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ŠACHOVÝ SERVER KONČÍ

 
„Můžu vám říct, 

že provoz šacho-

vého serveru je 

pakárna na dru-

hou a možná 

bych měl někdy 

napsat román 

" O b s l u h o v a l 

jsem šachový server." To jsou 

slova „dobré duše“ populární-

ho domácího šachového serveru 

www.63plus1.cz Martina Vacka, 

který se zřejmě rozhodl skon-

čit s pravidelným obnovováním 

svých stránek. Ty byly mezi ša-

chovou veřejností populární 

zejména tím, že se na nich řešily 

věci z jedné vody načisto.

V LINARES KRALUJÍ 
ARONJAN A GRIŠČUK

Alexandr Griščuk 
Armén Levon Aron-

jan (2750) a Rus 

Alexandr Griščuk 

(2733) jsou s půl-

bodovým násko-

kem na čele letoš-

ního druhého su-

perturnaje ve špa-

nělském Linares. Na třetí příčce je 

prozatím úřadující mistr světa Viši 

Anand (2791). 

Pokračování na straně 2

Mistry České re-

publiky pro rok 

2009 se v Děčí-

ně stali mezi-

národní mistr 

Pavel Šimáček 

(2493), FM Jan 

Krejčí (2426) 

a WIM Kateřina 

Čedíková (2150). Turnaj, který 

provázely kritické reakce šachové 

veřejnosti například vůči hernímu 

systému ženské části, nevydaře-

ným on-line přenosům či nepříliš 

viditelné propagaci, se však roz-

hodně vyznačoval dramatickým 

a vyrovnaným průběhem i zají-

mavými partiemi. 

Nový mistr republiky Pavel Ši-

máček se na přebor kvalifi koval 

už na podzim a podle svých slov 

se na turnaj velice těšil. „Na roz-

díl od jiných jsem nemusel če-

kat na své pozvání až do ledna 

a na turnaj jsem se mohl průběž-

ně připravovat celou dobu. Hlav-

ní částí mé přípravy byla účast 

na uzavřeném velmistrovském 

turnaji v Mariánských Lázních 

pod dohledem zkušeného trenéra 

Marka Vokáče.“ 

Pokračování na straně 8
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PŘEBORNÍKY ŠIMÁČEK, KREJČÍ A ČEDÍKOVÁ

Jan KrejčíPavel Šimáček Kateřina Čedíková

AEROFLOT OPEN
MAMEDJAROV OBVINIL 
SOUPEŘE Z PODVODU

Š. Mamedjarov  
Nejvýše nasaze-

ný hráč turnaje 

Aerofl ot Open, 

velmistr Šachri-

jar Mamedjarov 

pohrozil po pro-

hrané partii šes-

tého kola s Igo-

rem Kurnosovem odstoupením 

z turnaje a obvinil svého soupeře 

z přijímání nápovědy. „V průbě-

hu naší partie odcházel můj sou-

peř prakticky po každém tahu 

z hrací místnosti na toaletu,“ 

vysvětluje podstatu svého pro-

testu ázerbájdžánský velmistr. 

„Vzhledem k mému podezření 

jsem mu pak ve 14. tahu nabídl 

remízu, kterou ovšem černými 

hrající Kurnosov odmítl. „Par-

tie probíhala podle Mamedjaro-

vových slov až do jedenáctého 

tahu v bleskovém tempu a teprve 

v tahu následujícím Mamedjarov 

svého soupeře překvapil. Ten pak 

od šachovnice neustále odcházel 

a jeho pokračování se zcela sho-

dovala s prvními doporučeními 

programu Rybka, což mu podle 

Šachrijarových slov také přines-

lo rychlou výhru. „Díky silné-

mu podezření a neobvyklému 

chování mého soupeře jsem po-

dal pořadatelům turnaje protest 

a odmítám v rozehraném turnaji 

pokračovat,“ uzavírá své ofi ciální 

vyjádření velmistr Mamedjarov.

Václav Pech
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Kromě jmenova-

ných velmistrů 

v turnaji XXI. ka-

tegorie s průměr-

ným ratingem 

(2756) o nejvyšší 

mety bojují ještě 

Magnus Carlsen 

(2776), Vasilij Ivančuk (2779), Le-

nier Dominguez (2717), Tejmur 

Radžabov (2761) a Wang Yue 

(2739). Průběh turnaje leze sle-

dovat na jeho ofi ciální stránce: 

www.ajedrez.ciudaddelinares.es

DRUHOLIGOVÉ REPETE

 
Zápas 6. kola 2. ligy 

skupiny D mezi 

Ořechovem a Tře-

bíčí, jejíž první děj-

ství v ořechovské 

sokolovně ukončili 

bujaří myslivci, se 

bude opakovat. 

Sportovně technická komise svazu 

anulovala původní výsledek a z její-

ho rozhodnutí se obě družstva po-

tkají znovu. Dějištěm zápasu, který 

bude sehrán 8. března, bude tento-

krát třebíčský hotel Atom.

HIP-HOP A ŠACHY

HHCF získává své první žáky.

FIDE není jedinou federací mající 

za úkol propagovat šachovou hru. 

Hip-hop Chess federation (HHCF), 

založená Adisou Banjokem, si kla-

de za cíl spojit tři zdánlivě zcela 

rozdílné obory: šachy, bojová 

umění a hip-hopovou hudbu. Prá-

vě tyto obory by mohly podle za-

kladatele a hlavy organizace mla-

dým lidem pomoci ve tvorbě 

vlastní životní strategie a získat 

pro život potřebné dovednosti. Or-

ganizace spouští pilotní programy, 

při kterých se za asistence osob-

ností budou děti při zvuku hip-ho-

pu zdokonalovat jak v bojových 

uměních, tak i v bojích na šedesáti 

čtyřech polích. Bližší informace 

o HHCF k dispozici na adrese: 

www.hiphopchessfederation.org

ŠACHOVÝ JÍDELNÍČEK

A. Fornal-Urbanová 
Mladí šachisté 

často zapomínají, 

že jejich výkon-

nost může být 

ovlivněna i mno-

ha mimošachový-

mi faktory. Mezi 

nimi mají zvláštní 

postavení jídelníček a životní styl 

hráče. Doktorka Agnieszka Fornal-

Urbanová z varšavské University of 

Physical Education zkoumá stravo-

vací návyky mladých polských ša-

chových reprezentantů již od roku 

2004. Došla k alarmujícímu zjiště-

ní, že největší problémy lze zazna-

menat ve věkové skupině 8-10 let. 

Šachisté dělají prohřešky proti 

zdravému stravování nejčastěji 

během turnajů, což zřejmě souvi-

sí s absencí rodičů a tím i s malou 

kontrolou jídelníčku dětí. Většina 

dětí nedodržuje doporučený počet 

4-5 jídel denně; velká část z nich 

zapomíná na snídani. Ve spoje-

ní s nevhodnou skladbou stravy 

- dětí jsou milovníky smažených 

jídel a sladkostí, naopak téměř ne-

jedí zeleninu a ovoce a příliš neka-

marádí ani s mlékem a rybami - to 

vede ke vzniku nadváhy a obezity. 

Ta bohužel není kompenzována 

pohybovými aktivitami - mladí ša-

chisté, podobně jako jejich „neša-

choví“ vrstevníci, dávají přednost 

trávení volného času pasivně, vět-

šinou u počítače nebo televize. 

A. Fornal-Urban tvrdí, že: „pokud 

by se do budoucna do podvědo-

mí mladých šachistů vryly nepo-

chybné výhody pravidelných po-

hybových aktivit, rozhodně by to 

prospělo zformování nového a lep-

šího obrazu hráče šachu, v němž 

se spojuje nejen silná mentální, 

ale také výborná fyzická stránka.“ 

Úkol zde stojí nejen před rodiči, 

ale i před trenéry: ti by měli mít 

dostatečné znalosti správné výži-

vy a doplňkových fyzických aktivit 

a měli by je také umět propagovat.

Levon Aronjan

NOVÁ KNIHA

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A :

195 KČ + POŠTOVNÉ

O B J E D N Á V K Y :
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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„Zbytečným zápasem“ či „zá-

pasem navíc“ je občas nazýván 

duel současné světové jedničky 

Veselina Topalova (2796) a vítě-

ze Světového poháru, Američa-

na Gaty Kamského (2725), jehož 

dějištěm je od minulého týdne 

bulharská Sofi e. Stav zápasu, 

ke kterému nemuselo vůbec do-

jít a v němž je v sázce právo vy-

zvat současného mistra světa Vi-

šiho Ananda k boji o jeho titul, 

je po čtyřech partiích vyrovnaný 

2:2. O všem rozhodovaly partie, 

ve kterých měl domácí favorit 

Topalov černé fi gury.

