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DOBROVICKÝ RAPID
Druhý ročník turnaje Dobrovický 

rapid, zařazeného do seriálu Grand 

Prix ČR v rapid šachu, vyhrál se zis-

kem 7,5 bodu IM Martin Petr (2418). 

Se stejným počtem bodů, ale hor-

ším pomocným hodnocením skon-

čil druhý Michal Novotný (2238) 

a bronz si domů za sedmibodový 

zisk odváží IM David Kaňovský 

(2408). Nejlepší ženou byla Lucie 

Jínová, nejlepším juniorem celko-

vý vítěz Martin Petr a titul nejlepší 

juniorky pak získala domácí Andrea 

Šoltýsová.

Do (k)análů Dobrovice se neslav-

ně zapsal Vladimír Mrňa, který byl 

pro nezkrocení své náklonnosti 

k alkoholu 7. kole z turnaje vylou-

čen. Na serveru Novoborského 

šachového klubu k tomuto inci-

dentu poznamenal organizátor 

dobrovického turnaje Petr Novot-

ný: „Vladimír Mrňa se u nás už 

neobjeví, ale nebude to jenom on. 

Na černé listině mám další dva. 

Moje doporučení ostatním pořada-

telům: nebrat ho do žádného turna-

je. Jinak budete pro něj potřebovat 

osobního asistenta, který mu najde 

stůl, kde má hrát, včera nebyl scho-

pen ani toho.“ 

O sobotní devítikolový turnaj, které-

ho se zúčastnilo 120 šachistů, byl vel-

ký zájem a pořadatelé museli z kapa-

citních důvodů i několik přihlášek 

odmítnout.

JINAK, ALE S KRAMNIKEM!
Prezident Mezi-

národní šachové 

federace FIDE 

Kirsan Iljumži-

nov rozhodl o nové podobě zápo-

lení o titul mistra světa v šachu. 

pokračování na straně 2
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1. LIGY

BOHEMIANS A PANÍ UKLÍZEČKA

KNIHA ROKU 2006

TAKTIKA 
V KONCOVKÁCH
Šachovou knihou roku 2006 

se podle čtenářů serveru 

www.chesscafe.com stala kni-

ha G. C. Van Perla - Endgame 

Tactics (Taktika koncovkách). 

V prvním kole 

voleb, do kte-

rého mohla být 

nominována 

jakákoli šacho-

vá kniha vyda-

ná v loňském 

roce, překva-

pivě uspěly knihy věnující se 

problematice koncovek: Secrets 

of Chess Endgame Strategy 

(Tajemství strategie šachových 

koncovek) od Steva Giddingse, 

50 Essential Chess Lessons (50 

základních šachových lekcí) 

Larse Bo Hansena a právě Van 

Perlova Endgame Tactics. V dru-

hém kole voleb vyhrála těsně 

Van Perlova taktika koncovek 

nad Giddingsovou strategií kon-

covek.

V minulých letech vyhrály 

knihy Learn from the Legends 

(Učte se od legend) od Michai-

la Marina (2005), Pal Benko: 

My Life, Games and Compo-

sitions (Pal Benko: Můj život, 

skladby a partie) od Pala Ben-

ka a Jeremy Silmana (2004) 

a Chess Strategy in Action 

(Šachová strategie v akci) od 

Johna Watsona (2003). 

Ve stínu velkých světových událostí 

se v tichosti blíží do fi niše domácí 

klubové soutěže. Před závěrečný-

mi třemi koly panuje v obou skupi-

nách 1. národních lig naprosto roz-

dílná situace. Ve skupině západ se 

na první příčce suverénně usadil 

tým pražských Bohemians v čele 

se dvěma účastníky letošního 

individuálního Mistrovství České 

republiky: velmistrem Markem 

Vokáčem a mezinárodním mistrem 

Jiřím Jirkou. V devíti odehraných 

kolech získali pražští šachisté devět 

vítězství, mají tak před ostatními 

soupeři již více než „sedmimílový 

náskok“ a jejich návrat do Extraligy 

je téměř jistotou. 

pokračování na straně 7

Vítězové Dobrovického rapidu. Zleva: 
IM D. Kaňovský, IM M. Petr a M. Novotný.

http://www.novoborsky-sk.cz
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Spojení šachu a umění je považo-

váno za nezpochybnitelné. Jed-

ním z nejslavnějších proroků této 

symbiózy je Marcel Duchamp, na 

nějž se odkazují i zakladatelé nové-

ho šachově uměleckého projektu 

Schaachkunst.

Krásné šachové kombinace u vyzna-

vačů královské hry vzbuzovaly 

a stále vzbuzují příjemné estetické 

zážitky, podobně jako umělecká 

díla malířů, sochařů a hudebníků. 

V létě roku 2005 se  Nizozemci Mar-

greet Weversová a Geert van Ton-

geren rozhodli spojit tato odvětví 

lidské činnosti do jednoho projektu, 

a vznikl tak ojedinělý experiment, 

projekt Schaakkunst (schaak = 

šachy a kunst = umění). 

Wewers a Tongeren oslovili něko-

lik umělců, kteří ve svých dílech 

často používají šachové motivy. 

Následně vznikla webová strán-

ka www.schaakkunst.nl, bohužel 

pouze v holandštině, na které je 

většina vystavených prací na prodej. 

Reálné (tedy ne virtuální interneto-

vé) výstavy mohli shlédnout diváci 

a přímí účastníci posledního přebo-

ru Holandska v Hilversumu a také 

letošního lednového superturnaje 

Corus 2007 ve Wijk aan Zee. 

V projektu Schaakkunst je dnes 

sdruženo čtrnáct nizozemských 

umělců, například Aad van den 

Bosch, Alie Kalverda a Anna Kool.

Další kompletní výstava projektu se 

otevírá v příštím týdnu v holandské 

vesničce Druten, ležící poblíž města 

Nijmegen. Jedním z hlavních mag-

netů bude nezvyklá bronzová šacho-

vá souprava Game of Religions (Hra 

náboženství), vytvořená v loňském 

roce výtvarnicí Aliou Kalverda jako 

protest proti válce v Iráku. 

ŠACHY V UMĚNÍ 

DUCHAMPŮV DUCH
pokračování ze strany 1

Důsledkem této změny je, že sou-

časný mistr světa Vladimir Kramnik 

získává právo na nový zápas o titul 

v případě, že se mu nepodaří vyhrát 

zářijové mistrovství světa v Mexi-

ku. Mexický turnaj bude zároveň 

i labutí písní pro podobný způsob 

rozhodování o titulu. Dodatečně 

zrušil Iljumžinov závěrečný turnaj 

o mistra světa, který si všichni FIDE 

činovníci z Elisty ještě před rokem 

nemohli vynachválit. Roli turnaje 

kandidátů bude do budoucna plnit 

současný Světový pohár, který se 

bude hrát v každém lichém roce 

a jeho vítěz pak bude mít právo 

vyzvat v roce následujícím mistra 

světa k zápasu o jeho titul.

Jízdní řád je tedy nastaven takto: 

pokud Kramnik nevyhraje zářijový 

turnaj mistrovství  světa v Mexiku, 

utká se v první polovině roku 2008 

o titul mistra světa proti jeho vítězi. 

Pokud Kramnik v Mexiku vyhraje, 

bude jej moci vyzvat k obhajobě 

bývalý mistr světa Veselin Topalov.

Mistr světa vzniklý z tohoto zápa-

su se pak koncem roku 2008 utká 

s vítězem světového poháru 2007, 

který se bude konat v ruském 

Chanty-Mansijsku. Vítěz tohoto 

zápasu bude prohlášen za mistra 

světa a jeho soupeře pro rok 2010 

určí Světový pohár v roce 2009.

