry 

a správném propočtu variant. Od 

prvního okamžiku mi přišel sym-

patický, působil příjemně a hez-

ky se poslouchal. Postupně vyšlo 

najevo, že Mark hledá v šachu 

krásu hlubokých myšlenek a je 

zásadně proti zkracování času na 

rozmyšlenou. Výčet šachistů, se 

kterými někdy pracoval, by byl 

velmi dlouhý: Topalov, Anand, 

Inarkijev, Dolmatov…

Ještě o našem životě v Karlových 

Varech – byli jsme ubytovaní ve 

čtyřhvězdičkovém hotelu Derby, 

byl jsem spokojený. Na trénink 

jsme to měli dvacet minut chůze, 

a protože jsme šachisté, občas jsme 

malinko podcenili budíček a chůze 

musela být trochu ostřejší.

Ale dost už slov, rád bych se podě-

lil o některé zajímavé momenty 

z našeho šachového tréninku. 

Jako první uvedu studii, kterou 

jsme měli za úkol dohrát s Pavlem 

Šimáčkem.

PETR—ŠIMÁČEK
30 minut na partii

XABCDEFGHY
8k+N+-+-+(
7+r+-+l+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-sNQ+$
3+-+-+-+-#
2-tr-vL-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
1.Jb6+ Jediný tah, měl být pro-

veden do minuty, já jich spotře-

boval pět. 1…V7xb6 2.Df3+ Kb8 

3.Jd5 Vb1+ 4.Ka2 V1b5 5.Dg3+ 

f4! 6.Dxf4+ Tento tah jsem nena-

šel, zahrál jsem 6.Sxf4+? a po 6…

Kb7–+ mi nezbylo než se vzdát. 

Mark Dvoreckij mě kritizoval za 

nesprávné využívání času, Šimi 

si v klidu přemýšlel, když já jsem 

bezcílně ztrácel minuty nad jasný-

mi tahy, které mi pak chyběly v klí-

čové pozici. 6…Ka8 7.Sb4 Vxb4 

8.Dc4!!= okouzlující!

Závěrečná pozice ještě zdaleka 

není vyčerpána, obrana bílého 

by byla i nadále složitá, je škoda, 

že se naše partie tak daleko ani 

nedostala. Mark Dvoreckij během 

soustředění často zdůrazňoval, že 

je důležité při propočtu šetřit čas 

a síly. Několik příkladů jsme dosta-

li na využití metody eliminace:

Černý na tahu

XABCDEFGHY
8-+-wqR+-+(
7tr-+-+-zpk'
6-+Q+-+p+&
5zp-+-+-zp-%
4-zpP+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-+-+-zP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1…Dd7! [1…Df6? 2.Dh1! největší 

kouzlo příkladu 2…Dxf2+ 3.Kh3+-;  

1…Dd2? 2.Vf8+-;  1…Vc7? 2.De6+-] 

2.De4 Df5 3.Dh1 g4 4.Kg2+ Dh5 

5.Dd1 Dc5 6.Dd8 g5 s těžkou, ale 

obranyschopnou pozicí.

Jinými slovy, pokud objevíte mož-

nost bílého 2.Dh1! jako odpověď 

na přirozené 1…Df6, nemusíte tah 

1…Dd7 prověřovat nijak do hloub-

ky a prostě ho udělejte na šachov-

nici, ať se taky trochu snaží sou-

peř. Myslím, že někteří chroničtí 

časovkáři by si Marka Dvoreckého 

rozhodně měli poslechnout.

MARK DVORECKIJ V KARLOVÝCH VARECH

LEKCE PRO CHRONICKÉ ČASOVKÁŘE

IM Martin Petr

Čeští reprezentanti byli v Karlových Varech 
ubytováni v krásném hotelu Derby
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FISCHER—SHERWIN
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+L+-wq-%
4R+-+P+n+$
3+-tr-+-+-#
2P+-+Q+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
1.Vxf7! Podle Marka Dvorecké-

ho lze tento tah na šachovnici 

provést do tří minut, nic lepšího 

totiž bílý nemá, stačí spočítat jed-

noduché obrany černého - ale jen 

ty důležité - a šetřit čas. 1…h5! 