„To, že se tento zápas hraje, je spí-

še hříčka dějin,“ charakterizuje 

právě probíhající klání dvou před-

ních světových velmistrů na strán-

kách ruských novin Sport-Express 

Jurij Vasiljev. „Dříve o kandidátovi 

na boj o nejvyšší titul rozhodoval 

jasný systém. Všichni věděli, od-

kud se ten vyzyvatel, který hraje 

o titul, vzal. Dnes je situace zcela 

jiná.“ Dokonce i Vladimir Kramnik 

se k duelu Topalov-Kamsky nedáv-

no veřejně vyjádřil, že ten zápas 

„se objevil zcela z ničeho a od sa-

mého začátku je jasné, že se vůbec 

nemusel hrát.“ Stačilo připustit 

Topalova poraženého Kramnikem 

v Elistě do mexického turnaje kan-

didátů z roku 2007. 

Nestalo se, i když se tehdy za Topa-

lova postavil i Anatolij Karpov, kte-

rý neúčast bulharského šampiona 

v Mexiku nazval velkou nespra-

vedlností. Poté jsem byli svědky 

dlouhých tahanic o místě zápasu, 

odeslaných milionech, které nikdy 

nikdo neviděl. Jediným kladem 

dalších „tahů“, pro šachy nepříliš 

marketingově prospěšných, je, že 

byl zápas odstartován a diváci jsou 

svědky zajímavých partií mezi 

dvěma předními světovými hráči. 

Je všeobecně známo, že favoritem 

je Veselin Topalov. Hovoří o tom 

i kurzy internetových bookma-

kerů, kteří vidí šance v domácím 

prostředí hrající světové jedničky 

v poměru 70:30. To ovšem Kamské-

ho tým nechává ledově klidným. 

„V zápasu nikdy neexistuje favorit 

číslo jedna a favorit číslo dvě. Zá-

pas má vždy jen jednoho favorita,“ 

komentuje sázkařské preference 

manažer amerického velmistra 

Emil Sutovsky. „Hodnocení book-

makerů rozhodně neodpovídá 

skutečnému rozložení sil v tomto 

duelu. Zápas je zápas a Topalov 

je favoritem. Ale na druhé straně, 

Gata má také svoje plusy.“ Na do-

tazy po rovných podmínkách zá-

pasu odpovídá velmistr Sutovsky 

shovívavě: „Ne, nemáme žádné 

představy o tom, že by všechno ze 

strany pořadatelů muselo být úpl-

ně rovné. Ano, je pravda, že nás 

na letišti nikdo nečekal, ale to je 

drobnost, která nás nijak nemoh-

la vyvést z míry,“ hovoří izraelský 

velmistr o svých prvních krocích 

na bulharské půdě a s úsměvem 

také pomíjí informace o agentovi 

ZÁPAS O PRÁVO VYZVAT MISTRA SVĚTA

HŘÍČKA DĚJIN

Po složitých diplomatických jednáních si Topalov a Kamsky konečně podali ruce…

…a mohli se pustit do hry. Kamsky je považován za outsidera…
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Mossadu v jeho týmu. „Myslím, že 

Izrael má teď úplně jiné problémy 

a priority než to, že si jeden Bul-

har a jeden Američan přijeli zahrát 

do Sofi e šachy.“

Ať už izraelský rozvědčík přihlí-

ží či ne, zajímavé šachy se v Sofi i 

hrají. Zejména pak v partiích, kdy 

za černými fi gurami sedí Veselin 

Topalov. Ve druhé partii se bulhar-

ský velmistr rozhodl čelit úvodní-

mu tahu bílého královského pěšce 

pevnou berlínskou variantou špa-

nělské a jeho volba se ukázala být 

dobrým řešením. Američan ve vy-

rovnané pozici odmítl hned něko-

lik cest k remíze, posléze přepjal 

strunu a byl Topalovem rozdrcen. 

Vše se vrátilo do rovnováhy v par-

tii čtvrté. „Tu partii hrál Kamsky 

famózně,“ napsal mi velmistr Ra-

dek Kalod a o svůj pohled na její 

průběh se i se čtenáři Šachového 

týdeníku ochotně podělil. 

GATA KAMSKY (2725) 
– VESELIN TOPALOV (2796) 
Španělská hra [C92]

Sofi e 2009

Komentuje: GM Radek Kalod

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 

0–0 9.h3 Sb7 Topalov se uchyluje 

k Zajcevově obraně španělské hry, 

kterou svého času skvěle rozehrá-

val dvanáctý mistr světa Anatolij 

Karpov. 

10.d4 Ve8 11.Jbd2 Sf8 12.Jg5 

Standardním tahem v této pozici 

je 12. d5, ale Gata Kamsky má svůj 

pohled na šachy a podobně jako 

v partii s Širovem ve fi nále Světo-

vého poháru volí méně obehrané 

pokračování. 

12…Ve7 13.d5 Jb8 14.Jf1 Jbd7 

15.Jg3 g6 16.Sc2 h6 17.Jf3 Jb6 

18.h4! Podíváme-li se na výsled-

ky zahájeni, zjistíme, že bílý vy-

nutil h7-h6 a zablokoval centrum 

prostřednictvím d4-d5. Černý se 

musí snažit zahrát c7-c6, aby se 

rozehrál, a bílý začíná pošilhávat 

po polích f7-g6, kam může časem 

mířit bílý „bělopolák“. 

XABCDEFGHY
8r+-wq-vlk+(
7+lzp-trp+-'
6psn-zp-snpzp&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+P+-zP$
3+-zP-+NsN-#
2PzPL+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

18…Dd7 Černý volí multifunkční 

tah. Po případném c7-c6 má mož-

nost brát i dámou a nepřímo brá-

ní tahu 19. h5, na což by přišlo 

Dg4. Jinou možností by bylo18…

h5 19.Sg5 Sg7. 

19.Jh2 Sg7 20.h5 Vf8 Topalov se 

dobře brání. Očekává, že se vy-

mění pěšci na poli g6, a tím pá-

dem by měl volné ruce na sloup-

ci „f“. 

21.Jhf1 Zde stálo za úvahu hrát 

v klasickém španělském duchu 

Df3 s dalším b2-b3. 21.Df3!? Kh7 

22.b3 s malou výhodou bílého. 

21…c6 22.dxc6 Dxc6!? Nyní při-

chází ke slovu 18. tah černého. 

Topalov po případném d6-d5 po-

šilhává po poli g2 a navíc kryje 

pole g6. 

23.Je3 Kh7?! Toto je nepřesnost, 

neboť černý má mobilní armádu. 

Bylo třeba otevřít hru tahem 23…

d6-d5. Například 23…d5 24.exd5 

Jbxd5 25.Jxd5 Jxd5 26.Se4 Vd7 

s nejasnou hrou. 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+l+-trpvlk'
6psnqzp-snpzp&
5+p+-zp-+P%
4-+-+P+-+$
3+-zP-sN-sN-#
2PzPL+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
24.Df3 Sc8 25.Vd1 Se6 26.b3! 

Skvělý tah, kterým Kamsky mění 

charakter boje. Za cenu pěšce získá 

bílý řadu temp na dokončení vývi-

nu a bere pod kontrolu pole c4. 

26…Dxc3 27.Sd2 Dc7 28.Sa5 Db8 

29.Vd2 Jc8 30.Vad1 b4 Zbytečně 

se černý oslabuje, lepší byly vy-

čkávací tahy, jako 30…Vd7. 

31.De2 Kh8 32.Sd3! To je jeden 

z důsledků předčasného tahu 30..

b4. Černý oslabil diagonálu f1–a6. 

32…Ja7 33.Vc1 Bílý bráni tahu 

33…Jc6. Nešlo 33.Sxa6? pro 33…

Jc6.

33…Jb5 34.Sxb5 axb5 Černý se 

rozhoduje ponechat dámy na ša-

chovnici, asi s cílem zkompliko-

…ale Topalov dobře ví, že musí zůstat ve střehu.
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vat hru. 34…Dxb5 35.Dxb5 axb5 

36.Sxb4. 

