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Výpadek tradiční mládež-

nické bašty – Beskydské 

šachové školy – nic nezmě-

nil na úspěšném výsledku 

zástupců z Moravy a Slez-

ska. Ze sedmadvaceti me-

dailí putuje z mistrovství 

České republiky mládeže 

patnáct na východ repub-

liky (a pouze jediná do 

Frýdku-Místku). 

Pokračování na straně 10

SPASSKIJ SE UTKÁ S KARPOVEM 
V PRAZE

Jedno z vystavených děl. Autorem je Tom 
Friedman.

Mimořádná výstava Umění šachu 

se připravuje ve výstavní síni DOX 

v Praze. Patnáct současných svě-

tových umělců, včetně Damiena 

Hirsta, Yoko Ono, bratří Chapmanů 

a Traceyho Emina, vyrobilo umě-

lecké šachové soupravy, které po 

Reykjavíku a New Yorku budou 

moci shlédnout i šachisté a milovní-

ci umění v Praze. Poslední březnový 

den na vernisáži této výstavy sehra-

jí partii naslepo bývalí mistři světa 

Anatolij Karpov a Boris Spasskij.

ČESKÝ ŠACHOVÝ PORTÁL
Server www.sachyonline.cz, rok 

a půl starý projekt Marka Disma-

na, nenabízí pouhou hru zdarma. 

„Naši hráči si mohou ‚zachatovat‘ 

se soupeřem i ostatními přítom-

nými, prohlížet archivy partií 

a také číst zprávy poskytované 

Mladou frontou (E15).“ Výho-

dou je, že je celý portál v češtině. 

Majitel serveru upozorňuje i na 

přitažlivou grafi ku serveru a tzv. 

rychlý panel, umožňující během 

čtení zpráv okamžité připojení 

k založené hře či komunikaci. 

Přiznává i nedostatky: Při hře je 

limitující nemožnost proměnit 

pěšce za jinou fi guru než dámu, 

částečným problémem může 

také být nemožnost reklamování 

třetího opakování pozice. Obojí 

však má být přibližně v polovině 

roku vyřešeno. 

Pokračování na straně 2
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE

MORAVA OPĚT PORAZILA ČECHY

BLOGY
KDO BUDE PRVNÍM TUČŇÁKEM

Básník a šachista Viktor Dyk

David Navara a Soňa Pert-

lová se na svých blozích 

(praguechess.cz) svěřují se zá-

žitky z ME jednotlivců v chor-

vatské Rijece. O řidiči autobusu, 

který si není jist cestou do turnajo-

vého sálu, ztracených zavazadlech 

či rozhodčích, kteří zakážou hráči 

přeparkovat auto, si můžete počíst 

v blozích nazvaných „O koleč-

ko víc“ a „První dojmy z Rijeky“. 

Vlastimil Chládek nepíše jenom 

o tučňácích, jak by název jeho blo-

gu mohl sugerovat. Život ve stádě 

je relativně pohodlný, stádo však 

má svou hierarchii a ty, kteří jsou 

ochotni jako první „skočit“ (nejen 

do vody). Vítězslav Houška zase 

připomíná osobnost spisovatele 

Viktora Dyka. Ten byl také šachis-

tou: „Dyk dával přednost hře im-

pulzivní a plné živých zápletek…

hrával bojovně, usilovně, zarpu-

tile, zvesela, riskantně, ironicky 

i s nadhledem.“ Dykovi bohužel 

nadhled na rozdíl od bojovnosti 

v některých textech chyběl, což 

Vítězslav Houška také zmiňuje. 

Aleš Kubeczka Cyril Ponížil zvítězil mezi juniory



18. BŘEZNA 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 112

Používáme jej snad všichni, ale ne 

každý nám rozumí. Občas může 

naše mluva na nezasvěcené půso-

bit poněkud exoticky. Kdysi jsme 

se o tom s kamarádem přesvědčili 

v jedné třebíčské restauraci, kde 

jsme si vyprávěli dojmy z právě se-

hraných partií. Po chvíli se naši ne-

zasvěcení spolustolovníci zvedli a se 

slovy „Nebudeme vás chlapci rušit“ 

odešli raději ke stolu vedlejšímu. 

Jako řada lidských činností, mají 

i šachy svůj specifi cký slangový ja-

zyk, kterým se mezi sebou o dění 

na šachovnici a kolem ní domlou-

váme. A právě šachový slang zaujal 

tvůrce pořadu „O češtině“, který je 

pravidelně vysílán Českou televizí.

Izolák, sicilka, šturmíř, kisna, bli-

cání… To je jen několik nám všem 

více či méně známých pojmů, 

které ve světě šachovém nepotře-

bují bližší vysvětlení. Dění kolem 

krátké partie mezi šachovým nad-

šencem a herečkou Ivanou An-

drlovou nezasvěceným tlumočil 

předseda Pražského šachového 

svazu Jiří Krejnický. 

„Špíler je hráč, šturmíř je útočný 

hráč,“ začal Krejnický a trpělivě ob-

jasňoval další a další výrazy. Došlo na 

„klofnutí na cé tři“, „vyholení před 

králem“ i na slangové názvy pro jezd-

ce „koňadru“ a „hajtru“. V televizní 

partii šachista ocení, že fi gurky na 

začátku stojí na správných místech, 

že bílá zahajuje partii normálním 

tahem 1.e4 a že hospodské tlachání 

soupeře potrestá exemplárně – šustr-

matem. Pořad o šachovém slangu 

můžete najít v archivu České televi-

ze: www.ceskatelevize.cz

Václav Pech 

O ŠACHOVÉM SLANGU

ŠUSTRMAT V TELEVIZI

pokračování ze strany 1

Bohužel, když šachový server (za-

tím) neumožňuje hrát šachy podle 

pravidel, moc návštěvníků mít ne-

bude – až při třetí návštěvě serveru 

se nám podařilo narazit alespoň na 

jednoho možného soupeře. „Inten-

zivně navazujeme spolupráci se ša-

chovými kluby, abychom neustále 

zvyšovali průměrnou herní úroveň. 