Nejsilnější obrana, bílému ale 

stačilo spočítat do konce tři vari-

anty v závorce. [1…Je3 2.Dxe3+-;  

1…Vcc8 2.Va8!+-;  1…Vc1+ 2.Df1 

(v partii dále bylo 2…h5 +-) Vxf1+ 

3.Vxf1+ Dxd5 4.Vxf8++-] 2.Vc4! 

[2.Df1 Kh7+] 2…Vxc4 3.Dxc4 Vxf7 

4.Sxf7+ Kh7+ s výhodou bílého

Dále jsme se věnovali technice hry, 

především využití profylaxe.

ZVJAGINCEV—VOLKOV 
Francouzská [C02]
Samara, 1998

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 

5.Jf3 Sd7 6.a3 Sb5 7.b4 [7.c4] 

7…cxd4 8.Sxb5+ Dxb5 9.cxd4 

a5?!N Při přípravě na partii sehráli 

Zvjagincev a Dvoreckij dvě trénin-

kové partie, ve kterých se ukáza-

la slabost tohoto tahu, lepší bylo 

9…Jd7. 

10.Jc3 Dc6 [10…Dc4 11.Sd2 

axb4 12.axb4 Vxa1 13.Dxa1 Jc6 

(13…Sxb4 14.Da8) 14.Da8+ Jd8 

15.Da4+ Jc6 16.b5 Dxa4 17.Jxa4 

Ja7 18.Ke2±] 11.Sd2 axb4 12.axb4 

Vxa1 13.Dxa1 Da6 [13…Sxb4? 

14.Da8 Dc8 (14…Sxc3 15.Dxb8+ 

Kd7 16.0–0+-) 15.Jb5 Dc1+ 16.Ke2 

Dc4+ 17.Ke3+-] 14.Da4+!± Dxa4 

15.Jxa4 b5 16.Jc3 Sxb4 17.Jxb5 

Se7 [17…Sxd2+ 18.Kxd2 Ke7 

19.Vc1 Jh6 20.Jd6±] 18.Ke2 Jh6 

XABCDEFGHY
8-sn-+k+-tr(
7+-+-vlpzpp'
6-+-+p+-sn&
5+N+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+-vLKzPPzP"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
Před bílým nyní stojí těžký úkol 

- zabránit černým fi gurám v zapo-

jení se do hry. 19.Ja7! [19.Vc1? 

0–0 20.Vc7 Sd8] 19…0–0 20.Vb1 

[20.Vc1? Ve8 21.g4 Jd7 22.Vc7 

Jb6] 20…Ve8 21.g4 Sf8 [21…Jxg4 

22.Vg1 f5 23.h3+-] 22.h3 Triumf 

strategie bílého!

XABCDEFGHY
8-sn-+rvlk+(
7sN-+-+pzpp'
6-+-+p+-sn&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+P+$
3+-+-+N+P#
2-+-vLKzP-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
22…f5? 23.Sxh6 fxg4 24.Jh2!+- 

gxh6 25.Jxg4 Jd7 26.Vb7 h5 

27.Vxd7 hxg4 28.hxg4 Vb8 29.Jc6 

Vb2+ 30.Kf3 Sa3 [30…Vb3+ 31.Kf4] 

31.g5 Vb6 32.Vc7 Sb2 33.Kg4 Va6 

[33…Sxd4 34.Jxd4 Vb4 35.f4 Vxd4 

36.Ve7] 34.g6 Va1 35.Je7+ Kh8 

36.Kg5 Vc1 37.Kf6 1–0

Celý článek byla jenom malá sonda 

do velkého rozsahu našich trénin-

kových lekcí, vybral jsem příkla-

dy střední obtížnosti. Doufám, že 

pokud budu někdy dělat šachové 

přednášky, budou stejně zajímavé 

a podnětné jako lekce Marka Dvo-

reckého.

IM Martin Petr

Světoznámý šachový trenér Mark Dvoreckij v Karlových Varech.
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Na rozhovor s předsedou Šacho-

vého svazu Petrem Herejkem 

(Šachový týdeník 8, s. 1-2) přišly 

do redakce tři reakce od účastní-

ků republikového přeboru. První 

od velmistra Jiřího Štočka, druhá 

od velmistra Tomáše Poláka a třetí 

od velmistra Jana Votavy. Všechny 

zveřejňujeme nekrácené. 