CAPPELLE LA GRANDE
Ve francouzském Cappelle la Gran-

de byl zahájen tradiční, již 23.ročník 

otevřeného turnaje, kterého se letos 

účastní více než 600 milovníků krá-

lovské hry. Mezi nimi je osmdesát 

sedm velmistrů. V turnaji hraném 

od 3. do 10. března je nejvýše nasa-

zen velmistr Vugar Gašimov (2658) 

a v první pětce turnaje jej doplňují 

Wang Li (2644), Spraggett (2633), 

Mirošničenko (2632) a Ni Hua 

(2632). Na turnaji je přítomna i sil-

ná výprava za Slovenska čítající vel-

mistry Plachetku a Repkovou a mis-

try FIDE Martina Jurčíka a Karola 

Rückschlosse.



7. BŘEZNA 2007 ČÍSLO 10 3

Jeden z tradičně nejlépe obsaze-

ných turnajů roku opustil hosti-

telskou zemi jeho první poloviny 

a z mexického městečka More-

lia se  přesunul na tradiční místo 

konání festivalu, čtyřhvězdičkové-

ho hotelu Al Anibal ve španělském 

Linares. Stěhování to bylo radost-

né zejména pro vedoucího hráče 

tabulky a papírově nejslabšího 

účastníka turnaje Nora Magnuse 

Carlsena. 

Loučení s první polovinou turna-

je přineslo zajímavou kombinační 

partii mezi dvěma hráči uzavírají-

cími průběžné pořadí.  

TOPALOV (2783)—
—MOROZEVIČ (2741) 
Oba hráči jsou známí bojovníci, 

a tak se očekávalo, že na šachov-

nici bude horko a to se i potvrdilo. 

Pozice na diagramu vznikla z ostré 

varianty francouzské obrany a již 

na první pohled je patrné, že ani 

jeden monarcha se ve svém budo-

áru, pokud lze o něčem takovém 

vůbec mluvit, necítí nijak zvlášť 

bezpečně. 

XABCDEFGHY
8r+l+k+r+(
7+p+n+-+-'
6pwqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-vl-zP-+psN$
3+-sN-vL-zP-#
2PzP-+-+K+"
1tR-wQ-+L+R!
xabcdefghy
19…Jcxe5?! Morozevič nebojác-

ně volí zajímavé pokračování, ale 

o jeho korektnosti by se přece 

jenom dalo s úspěchem pochy-

bovat. Bílé fi gury jsou vyvinu-

ty lépe a po otevření pozice by 

mohl černému, kromě delikátního 

postavení vlastního krále v centru 

šachovnice vadit i nepříliš čerstvě 

vypadající francouzský fi gurový 

závin na dámském křídle. Kouzlit 

bez střelce c8 a věže a8 bude veli-

ce těžké. 

20.dxe5 d4 21.Ja4 Nešlo prvoplá-

nově napadající 21.Sf2 pro záludný 

šach 21…Dc6+. 

21…Da5 22.Dc4 Jediný, ale plně 

dostatečný tah. Špatné je 22.Sxd4? 

Dd5+ 23.Kh2 Dxd4.

22…Jxe5 23.Dxd4 Jf3 Za úvahu 

stál pokus o rozlomení závinu 

tahem 23…Sd7 s úmyslem zapojit 

bělopolného střelce do hry na pro-

klatě nebezpečné diagonále h1–a8. 

Jenže ani to černému nic dobrého 

nepřinese. Po 24.Jb6! Sc6+ 25.Kg1 

Vd8 26.Df4 (26.Jc4!?) 26…Sxh1 

27.Kxh1± má bílý dvě fi gury za 

věž.  

24.Jxf3 Pokrývačské 24.Dd1?! sice 

udrží bílém fi guru navíc, ale po 24…

Sd7! s dalším Sc6 se černé fi gury 

nebezpečně rozehrávají a ani mate-

riální převaha by nemusela hrát pro 

ohodnocení pozice kardinální roli. 

Zejména pak v praktické partii… 

24…gxf3+ 25.Kf2 Dxa4 

XABCDEFGHY
8r+l+k+r+(
7+p+-+-+-'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4qvl-wQ-+-+$
3+-+-vLpzP-#
2PzP-+-mK-+"
1tR-+-+L+R!
xabcdefghy
26.Sd3? Topalov nenachází oka-

mžitou výhru. Po 26.Sd2! získá-

vá díky vazbě po 4.řadě fi guru, 

za kterou černý nemá zhola nic: 

26…a5 27.a3 Sd7 28.b3! (dobré je 

ale i 28.axb4 Dxa1 29.Dxd7+ Kxd7 

30.Sb5+ Kc7 31.Vxa1+-) 28…Dxb3 

29.axb4 Dc2 30.Vh8+- a soupeři 

by se mohli jít opalovat na žhavé 

mexické slunce.  

26…Dd7! Hezká obrana. 

27.De4?! Další pochybení. Topalov 

se v poslední době pokouší hrát 

poměrně rychle a dostává tím své 

soupeře do časových nevýhod, ale 

občas to bývá i na úkor kvality hry. 

Po lepším 27.Vh8 Dxd4 28.Vxg8+ 

Kf7 29.Sxd4 Kxg8 30.Vh1 drží bílý 

stále velkou výhodu. 

27…Sd6?! I ruský velmistr odpoví-

dá nepřesností. Tlak na g3 je jistě 

správným řešením, ale lépe zde bylo 

méně viditelné 27…Dg7!, za což 

ovšem komentátor nevděčí vlast-

ní šedé kůře mozkové, ale svému 

„dvojjadernému miláškovi“. Dvojí 

úder na pěšce g3 a b2 je neskutečně 

protivný a dává černému nečekaně 

dostatečnou protihru:

a) 28.Dxf3 Vf8 29.Sf4 Dxb2+

b) 28.Sf4 Dxb2+ 29.Kxf3 Sc5 (29…

Sd7!?)

c) 28.Vag1 Dxb2+ 29.Kxf3 Sd6 

30.Vh6 Vf8+ (30…Sd7 31.Vxe6+) 

28.Vag1 Dg7 Při tomto pořadí tahů 

již Topalov nemusí pěšce b2 bránit  

a může zahrát 29.Sd4!? 

29.Vh6  29…Dxb2+ 30.Kxf3 Vf8+ 

31.Sf4 De5 32.Dg6+ Po výměně 

dam by se partie vyrovnala a nej-

pravděpodobnějším výsledkem by 

byla dělba bodu. Bulharský velmis-

tr ale remízy zadarmo nedává… 

MORELIA / LINARES

ANAND DO TRHÁKU

GM Alexander Morozevič
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32…Kd8 33.Kg2 Db2+ 34.Kh1 

Sxf4 35.gxf4 Sd7 36.Se4 Kc7? Chy-

ba způsobená nedostatkem času. 

Správné bylo 36…Dd4! a není 

vidět, jak by mohl bílý svoji pozici 

zesílit. Po 37.Vc1 Sc6 38.Sxc6 bxc6 

39.Vxc6 Vb8 by mohl v supero-

stré pozici zaplakat i ten světlejší 

z obou králů.  37.Vb1!+- Df2 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+pmkl+-+-'
6p+-+p+QtR&
5+-+-+-+-%
4-+-+LzP-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-wq-+"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy
38.Vxb7+? těsně před čtyřicátým 

tahem přehlíží bílý smrtící 38.Dg7! 

vedoucí k rychlému matu.

38…Kc8 39.Vb1? V tak složité 

pozici, navíc za nedostatku času, 

je těžké kteréhokoli z hráčů kritizo-

vat. Mnohem přesnější bylo 39.Sg2! 

De1+ 40.Kh2 Dd2 41.De4 a bílý si 

uchovává velké šance na výhru.  