Zároveň však rádi přivítáme všech-

ny začátečníky a nadšence,“ zve na 

svůj server Marek Disman.

ŽILKA OCENĚN ZA FAIR PLAY

Štěpán Žilka

Mezinárodní mistr 

Štěpán Žilka obdr-

žel děkovný dopis 

od Českého olym-

pijského výboru, 

respektive České-

ho klubu fair play. 

Žilkovi se dostalo 

uznání ve Smetanově sále Autoklubu 

ČR ve společnosti orientačního běž-

ce Michala Smoly, veslaře Václava 

Chalupy, hokejisty Josefa Černého 

a dalších osobností českého sportu. 

Oceněn byl za počínání ve fi nále Po-

háru ČR v rapid šachu družstev ve 

Františkových Lázních. V posledním 

kole hrál Štěpán Žilka proti velmistru 

Vlastimilu Jansovi a dostal se do hor-

ší pozice. Mohl zvítězit na čas, mís-

to toho však nabídl soupeři remízu. 

Vlastimil Jansa ji odmítl. Většina hrá-

čů by v takové situaci svého soupeře 

nemilosrdně „shodila“ na čas. Ne tak 

Štěpán Žilka, který svou partii vzdal. 

Družstvo Zikudy Turnov, za které 

hrál na druhé šachovnici, zápas s 

Mahrlou Praha prohrálo 1,5:3,5. Člá-

nek o předávání cen fair play si mů-

žete přečíst zde: www.olympic.cz

SVIDLER MEZI SPORTOVCI ROKU

Petr Svidler

Mistr Evropy a pře-

borník Ruska Petr 

Svidler se dostal 

mezi ruskou spor-

tovní elitu. Společ-

ně s karatistkou 

Marií Sobolovou 

byl vyhlášen nej-

lepším ruským sportovcem v ne-

olympijských sportech. Vyhlášení 

proběhlo 10. března na výstavě 

„Sport-10“, pořádané ruským minis-

terstvem sportu, turistiky a mládeže.

SLOVENSKÁ EXTRALIGA ZNÁ VÍTĚZE

Eva Repková

Poslední extraligové 

trojkolo určilo vítě-

ze nejvyšší soutěže 

našich nejbližších 

sousedů. Z mis-

trovského titulu se 

radují v Prievidzi. 

Prievidza nejpr-

ve jen remizovala s posledním cel-

kem Žiliny, poté dokonce podlehla 

Martinu. Byla znát absence velmistra 

Babuly, který se účastní ME v Rijece. 

Zlato si pojistila vítězstvím proti Dub-

nici. Stříbro patří bratislavskému Slo-

vanu a bronzem se mohou pochlubit 

v Kežmaroku. Nejúspěšnějšími hráči 

soutěže se stali Jozef Straka (2221) 

z Čadce (9,5 z 10), IM Rafal Anto-

niewski (2558) z Dunajova (8,5 z 11) 

a FM Dominik Csiba (2353) z mis-

trovské Prievidze (8 z 10). Nejlep-

ší ženou byla se šesti body z devíti 

partií IM Eva Repková (2439) z Kež-

maroku. Kompletní výsledky slo-

venské extraligy jsou k dispozici na 

chess-results.com

 

AMBERU VLÁDNOU UKRAJINCI

Vasilij Ivančuk

Pod ukrajinskou ša-

chovou nadvládou 

se ocitlo světozná-

mé letovisko Nice, 

centrum francouz-

ské Riviéry. Po dru-

hém dni tradičního 

dvojboje v rapid ša-

chu a hře naslepo je na čele dvojice 

Vasilij Ivančuk a Ruslan Ponomarjov, 

která získala tři body. Naopak vstup 

do turnaje, jehož se účastní téměř 

kompletní světová špička, se nepo-

dařil Magnusi Carlsenovi ani  Levo-

nu Aronjanovi. Kompletní výsledky 

a aktuální zpravodajství o turnaji 

lze sledovat na jeho ofi ciální stránce 

www.amberchess2010.com

http://www.olympic.cz/cz/novinky/1588/sportovci-se-dockali-oceneni-za-fair-play
http://chess-results.com/tnr25391.aspx?art=4&lan=1&m=-1&wi=1000
http://www.ceskatelevize.cz/program/10214703316-13.03.2010-18:20-2-o-cestine.html?online=1


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

chráníme vaše digitální světy

www.eset.cz/eset-smart-security

Tisíce rozhodnutí
v jediné mikrosekundě.
A žádný omyl.

Rychlejší a účinnější ochrana počítače

Eset software spol. s r. o., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 090 233, e-mail: info@eset.cz
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Na mistrovství Evropy v chor-

vatské Rijece začaly našim hrá-

čům vycházet kombinace. Zís-

kali několik důležitých bodů, 

které se mohou při závěrečném 

sčítání hodit. Svou pozici si 

mezi třetím a sedmým kolem 

vylepšily také ženy. Ty se po 

vesměs nepovedeném začátku 

propracovaly k padesáti pro-

centům, což přibližně odpovídá 

jejich současným možnostem. 