Averze panující mezi některými 

českými velmistry a svazovými 

funkcionáři je zjevná, a i proto 

považujeme otevření tohoto spo-

ru na stránkách Šachového týde-

níku za užitečné. Velmistři jsou 

placeni pro to, aby hráli šachy pro 

diváky a těm jejich krátké remí-

zy vadí. Šachoví funkcionáři jsou 

potom placeni mj. pro to, aby dob-

ře organizovali základní soutěže 

a turnaje, jejichž vyvrcholením je 

každoročně právě Mistrovství Čes-

ké republiky. 

V příštím čísle zveřejníme výběr 

z ostatních dopisů, které jste nám 

v uplynulých dvou měsících zasla-

li. Všechny vaše reakce pečlivě čte-

me, náměty a připomínky diskutu-

jeme a jsme za ně vděční. 

Pavel Matocha

GM Jiří Štoček

Srdečně zdravím 

a gratuluji k zají-

mavému šachové-

mu periodiku! 

V posledním čísle 

se hodně hovoří 

o rychlých remí-

zách na Mistrov-

ství ČR v Praze, nicméně ten 

pohled je značně jednostranný, 

i když nepopírám, že část pravdy 

předseda svazu Petr Herejk má. 

Zcela chápu, že jako divák čekal za 

své vynaložené úsilí o něco více. 

Jenže:

1)  Má tzv. neprofesionální - písem-

ně dostatečně zdůvodněná - 

neúčast na zahájení, kdoví proč 

zmíněná, byla reakcí na neprofe-

sionální jednání svazových funk-

cionářů a jejich dlouhodobou 

neochotu cokoliv konzultovat 

s aktivními hráči. Kdyby k tako-

vým konzultacím bývalo došlo, 

mohla snad být i situace ohledně 

“přátelských remíz” jiná.

2)  Stálo za zmínku, že velmist-

ři tentokráte nedostali žádnou 

odměnu za samotnou účast - to 

výrazně oslabuje závazek “hrát 

pro diváky”, koncentrace všech 

prostředků do cenového fondu 

naopak vyvíjí tlak na čistě prag-

matický přistup.

3)  Narozdíl například od turnaje ve 

Wijk aan Zee nebyly v pražském 

turnaji volné dny a hrálo se 

tempem hry, které je pro hráče 

psychicky i fyzicky náročnější. 

Nelze se potom příliš divit, že 

většina si chce vytvořit alespoň 

jeden volný den.

4)  K dostatečně sporné praxi 

posledních let rozdělovat medai-

le a postupy na základě Son-

nenbornova hodnocení se při-

družilo nevídané rozhodnutí 

použít toto kriterium i ke stano-

vení výše ceny. Kromě toho, že 

ze šachového hlediska kriterium 

nemá valný smysl, umožňuje 

v některých případech taktizová-

ní v posledních kolech. Tak napří-

klad, kdyby bílý v posledním 

kole pražského turnaje v partii 

Votava-Vološin remízou riskoval 

play-off v rapid šachu, možná by 

se raději pokusil sehrát normální 

partii. Samozřejmě nelze popřít, 

že ochota některých šachistů 

remizovat bez hry občas přesa-

huje rozumné meze. Zároveň 

ale svým způsobem stanovením 

podmínek učinili zodpovědní 

svazoví činitelé vše pro to, aby 

došlo k jevu, který následně tak 

ostře kritizují.

GM Jiří Štoček

GM Tomáš Polák

V nedávném roz-

hovoru na webu 

Jihomoravského 

šachového svazu 

jsem mimo jiné 

uvedl, že kritické 

p ř i p o m í n k y 

k organizaci pře-

boru mám, ale nechám si je zatím 

pro sebe. Ovšem po přečtení 

„zasvěcených“ komentářů pana 

Herejka v Šachovém týdeníku č.8 

již dále mlčet nehodlám. Podle něj 

totiž jediné potíže při mistrovství 

DOPISY ČTENÁŘŮ

AD: ZKLAMALA MĚ MALÁ BOJOVNOST. 
ROZHOVOR S PETREM HEREJKEM.

007 ČÍSLO 8 1

konat 3.3. 2007, bude se hrát bles-

kový turnaj na 15 kol. 