39…Va7 40.f5 

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-+(
7tr-+l+-+-'
6p+-+p+QtR&
5+-+-+P+-%
4-+-+L+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-wq-+"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy
40…Vc7? Poslední a rozhodující 

chyba v dramatické partii. Alexan-

der prošel kolem remízy, kterou by 

vybojoval pomocí 40…Df4! a nelze 

41.fxe6, protože odpověď černého 

41…Se8 je spojena se závažnými pro-

blémy. Nešlo pochopitelně 40…exf5?? 

pro k matu vedoucí 41.Dd6!+-.

41.fxe6+- Se8 42.Dg5 Ještě přes-

nější bylo 42.Dg4! Df4 (42…Vf4 

43.Dh3 Vxe4 44.e7+ Vd7 (44…Sd7 

45.Vh8+) 45.Vc6#) 43.Dxf4 Vxf4 

44.Vh8+-. 

42…Dd4 43.Sg2 Vf4 44.e7 Vc5 

45.Dg3 Vc3 46.De1 Ve3 47.Da5 

Sb5 48.Vc1+ 1–0

S druhou polovinou bojů bylo spo-

jeno několik očekávání. Očekávalo 

se, že se vystupňuje forma světové 

ratingové jedničky Topalova, kte-

rý si za svoje loňské grandiózní 

vystoupení v Linares vysloužil pře-

zdívku „hurikán Veselin“ a také se 

očekávalo zlepšené fungování ofi -

ciální internetové stránky turnaje. 

Ani jedno z očekávání se prozatím 

nenaplnilo. Topalov v prvním kole 

remizoval černými s Anandem, ve 

druhém se bílými ocitl na pokra-

ji porážky s Ivančukem a ofi ciál-

ní stránky turnaje jsou bohužel 

nefunkční úplně. Přenosy partií 

fungují se značným zpožděním, 

a když už se pozice objeví, není ješ-

tě zcela jasné kdo s kým a na kte-

rém obrázku vlastně hraje. Pořada-

telé to svádějí na nepřetržité útoky 

hackerů, ale jak píše Jurij Vasiljev 

na serveru chesspro.ru: „Šachy pře-

ce nejsou Pentagon!“ 

Na aklimatizaci z vysokohorského 

prostředí měli hráči všehovšudy 

čtyři dny a to bylo vidět i na partiích 

osmého kola. Kromě souboje vedou-

cího Carlsena s posledním Moro-

zevičem a partie Léka s Ivančukem 

hráči mnoho tahů neudělali. V devá-

tém kole už ale bylo všechno jinak. 

Kromě vedoucího Carlsena, který 

bůhvíproč zopakoval mrtvě remí-

zovou variantu, kterou již na turnaji 

odehráli Topalov a Lékó (na Carlse-

nově blogu jeho otec vysvětluje, že 

byl Magnus překvapen Aronjanovou 

volbou zahájení a přes velké úsilí 

nebyl nad šachovnicí schopen nají 

dobrou cestu, jak z varianty odbo-

čit), se hrálo všude a diváci museli 

být spokojeni. Svoji první výhru 

zaznamenal na turnaji sympatický 

Rus Alexander Morozevič:

MOROZEVIČ (2741)—LÉKÓ (2749) 
XABCDEFGHY
8r+-+-vl-mk(
7zp-+-+r+-'
6-zp-+-+qzp&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+N+-tR$
3+-+-+-zP-#
2PzP-vLQ+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Morozevič, kterému se do tohoto 

kola na turnaji nijak zvlášť nedařilo, 

obětoval tradičně pevnému  Lékovi 

již v zahájení kvalitu za narušení 

postavení černého krále. V pozici na 

diagramu se mu podařilo královské 

křídlo skutečně otevřít a získat zde 

i poměrně nebezpečné hrozby. Více 

než plnohodnotnou kompenzaci ale 

zatím nemá. 

33.Jg5 Vf5?! Lépe bylo střízlivější 

33…Vf6 nebo dokonce i Ve7 s tím, 

že by černý po následném skoku 

bílého jezdce na e6 vrátil vybo-

jované hmotné statky s poměr-

ně dobrou pozicí. Lékó měl ale 

s posledním hráčem tabulky prav-

děpodobně vyšší ambice. 

6. KOLO
 Carlsen  ½:½  Lékó

 Morozevič  ½:½  Svidler

 Aronjan  ½:½  Topalov

 Anand  ½:½  Ivančuk

7. KOLO
 Lékó   0:1   Anand

 Ivančuk  1:0   Aronjan

 Topalov  1:0   Morozevič

 Svidler  ½:½   Carlsen

8. KOLO
 Lékó  ½:½   Ivančuk

 Anand  ½:½   Topalov

 Aronjan  ½:½   Svidler

 Morozevič  ½:½   Carlsen

9. KOLO
 Morozevič  1:0   Lékó

 Carlsen  ½:½   Aronjan

 Svidler  ½:½   Anand

 Topalov  ½:½   Ivančuk

10. KOLO
 Lékó  ½:½   Topalov

 Ivančuk  ½:½   Svidler

 Anand  1:0   Carlsen

 Aronjan  ½:½   Morozevič



7. BŘEZNA 2007 ČÍSLO 10 5

34.Je6 h5 Díky přímé hrozbě bodu 

h6 prakticky vynuceno. 

35.Sg5 Bílý okamžitě využívá 

uvolněných polí pro své fi gury. 

Matně jsem si při přehrání vzpo-

mněl na odborný termín používa-

ný armádou pro jedno z nebezpe-

čí ohrožení hranice: prosakování. 

Bílé fi gury zde postupně prosakují 

do černého hradu a co hůře, přímo 

do blízkosti soupeřova krále. 

35…Kg8  I po 35…Sg7 36.Vxh5+ 

Kg8 37.g4 má výhodu bílý. 

36.Vxh5 Ve8? Přijatelně vrátit kva-

litu již nebude černému dopřáno. 

Nutné bylo získat čas tahem 36…

Sg7 a po 37.g4 Vf7 38.Sh4 e4 je to 

na g5 už bez vazby! 39.Vg5 Dh6 

40.Sg3 Ve8 a když 41.Dxe4 má 

černý odpověď 41…Dxg5 42.Jxg5 

Vxe4 43.Jxe4 Sxb2 (IM Notkin)  

37.g4! Vf7 [37…Vf4 38.Sxf4 exf4 

39.Vf5+-]  

38.Sh4 Uvolňuje věži pole g5. 

38…Sg7 39.Vg5 Dh6  

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+rvl-'
6-zp-+N+-wq&
5+-zpPzp-tR-%
4-+P+-+PvL$
3+-+-+-+-#
2PzP-+Q+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
40.Dxe5! A přesně k tomuto by se 

bílý v předchozí variantě nedostal. 

Černá pozice je mizerná a záchra-

nu bude Lékó hledat marně. 

40…Kh8 Černý se pokouší své 

fi gury alespoň nějak uvolnit ze 

smrtících vazeb a nutného vzájem-

ného krytí. 40…Dh7 vedlo k napro-

sté ztrátě pohyblivosti například 

tahem 41.Sf2.

41.Vxg7! Dd2+ Braní nepřichá-

zí do úvahy: 41…Vxg7 42.Sf6 

Dd2+ 43.Kh3 Dd3+ 44.Kh4 Dh7+ 

45.Dh5+-; 41…Dxg7 42.Dxg7+ 

Vxg7 43.Sf6+-, a tak se černý snaží 

spasit alespoň šachováním. 

42.Kh3 Dd3+ 43.Sg3 Šachování 

skončilo velice časně a teď nezbý-

vá než se s partií rozloučit.