„Dosavadní vystoupení českých 

hráčů považuji za úspěšné. Skvě-

le hraje zejména Jirka Štoček,“ 

vyjádřil se k vystoupení našich 

velmistr David Navara (2708). 

U sebe vidí David problém hlav-

ně v nevyrovnanosti výkonů. 

„Sehrál jsem tři vynikající par-

tie, dvě velmi slabé a dvě více či 

méně normální,“ hodnotí prv-

ních sedm odehraných partií. 

Ke svým šancím na postup říká: 

„Pokud se vyvaruji násilné hry 

na výhru a hrubých chyb, měl 

bych postoupit.“ Hned ale dodá-

vá pověstné „B“. „Potíž je v tom, 

že splnění obou podmínek není 

samozřejmé ani snadné. Sta-

čí jedna hrubá chyba a postup 

může být v nedohlednu. Věřím 

si, ale zároveň mám pocit, že je 

o trochu pravděpodobnější, že 

mi postup letos unikne.“

Ve hře o postupovou dvaadvacít-

ku jsou z českých šachistů kromě 

velmistra Navary reálně ještě vel-

mistři Štoček a Hráček. Jiří Štoček 

(2591) si po výborném výkonu 

v prvních dvou třetinách turna-

je zkomplikoval pozici prohrou 

v osmém kole bílými s Rusem Ti-

mofejevem (2655). Zbyněk Hrá-

ček (2615) se spolehlivými výko-

ny drží v početné skupině mezi 

osmnáctým a padesátým šestým 

místem. Z vystoupení Jiřího Štoč-

ka jsme vybrali partii s ruským 

velmistrem Korobovem (2663).

JIŘÍ ŠTOČEK (2591) 
– ANDREJ KOROBOV (2663) 
Královská indická obrana [E61]

Rijeka 2010

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.Jf3 

d6 5.h3 Jbd7 6.Sf4 Bílý zatím tro-

chu klamal tělem ohledně toho, co 

vlastně zamýšlí hrát. Systém spo-

jený s vývinem střelce na f4 může 

být pro nepřipraveného soupeře 

nepříjemný. Ani velmistr Korobov 

na něj podle mého názoru nenašel 

dobrou odpověď. 

6…0–0 7.e3 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpnzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-vL-+$
3+-sN-zPN+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
7…c6?! Asi přísné hodnocení v pod-

statě normálního tahu černého, kte-

ré může ukazovat spíše mou nezna-

lost než objektivní realitu. V dobách, 

kdy jsem ještě nepsal tento časopis 

a tudíž mohl hrát alespoň o víken-

dech šachy, jsem téměř neochvějně 

věřil jinému pořadí tahů. „Moje“ 

schéma proti vývinu dámského bílé-

ho střelce spočívalo v postupu 7…b6 

s tím, že budoucnu v nějakém pořa-

dí zahraji tahy Sb7, c7-c5, a7-a6, Dc7 

a případně b6-b5 a e7-e5. Nástup na 

dámském křídle se snahou o prota-

žení diagonály pro střelce na g7 až 

na dámské křídlo, kde chybí čer-

nopolný bílý střelec, mi přijde jako 

logická strategie. Při dobré kontrole 

pole e4 je pak otázkou, jak má bílý 

pozici vlastně hrát. Naznačený plán 

v podstatě přesně vykreslil jeden 

z mistrů světa FIDE v partii proti 

Junějevovi, která pokračovala 8.Se2 

Sb7 9.0–0 Je4 10.Jxe4 Sxe4 11.Jd2 

(Na 11.Sh2 už může následovat pro-

gramové 11…c5 a po dalším 12.Dd2 

Jf6 13.Vfd1 Dd7 14.Vac1 Db7 stál 

černý dobře (Johansen, D. (2483) 

– Kasimdžanov, R. (2650), Mallorca 

2004). 11…Sb7 12.Sf3 Sxf3 13.Jxf3 

c5 14.Dd2 a6 15.a4 Dc7 16.Vfc1 Db7 

17.b4 Vfc8 18.Vab1 e5 19.Sh2 s remí-

zou v pro černého bezproblémové 

pozici. Junejev, A. (2345) – Chalif-

man, A. (2545), Petrohrad 1989. 

8.Se2 Při bílém střelci na f4 patří 

jeho kolega na pole e2, a nikoli na 

d3. Případná rekce e7-e5-e4 by moh-

la bílého hodně bolet. 

8…a6 9.a4 a5 Alternativu představu-

je tah 9…Ve8. Po 10.0–0 e5 11.dxe5 

dxe5 12.Jxe5 však měl černý v partii 

Drozdovskij, J. – Ten Hagen, Y., hra-

né na serveru playchess.com, místo 

12…Db6? zvolit spíše 12…Jh5!? Po 

13.Sxh5 Jxe5 14.Se2 Se6 není na ša-

chovnici plně jasno, protože černé 

fi gury mají za pěšce určitou aktivitu 

a tlak proti bílému dámskému křídlu, 

kde může chybět černopolný střelec. 