35.Sxb4± Bílý má jasnou převa-

hu. Nechal si dobré fi gury, černý 

má slabinu na d6, slabé pole d5, 

bílý má možnost si vytvořit volné-

ho pěšce na dámském křídle. Vše 

ještě podtrhuje fakt, že Kamsky je 

skvělý technik. 

XABCDEFGHY
8-wq-+-tr-mk(
7+-+-trpvl-'
6-+-zplsnpzp&
5+p+-zp-+P%
4-vL-+P+-+$
3+P+-sN-sN-#
2P+-tRQzPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
35…Vd7 36.Vc6 Vfd8 37.Dd1 Sf8 

38.Dc2 Kh7 39.Sa5 Ve8 40.hxg6+ 

fxg6 41.Sc7 Db7 42.Sxd6 Sf7 43.Sb4 

Sxb4 44.Vxd7 Dxd7 45.Vxf6 Ve6 

46.Jd5 Sf8 47.Vf3 Kamsky nyní za-

čne krásně manévrovat věží; z pole 

f6 ji převádí na c-sloupec a tam hodlá 

obsadit pole c7. 

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+q+l+k'
6-+-+r+pzp&
5+p+Nzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+RsN-#
2P+Q+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
47…Kg7 48.Vc3 Va6 49.Vc7 Dd6 

50.De2 Kg8 51.Dxb5 Vxa2 52.Db7 

Va1+ 53.Kh2 Sxd5 54.exd5 Bílý si 

ponechává dámy, neboť černý král 

je notně oslaben a bílý si nechává 

v záloze matové hrozby. 

54…Df6 55.Dc8 Dh4+ 56.Dh3 

Dxh3+ 57.Kxh3+- Pozice je již vyhra-

ná. Bílý má dva volné pěšce, krásné-

ho jezdce na e4 a je jen otázkou času, 

než maximálně zesílí pozici. 

57…Vd1 58.Je4 Sa3 59.Va7 Sb4 

60.Vb7 Sa3 61.f3 Kf8 62.Vb5 h5 

63.Kg3 Vc1 64.Vb8+ Kf7 65.Vb7+ 

Kf8 66.Kf2 Bílý ke všem plusům po-

zice ještě přidává centralizaci krále. 

66…Vc2+ 67.Kf1 Vc1+ 68.Ke2 

Vc2+ 69.Kd3 Vxg2 70.Va7 Se7 

71.d6 Sd8 72.Jc5 Ke8 Na 72…Vg1 

kontruje bílý tahem 73.Ke4. 

73.Vh7 Myslím si, že Topalovovi 

podobné pozice moc nesedí a měl 

by v dalších partiích hrát více dy-

namické pozice, kde se cítí jako 

kapr ve vodě. 1–0

Stav zápasu po 4. partii
Topalov, Veselin BUL (2796) ½ 1 ½ 0 2

Kamsky, Gata USA (2725) ½ 0 ½ 1 2

Václav Pech

http://www.sachy.biz
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Své ambice v mistrovském klání 

Pavel nijak netajil. „Už v průběhu 

ledna jsem veřejně vyhlásil svou 

touhu bít se o první místo. A to se 

vším respektem ke svým soupe-

řům, ač jsem v té době stále ne-

tušil, kdo se do turnaje přihlásí,“ 

dodává. Po zveřejnění nominace, 

které proběhlo až těsně před sa-

motným zahájením turnaje, se 

na Pavlových ambicích nic ne-

změnilo. „Říkal jsem si, že vyhrát 

může kdokoliv včetně mě, a věděl 

jsem, že chci a mám na to získat 

medaili.“ O hlavním favoritovi měl 

ale jasno; považoval za něj GM 

Tomáše Poláka (2553), kterému 

měl daný typ turnaje mimořádně 

vyhovovat. Na předních místech 

Šimáček očekával také velmistra 

Štočka. „Přiznám se, že na opač-

ném pólu tabulky jsem očekával 

Vladimíra Tallu a Michala Ko-

nopku. Alespoň je vidět, jak jsou 

předturnajové odhady a očekávání 

zavádějící.“

O konečném rozuzlení dvoutý-

denního klání na děčínském zám-

ku nakonec rozhodlo až poslední 

kolo, ve kterém se IM Šimáčkovi 

podařilo černými přehrát velmis-

tra Rausise (2501) a předstihnout 

tak (díky lepšímu pomocnému 

hodnocení) po většinu turnaje 

vedoucího Roberta Cveka (2531). 

Nabízí se otázka, kdy začal Pavel 

Šimáček věřit v konečný úspěch? 

„Otázkou je, co je to konečný 

úspěch. Být čtvrtý, když od začát-

ku vedete? Získat dva body do ela? 

Zmasakrovat nějakého soupeře 

zdrcující novinkou? Vyhrát spous-

tu peněz? Myslím si, že úspěch je 

strašně relativní pojem. Já jsem si 

samozřejmě celý turnaj věřil a dě-

lení prvního místa jistě úspěchem 

je. Na druhé straně pokud v násle-

dujících měsících předvedu špatné 

výkony a nezajímavé partie, tak 

se můj děčínský výsledek změní 

z úspěchu na náhodu. A to bych 

nerad. Za opravdový úspěch bych 

považoval možnost reprezentovat 

ČR na nějaké významné týmové 

soutěži,“ rozjímá nad pomíjivostí 

slávy letošní mistr republiky.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PŘEBORNÍKY ŠIMÁČEK, KREJČÍ A ČEDÍKOVÁ
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí MČR 2009 

– junioři
1. FM Krejčí, Jan (2426) 8,5

2. FM Ponížil, Cyril (2245) 8

3. FM Rojíček, Vojtěch (2375) 7,5

4. Mrázek, Lumír (2036) 6

5. Vlasák, Lukáš (2163) 5

6. Cuhra, Martin (2230) 4,5

7. Bureš, Jaroslav (2264) 4,5

8. Klement, Lukáš (2061) 4,5

9. Svoboda, Václav (2288) 4,5

10. Zwardoň, Vojtěch (2210) 4,5

11. Oreský, Jan (2110) 3,5

12. Havlíková, Kristýna (2172) 3

Konečné pořadí MČR 2009-muži
1. IM Šimáček, Pavel (2493) 7

2. GM Cvek, Robert (2531) 7

3. IM Talla, Vladimír (2407) 6,5

4. GM Mirumjan, Vigen (2508) 6,5

5. IM Konopka, Michal (2445) 5,5

6. GM Velička, Petr (2464) 5,5

7. GM Štoček, Jiří (2586) 5

8. GM Rausis, Igors (2501) 5

9. FM Studnička, Tomáš (2317) 4,5

10. GM Meduna, Eduard (2461) 4,5

11. GM Polák, Tomáš (2553) 4,5

12. FM Plát, Vojtěch (2410) 4,5

P. Šimáček i R. Cvek měli co slavit…
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IGORS RAUSIS (2501) 
– PAVEL ŠIMÁČEK (2493)
Sicilská obrana [B30]

MČR Děčín 2009

Komentuje: IM Pavel Šimáček

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 

dxc6 5.0–0 Je7 6.c3 Jg6 7.d4 Sg4 

8.h3 Sxf3 9.Dxf3 exd4 10.Vd1 c5 

11.Se3 Sd6 12.cxd4 cxd4 13.Sxd4 

0–0 14.Jc3 Dg5 15.Df5 h6 16.Dxg5 

hxg5 17.Jd5 f6 18.Vac1 Vf7 19.Sc5 

Se5 20.Vc2 Ve8 21.f3 Jf8 22.Sd4 

Sxd4+ 23.Vxd4 Je6 Vzniklá pozi-

ce se pohybuje kolem rovnováhy 

- bílý má o něco aktivnější fi gurky, 

zatímco černý má lepší pěšcovou 

strukturu. 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+pzp-+rzp-'
6p+-+nzp-+&
5+-+N+-zp-%
4-+-tRP+-+$
3+-+-+P+P#
2PzPR+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
24.Vd1 Vd8 25.Vcd2 Vd6 Hrozilo 

Jxf6+. 

26.Je3 Vxd2 27.Vxd2 Kf8 28.Jc4 

Ke8 29.Kf2 Vd7 30.g3 b5 31.Vxd7 

Kxd7 32.Jd2 c5 V této chvíli mi 

na zbývajících osm tahů do časové 

kontroly chybělo asi 8 minut plus 

přídavky, bílý měl času o poznání 

více. Této výhody ale nevyužíval 

a doufal, že pod časovým tlakem 

provedu nějakou hloupost. Objek-

tivně je tato koncovka blízko rov-

nováhy, ve skutečnosti je ale straš-

ně jedovatá a dá se velmi rychle 

prohrát. 