43…Vxe6 44.dxe6 Vxg7 45.e7 

Dh7+ 46.Kg2 1–0

Blízko k výhře byl zatím nepříliš 

výrazný Peter Svidler. Proti Anan-

dově ruské se mu sice nepodařilo 

ze zahájení získat nic hmatatel-

ného, ale dramatičnosti partie 

pomohlo jedno přehlédnutí indic-

kého velmistra:  

SVIDLER (2728)—ANAND (2779)
XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-zp-vl-zpp'
6p+p+-zp-+&
5tR-+-+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-zP-+-vLP#
2-+N+lzPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
26…c5? Pravděpodobně hráno 

s myšlenkou na odchycení bílé 

věže po dxc5, c7-c6 a Sd8, ale celá 

věc má háček, který unikl i Anan-

dovi. K dobré hře vedlo 26…Vb8 

27.Sxc7 Vb3 a černý nemá nejmen-

ší starosti. 

27.dxc5 Kf7 Pravděpodobně 

zamýšlené 27…c6? totiž vázne 

na  28.Ve1! Sd8 29.Vxa6! Sxa6 

30.Vxe8+ Kf7 31.Ve3. 

28.c6 Hodně dobré je i mistrem 

Devjatkinem navrhované 28.Jd4 

Sc4 29.Jc6 s omezením působnosti 

černých věží. 

28…Ved8 29.Je3± Černý zůstal 

bez pěšce, slabými pěšci dámské-

ho křídla a nepohyblivou věží c8. 

O výhodě bílého není pochyb. Ale 

bohužel pro ruského šachistu při-

jde ještě jedno přehlédnutí… 

29…Vd2 30.Vb1 Sd6 31.Sxd6 

Vxd6

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-zp-+kzpp'
6p+Ptr-zp-+&
5tR-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-sN-+P#
2-+-+lzPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
32.Jf5? Na první pohled jasný tah. 

Na c6 přece vzít nejde pro vidličku 

na d4… Výhodu bílého upevňova-

lo 32.Vc5!±.  

32…Vxc6 33.Jd4 Vb6! A ejhle… 

Ono to šlo… Vidlička se nekoná 

a pozice se vyrovnává. Po partii 

Svidler nijak neskrýval svoje rozla-

dění nad výsledkem partie, ve kte-

ré sahal po bodu. 

34.Ve1 Sd3 35.Vc5 Vd6 36.Ve3 

Sb1 37.Jc6 Ve8 38.Jd4 Vc8 39.Ve2 

Sd3 40.Ve1 Vd7 41.f3 remíza

Ze své chyby se ale Anand rych-

le vzpamatoval a v desátém kole 

vynikající hrou nedal svému kole-

govi v čela tabulky Magnusovi 

Carlsenovi nejmenší šanci a ujal se 

vedení v turnaji. 

Václav Pech

foto: Břetislav Modr

Pořadí po 10. kole

 1. GM Anand, Viši 6,5b

 2-3. GM Ivančuk, Vasilij 5,5b

  GM Carlsen, Magnus 5,5b

 4-5. GM Aronjan, Levon 5b

  GM Svidler, Peter 5b

 6-7. GM Topalov, Veselin 4,5b

  GM Lékó, Péter 4,5b

 8.  GM Morozevič, Alexander 4b

GM Viši Anand
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místo, kde se nápady mohou rozvíjet
V České republice vzniklo Centrum moderních technologií v jediné škole svého druhu 

ve střední a východní Evropě. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí na vlastní oči 

přesvědčit o tom, jak moderní technologie prakticky pomáhají při výuce dětí a učitelů. 

Microsoft umožňuje lidem využít svůj potenciál a realizovat sny. 

Více informací najdete na www.microsoft.com/cze/inspirace

watering_Sach_210x295.indd 1 2/5/07 11:16:36 AM
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pokračování ze strany 1

Poměrně jasno je zde i o týmech, 

které soutěž opustí. S velkou prav-

děpodobností zůstanou dva černí 

sestupoví Petrové v rukou vyše-

hradského béčka, které doma 

podlehlo béčku Nového Boru, 

a také Domu armády Praha, oddí-

lu s ohromnou tradicí a historií 

a o to smutnější současností. Klid-

ní naopak mohou být po neděl-

ním kole v Plzni a pravděpodob-

ně i v Polabinách. Polabiny sice 

podlehly Pankráci, ale čtyřbodový 

náskok na Vyšehrad vypadá pro-

pastně. Šachisté z Polabin potka-

jí v posledních dvou kolech své 

krajany z Hradce Králové, kteří 

se již nemohou opíjet postupový-

mi ambicemi, a soutěž ukončí se 

„středotabulkovými“ Vršovicemi. 

Vyšehrad může doufat ve vítězství 

s pravděpodobně již zachráněnou 

Plzní, ale v posledním kole pak 

musí ještě porazit prozatím bron-

zovou Pankrác a ani to mu ještě 

nemusí stačit. 

1.liga západ – pořadí po 9. kole:

 1. Bohemians Praha 9 0 0 27

 2. TJ Slavia Hradec Králové 7 0 2 21

 3. TJ Pankrác 5 2 2 17

 4. 1. Novoborský ŠK B 5 1 3 16

 5. ŠK ČSOB 4 3 2 15

 6. Holdia DP Praha 3 4 2 13

 7. TJ ŠO Chrudim 4 1 4 13

 8. Sokol Vršovice 4 0 5 12

 9. Sokol Plzeň I B 2 2 5 8

 10. 2222 ŠK Polabiny 1 4 4 7

 11. ŠK Sokol Vyšehrad B 1 0 8 3

 12. ŠK Dům armády Praha 0 1 8 1

O co je situace v západní skupině 

soutěže jasnější, o to je napínavěj-

ší souboj o postup i o udržení v je-

jí východní skupině. Navíc zde do 

rozhodujících bojů zasahují i čis-

tě nešachové příčiny. V sedmém 

kole musel být totiž nejprve pře-

rušen a následně i ukončen zápas 

mezi zachraňující se Porubou a na 

postup pomýšlející Litovlí, když 

byli šachisté obou týmů rozehnáni 

od partií aktivní uklízečkou. Celý 

incident je popsán na webu Jiho-

moravského šachového svazu 

(http://www.chess.cz/kraje/jmss/):  

„Zápas rozhodla za stavu 3:2 pro 

domácí místní uklízečka, kterou 

se sice podařilo po první časové 

kontrole ještě uklidnit, ale po pár 

minutách se už rozhodla na niko-

ho a na nic nečekat a jala se prová-

dět tolik potřebný úklid. Při kom-

binaci stolo-židlových zvukových 

efektů protestovali především 

hostující Hanáci, po čemž roz-

hodčí zápasu a současně i vedou-

cí soutěže 1. liga východ Jaroslav 

Kořínek vyzval domácí k nápravě, 

příp. k zajištění náhradní místnos-

ti pro regulérní dohrání zápasu. 

V ten moment však hlavní hrdin-

ka tohoto jistě pozoruhodného 

příběhu projevila i talent nekom-

promisního speakera, po čemž 

neudržel nervy na uzdě rozhodčí 

Kořínek a předčasně zápas ukon-

čil. Mezitím se kapitánovi domá-

cích Petru Dostálovi sice podařilo 

zajistit náhradní místnost vzdále-

nou pouze 10 minut pěšky, vzhle-

dem k ukončení zápasu rozhod-

čím však Litovel trvala na svém 

a zápas tedy skončil na stole STK.“

Nehledě na zmíněný incident 

bojují i po devátém kole o postup 

do extraligy reálně tři týmy. Na 

první místo se výhrou s přímým 

konkurentem na postup, týmem 

Třince, vyhoupla Litovel vče-

le s trojicí extraligových cizinců 

Antoniewskim, Sergejevem a Bere-

zjukem. Dařilo se i brněnskému 

Durasu, který vítězstvím s pře-

kvapením soutěže, nebezpečným 

nováčkem z Jihlavy, poskočil na 

dohled a dostřel vedoucímu týmu. 