10.0–0 b6 Velmistr Štoček již v mi-

nulosti této výstavbě čelil. V partii 

proti polskému velmistru Heberlovi 

z roku 2003 se černý bránil tahem 

10…Je8 a po 11.Dd2 Jc7 12.Vad1 Ja6 

13.e4 Db6 14.Sh6 stál bílý přece je-

nom o něco lépe, i když partie poz-

ději skončila remízou. Jinou variaci 

MISTROVSTVÍ EVROPY JEDNOTLIVCŮ

ČEŠI PŘIDALI A BOJUJÍ O POSTUP

Jiří Štoček
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na téma Ve8 proti velmistru Droz-

dovskému předvedl na turnaji v Dos 

Hermanas Babajev. Ani tentokrát 

si na ruského borce nepřišel, 10…

Ve8 11.Dc2 Jb8 12.e4 Ja6 13.Se3 Jb4 

14.Dd2 e5 15.d5 cxd5 16.cxd5 Sd7 

17.Vfc1 dává výhodu bílému (Droz-

dovskij, J. (2454) – Babajev, R. (2383), 

Dos Hermanas 2004). Neúspěšný byl 

i pokus 10…h6 11.Dc2 De8 12.Sh2 e5 

13.Vad1 De7 14.c5 a bílý opět tahá 

za delší konec (Chalifman, A. (2624) 

– Rodshtein, M, Drázďany 2007). 

11.e4 Bílý získal citelnou prosto-

rovou převahu a stojí za úvahu se 

optat, jaké že plusy jsou za tento 

ústupek na straně černého. Kromě 

tradičních „trendy-výmluv“ na elas-

tickou pozici bez slabin mě ovšem 

prakticky nic nenapadá. Protišance 

v centru má ruský velmistr ome-

zené pouze na případné e7-e5, což 

nemusí nutně při uzavření centra 

prospět jeho černopolnému střelci, 

a tak mu zbývá jenom s dokonče-

ným vývinem čekat na to, co bílý 

vymyslí. Možná ale, že je můj ko-

mentář otázkou vkusu a s černým 

to nebude zase až tak špatné, jak se 

podle mého komentáře může zdát. 

11…Sb7 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+nzppvlp'
6-zppzp-snp+&
5zp-+-+-+-%
4P+PzPPvL-+$
3+-sN-+N+P#
2-zP-+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
12.e5!? Bílý okamžitě přistupuje 

k razantnímu nástupu v centru. 

Jeho alternativy jsou z kategorie 

poklidných a pozičních. Nadvládu 

v centru upevní tahy typu Dc2 či 

Ve1. Možná by stálo za úvahu věci 

hned nevyostřovat a při prostorové 

převaze si počkat, s čím přijde sou-

peř. Okamžitý centrální postup ale 

samozřejmě má dostatečnou sílu. 

12…Je8 12…dxe5 Po 13.dxe5 Jh5 

14.Sh2 (Snad je lepší fritzovské 

14.Se3 Jxe5 15.Jxe5 Dxd1 16.Vaxd1 

Sxe5 17.Sxb6 s malou výhodou, ale 

nejsem schopen to plně posoudit.) 

14…Sh6 15.Je4 Jf4 16.Jfg5 (16.Sxf4 

Sxf4 17.e6!? vypadá nejasně.) 16…

Jxe2+ 17.Dxe2 Sxg5 18.Jxg5 Jc5 

19.Vfd1 Dc8 20.h4 s malou výhodou 

bílého, spojenou s většími vyhlídka-

mi na zisk iniciativy, což je při růz-

nobarevných střelcích podstatné. 

13.exd6 Jxd6 14.Dd2 Jf5 Černý se 

snaží zatlačit na bílé centrum, což je 

logické a dobré. Jeho problém však 

souvisí s prostorovou nevýhodou. 

Černý jezdec sice stojí na f5 hezky, 

ale v případě napadení nemá moc 

perspektiv ústupu. 

15.Vad1 e6 16.Sg5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+n+pvlp'
6-zpp+p+p+&
5zp-+-+nvL-%
4P+PzP-+-+$
3+-sN-+N+P#
2-zP-wQLzPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
16…De8 Na nevzhledné 16…f6 

17.Sf4 e5 18.dxe5 Jxe5 nacházím 

argument v 19.c5!?, které pohřbívá 

souhru černých fi gur. Stroj sice tvr-

dí, že má lepší nápady, ale klidně 

se s ním budu přátelsky a vytvale 

přít. Mumifi kovaný černý střelec 

(střelci!?) a špatní pěšci by mi mohli 

dát za pravdu. Například 19…bxc5 

(Nepomáhá 19…Jxf3+ 20.Sxf3 bxc5 

(snad lepší je 20…Dxd2 21.Vxd2 

bxc5 22.Vd7 Vf7 23.Vxb7 Vxb7 

24.Sxc6 jen s malou výhodou bílého) 

21.Dc1 Jd4 22.Je4 Jxf3+ 23.gxf3 Db6 

24.Dc4+±) 20. Sxe5 Dxd2 21. Vxd2 

fxe5 22. Je4 je díky „nestruktuře“ 

Do Rijeky se přijel podívat i Anatolij Karpov (vpravo).
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černých pěšců a špatným fi gurám 

určitě dobré pro bílého. 

17.g4 Je7 Krok zpět 17…Jd6 po 

18.Df4 (18.c5 Jc8 19.Je4) 18…Jc8 ne-

působí příliš dobře. Třeba po 19.Sh6 

černý přinejmenším nemá protihru 

a je odsouzen k pasivnímu čekání. 

18.Vfe1 f6 Co jiného má černý hrát? 

Snahy napadnout bílé centrum na-

razí prakticky okamžitě a posouvá-

ní fi gur nic neřeší. Sázka na změnu 

charakteru pozice je pravděpodob-

ně dobrým řešením. Na 18…e5 při-

jde 19.Je4, a pokud se černý odhod-

lá k 18…c5, skočí bílý jezdec na b5 

a černému z toho lehko nebude. 