33.Ke3 Přesnější bylo 33.b3, které 

omezuje aktivitu černého na dám-

ském křídle. Zároveň ale tento tah 

pověřuje vlastního jezdce pasivní 

obranou a rezignuje na hru na vý-

hru, a proto o něm soupeř ani 

nepřemýšlel. 

33…c4 34.h4 Možný je i postup 

druhým pěšcem, kupříkladu 34.f4 

gxf4+ 35.gxf4 Kd6 36.Jf3 Kc5 37.f5 

Jc7 38.h4 b4 39.h5 a5. Nyní přijde 

vtipný tah 40.Je5! Je8 (40…fxe5?? 

41.f6+-) 41.Jd7+ a bílý může bez-

pečně remizovat opakováním tahů 

41…Kd6 42.Jb6 Kc5 43.Jd7+=. 

34…gxh4 35.gxh4 Kd6 36.h5 Ten-

to tah bílý po partii kritizoval, ale 

tady chyba ještě není. 36…Kc5 

Od teď hraji na půlminutě. 

37.f4 Jd4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6p+-+-zp-+&
5+pmk-+-+P%
4-+psnPzP-+$
3+-+-mK-+-#
2PzP-sN-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

38.e5?? Prohrávající chyba. Zají-

mavé bylo 38.Jf1!? b4 39.Jg3 c3! 

(Lepší než 39…a5 40.e5! fxe5 41.f5! 

a je to černý, kdo musí hledat cestu 

k záchraně.) 40.bxc3 bxc3 41.Je2 

c2! (41…Jxe2 42.Kxe2 Kd4 43.e5 

fxe5 44.f5 e4=) 42.Jc1, kde černý 

stojí lépe, ale není jasné, kudy má 

dobýt bílou pozici. Studiovou ces-

tou k remíze pak bylo 38.b4+ cxb3 

39.Jxb3+!! (39.axb3? a5 jenom po-

máhá černému) 39…Jxb3 40.axb3 

a5 (40…Kb4?? 41.e5 fxe5 42.f5) 

41.Kd3! a4 42.bxa4 bxa4 43.Kc3! 

a černý v oboustranné nevýhodě 

tahu musí zahrát 43…a3! 44.Kb3 

Kd4 45.e5 fxe5 46.f5 e4 47.f6 gxf6 

48.h6 e3 49.h7 e2 50.h8D e1D 

51.Dxf6+ s remízou. 

38…fxe5 39.fxe5 Kd5 40.Kf4 b4 

Skončila časovka a ukazuje se, 

že bílý tahem 38.e5 pouze oslabil 

vlastní pozici. 

41.Jf1 Po 41.Je4 a5 stejně nemá 

bílý žádný užitečný tah. 

41…c3 42.bxc3 bxc3 43.Je3+ 

43.Ke3 Kxe5 44.Kd3 c2 45.Kd2 Kf4 

46.Kc1 Kg4 –+. 

43…Ke6 44.Kg5 Kxe5 45.Kg6 Ke4 

0–1

Průběh turnaje hodnotí jeho ví-

těz jako mimořádně vyrovnaný 

a bojovný. „Mnoho lidí si to neu-

vědomuje, ale až na několik partií, 

které byly ovlivněny nevhodným 

termínovým kalendářem, se hrálo 

takřka ve všech partiích ‚nadoraz‘. 

Což neznamená do pozic s holý-

mi králi, ale do pozic, ve kterých 

už o konečném výsledku není po-

chyb. „Paradoxně velké množství 

partií skončilo remízou, ale to se 

někdy stává.“ Na otázku po důvo-

dech svého prvenství Šimáček la-

konicky odpovídá, že prostě nasbí-

ral společně s Robertem Cvekem 

nejvíc výher i nejméně proher. 

„O tom, že přebornický titul patří 

mně a ne Robertovi, pak rozhodlo 

dle mého názoru nesmyslné po-

mocné hodnocení,“ říká a dodá-

vá, že by sám dal raději přednost 

minizápasu, ale na druhé straně 

chápe, že by pro něj bylo těžké 

najít termín. „Upřímně řečeno, 

Partie Rausis - Šimáček rozhodla o vítězi celého turnaje.
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jsem moc šťastný, že titul přebor-

níka patří mně, ale i kdybych byl 

já druhý a Robert první na základě 

nějakého podobného pomocného 

hodnocení, cítil bych se dobře.“ 

O své cestě k úspěchu říká: „Dost 

jsem se snažil, občas jsem riskoval 

i za hranicí únosnosti a nakonec se 

na mě usmálo štěstí. Ale dobře si 

uvědomuji, že stačilo málo a tur-

naj bych nejen nevyhrál, ale nebral 

bych ani medaili.“

Po organizační stránce byl turnaj 

podle nového českého přeborníka 

vesměs zvládnutý. „Nejprve bych 

chtěl pochválit nadšení domácích 

organizátorů, zajištění perfektní 

hrací místnosti i kvalitního uby-

tování. Oceňuji také možnost pes-

trého občerstvení během partií 

a umožnění hráčům nešachové 

vyžití zdarma,“ říká Pavel Šimá-

ček. Přiznává však, že určité ne-

dostatky ze strany organizátorů 

skutečně byly. „Jedná se o tako-

vé dětské nemoci, které by jinak 

povedenou akci mohly zbytečně 

pokazit. Za prvé je to nulová in-

formovanost hráčů před turnajem. 

Před jeho zahájením jsem dostal 

celkem nula e-mailů, přijal celkem 

nula telefonátů a obdržel jeden 

dopis s vytištěnými propozicemi. 

I na obyčejných zavřených tur-

najích je samozřejmostí rozeslat 

hráčům seznam soupeřů, často 

i vícekrát podle stavu přihlášek. 

Také jsem automaticky očekával 

losování turnaje den před prvním 

kolem. Na akci takového významu 

věc minimálně vhodnou, pokud ne 

samozřejmou. A rozhodně bych se 

to jako hráč měl dozvědět dřív než 

v den příjezdu. Taky mapu města 

jsme mohli dostat dřív než po pěti 

dnech, kdy už to trochu postrádalo 

smysl.“ Nového mistra republiky 

taktéž trochu mrzelo, že on-line 

přenos právě jeho partií byl často 

postižen chybami a partie nebyly 

dostupné ani v pozdních večer-

ních hodinách. „A nejvíc mě mrzí, 

že všechno, co jsem zmínil, by ani 

nebylo tak těžké opravit,“ konsta-

tuje Šimáček.

„Každopádně opakuji, že by byla 

velká škoda, kdyby několik nedo-

dělků pokazilo celkově pěkný do-

jem a příjemné vzpomínky, které 

si z Děčína odvážím. Mé postřehy 

mají ostatně sloužit hlavně jako 

náměty k zamyšlení pro budou-

cí pořadatele.“ Nekvalitní on-line 

přenosy považuje za jediný pro-

blém právě skončeného mistrov-

ství i nová mistryně republiky WIM 

Kateřina Čedíková: „Nevím přes-

ně, jak na to vše nahlíželi ostatní, 

ale jediným problémem, dle mého 

názoru, byl ne úplně fungující 

a dostatečný on-line přenos partií. 

Stupně vítězů MČR juniorů: zleva bronzový Vojtěch Rojíček, přeborník Jan Krejčí a stříbrný 
Cyril Ponížil

Stupně vítězů: Bronzový V. Talla, mistr P. Šimáček a sříbrný R. Cvek
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MČR zřejmě bude naší nejsledo-

vanější šachovou událostí roku, 

takže na něm by to mělo prostě 

fungovat. Spousta lidí zde již má 

s on-line přenosy docela dobré 

zkušenosti, proto stačilo s někým 

se domluvit, případně vše podstat-

né vyzkoušet předem. Rozhodně 

se nemělo na tom šetřit. Nechť je 

to ale ponaučením pro organizáto-

ry mistrovství v roce 2010.“

Otázkou do budoucna zůstává 

stále široce diskutovaný formát 

domácích přebornických klání. 