Gordic nastoupil bez své jedničky 

velmistra Háby, ale zdárně jej na 

první šachovnici zastoupil Viktor 

Žigo, když udržel remízu s novo-

pečeným přeborníkem republi-

ky Tomášem Polákem. Na ostat-

ních šachovnicích však brněnští 

nezaváhali a jejich vítězství bylo 

zcela jasnou záležitostí. 

Z týmů ohrožených sestupem 

bodovala naplno jen Poruba. 

Proti béčku brněnské Lokomo-

tivy nastoupila bez první trojice 

soupisky, velmistrů Orala, Velič-

ky a IM Petríka, ale i tak působí 

výsledek přesvědčivě. Pokud se 

ostravským podaří do posledních 

kol pacifi kovat snaživou uklízeč-

ku, podle jiné verze se jednalo 

o ředitelku DDM, neměli by mít 

se záchranou problémy. Ty by 

ale mohlo mít poražené Brno. 

Ve zbylých dvou kolech ho čeká 

v klidném středu tabulky hrající 

Staré Město a v posledním kole 

o postupu uvažující Třinec. Nej-

vážnějším kandidátem na sestup 

je Slávia Kroměříž. Těsné prohře 

se Starým Městem nezabránila 

ani přítomnost nepříliš často hra-

jícího lídra IM Lanče, ani stabilní 

výborná forma na šesté šachovnici 

hrajícího Jindřicha Pavelky. Navíc 

ani vylosování slávistům nepřeje. 

V posledních dvou kolech je čeká 

třetí Třinec a pátá Jihlava. Starosti 

s udržením bude mít i Ořechov.

Předposlední kolo obou soutěží se 

hraje 18. března a bude ukonče-

na „aprílovým“ 11. kolem, kdy se 

pravděpodobně rozhodne v duelu 

Litovel – Duras Brno i o postupu-

jícím týmu.

1. liga východ – pořadí po 9. kole:

 1. Tatran Litovel A 7 2 0 23

 2. ŠK Duras Brno A 7 1 1 22

 3. TŽ Třinec B 7 0 2 21

 4. Mittal Ostrava A 5 1 3 16

 5. ŠK Gordic Jihlava A 5 0 4 15

 6. ŠK Stonava A 4 1 4 13

 7. ŠK Staré Město 1923 4 0 5 12

 8. ŠK Staré Město 3 1 5 10

 9. Slavoj Poruba A 2 2 5 8

 10. Lokomotiva Brno B 2 0 7 6

 11. Orel Ořechov A 1 2 6 5

 12. Slavia Kroměříž A 0 4 5 4

Václav Pech

1. LIGY

BOHEMIANS A PANÍ UKLÍZEČKA

http://www.chess.cz/kraje/jmss/
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TOMÁŠ POLÁK (2500)—
—PAVEL ŠIMÁČEK (2501) 
[D35]

1.liga-východ 2007

ŠK Duras Brno A—ŤŽ Třinec B

Komentuje: IM Pavel Šimáček

Jak je štěstěna vrtkavá, se ukáza-

lo v mé partii s vítězem mistrov-

ství České republiky, a to pouhé 

dva dny po skončení přeboru, pro 

Tomáše tak úspěšného a pro mě 

asi ještě více neúspěšného… 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 Vůbec 

jsem neměl chuť opakovat naši 

partii z druhého kola (3…c5), ve 

které jsem se už po zahájení dostal 

do pozice s čistým pěšcem méně. 

4.Sg5 Jbd7 5.e3 c6 6.cxd5 exd5 

7.Sd3 Sd6 Jinou možností je 7…Se7 

8.Dc2 0-0s malou výhodou bílého. 

8.Dc2 Jf8 9.Jf3 Jg6 10.h4 Se6? Přes-

ně to, čeho jsem se před partií nejvíc 

obával, se opět naplnilo. Dostal jsem 

se do pozice, kterou můj soupeř znal 

a sebevědomě natahal, zatímco já ji 

viděl poprvé. Moje reakce rozhodně 

není hodná pokračovatelů, správný 

postup 10…h6 11.Sxg6 hxg5 12.Jxg5 

fxg6 13.Dxg6+ Kd7 jsem sice viděl, 

ale po výkonu v Praze jsem viděl 

duchy všude.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvllsnn+&
5+-+p+-vL-%
4-+-zP-+-zP$
3+-sNLzPN+-#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
11.h5 Jf8 12.h6 g6 13.0–0–0 To urči-

tě není špatný tah, ale osobně bych 

preferoval ještě vložit 13.Db3 Vb8. 

13…J8d7 Po třinácti tazích stojí bílý 

zřetelně lépe, má náskok ve vývi-

nu a černý má oslabené královské 

křídlo. Zvlášť pak manévr černé-

ho jezdce Jb8-d7-f8-g6-f8-d7 je jak 

z kapitoly „Proč netahat v zahájení 

jednou fi gurou vícekrát“ z učebnice 

pro začátečníky. Přesto není jedno-

duché černou pozicí otřást. 

14.Kb1 Da5 15.Vc1 0–0 16.Sf4! Sb4 

Dlouho jsem se rozhodoval mezi 

tahem v partii a variantou 16…Sxf4 

17.exf4 Je4 (17…Sg4 18.Je5 Db4!? 

19.f3 Se6 20.Je2±) 18.Sxe4 dxe4 

19.Jg5 Vfe8 20.Vhe1 Jf6 21.Jxe6 

Vxe6 22.Jxe4 s pěšcem méně, ale 

obrany schopnou pozicí, nakonec 

ve mně zvítězila lakota. 

17.Jg5 Vfe8 18.f3 c5 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+n+p+p'
6-+-+lsnpzP&
5wq-zpp+-sN-%
4-vl-zP-vL-+$
3+-sNLzPP+-#
2PzPQ+-+P+"
1+KtR-+-+R!
xabcdefghy
Tady jsem nabídnul remízu, pro-

tože jsem měl dojem, ze už jsem 

z nejhoršího venku a navíc zápas 

se začal jednoznačně vyvíjet v náš 

prospěch. Z posledních tří šachov-

nic se na mě už usmívalo dva a půl 

bodu a ani další partie nenaznačo-

valy nějaký zvrat. Fakticky jsem 

stál z celého družstva nejhůř. Moje 

nabídka rozhodně neměla soupeře 

ani urazit ani pohoršit, jen jsem si 

chtěl vyjasnit naše vzájemné ambi-

ce po náročném dvoutýdenním tur-

naji. Pravdou je, ze bílý stojí lépe. 

19.a3 Sxc3 20.Dxc3 Dxc3 21.bxc3 

Vac8 22.e4?! Doposud hrál Tomáš 

výborně, aspoň já jsem žádný kaz na 

kráse neobjevil. Teď se ale asi nechal 

příliš vyprovokovat a chtěl začít sklí-

zet ovoce ještě na jaře. Mnohem 

víc se mi líbí trpělivé 22.Vhe1 a čer-

ný nemá jak svou pozici vylepšit, 

například 22…Jb6 23.g4!? (jde i 23.

e4 c4 24.Sc2 Sd7 (s myšlenkou Sa4) 

25.Se5! a černým koníkům dochází 

dech.) 23…c4 24.Sc2 …Sd7 25.Se5. 

22…Jb6 23.Sd6?! Opět bylo logič-

tější zapojit poslední fi guru do hry: 

23.Vhe1 atd. 

23…dxe4 24.fxe4 Sc4 25.Sc2 cxd4 

26.cxd4 Jg4! Zničehonic je pozi-

ce nabitá taktikou a s blížící se 

časovou tísní se může stát cokoliv. 