19.Sh6 g5 Do špatné pozice vede 

také 19…Sxh6 20.Dxh6 Df7 21.Je4 

Jc8 22.c5+-. 

20.Sxg7 Kxg7 

XABCDEFGHY
8r+-+qtr-+(
7+l+nsn-mkp'
6-zpp+pzp-+&
5zp-+-+-zp-%
4P+PzP-+P+$
3+-sN-+N+P#
2-zP-wQLzP-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
21.Sd3 Zahajuje fi nální fázi partie. 

Terčem se stal černý pěšec na e6. Bílý 

se mohl pokusit také o otevření sta-

videl na královském křídle prostřed-

nictvím 21.h4, například po 21…gxh4 

(Úplně špatné asi bude 21…h6 22.Sd3 

Jg6 23.Sxg6 Kxg6 24.d5+-.) 22.Jxh4 

Jg6 23.Jg2 stojí bílý určitě velice dob-

ře, byť to asi jasná výhra ještě není.

21…Jg6 22.Sxg6 hxg6 23.De3 c5 

Velmistr Korobov jednoduše nestíhá 

vše pokrýt. Třeba 23…Kf7 končí par-

tii po 24.Je4 De7 25.c5 (25.d5 cxd5 

26.cxd5 e5) 25…bxc5 26.dxc5+-. 

24.Jb5 

XABCDEFGHY
8r+-+qtr-+(
7+l+n+-mk-'
6-zp-+pzpp+&
5zpNzp-+-zp-%
4P+PzP-+P+$
3+-+-wQN+P#
2-zP-+-zP-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
24…cxd4? Rozhodující chyba, 

zapříčiněná zřejmě nedostatkem 

času, vpouští bílé jezdce na své 

území. Následnému řádění bílých 

„šemíků“ již černý odolat nemůže. 

Ve hře drželo velmistra Krobova 

24…Dc8 s tím, že na 25.d5 má čer-

ný ještě 25…e5, ale po 26.Jd2 nebo 

26.Kg2!? stojí stejně špatně.

25.Jfxd4 e5 26.Jd6 Db8 27.Je6+ 

1–0

Václav Pech

Pořadí po 8. kole – ženy
1. Socková, Monika POL (2645) 6,5

2. Cmilyteová, Viktorija LTU (2485) 6,5

3. Stefanovová, Antoaneta BUL (2555) 6

4. Muzyčuková, Anna SLO (2533) 6

5. Kosincevová, Taťána RUS (2524) 6

6. Khurtsidzeová, Nino GEO (2434) 6

7. Hoangová, Thanh Trang HUN (2487) 6

8. Cramlingová, Pia SWE (2523) 6

9. Žukovová, Natálie UKR (2492) 6

10. Dembová, Jelena GRE (2457) 6

43. Borošová, Zuzana SVK (2307) 5

77. Sikorová, Olga CZE (2256) 4

85. Mrvová, Alena SVK (2239) 4

112. Pertlová, Soňa CZE (2262) 3,5

116. Němcová, Kateřina CZE (2264) 3,5

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz

Pořadí po 8. kole – muži
1. Jobava, Baadur GEO (2695) 7

2. Jefi menko, Zachar UKR (2640) 6,5

3. Sokolov, Ivan BIH (2638) 6,5

4. Nepomjašči, Ian RUS (2656) 6,5

5. Timofejev, Artjom RUS (2655) 6

6. Melkumjan, Hrant ARM (2582) 6

7. Akopjan, Vladimir ARM (2688) 6

8. Potkin, Vladimir RUS (2606) 6

9. Berkes, Ferenc HUN (2659) 6

10. Mamedov, Rauf AZE (2639) 6

11. Popov, Valerij RUS (2585) 6

12. Fressinet, Laurent FRA (2670) 6

13. Vučkovič, Bojan SRB (2630) 6

14. Lysyj, Igor RUS (2615) 6

15. Chismatulin, Denis RUS (2657) 6

16. Rodshtein, Maxim ISR (2609) 6

17. Macieja, Bartolomiej POL (2625) 6

21. Movsesjan, Sergej SVK (2709) 5,5

29. Navara, David CZE (2708) 5,5

41. Hráček, Zbyněk CZE (2615) 5,5

58. Štoček, Jiří CZE (2591) 5

103. Babula, Vlastimil CZE (2554) 5

151. Láznička, Viktor SVK (2659) 4,5

155. Mrva, Martin SVK (2485) 4,5

226. Plát, Vojtěch CZE (2395) 4

242. Jurčík, Marián SVK (2510) 4

371. Partyš, Petr CZE (1977) 2,5

407. Bivoj von Mähren CZE 1
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„Napište o mně prosím jen struč-

ně,“ projevil při přípravě tohoto 

článku přání Josef Maršálek. Sed-

minásobný účastník fi nále přeboru 

republiky, dvojnásobný reprezen-

tant Československa na mistrov-

stvích Evropy ve letech 1960 a 1961 

a člen vítězného celku z akademic-

kého mistrovství světa v roce 1954 

po velké publicitě zkrátka netouží. 

Také článek k jeho sedmdesáti-

nám, otištěný v Šach-Infu, se týkal 

spíše jeho práce, než aby pojedná-

val o Maršálkovi samotném.

„Šachovou hru jsem si osvojoval 

pomalu a postupně, učil mě ji otec. 