ROZHOVOR S PETREM HEREJKEM

ZKLAMALA MĚ MALÁ BOJOVNOST

ství k největším bojovní-

nepřipojoval se do klubu 

ých velmistrů, kteří byli 

uzavírat remíze po deseti 

cti tazích, prakticky oka-

o odtahání teorie zaháje-

stiku počtu provedených 

ro srovnání stejnou sta-

turnaje ve Wijk aan Zee 

na straně 7.

ncovém vítězství v mis-

České republiky v bles-

šachu (viz. Šachový 

0) je velmistr Polák 

šní rok dvojnásobným 

a moravským šampió-

Pokračování na straně 7

Předseda Šachového svazu ČR Petr 

Herejk byl nejen hlavním organizáto-

rem celého Mistrovství České repub-

liky mužů 2007, ale zároveň zaskako-

val i na pozici rozhodčího. To když 

hlavní arbitr Břetislav Modr odjel do 

Mexika, kde se nyní hraje supertur-

naj Morelia / Linares (o tomto podni-

ku více na straně 6).

V rozhovoru pro Šachový týdeník 

Petr Herejk řekl, že je zklamán slabou 

bojovností vět-

šíny velmistrů 

a c e l kov ý m 

p ř í s t u p e m 

řady hráčů 

a že pro příští 

ročníky počí-

tá s výraznou 

redukcí ceno-

vého fondu.

GM Judita PolgárováGM David Navara

Petr Herejk

Pokračování na straně 2
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pramenily z malé bojovnosti mno-

hých velmistrů, přičemž jako jed-

noho z hlavních viníků uvedl 

mého dávného kamaráda Vlasti-

mila Babulu – a z uvedeného roz-

hovoru dokonce vyplývá, že se V. 

Babula v tomto ohledu choval 

dokonce hůře než nekorunovaný 

král tohoto řemesla Leon Vološin.

Úvodem bych rád předeslal, že na 

většině turnajů je právě velmistr 

Babula bojovníkem k pohledání. 

V Praze si oproti jiným hráčům 

nedohodl jedinou remízu před 

partií. Jako favorit celého mis-

trovství nebyl zřejmě v úplně osl-

nivé formě, ale svou velkou sílu 

potvrdil v mnoha partiích. Jeho 

soupeři jsou již předem spokojeni 

s nerozhodným výsledkem, a tak 

Vlastimil na MČR dostával pravi-

delné nabídky ke smíru ve vyrov-

naných, horších či dokonce pode-

zřelých postaveních. Jen úplný 

blázen by podstupoval riziko hrát 

na výhru v horší pozici. Průměr-

né počty tahů na partii jsou velmi 

nepřesnou a zavádějící statistikou. 

Pokud by se sledoval průměrný 

čas strávený za šachovnicí, Vlas-

timil by se vůbec nelišil od ostat-

ních – např. naše dle počtu tahů 

„krátká a nebojovná“ 17 tahová 

remíza byla z mého pohledu vel-

mi zajímavá a trvala minimálně 

tři hodiny. O nic časově kratší jistě 

nebyl ani 14 tahový smír s Jirkou 

Štočkem, zatímco v ultrarychlé 11 

tahové (!) partii s Markem Voká-

čem si Vlastimil po nepovedeném 

zahájení protrpěl své a už se blížil 

časové tísni. Jak je vidět, Vlastimil 

v Praze nehrál zdaleka své nejlepší 

šachy, ovšem přesto sehrál několik 

výborných partií a mohutně sahal 

po vítězných vavřínech. Věřte mi, 

jak rád bych v podobné „formě“ 

pravidelně sbíral medailová umís-

tění… Prostě není remíza jako 

remíza a divím se, že to očitý svě-

dek a zanícený divák pan Herejk 

nepostřehl. A co se týká pokulhá-

vajícího srovnání se superturna-

jem ve Wijku, lze snad jen kon-

statovat, že tamější startovné se 

pohybuje v řádech tisíců a deseti-

tisíců eur, o cenách ani nemluvě, 

a v neposlední řadě holandští 

organizátoři chytře uzákonili vol-

né dny vždy po třech až čtyřech 

kolech. Proč asi?

Dále bylo v uvedeném rozhovoru 

Petrem Herejkem zmíněno „nepro-

fesionální chování Jiřího Štočka, 

který se nedostavil ani na tisko-

vou konferenci ani na slavnostní 

zahájení“. Jiří Štoček před zaháje-

ním turnaje sepsal protestní nótu 

a odevzdal ji svazovému vedení. 