Názor Pavla Šimáčka je jasný: 

„Stávající systém postupů i fi nále 

mi přijde značně rozumnější než 

nějaké play-off. Vyřazovací systém 

není pro šachové turnaje standard-

ní systém. S tím souvisí i má averze 

vůči systému, kterým hrají ženy. 

Bez ohledu na výsledky tohoto 

či předchozího MČR se podle mě 

tento systém u žen neosvědčil.“

Sama vítězka ženského turnaje 

však v K. O. systému zásadní pro-

blém nevidí. „Ten sytém má určitě 

něco do sebe. Je fakt, že ne všech-

ny hráčky si mohou vzít celý týden 

volna, ale na druhé straně: když 

do turnaje vstupujete, musíte pře-

dem počítat s tím, že na něm ten 

týden můžete strávit.“ Souhlasí 

však s tím, že tento systém má i své 

nedostatky: „Asi je tento vyřazo-

vací systém divácky přitažlivější, 

i když zrovna tie-breaky pořada-

telé nepřenášeli, což byla, myslím, 

škoda. Spousta lidí je chtěla vidět 

a také si myslím, že sehrané par-

tie na to kratší tempo nebyly vů-

bec špatné. Obecně je to ale dost 

velký nápor na nervy, alespoň pro 

mě. Ono si člověk řekne: ‚O co jde, 

v životě jsou důležitější věci‘, což 

je samozřejmě svatá pravda, ale 

nepřijedete na turnaj s tím, že je 

vám to jedno, když prohrajete. Ten 

běžný systém, ať už open či zavře-

ný turnaj, je lepší v tom, že když 

dvakrát na začátku prohrajete, ne-

musí to znamenat konec, můžete 

se ještě rozehrát a zlepšit, což při 

play-off nejde. Každý systém má 

své klady i zápory.“

Sama vítězka ve svůj triumf před 

turnajem příliš nevěřila. Za hlavní 

favoritku považovala WGM Evu 

Kulovanou. „Na začátku jsem si 

říkala, že by bylo fajn postoupit 

ze skupiny. I když v tomto systé-

mu někdy hraje roli i štěstí, snažila 

jsem se proto brát vše sportovně. 

Ve škole jsem měla jarní prázdni-

ny, takže radost bych měla každo-

pádně: buď ze šachů nebo z toho 

volného týdne, stráveného u na-

šich s přítelem na Šumavě. Jinak 

jasnou favoritkou pro mě byla Eva, 

ona má na šachy dobrou pohodo-

vou náturu a také je z nás určitě 

nejsilnější hráčka. Jenže, jak sama 

říkala, potvrzovat roli favorita je 

někdy mnohem těžší, než se zdá.“

Po úspěšné základní části turnaje 

narazila Kateřina v semifi nále prá-

vě na hlavní favoritku mistrovství 

Evu Kulovanou, ale podle vlast-

ních slov v konečný úspěch příliš 

nevěřila. „Já jsem na to popravdě 

vůbec nemyslela. Po první partii 

semifi nále s Evou jsem samozřej-

mě byla ráda, že se mi partie doce-

la povedla, ale věděla jsem, že pro 

mě jako spíše neznalce teorie je 

někdy docela jedno, zda mám bílé 

či černé. Takzvaná výhoda bílých 

fi gur v mém případě nic moc ne-

znamená, no a tu druhou vážnou 

partii jsem nezaložila z hlediska 

stavu zápasu moc dobře a bylo to.“ 

Myšlenky na úspěch se jí v hlavě 

vynořily až po vítězném duelu 

s Evou Kulovanou.

„Když jsem pak postoupila do fi ná-

le s Luckou, tak jsem si samozřej-

mě uvědomovala, že to asi bude 

lehčí soupeřka než Evča, ale přes 

oboustranné chyby to byl boj vel-

mi napínavý, hlavně ta druhá par-

tie byla na můj vkus v dané situaci 

až moc divoká. Takže doufat jsem 

začala po první vítězné partii s Luc-

kou a uvěřila jsem tomu, až když se 

mi Lucka vzdala i v té druhé.

KATEŘINA ČEDÍKOVÁ (2174) 
– LUCIE JÍNOVÁ (2131) 
Královská indická obrana [E81]

Děčín 2009

Komentuje: WIM Kateřina Čedíková

1.d4 Jf6 2.c4 g6‚ Nabídka remízy, 

ale ta nestačí.‘ 

3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0–0 6.Se3 

c5 V první semifi nálové partii 

s Hanou Kubíkovou hrála Lucie 

nejprve Jd7, načež bych králov-

ského jezdce mohla vyvinout 

přes h3 na f2. Tah c5 jsem sice 

mohla tušit, ale bohužel jsem se 

na něj nepřipravila. Vzpomínala 

jsem proto na některé své dřívěj-

ší partie. 6…Jbd7 7.Jge2 c5 8.d5 

a6 9.Dd2 Je5 10.Jg3 h5 11.Se2 h4 

12.Jf1 e6 13.a4 exd5 14.cxd5 Jh7 

Stupně vítězů MČR žen: zleva stříbrná Lucie Jínová, mistryně Kateřina Čedíková a bronzová 
Eva Kulovaná
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15.h3 f5 16.Jh2 Da5 17.0–0 Sd7 

18.f4 Jf7 19.exf5 Sxf5 20.Jf3 Vae8 

21.Sf2 Jf6 22.Sd3 Jxd5 23.Sxf5 

Jxc3 24.bxc3 Sxc3 25.Dd5 Sxa1? 

26.Sxg6 Sf6 27.Dh5 1–0 (Čedíko-

vá, K. (2168) - Berger, S. (2318), 

Pardubice 2003). 

7.Jge2 Jc6 Možné bylo také 7…

cxd4 a hrál by se Maróczy, do kte-

rého se dostávám černými, tak-

že by bylo zajímavé si ho zahrát 

opačnými barvami. Černá ale asi 

nechtěla hrát něco, kde jsou rela-

tivně vyhraněné plány obou stran, 

a šla do komplikovanější pozice, 

což bylo pro ni vzhledem ke stavu 

zapasu určitě jen dobře. 

8.d5 Na c5 jsem se neodvážila 

brát, neboť jsem očekávala sou-

peřčinu přípravu a také viděla, 

že ačkoliv je výsledná pozice bez 

dam, rozhodně má černá v pozici 

pěknou aktivní protihru; proto 8. 

d5. 8.dxc5 dxc5 9.Dxd8 (9.Sxc5 

Da5! a nyní Jc6, který je tu navíc, 

kryje mimo jiné pole b4 a e7, tudíž 

dáma může vyrazit na vandr, jako 

v partii Polugajevsky - Džindži-

chašvili, 1974.) 9…Vxd8 10.Sxc5 

přechází do variant po 7.dxc5, 

viz vybrané partie níže: po 7.dxc5 

hned vznikají i bez dam ostré po-

zice - např. 7…dxc5 8. Dxd8 Vxd8 

9. Sxc5 Jc6 10. Jd5 - to asi jako 

první zahrál Karpov v roce 1975 

s Barlem. V nynější době se spíše 

preferuje tah 10. Sa3, i když i zde 

mají černí dostatek aktivních 

možností - mezi příznivce tohoto 

systému za černé patří mimo jiné 

velmistři Gelfand a Nunn. Zde 

uvedu jen pár partií, které dopo-

ručuji pro porozumění tomuto 

systému: Beljavsky - Nunn, 1991, 

Lautier - Nunn, 1991 (tam se hrá-

lo po braní na c5 8. e5 Jfd7 9. f4 

f6 10. exf6 exf6 11. Se2 De8 atd.), 

Beljavsky - Gelfand, 1991, Kram-

nik - Širov, 1992 a Ehlvest - Gel-

fand, 1997. Z novějších partií do-

poručuji též slovem komentované 

partie L‘Ami - Stellwagen a Braun 

- Borbjerggaard, obě z roku 2005 

a dále Wang Yue - Nataf, 2004 

a Wang Yue – Radžabov, hrané 

v roce 2008. 

8…Je5 9.Jg3 h5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvl-'
6-+-zp-snp+&
5+-zpPsn-+p%
4-+P+P+-+$
3+-sN-vLPsN-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

10.Se2 Zde jsem vzpomínala 

na své předchozí partie, mimo 

jiné na uvedenou partii z posled-

ního kola v Pardubicích 2003, 

kde jsem díky výhře získala prv-

ní normu velmistryně - bohužel 

má paměť a hlavní herní síla se 

časem zhoršila, takže až dosud 

jsem nedokázala podobný výkon 

předvést.