Hráli jsme s mým spolužákem 

z obecné školy Vladimírem Tol-

manem, jeho otec byl amatérem 

v šachovém klubu,“ vzpomínal na 

své první kroky po světě čtyřiaše-

desáti polí Josef Maršálek. Snad 

již tenkrát se v něm zrodila láska 

k šachovým úlohám, kterým hol-

duje dodnes. Prvním, co se svým 

kamarádem měli k dispozici, totiž 

byly úlohy uveřejňované v tehdej-

ším Svobodném slově. „Později 

nás pozval Dr. Emil Palkoska do 

jeho smíchovské ‚úlohové fakul-

ty‘. V sekundě gymnázia nás ob-

jevil sextán Jiří Veselý a přitáhl 

nás do party z jeho třídy. Scházeli 

jsme se v parku u Písecké brány 

v Dejvicích a tam jsem právě do-

stal na šachy tu správnou chuť.“ 

Své tehdejší zanícení logicky vy-

stupňoval vstupem do prvního ša-

chového oddílu, kterým byl v roce 

1948 šachový klub Aljechin.

Právě Jiří Veselý byl Maršálko-

vým prvním učitelem, a to uči-

telem skvělým. Později jej ještě 

doplnil velmistr Luděk Pachman. 

„Nejvíce jsem obdivoval šachové 

mistrovství Emanuela Laskera, 

Alexandra Aljechina, Richarda Ré-

tiho, Paula Kerese, Jefi ma Gellera 

a později Garriho Kasparova. Ale 

bylo jich určitě mnohem více,“ 

vzpomíná Maršálek, který může 

vzpomínat například na přátelské 

„blicky“ s osmým mistrem světa 

Michailem Talem. 

Ke svým přátelům počítá Maršá-

lek také dalšího mistra světa Bori-

se Spasského, Kasparovova trené-

ra Nikitina, předčasně zesnulého 

Leonida Štejna, německé hráče 

Dittmanna a Fuchse či Gudmun-

dura Palmasona. „Každý z nich 

byl jiný, všichni byli silnými osob-

nostmi. Mými dobrými přáteli je 

velmi mnoho českých i sloven-

ských šachistů.“

Jaký je šachový styl Josefa Maršál-

ka, v současnosti hráče pražského 

Motorletu? „Poziční hra s využi-

tím nečekaných malých kombina-

cí. Kombinační hra ve zjednodu-

šených postaveních. V současné 

době už ale dělám dost chyb, ne-

mám trpělivost vše počítat. Stále 

mne baví problémový šach,“ shr-

nuje Maršálek. Podívejme se na 

jednu jeho dvojtažku z poslední 

doby.

JOSEF MARŠÁLEK
Nedělní Blesk, duben 2007

XABCDEFGHY
8-+l+N+K+(
7snrzp-+Rzp-'
6-zppvLk+-+&
5+-+-zp-+-%
4L+-+-vl-sn$
3+-+-zp-+-#
2-+-+-zpq+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
Nevychází 1.Sb3+? Dd5 2.Jxg7+ 

Kxd6!; 1.Jxg7+? Dxg7+!.

Řešení: 1.Sc2 hrozí 2.Ve7 mat, 

1…Dg5 nebo 1…e4 2.Sb3 mat, 

1…De4 nebo 1…Sg5 2.Jxg7 mat, 1…

cxd6 2.Vxd6 mat, 1…Jf5 2.Sxf5 mat.

Šachy pro Josefa Maršálka nebyly 

nikdy hlavním povoláním a zdrojem 

obživy. Tím se mu stal obor, kte-

rý je většině smrtelníků vzdálený. 

„Jsem v zásadě realista a poměrně 

brzy jsem přišel na to, že šachem 

udělají mnohem větší díru do svě-

ta mí kamarádi. Dal jsem přednost 

práci a bylo to dobře,“ říká stále 

ještě vysokoškolský pedagog Josef 

Maršálek. „Splnilo se mi to, že jsem 

se stal uznávaným odborníkem na 

letadlové turbínové motory. I při ne-

snadném zaměstnání jsem se mohl 

věnovat šachové publicistice a to mi 

snad stále ještě jde.“ A o tom není 

pochyb. Maršálkovy knihy i překlady 

si čtenáře rozhodně našly a nacházet 

budou. „Jsem rád, že o mou práci 

PĚTASEDMDESÁTINY JOSEFA MARŠÁLKA

SE SVÝM ŽIVOTEM JSEM SPOKOJEN

Mladičký Josef Maršálek (třetí zprava) ve skupině problémistů Emila Palkosky. 
Ten sedí po Maršálkově pravici.
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je stále zájem,“ říká čerstvý oslave-

nec a dodává, že letos ještě učí „ty 

svoje motory“ na Dopravní fakultě 

ČVUT Praha. Dopisuje také druhý díl 

„Královských procházek“. „Pracovní 

název knihy je ‚Síla dámy v šachu‘ 

a doufám, že se „Dáma“ bude mým 

čtenářům líbit,“ věří milovník pod-

krkonošské přírody, ve které tráví 

díky své chalupě velkou část volného 

času. „Většinu prací si stále děláme 

se ženou sami. Mám rád přírodu a ta 

je v okolí naší chalupy stále ještě ne-

zničená. Když jsou u nás vnuci, je na 

chalupě veselo!“

Jubileum Josef Maršálek oslaví ne-

jen s rodinou, ale také v šachovém 

prostředí. „Určitě se sejdu i se svými 

šachovými přáteli, spoluhráči, pro-

blémisty či účastníky VII. ročníku 

jarního turnaje osobností. Ten pravi-

delně pořádají Honza Mazuch a Jir-

ka Petružálek. Se svým životem jsem 

spokojen i přesto, že mi občas bylo 

‚ouvej‘. Se ženou žijeme v pohodě 

a vážíme si zdraví. Jsem rád, že od 

roku 1990 mi nikdo nenařizuje, co 

nesmím do svých publikací napsat!“ 

Čtenáře Šachového týdeníku Josef 

Maršálek zdraví a my mu také za ně 

přejeme všechno nejlepší. Jsme rádi, 

že Josef Maršálek přijal naši nabídku 

na spolupráci a povede v našem časo-

pise rubriku o problémovém šachu.