Tento protest proti práci a jedná-

ní svazu jsem připraven kdykoliv 

podepsat či jinak podpořit, i když 

bych jej určitě obohatil.

Nezasvěcený laik totiž může mít 

při sledování partií z MČR a občas-

ném čtení tiskových zpráv opravdu 

dojem, že výše popsaný a funkci-

onáři detailně rozpitvaný problém 

krátkých remíz byl jedinou kaňkou 

na celém šampionátu a že po orga-

nizační stránce jinak vše klapalo 

perfektně. Chyba lávky – nalijme 

si proto čistého vína.

Organizace této vrcholné akce 

byla žalostná – dokonce již první 

den někteří velmistři včetně mne 

zvažovali svůj odjezd domů. Uby-

tování i stravování jednoznačně 

zaostávalo za standardem minu-

lých přeborů. Více než rok svaz 

tuto akci „plánoval“. Výsledkem 

této jednoletky bylo objednání 

pokojů v přízemí a situovaných 

na jednu z nejrušnějších ulic 

v Praze. Mnozí účastníci se radě-

ji z vlastní iniciativy přestěhova-

li, autor článku si musel sehnat 

chrániče sluchu, jinak by v noci 

vůbec neusnul. Před posled-

ním kolem dopoledne museli 

hráči nedůstojně vyklidit poko-

je, a také proto nemohli být na 

slavnostním zakončení patřičně 

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

Král krátkých remíz GM Leon Vološin
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společensky oblečeni. Stravování 

bylo spíše podprůměrné, chování 

části personálu v restauraci bylo 

místy arogantní až vulgární. Více 

než polovina hráčů byla ochu-

zena o sobotní oběd, protože 

náhradní jídelna se již měla neče-

kaně brzy zavírat a předseda sva-

zu nebyl schopen na tuto situaci 

nijak pružně zareagovat, přitom 

stačilo např. zajít na 20 metrů 

vzdálenou recepci a nechat zbylé 

hráče vyvolat. Hrací sál byl sice 

prostorný a vzdušný, ale chvíle-

mi v něm bylo chladno a doléhal 

nepříjemný hluk. Kulturní pro-

gram na slavnostním zahájení 

byl spíše chudobný. Svazem ofi -

ciálně delegovaný rozhodčí pan 

Modr se na MČR mihl pouze dva 

dny uprostřed turnaje, dříve byl 

totiž nemocen a pak odjížděl na 

cestu do Mexika. Diváků cho-

dilo na matičku Prahu bohužel 

pramálo, viníkem je zřejmě 

špatná propagace mistrovství 

a paradoxně i špičkový online 

přenos partií. Komentáře a ana-

lýzy mistrů Konopky a Berezjuka 

v sousedním sále byly kvalitní.

Proti zcela nevhodnému způ-

sobu dělení fi nančních cen sys-

témem Hort, který je právem 

považován za nejspravedlivější 

v otevřených turnajích, jsem již 

otevřeně protestoval na sklonku 

minulého roku. V uzavřeném 

turnaji je tento způsob rozdělení 

cenového fondu krajně nevhod-

ný, navíc je v našich podmínkách 

obohacen „useknutím“ od šes-

tého místa níže a poskytnutím 

bodovného. Funkcionáři mají 

obrovské štěstí, že při očekáva-

né vyrovnanosti startovního pole 

nedošlo k dělení cen mezi velký 

počet hráčů se stejným bodovým 

ziskem (a několikrát se k němu 

schylovalo!) – pak by každý 

čtvrtbodík pomocného hodno-

cení znamenal nemorální rozdíl 

v řádech až desetitisíců korun. 

Vždy budu trvat na tom, aby se 

v uzavřeném turnaji ceny dělily 

při stejném počtu bodů rovným 

dílem. A k dokreslení schopnos-

ti svazových funkcionářů – pan 

Chrz byl na začátku ledna sva-

zem pověřen obeslat e-mailem 

všechny účastníky MČR otázkou, 

aby se vyjádřili k systému dělení 

cen. Není snad třeba dodávat, že 

na tento úkol jaksi pozapomněl.   