10…h4 Tento tah se objevil v řadě 

partií, ale například Alexej Širov 

jej označuje v poznámkách ke své 

partii hrané černými s Christian-

senem v roce 1991 za pochybný. 

Tah h4 se pak objevuje až po malé 

rošádě bílého, kde se bílý jezdec 

vydá přes h1 na f2 atd. 

11.Jf1 e6 12.Jd2 exd5 13.cxd5 

a6 14.a4 h3 Nebo lépe 14…Sd7 

15.0–0 b5 16.axb5 axb5 17.Vxa8 

Dxa8 18.Sxb5, kde má černá 

kompenzaci. 

15.g3 Da5?! Tam ale dáma bude 

při snaze o postup b5 spíše pře-

kážet, i když má reakce asi nebyla 

moc přesná. 

16.0–0 Sd7 17.g4 S myšlenkou g5 

a f4 a chycením jezdce. Zajímavé 

bylo 17.Va3 Jh7 18.f4+. Černá to-

tiž musí uhnout dámou, aby moh-

la něco dále hrát. Pokud zpět, tra-

tí čas, pokud na b4, braní na b2 

nevychází pro Vb3. Ušetřila bych 

tím tah g4, který někdy může být 

oslabením, a mohla bych se sou-

středit na lov na dámu. I když ko-

řist unikne, udělám si alespoň pár 

užitečných tahů a na další akce 

na královském křídle se mohu 

vrhnout později.

Šachový 
magazín
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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
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www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč



26. ÚNORA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 9 13

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+l+pvl-'
6p+-zp-snp+&
5wq-zpPsn-+-%
4P+-+P+P+$
3+-sN-vLP+p#
2-zP-sNL+-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
17…g5?! 17…Db4 18.g5? (18.Va3 

c4. Nepoužívám často k rozborům 

šachové motory, ale myslím, že 

černý jezdec na e5 je zde zachrá-

něn a černá dáma by snad také 

měla vyváznout bez úhony.) 18…

Dxb2 (18…Jh7 19.f4 Dxb2 20.fxe5 

Dxc3–+) 19.gxf6 Dxc3 20.Sg5 a po-

zice by byla pro černou trochu 

nepohodlná. 

18.Sxg5 Db4 19.Dc2 Pokračo-

vání typu 19.Sxf6 Dd4+ 20.Kh1 

Sxf6 21.f4 Jg6 22.g5 Sg7 23.f5 Jh4 

24.f6 Sh8 25.Jf3 Jxf3 26.Sxf3 Dxd1 

27.Vaxd1 b5 se mi zdálo dost ne-

jasné a nechtěla jsem navíc měnit 

obránce černých polí. 

19…b5 20.Se3 20.a5 Dd4+ 21.Kh1 

b4 (21…c4 22.Vad1 Da7 (22…Jd3 

23.Sxd3 cxd3 24.Jb3 (24.Db3) 24…

dxc2 25.Vxd4 Jh7) ) 22.Jb3+-. 

20…bxa4 21.Jxa4 Vab8 22.b3 Jg6 

Šlo zkusit i trochu ostřejší 22…

Sxg4 23.fxg4 Jexg4 24.Sxg4 (24.

Sf2 Jxf2 25.Kxf2 Dd4+ 26.Kg3+-

) 24…Jxg4 25.Sf2? (25.Vae1 

Jxe3 26.Vxe3 Sd4 27.Dd3 (27.Jc4 

Sxe3+ 28.Jxe3 Dxb3 29.De2 Dxa4 

30.Dg4+ Kh8 31.Dh4+ Kg8 32.Jf5 

Vfd8 33.Jh6+ by mil byt mat) 27…

Sxe3+ 28.Dxe3 Dd4 29.Vf3 Dxe3+ 

30.Vxe3 f5 31.Vg3+ Kf7÷) 25…Jxf2 

26.Kxf2 Sxa1 27.Vxa1 Dd4+ –+. 

23.Sc4 Vbe8 24.Kh1 Jh4 25.Jb2 

Mé fi gurky byly bez souhry a jez-

dec na okraji šachovnice neužiteč-

ný, proto tento návrat. 

25…Jg2 26.Sf2 Sh6 27.Vad1 Db6 

28.Jd3 Dd8 

XABCDEFGHY
8-+-wqrtrk+(
7+-+l+p+-'
6p+-zp-sn-vl&
5+-zpP+-+-%
4-+L+P+P+$
3+P+N+P+p#
2-+QsN-vLnzP"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy
29.Jb1 Tento tah vypadá trochu 

zvláštně, ale jezdec mi na d2 pře-

kážel, navíc jsem pro jistotu chtěla 

dámou pokukovat po poli g2. 

29…Jh7 Možná šla zkusit oběť 

na e4 či g4, ale i bez pomocného 

„motůrku“ bych řekla, že fi gur 

k obraně svého krále mám dost. 

30.e5 Tah Jg5, stejně jako ostatní 

skoky tu a onde, se mi v časovce 

zdály hrozně nepříjemné, pro-

to jsem se rozhodla do toho také 

„praštit“. 

30…dxe5 Tah Jg5 by mi byl ales-

poň v časovce rozhodně protivněj-

ší, i když nyní jsme už měly málo 

času obě, takže na velké přemýšle-

ni nebyl čas. 

31.Jxc5 Sb5 32.d6 Šup dopředu, 

ať vytvořím nějakou hrozbu, nebo 

alespoň udělám na soupeřku „bu 

bu bu!“. 

32…Sxc4 

XABCDEFGHY
8-+-wqrtrk+(
7+-+-+p+n'
6p+-zP-+-vl&
5+-sN-zp-+-%
4-+l+-+P+$
3+P+-+P+p#
2-+Q+-vLnzP"
1+N+R+R+K!
xabcdefghy
33.Dxc4 Zde jsem ještě navíc ne-

domáčkla hodiny, takže mi po sou-

peřčině bleskové odpovědi čas ne-

přibyl a já se při následujícím tahu 

dívala, jak mi ubíhá 9, 8, 7 vteřin 

atd. Ještěže jsem měla alespoň 

trochu rozmyšleno Dd5, ale zby-

ly mi jen tři vteřiny a zapomněla 

jsem zapsat tři polotahy. Pak jsem 

si na to již dávala pozor a po par-

tii se omluvila soupeřce i panu 

rozhodčímu. 

33…Df6 34.Dd5 e4 34…Jf4 moh-

lo být dosti záludné. 35.De4 Jg5 

36.Df5 Dxf5 37.gxf5 Jxf3, ale vol-

ný d-pěšec a poněkud nešťastné 

postavení věže f8 by mi měli držet 

výhodu. 

35.Jxe4 Dxf3 36.Jg3 Dxd5 Po 36…

Dxg4 zabraňuje 37.Df5 všem mož-

ným hrozbám. 

37.Vxd5 Jf6 Ani po 37…Je3 38.Sxe3 

Sxe3 39.Jc3 by snad neměla mít 

bílá problém. 37…Se3 38.Jf5 Sxf2 

39.Je7+ Vxe7 (39…Kh8 40.Vxf2 

Vb8 41.Vf3±) 40.dxe7 Je3 41.Vd8 

Jxf1 42.Vxf8+ Jxf8 43.e8D+-. 

38.Vd4 Sf4 38…Je3 39.Sxe3 Sxe3 

40.Va4 Ve6 41.Jf5 také snad není 

špatné. Robert Cvek v duelu s Eduardem Medunou, přihlíží Vojta Plát.
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39.d7 Vd8 40.Jh5 Jxh5 41.gxh5 f6 

42.Vfd1 Vf7 43.V4d3 Sc7 44.Sg3 

A posvítím si nakonec i na jezdce 

na g2, ten měl teď alespoň uskočit 

na f4.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-vlP+r+-'
6p+-+-zp-+&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+-+$
3+P+R+-vLp#
2-+-+-+nzP"
1+N+R+-+K!
xabcdefghy
44…Sb6 44…Jf4 45.Sxf4 Sxf4 

46.Jc3 Vg7 47.Je4 (47.Jd5 Se5 

48.Jb4 Vg2 49.Vg1 Kf7 50.Vxg2 

hxg2+ 51.Kxg2 Vg8+ (51…

Ke6 52.Jc6 Vxd7 53.Vxd7 Kxd7 

54.Jxe5+ fxe5 55.Kf3+-) 52.Kf3 

Sc7 53.Jc6 Sd8 54.Vd6+-) 47…Vg2 

48.Vg1 Vxg1+ 49.Kxg1 Kf7. 