JOSEF MARŠÁLEK– ZDENĚK PLÁŠEK 
Staroindická obrana [A41]

Přebor Prahy – I. třída 2010

Komentuje: Josef Maršálek

1.d4 d6 2.c4 e5!? 3.dxe5 dxe5 

4.Dxd8+ Kxd8 5.Jc3 c6 

XABCDEFGHY
8rsnlmk-vlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vL-mKLsNR!
xabcdefghy

6.f4!? Málo obvyklé pokračování, 

které jsme pravděpodobně v na-

šem klubu před dlouhou řádkou 

let analyzovali. Účelem je zamezit 

ukrytí černého krále na c7. V partii 

Dautov – Adams, Německo 1997, 

se hrálo 1.d4 d6 2.g3 e5 3.dxe5 

dxe5 4.Dxd8+ Kxd8 5.Jc3 c6 6.f4 

exf4 7.Sxf4 Sb4 8.0-0-0+ Ke8 9.Je4 

Sf5 10.Vd4 Sxe4 11.Vxe4+ Se7 

12.Se5 f6 12.Sc3 Ja6 13.Sh3, bílý 

měl výhodu. 

6…exf4 7.Sxf4 Se6 8.0-0-0+ Ke8 

9.e3 Jf6 10.Jf3 Jbd7 11.Jd4 S plá-

nem vyměnit střelce. Černý mohl 

hrát 11…Sg4 s vyrovnáním. 

11…Jc5 12.Jxe6 Jxe6 13.Sd3 

Vd8? Černý chce vyměnit věže, 

aby mohl vyměnit i střelce f4. 

Lepší však bylo 13…Sb4. 

14.Sf5 Vxd1+ 15.Vxd1 

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+nsn-+&
5+-+-+L+-%
4-+P+-vL-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
15…Jxf4?! K vyrovnání zde vedlo 

15…g6 16.Se5 Sg7. 

16.exf4 g6 Tak se černý snažil vy-

vinout královské křídlo, dámské 

ale přitom zůstalo bez ochrany 

a bílý toho využil. 

17.Sc8! b6 18.Sb7 c5 19.Jb5 Získá-

vá už nejméně pěšce. 

19…Sh6 20.g3 Jg4 21.Jxa7 Ke7 

Černý se bránil hrozbám 22.Jc6 

nebo 22.Jc8. Tahem v partii aktivi-

zuje krále i věž. 

22.Jc8+ Kf6 23.Jxb6 g5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+L+-+p+p'
6-sN-+-mk-vl&
5+-zp-+-zp-%
4-+P+-zPn+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-+-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

24.f5! Lepší než 24.Jd5+ Kf5. 

Černý teď nesmí ani 24…Vb8? 

pro 25.Jd7+, ani 24…Kxf5? pro 

25.Sc8+. 

24…Jxh2 25.a4 Tento pěšec má do 

proměny volnou cestu. 

25…Kxf5 26.Vh1 Ještě rychlejší 

bylo ihned 26.a5. Bílý láká černé-

ho na Vh8-b8. 

26…g4+ 27.Kb1 Vb8 Nebo 27…

Sd2 28.Vxh2.

 28.Sc8+ Ke4 29.a5 Sd2

XABCDEFGHY
8-trL+-+-+(
7+-+-+p+p'
6-sN-+-+-+&
5zP-zp-+-+-%
4-+P+k+p+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-vl-+-sn"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

30.a6! a černý se vzdal. Nemůže 

zabránit proměně pěšce, 30…Vxb6 

31.a7!.

Václav Pech

Josef Maršálek bude novým spolupracovní-
kem Šachového týdeníku.
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Na mladé šachisty z Čech zůsta-

lo medailí dvanáct pouze jediná 

z nich v nejstarších kategoriích. 

V juniorském přeboru se žádný 

z českých šachistů nedostal do 

první poloviny tabulky, v katego-

rii šestnáctiletých zachraňoval Če-

chy bronzový Petr Čižinský (2081) 

z Polabin, mezi šestnáctiletými 

vítězily pouze dívky z Moravy 

a Slezska.

„Ano, Frýdku-Místku se toto mis-

trovství nevydařilo. Získali pou-

ze jednu bronzovou medaili, na 

to nejsou tamní šachisté zvyklí,“ 

komentuje neúspěch severomo-

ravské líhně jeden z turnajových 

trenérů, mezinárodní mistr Pavel 

Šimáček. Nepochybuje však, že se 

příští rok frýdecko-místečtí zase 

vrátí na svou obvyklou úroveň. 