Závěrem si dovolím poznámečku 

ohledně plánované reorganizace 

příštích šampionátů  - navrhl bych 

totiž významnou změnu: cenový 

fond se naopak zvedne, přidá se 

jeden volný den, počet účastníků 

se navýší na 14, kromě stávajícího 

postupového klíče šachový svaz 

udělí dvě divoké karty reprezen-

tantům funkcionářů, aby mohli 

s těmi velmistry-darmožrouty jak-

sepatří zatočit a přinutit je konečně 

hrát plnohodnotné partie. Rázem 

budou v každém kole přinejmen-

ším dva souboje divácky nesmírně 

atraktivní, které zajisté přilákají 

nejen davy fanoušků do hrací-

ho sálu a na internet, ale i zájem 

bohatých sponzorů a samozřejmě 

médií. Sníží se rovněž procento 

krátkých remíz a ostře sledovaná 

statistika průměrného počtu tahů 

na jednu partii vzroste. Nebo snad 

ani ne?

GM Tomáš Polák

GM Jan Votava

Přečetl jsem si 

v Šachovém týde-

níku článek 

o MČR, kde jsem 

stejně jako další 

kritizován za 

malý počet tahů, 

provedených na 

MČR. Dovolte mi, abych ze svého 

pohledu vysvětlil příčiny tohoto 

divácky nepříliš atraktivního jevu. 

U mě osobně jsou to především 

tyto tři:

1) Rozlosování turnaje

2) Turnajová taktika 

3) Velmi nekvalitní ubytování

ad 1) Z rozlosování turnaje jsem 

nadšený rozhodně nebyl. 6x černé 

(Blatný, Babula, Oral, Cvek, Vokáč, 

Polák), 5x bílé (Štoček, Kočiščák, 

Šimáček, Jirka, Vološin). S posled-

ními dvěma nasazenými (Kočiš-

čák a Jirka) bych nepochybně hrál 

na výhru i černými (což by mi 

počet tahů pravděpodobně zvýši-

lo) a s Vološinem je partie nejspíš 

stejně remíza, takže z 5 bílých 3x 

škoda. Naopak černé s výborně 

teoreticky připravenými Babulou 

a Cvekem, se kterými jsem určitě 

chtěl mít bílé, mě také nenadchly.

ad 2) Na MČR jsem přijel s cílem 

bojovat a udělat dobrý výsledek, 

Vítězové MČR 2007 kritizují jeho organizátory a vysvětlují, proč uzavírali krátké remízy.
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s tím že pokud se bude dařit a budu 

se cítit v pohodě, chci se porvat 

o titul. Vyhrát takový turnaj bez 

nějaké taktiky může možná David 

Navara, ale já určitě ne. Taktika byla 

jasná - bílými hrát všechny partie na 

výhru, černými asi zkusit Blatného, 

s ostatními držet a pokud někdo 

přežene bojovnost, čekat na svou 

šanci (což dokonale vyšlo s Tomá-

šem Oralem; partii jsem bohužel 

vyhrál s malým počtem tahů, raději 

jsem tedy možná měl hrát nepřesně 

a vyhrát až po větším boji). Pavlovi 

Blatnému jsem nejprve odmítl remí-

zu (Pavlovi se nechtělo hrát, jeho 

důvody znám, ale nebudu mluvit za 

něj), ovšem koncovka, která vznikla 

po čtrnácti tazích, se na výhru sku-

tečně hrát nedala (mohli jsme klid-

ně udělat dalších 100 tahů, ale ani 

jeden z nás není takový salát, aby 

podobnou pozici prohrál). S Jirkou 

Štočkem jsem se dokonce v zaháje-

ní záměrně vyhnul vyrovnání a šel 

jsem do horší pozice; nakonec jsem 

se musel ještě hodně snažit, abych 

partii zremizoval. Pokud bych se 

cítil dobře, možná bych zkusil hrát 

v předposledním kole na výhru 

i s Tomášem Polákem černými (tady 

bych samozřejmě vzal v úvahu to, 

že on hrál den předtím dlouhou 

partii s Jirkou Kočiščákem, zatím-

co já jsem měl de facto volný den). 

Bohužel jsem se před partií vyspal 

velmi špatně, zejména kvůli nervo-

zitě.

ad 3) Hned po příjezdu na MČR 

jsem dostal ubytování v pokoji, kte-

rý bezprostředně sousedí s Evrop-

skou ulicí, s tím že jiný pokoj není. 