S trochou nadsázky se dá říct, že 

každý následující tah bílého i čer-

ného je chybou. 

GM Tomáš Polák

IM Pavel Šimáček
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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

Na konferenci Šachového svazu Čes-

ké republiky (ŠSČR), která se konala 

v sobotu 24. února 2007 v Havlíčko-

vě Brodě, byly výraznou většinou 

hlasů schváleny zpráva o činnosti 

výkonného výboru ŠSČR (VV ŠSČR) 

v roce 2006, čerpání rozpočtu ŠSČR 

v roce 2006 a zpráva Revizní komise 

ŠSČR. Rovněž bezproblémově byly 

schváleny změny Stanov ŠSČR, kte-

ré byly vyvolány především novelou 

zákona o sdružování občanů a nut-

ností všech společenských organiza-

cí doplnit do názvu slova „občanské 

sdružení“.

Dlouhá (více než dvě hodiny) ale 

byla diskuze při projednávání návr-

hu změny členských příspěvků. 

Byl zamítnut jak původní návrh VV 

ŠSČR na zvýšení členských příspěv-

ků na dvojnásobek, tak i všechny 

následující návrhy předkládané dele-

gáty z pověření krajských konferen-

cí, stejně jako i návrhy vzešlé přímo 

z pléna. Situaci vyřešilo až setkání 

zástupců všech krajů, po kterém bylo 

odhlasováno zavedení mimořádného 

členského příspěvku každého člena 

pro rok 2008 ve výši  50 % pravidel-

ného členského příspěvku. Zároveň 

bylo odhlasováno vytvoření expert-

ní skupiny, která by do konce srpna 

měla provést analýzu hospodaření 

a navrhnout další řešení.

Další body konference se týkaly čin-

nosti v roce 2007. Byl schválen návrh 

na vytvoření Krajských středisek 

mládeže a poměrně výraznou vět-

šinou neprošel návrh na návrat ke 

dvoubodovému systému hodnocení 

v soutěžích družstev. Diskutovalo 

se také o rozpočtu, a to především 

z pohledu přepokládaného propadu 

příjmů z vlastních zdrojů ČSTV, kte-

rý dle odhadu by mohl snížit příjmo-

vou složku rozpočtu až o jeden mili-

on korun. Plán práce i rozpočet na 

letošní rok byl delegáty také přijat. 

Kompletní usnesení konference 

a schválený rozpočet je zveřejněný 

na internetových stránkách Šacho-

vého svazu (www.chess.cz).

Petr Herejk, předseda ŠSČR

KONFERENCE ŠSČR 

VÁŠNĚ NAD VÝŠÍ PŘÍSPĚVKŮ
27.d5? Lépe vypadá 27.Vh3! f6 

28.Vg3! a bílý by snad měl mít ješ-

tě pořád navrch. 

27…Jf2?! Kdybych po 27…Je3 

28.Vh3 Jxc2 29.Vxc2 objevil zvlášt-

ní dvojkrok 29…f6! 30.Je6 f5! stál 

už bych dokonce lépe. 

28.Vh4 Jd3?! Shlédnul jsem se 

v šejdu, ale objektivně lepší bylo 

jít na d3 střelcem. Po 28…Sd3 

29.Sxd3 Jxd3 30.Vd1 Jc4! 31.Vxd3 

Jxd6 neexistuje reálný důvod 

k tomu, aby stál bílý lépe. 

29.Vd1 Sa2+ 30.Kxa2 Vxc2+ 

31.Kb3 Vb2+!? 32.Kc3 Vxg2 

33.Kxd3 Variací na podobné téma 

je 33.Vxd3 Vc8+ 34.Kd4 Vxg5. 

33…Vxg5

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+p+p'
6-sn-vL-+pzP&
5+-+P+-tr-%
4-+-+P+-tR$
3zP-+K+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
34.Kd4? Po partii jsme zkoušeli hlav-

ně 34.Vc1 f5 35.Vc7 fxe4+ 36.Vxe4 

Vxd5+ 37.Vd4 Vxd4+ 38.Kxd4, ale 

ani tady po 38…Vd8 bílý terno neu-

dělá. Nejlepší asi bude 34.Sc7 f5 

35.Sxb6 axb6 36.exf5 Vg3+! s remí-

zovou věžovkou. 

34…Vd8 35.e5?? Hrubá chyba 

ve vrcholné časové tísni. Správ-

né nebylo ani 35.Se5? f6! 36.Sxf6 

Vgxd5+ 37.exd5 Vxd5+ 38.Kc3 

Vxd1. Zbývá jedině paradoxní 

35.Kc5, kde si už černý vybírá 

mezi 35…Vg2 36.Se7 Ve8 37.d6 

Vc8+! 38.Kd4 (38.Kb4 Vb2+ 39.Ka5 

Vc5#) 38…Vg3 a mezi 35.Kc5 Ja4+ 

36.Kb4 Vxd6 37.Kxa4 Ve5, v obou 

případech s výhodou černého.

35…Vxd6  0–1

Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Zato 

klíčový duel družstev vyhrálo to 

lepší, neboť moje „haluz“ byla 

kompenzována podobnou na dru-

hé šachovnici. A na ostatních des-

kách Třinec B dominoval.
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AD: ZKRAŤME HRACÍ TEMPO
(Šachový týdeník 9, s. 9)

Pan Daniel z Rych-

nova v minulém 

čísle velmi zaníce-

ně navrhl výrazné 

zkrácení hracího tempa pro slabé 

amatérské hráče. Jakožto typický 

představitel této šachově-sociální 

skupiny si dovoluji vyjádřit názor 

zcela opačný.

Amatér je od toho amatér, že hraje 

pro radost a chodí si „zahrát“. Nedo-

vedu si představit, že po celodenní 

práci pojedu přes celou Prahu na 

šachy, sotva zasednu, partie se již 

bude rozhodovat a po třiceti minu-

tách hry pojedu zase hodinu domů. 

Současné pražské tempo 90‘ na 30 

tahů a 40‘  na dohrávku je tak hra-

niční, aby člověk stihl omrknout 

partie kamarádů z družstva, proho-

dil s nimi pár slov, vyšmudlal nějaké 

komplikace, když se moc nepoved-

lo zahájení, měl čas na případnou 

„vyhranou“ koncovku a vůbec si 

tak nějak zahrál pro radost. Pa-

nem Danielem navrhovaná hodina 

na partii zredukuje vše na souboj 

našprtaných zahájení, který u toho 

méně připraveného hráče plynule 

přejde do konečné a defi nitivní časo-

vé tísně. Kvalita partií, pokud se to 

tak dá nazvat, poklesne při kratším 

tempu daleko více u slabých hráčů 

než u silných (ti mají znalosti zahá-

jení a především vysokou techniku 

hry). Přitom slabý amatér má, když 

se mu partie povede, stejnou radost 

jako Kramnik. 

Z jiného soudku – kauza ČVUT: 

Pobavilo mě vyjádření některých 

velmistrů, že hráli krátké domluvené 

remízy tak jako na protest proti hlu-

ku, Šachovému svazu, neohřátému 

rizotu a globálnímu oteplení. Pokud 

fotbalista „na protest proti klubu“ na 

trávníku neběhá, diváci na něj větši-

nou plivají a házejí kelímky s pivem.

Neboli zcela bych chápal, že orga-

nizace je mizerná a nejsou splněné 

dohodnuté podmínky – tak nehra-

ju vůbec a jedu do „Wijk aan Zee“, 

kde jsou podmínky skvělé. Pokud 

ale vylezu na plac, je to následně 

moje ostuda, neboť pozadí všeho 

šachoví fanoušci neznají a ani je to 

nezajímá. 