45.Ja3 Je3 45…f5 46.Jc4 f4 47.Jxb6 

fxg3 48.Vxg3+ Kf8 (48…Kh7 

49.Vxh3 Jf4 50.Vf3 Kh6 51.Vd6+ 

Kxh5 52.Jd5+-) 49.Vxh3 Jf4 50.Vh4 

a h6.

46.Jc4 Jxd1 46…Jxc4 47.bxc4 Kh7 

48.Vd5 a c5. 

47.Jxb6+- Jb2 48.Vd2 f5 49.Vxb2 

f4 50.Sh4 f3 51.Sxd8 f2 52.Vxf2 

Vxf2 53.Kg1 Vg2+ 54.Kf1 Vxh2 

55.Sc7 Vh1+ 56.Kf2 1–0

Své vystoupení v Děčíně mistryně 

republiky závěrem hodnotí takto: 

„Se svými partiemi jsem byla do-

cela spokojená. A v případě mých 

dvou proher mě nemrzely ani tak 

ty prohry samotné, jako spíše způ-

sob, jak k nim došlo. Já se někdy 

po partii na sebe tak zlobím, no to 

je hrůza,“ říká sebekriticky Katka 

Čedíková a pokračuje v hodnocení. 

„Třeba v partii s Hanou Kubíkovou 

jsem pozapomněla teorii, a přes-

tože mě v rozhodujícím okamžiku 

napadl správný tah, zahrála jsem 

místo něj šablonovité a5 a pak mé 

fi gury postrádaly souhru. Ve druhé 

vážné partii s Evou jsem zatáhla leh-

komyslně věží na v budoucnu snad 

volný sloupec; sice jsem šablonovitě 

přivedla fi guru více do hry, ale ne-

odpovídalo to dané situaci na ša-

chovnici. V takových případech 

bych si pak mohla hlavu ukroutit. 

V ostatních partiích mi vzniklé po-

zice docela vyhovovaly. Ta úplně 

poslední s Luckou byla hodně di-

voká; opravdu jsem nechtěla hrát 

třetí tie-break, proto jsem se do toho 

„zakousla“, přidalo se i to potřebné 

štěstí a povedlo se mi dovést partii 

do vítězného konce. Partie ostatních 

jsem moc nestíhala sledovat. Občas 

jsem se podívala na mužský turnaj, 

myslím, že tam byla sehrána spous-

ta velmi zajímavých partií.“

Spokojena byla mistryně také 

s organizací. Vyzdvihuje zejména 

krásné prostory děčínského zám-

ku, ve kterých se turnaj odehrával, 

a chválí i kvalitní ubytování a stra-

vu. „Také se prý velmi vydařil raut 

v sobotu na Valentýna s kultur-

ní náplní. Teď lituji, že jsem tam 

nešla, ale po prohře s Hanou Ku-

bíkovou jsem si chtěla prostě ‚za-

lézt‘. Venku bylo sychravo a navíc 

jsem musela hrát druhý den ráno 

partii o možnost zahrát si ještě tie-

break, takže jsem neměla na raut 

tu správnou náladu.“

Na závěr našeho ohlédnutí za ne-

dávno skončeným přeborem by-

chom rádi zmínili ještě jednu „kau-

zu“, o které se nejen na internetu 

často debatuje. Jde o záměnu mi-

strovství republiky za „putovní tá-

bor“, v jehož průběhu hráči kromě 

plné koncentrace na turnaj stíhají 

i víkendové odskočení si na zápas 

svého družstva. O tom, že se lehce 

kritizuje a že věci nejsou tak jed-

noduché, jak se na první letmý po-

hled zdají, hovoří velmistr Robert 

Cvek, jehož cesta na ligový zápas 

a s ní spojené předehrané partie 

je pravděpodobně nyní nejvíce 

„v kurzu“. 

„Když jsem jel na mistrovství repub-

liky, vůbec jsem netušil, jaké ‚zkouš-

ce‘ budu podroben,“ říká stříbrný 

medailista turnaje. „V té době se 

předpokládalo, že si zápas s Karvi-

nou zahrajeme někdy v březnu, tu-

díž žádný konfl ikt zájmů v podstatě 

nehrozil. V Děčíně jsem chtěl před-

vést dobrý výkon a skončit do první 

trojky, byť jsem měl obavu z možné 

únavy, neboť poslední měsíc jsem 

měl šachově velmi hektický. Někdy 

po třetím kole za mnou zašel Vigen 

Mirumjan s tím, že v neděli potře-

buje sehrát zápas v Pardubicích. 

Jinak hrozí, že klub bude pokuto-

ván kvůli neúčasti a jestli bychom 

nemohli předehrát nedělní partii. 

Samozřejmě jsem Vigenovi vyhověl. 

Je mimo jiné můj dobrý kamarád, 

kterého jsem dlouhé roky neviděl. 

A právě v tento moment se dozví-

dám od Petra Veličky, že našemu 

klubu z Poruby zamítli plánované 

odehrání důležitého zápasu s Kar-

vinou v březnovém termínu! Přitom 

se celou dobu zdálo, že bude komi-

sí naší žádosti s největší pravděpo-

dobností vyhověno. Mimochodem 

vysvětlení, proč nám to zamítli, bylo 

komické - prý jsme měli dát měsíc 

dopředu vědět. Připomínám, že 

Analýzy partií budily bezprostřední zájem.
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já jsem se dozvěděl tři týdny před 

MČR a Petr Velička dokonce jediný 

týden, že na něm vůbec budeme 

hrát… Skutečně se nechci více v této 

věci vrtat. Byl jsem nicméně posta-

ven před nepříjemnou volbu. Jet 

do Ostravy a zpátky? Bylo mi jasné, 

že to můj výkon negativně ovlivní. 

Ale nakonec jsem se rozhodl tak, jak 

jsem se rozhodl. Musím uvést, že 

každé rozhodnutí v této situaci by 

bylo špatné. Buď si odskočit z tur-

naje, anebo se vykašlat na klub, kde 

jsme výborná parta a známe se již 

dlouhé roky. Bydlel jsem v Ostravě 

skoro čtyři roky. Pravda je, že odjet 

z jakéhokoliv turnaje, natož pak 

z MČR, není dobré, ale rozhodl jsem 

se tak, jak jsem se rozhodl. Doufám, 

že již nikdy nebudu v podobné si-

tuaci. Ještě bych chtěl podotknout, 

že jsme s Petrem svým kamarádům 

v Ostravě pomohli a zápas jsme 

zaslouženě vyhráli. A poznámka 

na okraj. Moje partie s Vladimírem 

Tallou nebyla dohodnuta, normál-

ně se bojovalo. Soupeř mě přehrál 

a já jsem v nepříjemné a bezper-

spektivní pozici nabídl remízu. Ná-

sledná analýza mi dala za pravdu, 

že po Vfd1! čeká černého těžký 

boj o život. S Michalem Konopkou 

jsem raději na jistotu zahrál Sxc5 

(po bxc5 je nejasno), kdy je pozice 

jasná remíza a navíc s bodovým ná-

skokem jsem chtěl šetřit síly na zá-

věr. Přesto jsem závěr nezvládl, 

hlavně psychicky v partii s Tomem 

Studničkou.“ 

S termíny pro čtrnáctidenní turnaj je 

skutečně problém, zejména pokud 

chcete dopředu vytvořit podmínky 

pro kvalitní účast. Vzpomínám si, 

jak jsem v průběhu svého působení 

na svazu volal již na jaře, po skon-

čení domácí Extraligy, na němec-

ký Schachbund. Pokoušel jsem se 

zjistit termíny příštího ročníku je-

jich Bundesligy (ten aktuální snad 

ještě nebyl ani dohrán), abychom 

mohli s ročním předstihem naplá-

novat hlavní domácí turnaj a měli 

alespoň nějakou pravděpodobnost 

účasti domácí špičky. Pokud se už 

takový termín najde (podotýkám, 

že naši špičkoví šachisté nehrají 

jenom ve zmíněné Bundeslize), 

pak by mohla svazová komise najít 

tolik pružnosti, aby promptně za-

reagovala na aktuální situaci a ne-

stavěla hráče do obtížné a zejména 

neplánované situace, kterou si sami 

nezavinili. 