Řada účastníků dopadla podobně, 

některým to nevadilo (například 

Robert Cvek špatně slyší), někte-

ří se přestěhovali hned jak to šlo, 

ale už bylo pozdě (Pavel Šimáček), 

Tomáš Oral je génius, ten to vytušil 

dopředu a ještě před turnajem volal 

na hotel, zda budou jiné pokoje 

(řekli mu, že to není problém, vol-

ných pokojů je prý dost; nakonec 

dostal poslední). Já osobně slyším 

ke své škodě dobře a i normálně 

velice špatně spím, takže vedle šes-

tiproudové frekventované ulice, kde 

navíc jezdí noční tramvaje, bych se 

nevyspal vůbec. Na první polovinu 

turnaje jsem si tedy musel vypůj-

čit byt a dojížděl jsem cca 1 hodi-

nu (o to méně času jsem pak měl 

na přípravu). Před partií s Pavlem 

Šimáčkem, kterou bych za normál-

ních okolností hrál “na krev” (Pav-

lovi se v turnaji vůbec nedařilo), 

jsem od vypůjčeného bytu musel 

ve dvě v noci vracet klíče, pak už 

jsem neusnul a spal jsem přibliž-

ně jednu hodinu. Příprava potom 

vypadala podle toho, takže když 

se mi zahájení příliš nepovedlo, asi 

celkem pochopitelně jsem nabídl 

remízu. Poslední kolo s Leonem 

Vološinem jsem rozhodně chtěl 

bojovat a poprat se o titul, ale nane-

štěstí se den předtím na stejné pat-

ro nastěhovala skupina mladých, 

kteří se chtěli bavit, takže celou noc 

probíhalo třískání dveřmi, hlasitý 

hovor a hudba. Téměř jsem nespal, 

přesto jsem chtěl hrát. Příprava 

ovšem opět nevyšla a po zahájení 

jsem měl o dost horší čas, přičemž 

pozice byla přibližně vyrovnaná 

a nic jsem o ní nevěděl. V tu chvíli 

musím brát v úvahu to, že jsem 

nevyspalý, mám horší čas, Leon je 

neprůstřelný (letos po třech MČR 

prohrál dvě partie, kdy se omylem 

rozhodl hrát na výhru), remíza mi 

zajišťuje minimálně bronz, navíc 

i při remíze mám stále teoretickou 

šanci být první. V případě prohry 

mohu skočit také sedmý. Myslím že 

každý racionálně uvažující šachista 

by se rozhodl stejně jako já.

Myslím že počet sehraných tahů 

vypovídá o skutečné bojovnosti 

dost málo, já se jinak považuji za 

dost bojovného hráče. Dal jsem si 

tu práci a spočítal jsem si průměr-

ný počet tahů ve svých partiích 

za poslední dva roky v Extralize 

a v Bundeslize. Věřte nevěřte, je to 

přes 45 (detaily mohu poskytnout), 

tedy přibližně stejně, jako má nej-

lepší podle Vaší statistiky Loek van 

Wely z turnaje ve Wijku. Chtěl jsem 

na MČR bojovat více, ale okolnosti 

byly takové, jak jsem popsal výše. 

Turnajová taktika a snaha udělat 

co nejlepší výsledek se potom okol-

nostem musely přizpůsobit. Až se 

budou udělovat tituly a medaile 

a rozdělovat ceny podle počtu tahů 

a nikoli podle výsledků, bezpochy-

by zvolím taktiku jinou.

Ještě si dovolím poslední poznám-

ku ke srovnání MČR a turnaje ve 

Wijku. Podle mě je to srovnání 

absurdní, a to zejména z toho 

důvodu, že ve Wijku mají hráči 

vysoké startovné, zatímco startov-

né na MČR bylo 0 a hráči si ceny 

museli vyhrát. Domnívám se, že 

pokud by startovné na MČR bylo 

řekněme třetinové ve srovnání 

s Wijkem, většina hráčů by klidně 

hrála až do holých králů. Jsou tu 

i další faktory, jako volné dny, hrá-

či ve Wijku mají sekundanty, kteří 

jim pomáhají s přípravou apod.

GM Jan Votava

Předseda Šachového svazu ČR Petr Herejk
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