Na druhou stranu uznávám, že 

život šachového profesionála musí 

být velmi stresující, čili to prosím 

neberte ve zlém.

Václav Klaus,

ŠK PORG Praha

AD: DOPISY VELMISTRŮ 
K PRŮBĚHU MISTROVSTVÍ ČR 2007
(Šachový týdeník 8, s. 12-15)

 Číslo 9 je ohromně zajímavé, popr-

vé za dvacet pět roků, co čtu šacho-

vé časopisy, se někomu podařilo 

vyprovokovat takovou živou dis-

kusi. V jiných případech si obvyk-

le myslím, že pan Herejk se mýlí 

a ostatní mají pravdu, ale tohle je 

přece směšné - v noci byl hluk, jídlo 

nechutnalo, personál byl vulgární 

atd. - no prostě jak už říkal Masák 

- vzadu se někdo zasmál a já jsem 

kvůli tomu ztratil věž. A před partií 

s Kočiščákem - to asi všichni dostali 

chutné jídlo, ne? 

Botvinnik píše, že bydlel 

v „komunalnoj dvuchkomnatnoj 

kvartire“ (městském dvoupoko-

jovém bytě), a že tam byla s nimi 

ještě „odna semja“ (jedna rodina), 

a že za války se chodil denně najíst 

do divadla, protože se o přestávce 

vydávalo „morožennoje“ (zmrz-

lina), a partie z válečných sovět-

ských přeborů takhle nevypadají.

 

Petr Janoušek, Plzeň

AD: IGOR NĚMEC 
PORAZIL CAPABLANKU
(Šachový týdeník 4, s. 1)

J. R. Capablanca

Jsem velmi spo-

kojen s kvalitními 

komentovanými 

partiemi z Wijku 

a fotkami hráčů, 

jen tak dál. Mám 

ale připomínku 

k článku Igor 

Němec porazil Capablanku. Uvá-

děný server IbeatGarry… ani nebu-

du otevírat, myslím, že se na netu 

dají najít zajímavější věci. Navíc to 

ani není spolehlivé. Uvedli jste zde 

i moje jméno. Je sice pravda, že 

jsem porazil Akakiho Shalam-

beridzeho, tuším že v Pardubicích 

1993. Ale s panem předsedou 

Němcem, který mě měl údajně 

porazit, jsem nikdy nehrál!!! Pro 

zajímavost jsem mrkl do databází 

a zde jsou omyly a chyby. Našel 

jsem tam sice partii I.Němec-J.

Zapletal z roku 1994, ale na tomto 

turnaji v Přerově jsem nehrál. 

Mohl to být možná známý kore-

spondenční hráč Zapletal Jindřich 

(nikoliv já-Jiří), navíc i některé 

databáze uvádějí jeho korespon-

denční partie jako moje. Takže 

suma sumárum, pan Igor Němec 

možná Capablanku tzv. porazil, 

ale ta cesta by byla přes mne delší. 

Muselo by se najít, koho pan 

Němec porazil z mých přemožite-

lů. Ale to mne vůbec nezajímá. 

Navíc stejný problém může být 

i jinde, nebudu zkoumat, koho 

Akaki porazil někde v Gruzii a zda 

ta gruzínská jména jsou správná 

a pokračují někam ke Keresovi. 

Mohou být stejně zkomolená nebo 

dvojznačná, nebo mohou být smí-

chané partie od různých hráčů. 

Vůbec bych nechtěl vědět přes 

kolik prostředníků jsem třeba vrah 

Gándhího. Nezlobte se za můj 

názor, ale myslím si, že rozumní 

lidé takové a podobné věci zkou-

mat nebudou, i když je to možná 

pro někoho zajímavé. 

Jiří Zapletal

AD: DOPISY VELMISTRŮ 
K PRŮBĚHU MISTROVSTVÍ ČR 2007
 (Šachový týdeník 8, s. 12-15)

„ŠACHISTO,NEZLOB SE!“
Po přečtení různých kritik vzniká 

dojem, že se Mistrovství ČR 2007 

nepovedlo. Neoprávněně. Mně se 

docela líbilo. Prostorný hrací sál, 

příjemná místnost pro analýzu 

DOPISY ČTENÁŘŮ
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s občerstvením, napínavý průběh. 

Velmi mile překvapil Tomáš Polák, 

který hrál odvážně a nadoraz. Tam, 

kde dříve zabrzdil (myšleno v prů-

běhu partie, v pozicích určitého 

typu), nyní naopak přidal. Byl jsem 

rád, že se po několikaleté absenci 

vrátili Honza Votava a Tomáš Oral. 

Právě oni totiž byli v minulosti za 

svou neúčast na přeboru kritizo-

váni. Tomáš bojoval, ne všechno 

mu vyšlo podle jeho představ, ale 

zklamaný nebyl a ví, kde ho tlačí 

pata. Honza Votava potvrdil svou 

vysokou výkonnost posledních let 

a dokázal, že by patřil do jakékoliv 

reprezentační nominace. Vysokou 

šachovou kulturu předvedli Vlasta 

Babula, Jirka Štoček, Marek Vokáč. 

Šťávu měly partie Jiřího Jirky. 

Spory, které nyní vyvstaly, se mi 

jeví jako zbytečné. Jestliže se staly 

nějaké chyby, tak se z nich pouč-

me a příště je neopakujme! Nerad 

bych zažil dusno, jaké mají v Pol-

sku, kde na svazové černé listině 

fi guruje několik hráčů, kteří pak 

nejsou kvůli tomu zváni na repre-

zentační akce! Tudy ale cesta 

nevede, připadá mi to hloupé. Dále 

bych nerad zažil podobné nechut-

né hádky, jako mají tenisté, nebo 

lyžaři se svými svazy. To by si naše 

šachy – v tom postavení, ve kterém 

se nacházejí – neměly v žádném 

případě dovolit! 

Organizátoři by se měli zamyslet 

nad tím, co se nepovedlo a snažit 

se v budoucnosti o nápravu. Nao-

pak hráči by měli ocenit třeba 

mimořádné prémie pro reprezen-

tanty  za olympiádu v Turíně nebo 

proplacení nákladů na ubytování 

účastníkům soustředění s Markem 

Dvoreckým v Karlových Varech. 

To byly jistě pozitivní signály ze 

strany Šachového svazu. 

Pokusím se rozebrat některé pro-

blémy, které se v průběhu mistrov-

ství vyskytly a které byly v  Šacho-

vém týdeník č. 8 a 9 popisovány.

1. Stravování.

Posuzování kvality stravy a obslu-

hy je čistě individuální. Podle mě 

byla strava na velmi solidní úrovni 

(párkrát jsem byl s hráči na veče-

ři) – rozhodně mně chutnalo více, 

než loni v Brně. Souhlasím, že per-

sonál se choval občas nevhodně, 

ale zároveň dodávám, že s tím má 

Šachový svaz pramálo společného. 

Jsem ovšem přesvědčen, že účast-

níci přeboru republiky mají dostá-

vat stravné, aby se mohli stravo-

vat, kde a kdy uznají za vhodné. 

Na několika přeborech mi velmi 

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

Vítězové MČR 2007 kritizují jeho organizátory a vysvětlují, proč uzavírali krátké remízy.
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vadilo, že s někým hraji dlouhý 

uzavřený turnaj a ještě jsem vynu-

cen s ním každý den stolovat! 

Šachy jsou hodně o psychice a toto 

omezení je úplně zbytečné.