Václav Pech

BORIS GELFAND: 

DESET
POZORUHODNÝCH

PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-

běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou o krásný 

portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, 

si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné

Prostředí šampionátu si všichni účastníci pochvalovali.
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www.praguechess.cz

Letošní ročník nejvyšší domá-

cí soutěže družstev je skutečně 

vděčným objektem pro milov-

níky napínavých zápletek. Jeho 

hlavní protagonisté, obhájce ti-

tulu z Nového Boru a pražský 

oddíl Mahrla Praha, se pravidel-

ně střídají ve vedení soutěže a je 

pravděpodobné, že o majiteli le-

tošního titulu rozhodne až jejich 

vzájemný zápas v závěrečném 

kole soutěže.

Právě skončený extraligový víkend 

patřil celkům Turnova a zmíněné-

mu pražskému celku, který využil 

nedělního klopýtnutí novobor-

ských v zápase s třineckým áčkem. 

„Asi jsme je podcenili. Namlsali 

se po sobotním zápase a v ne-

děli jsme neodehráli běžný stan-

dard,“ komentuje výsledek zápasu 

na novoborském serveru kapitán 

úřadujícího mistra, velmistr Ma-

rek Vokáč. Výhry Viktora Láznič-

ky (2601) a Radka Kaloda (2393) 

kompenzovaly porážky na první 

a šesté šachovnici, kde byli úspěš-

ní třinečtí Alexander Mišta (2539) 

a Milan Walek (2344). Zatímco 

novoborským „moravský dvojboj“ 

nesedl podle jejich představ, Ma-

hrla se se soupeři ze stejné části 

republiky vypořádala mnohem 

lépe. Zazářil zejména David Nava-

ra (2646), který pokračuje ve své 

letošní excelentní sezoně a výhra-

mi nad velmistry Polákem (2553) 

a Babulou ( 2597) dosáhl letošního 

průběžného výsledku osm bodů 

z devíti odehraných partií. Druhou 

hvězdou víkendu byl v zelenočer-

ném dresu na šesté šachovnici vel-

mistr Ivanov (2489). I on se může 

pochlubit stoprocentní úspěšností, 

když na jeho formu nestačili mis-

tři Petr Bažant (2394) a Josef Juřek 

(2368).

V turnovských barvách, v letošní 

sezoně těžce zkoušených, se sto-

procentně dařilo velmistru Lubo-

míru Ftáčnikovi (2544) a IM To-

máši Kulhánkovi (2398). Také díky 

jejich výkonu se Turnovu podařilo 

defi nitivně uniknout ze spodních 

příček tabulky. Tam se naopak 

díky víkendu s nulovým bodovým 

ziskem udržela trojice třineckého 

béčka, Poštovní spořitelny a praž-

ských Bohemians. Třineckému 

družstvu A dala cenná remíza 

v Novém Boru extraligovou jistotu. 

Na konečné řešení extraligové ta-

jenky, zejména na boj o titul mezi 

Novým Borem a Mahrlou, souboj 

o bronz, který na dálku svedou 

prozatím třetí Grygov s Pardubice-

mi, si budou šachoví fanoušci mu-

set ještě měsíc počkat. Extraliga se 

dohrává 21. a 22. března. 

Václav Pech

EXTRALIGA ČR

BUDE SLAVIT MAHRLA PRAHA, NEBO NOVÝ BOR?

8. kolo
ŠK Zikuda Turnov 5:3 TŽ Třinec A

1. Novoborský ŠK 7,5:0,5 TŽ Třinec B

RC Sport Pardubice 4:4 BŠŠ Frýdek-Místek

Space „Poštovní 

spořitelna“

2:6 ŠK GEOFIN 

Ostrava

ŠK SK Zlín 2:6 ŠK Mahrla Praha

A64 VALOZ Grygov 5:3 TJ Bohemians Praha

9. kolo
TŽ Třinec B 1:7 ŠK Zikuda Turnov

TŽ Třinec A 4:4 1. Novoborský ŠK

ŠK GEOFIN Ostrava 3:5 RC Sport Pardubice

BŠŠ Frýdek-Místek 6:2 Space „Poštovní 

spořitelna“

TJ Bohemians Praha 2:6 ŠK SK Zlín

ŠK Mahrla Praha 5:3 A64 VALOZ Grygov

Pořadí po 9. kole
body skóre výhry

1. ŠK Mahrla Praha 24 49 34

2. 1. Novoborský ŠK 23 48,5 31

3. A64 VALOZ Grygov 19 41,5 23

4. RC Sport Pardubice 17 39 25

5. ŠK SK Zlín 15 37 22

6. BŠS Frýdek-Místek 13 38 21

7. ŠK GEOFIN Ostrava 12 39 24

8. ŠK Zikuda Turnov 12 37 18

9. TŽ Třinec A 10 34 17

10. TJ Bohemians Praha 9 29 15

11. Space „Poštovní spořitelna“ 3 23 14

12. TŽ Třinec B 1 17 5
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KALENDÁRIUM
16. 2. – 28. 2. 2009

Sofi e (Bulharsko). Zápas mezi 

světovým hráčem číslo jedna Ve-

selinem Topalovem a vítězem Svě-

tového poháru Gatou Kamskym 

o právo vyzvat mistra světa Višiho 

Ananda k boji o titul mistra světa. 

16. 2. – 27. 2. 2009 

Moskva (Rusko). Aerofl ot Open. 

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.

20. 2. – 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

28. 2. 2009

Dobrovice. Dobrovický rapid 

– Cukrovary a lihovary TTD a. s. 

open. 5. turnaj Grand Prix České 

republiky v rapid šachu. Švýcarský 

systém, 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 Čes-

ké republiky.

Petr Herejk 

tel.: 608964972

herejk@cstv.cz 

www.chess.cz 

28.2. – 7. 3. 2009

Cappelle La Grande (Francie). 

25. ročník mezinárodního turna-

je s tradičně kvalitní účastí. Švý-

carský systém, 9 kol. 

J.C. Templeur

tel.:33/254840835

sylvie.templeur@gmail.com 

www.cappelle-chess.fr 

5. 3. – 19. 3. 2009

Budva (Černá Hora). Mistrovství 

Evropy jednotlivců v šachu. Švý-

carský systém na 11 kol tempem 90 

minut na 40 tahů a 30 minut na do-

hrání partie s přídavkem 30 sekund 

za každý provedený tah. 

www.eurobudva2009.com 

7. 3. – 14. 3. 2009 

Kouty pod Desnou. Mistrovství 

České republiky mládeže. Turna-

je v kategoriích H10-H16 a D10-D16 

+ dva otevřené turnaje.

Zdeněk Fiala

chess.svetla@seznam.cz 

7. 3. – 17. 3. 2009

Budapešť (Maďarsko). First Sa-

turday. Další ze série uzavřených 

turnajů s možností splnění norem 

velmistra a mezinárodního mistra. 

Tempo hry 120 minut na partii 

s přídavkem třiceti sekund za kaž-

dý provedený tah.

Nagy László

tel:(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

7. 3. – 21. 3. 2009 

Petrohrad (Rusko). Mistrov-

ství Evropy žen. Švýcarský sys-

tém na 11 kol tempem 90 minut 

na 40 tahů a 30 minut na dohrá-

ní partie s přídavkem 30 sekund 

za každý provedený tah. 

Vladimir Bykov

tel.: +7 903 098 39 44

wiecc@yahoo.com

wiecc2009.com 

8. 3. 1942 

V New Yorku umírá třetí mistr 

světa v šachu a jeden z nejznáměj-

ších šachistů historie José Raul 

Capablanca.

9. 3. 1943

Robert Fischer  
Do roka a do dne 

po úmrtí třetího 

mistra světa se 

v Chicagu narodil 

v pořadí jedenác-

tý světový šampi-

on, Robert James 

Fischer.

14 .3. 1961

Akiba Rubinstein 
V belgickém An-

vers zemřel je-

den z nejlepších 

šachistů mezivá-

lečného období, 

velmistr Akiba 

Rubinstein.

15. 3. 1975

V den výročí zahájení hned pěti zá-

pasů o titul mistra světa mezi Laske-

rem a Steinitzem (1894), Capablan-

cou a Laskerem (1921), Botvinnikem 

a Bronštejnem (1951) a obou zápasů 

Botvinnika s Talem (1960 a 1961) se 

narodil exmistr světa FIDE a součas-

ná jednička na světovém ratingovém 

žebříčku Veselin Topalov.
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