2. Ubytování.

Nemohu toto kvalifi kovaně posou-

dit -  pokoje jsem neviděl, ale klu-

kům věřím, že byly problémy a že 

je rušil hluk z Evropské. Jedno-

značně mínus organizátorů a pro 

příští roky námět ke zlepšení. Aby 

hráči předvedli co nejkvalitnější 

výkon, musí dostat klidné a vyho-

vující ubytování. V opačném přípa-

dě jim to může významně otrávit 

život nebo i pokazit celý turnaj. Co 

se poznámky Tomáše Poláka týče, 

že úroveň ubytování  zaostávala 

za standardem minulých přeborů, 

tak spíš bych řekl, že ubytování 

v Boby centru a hotelu Imperiál 

v Karlových Varech nasadilo laťku 

hodně vysoko. Někdo si to možná 

neuvědomil a domnívá se, že čtyř-

hvězdičkový hotel na přeboru je 

normou a  povinností Šachového 

svazu. Tak to ale není. 

3. Malá bojovnost.

Jako komentátorovi mistrovství se 

mi nelíbilo, že hodně partií kon-

čilo rychlou remízou,  nelíbilo se 

to ani divákům,  kteří přicházeli. 

Jako hráč kluky chápu. Je jasné, 

že na přeborech republiky (nejen 

u nás!) bude nižší průměr prove-

dených tahů než na turnajích typu 

Wijk aan Zee. Hráči se velmi dobře 

znají, často mají velmi dobré vzta-

hy, nezřídka spolu někdy trénovali 

a jsou třeba oddíloví kolegové. To 

vše bohužel snižuje bojový poten-

cionál. Navíc se pochopitelně 

taktizovalo a někdy i odpočívalo 

před důležitou partií… To je zcela 

legální způsob vedení turnajového 

boje. Kritérium „počet provede-

ných tahů“ nemusí svědčit vůbec 

o ničem. Někomu se může mimo-

řádně dařit, může porazit většinu 

soupeřů okolo 30 tahu a mít nej-

nižší průměr provedených tahů. 

Jsem skeptický vůči snahám FIDE 

uzákonit nějakou spodní hranici 

tahů, kdy se bude smět nabídnout 

remíza. To už tu všechno bylo, 

zkoušelo se to na mezinárodních 

turnajích někdy na konci padesá-

tých nebo zkraje šedesátých let 

(o něco déle se takto experimento-

valo v Rusku), ale skončilo to fi as-

kem. Jsem přesvědčen, že pokud 

se chce někdo dostat nahoru, sám 

pochopí, že remízami se tam nedo-

stane. Když se někdo rozhodne 

hrát stylem „hlavně partii zremi-

zovat“, může, ale diskvalifi kuje 

sám sebe.

4. Cenový fond.

Po několikaletém úsilí některých 

hráčů o zlepšení fi nančních pod-

mínek na přeborech republiky sou-

hlasil výkonný výbor Šachového 

svazu (VV ŠSČR) s kompromisem. 

V minulých přeborech se vyplácelo 

na startovném a cenách dohromady 

160 – 170 000 Kč, na letošním MČR 

byla suma 230 000 Kč převedena do 

cenového fondu bez nároků hráčů 

na startovné. 1.cena činila 60 000 

Kč. Někdo to přivítal, někomu se to 

nelíbilo. Zastáncům (např. Vlasta 

Babula, Tomáš Oral) se zamlouvalo, 

že pokud se zadaří, můžou vyhrát 

velmi zajímavou cenu. Odpůrci 

byli zklamáni tím, že nemají jisto-

tu honoráře. Velká většina hráčů 

o rozdělení cenového fondu věděla 

minimálně od září, nikdo nic nena-

mítal. Pevných cen bylo šest, od 7. 

místa bylo bodovné – 1700 Kč za 

výhru  a 600 Kč za remis. Nakonec 

nebylo 7. místo žádným strašákem, 

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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Robert Cvek na 6. místě obdržel 12 

500Kč, Pavel Blatný a Tomáš Oral 

na 7. a 8. místě dostali po 8 100Kč. 

Naprosto normální a podařený pře-

chod od pevné ceny k bodovnému. 

Nikdo nijak neocenil to, že si nový 

přeborník odnese nejvyšší výhru 

v dějinách domácích šampioná-

tů, nebo lépe řečeno, že si nejvíc 

vydělá (když bereme do úvahy 

součet startovného a ceny minu-

lých přeborníků). 

Je pravděpodobné, že se propozi-

ce dalšího přeboru vrátí do starých 

kolejí – menší ceny, nějaké to star-

tovné. Je to dáno především očeká-

vanými fi nančními problémy sva-

zu, na kterých se podepíše snížení 

dotací ze Sazky. Několikaletá 

snaha některých hráčů o zlepšení 

fi nančních podmínek na přeboru 

se vrátí do výchozího bodu. Jirka 

Štoček se ve svém komentáři  pod 

bodem č. 1 zmiňuje o „dlouhodobé 

neochotě funkcionářů cokoliv 

konzultovat s aktivními hráči“. 

Tak to ovšem vůbec není, protože 

minimálně v otázce fi nančních 

podmínek na přeborech nebo na 

reprezentačních soutěžích družs-

tev diskuse a konzultace poměrně 

čile probíhaly a reprezentantům se 

nezřídka vycházelo vstříc.

5. Dělení cen.

VV ŠSČR rozhodl o tom, že se ceny 

budou dělit systémem Hort, který 

se normálně používá v openech. 

Pamatuji se, že předseda svazu 

Petr Herejk byl pro klasické dělení 

rovným dílem, já byl naopak pro 

Horta. Motivace byla jediná. Jeli-

kož se nejedná o klasický zavře-

ný turnaj, ale o přebor republiky, 

měl se tímto způsobem zdůraznit 

význam každého umístnění. Aby 

například při dělení 1. až 4. místa 

dostal přeborník víc, než druhý 

v pořadí, druhý by dostal víc než 

třetí atd. K tomu vedly jen dvě ces-

ty – buď ceny nedělit vůbec, nebo 

je dělit Hortem. Druhá varianta je 

přeci jen mírnější a lepší.  

V prosinci se ozvali Pavel Blat-

ný a Tomáš Polák a upozorňovali 

na nevhodnost dělení Hortem. 

Následovala dlouhá diskuse. Pavel 

nakonec navrhoval (kromě dělení 

rovným dílem) zajímavou mož-

nost dělení Hortem, ale v jiném 

percentuálním poměru (místo 

50:50 například 75:25 nebo 80:20). 

Vzhledem k tomu, že článek už 

potřetí předělávám kvůli nedostat-

ku místa v ŠT, následující dlouhou 

pasáž vynechám. Omezím se na 

konstatování, že následnému dal-

šímu jednání a možnému posunu 

zabránila nepochopitelná absence 

komunikace mezi funkcionáři (teď 

nekritizuji zvolený systém dělení 

cen, ale to, jak se věci následně 

řešily – nebo spíš neřešily). Jsem 

přesvědčen, že se podobné pře-

hmaty nebudou opakovat! 

(kráceno)

IM Michal Konopka, 

trenér mužské reprezentace

AD: ŠACHOVÝ TÝDENÍK
Zaujal ma Vami vydávaný časo-

pis Šachový týdeník. Na Sloven-

sku trpíme veľkým nedostatkom 

šachovej literatúry. Nie som síce 

profesionálny šachista, ale šachy 

mám rád a sledujem všetko dianie 

doma i vo svete. 

Ing. Juraj Geschwandtner, 

Handlová

AD: ŠACHOVÝ TÝDENÍK
Dobrý den, velmi mne nadchnul 

váš šachový týdenník. Můžete mi 

ho prosím posílat pravidelně na 

e-mail nebo mi dát adresu, na které 

bych si ho mohl stáhnout? Myslím, 

že je to vynikající nápad. Nebránil 

bych se určitě zaplacení nějaké 

symbolické částky za každé číslo, 

např. 5-10 Kč

Petr Čechura

IM Michal Konopka

mailto:dtp@reich-o-matic.net