„Dá se dobře poznat v kterých 

regionech a krajích se s mláde-

ží pracuje více a v kterých méně, 

nebo vůbec,“ říká Šimáček. Toho 

letos žádný nový výrazný talent 

nezaujal, přesto několik hráčů 

vyzdvihul: „Jardu Bureše v junio-

rech, kterého znám dlouho, ale až 

tak dobrý výsledek a hlavně dob-

rou hru jsem nečekal. Tradiční 

dobrý výkon podali Cyril Ponížil, 

Tadeáš Kriebel, milým překvape-

ním byli pro mě Martin Fargač, 

Nicola Lužíková nebo Martina 

Fusková. Samozřejmě i ostatní 

vítězové (a medailisté) ve svých 

kategoriích zaslouží pochvalu 

a blahopřání, ale neměl jsem čas 

ani možnost se zatím s jejich hrou 

důkladněji seznámit. Chtěl bych 

všem popřát spoustu další píle 

v tréninku a následný zasloužený 

úspěch ať už na nějakých dalších 

mistrovstvích, nebo třeba i v ‚oby-

čejných‘ turnajích dospělých,“ 

říká český reprezentant. Byl také 

překvapen tím, jak se letos neda-

řilo favoritům. „Teprve časem se 

ukáže, jestli to pro ně znamená 

ústup z vydobytých pozic nebo 

se jednalo o mimořádný výpadek 

v rámci jednoho turnaje.“ 

Zeptali jsme se Pavla Šimáčka, co 

jeho práce na mistrovství obsaho-

vala. „Každodenní rozbory partií 

hráčů nejrůznějších úrovní, pří-

prava vlastních svěřenců, dvou-

hodinová přednáška pro veřejnost 

a simultánka proti dvaceti soupe-

řům. To byl v kostce program no-

minovaných trenérů. Tuto práci 

nejde dělat bez toho, že to člověka 

baví. Jako ke každé lidské činnos-

ti se k tomu dá přistoupit pečlivě 

i odpočinkovým způsobem. Kdo 

si myslí, že je to dovolená, ať si to 

zkusí sám,“ reaguje IM Šimáček 

na adresu občasných kritiků, kte-

ří považují trenéřinu na mládež-

nických přeborech za příjemnou 

a placenou dovolenou. 

Nicméně turnaj byl pro jeho 

účastníky poměrně zajímavou pří-

ležitostí i k odpočinku, jak dodává 

jeden z trenérů Jan Binder: „Orga-

nizátoři vedle dobře zvládnutých 

mistrovských kategorií a dvou 

openů připravili pro účastníky vý-

lety do ruční papírny ve Velkých 

Losinách a na přečerpávací elekt-

rárnu Dlouhé Stráně.“ Lituje toho, 

že původně ohlášený losinský 

renesanční zámek byl v době ko-

nání turnaje zavřený. „Obě ex-

kurze stojí za to, nicméně v dané 

lokalitě není moc možností cíle 

výletů pro příští roky obměnit,“ 

konstatuje Binder o zámku a jeho 

okolí, proslulém čarodějnickými 

procesy, popsanými Václavem 

Kaplickým v  románu Kladivo na 

čarodějnice. Ve shodě s Pavlem Ši-

máčkem si Honza Binder pochva-

luje organizaci turnaje: „Organi-

začně všechno fungovalo takřka 

výborně, IM Martin Petr by zcela 

jistě zahlásil, že to byla paráda. 

V průběhu přeboru zaznamenal 

Binder jediný větší problém, a to 

přesun přednášky IM Pavla Šimáč-

ka na téma Španělská (vesnice). 

Čas přednášky uvedený na ná-

stěnce se lišil od času ohlášeném 

na začátku kola a ten se zas lišil 

od skutečného začátku přednáš-

ky. Moc lidí čas netrefi lo…“

V hotelu, který turnaj hostil, loni 

proběhla rekonstrukce. Nová plas-

tová okna na horní budově a výmě-

na nábytku byla více než žádoucí. 

„Zvláště když si vzpomenu na si-

biřské noci pod tenkou dekou a ne-

příliš vábnou postel,“ vzpomíná 

na časy minulé Binder. Novinkou 

byla také diferenciace cen, pokoj 

se sociálním zařízením už není ve 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE

MORAVA OPĚT PORAZILA ČECHY
pokračování ze strany 1

Simultánka Pavla Šimáčka
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stejné kategorii jako hotelový pokoj 

s televizí. „Rozdíl v cenách je sice 

minimální, nicméně účastník od-

souzený k rannímu shánění volné 

toalety může cítit alespoň nějakou 

satisfakci. Co se hoteliérům zlepšit 

nepodařilo, je strava. Jídlo bylo na 

úrovni menzy, což by vzhledem 

k ceně vůbec nevadilo. Horší to 

bylo s kvantitou, nemít s sebou tři 

malé děti, které se v jídle jen tak 

povrtají, mám hlad půl hodiny po 

nevydatném obědě.“

Krátké ukázky z turnaje pro čte-

náře Šachového týdeníku připravil 

IM Pavel Šimáček.

JAROSLAV BUREŠ (2258) 
– LUMÍR MRÁZEK (2170) 
Sicilská obrana [B32]

Kouty nad Desnou 2010

Jaroslav Bureš

1.e4 c5 2.Jf3 

Jc6 3.d4 cxd4 

4.Jxd4 e5 5.Jb5 

a6 6.Jd6+ Sxd6 

7.Dxd6 Df6 

8.Dc7 Dg6 9.Jc3 

d5 10.exd5 Jb4 

11.Se3 Jxc2+ 

12.Kd2 Jxa1 13.Sd3 Sf5 14.Dxb7 

Vd8 15.Sxa6 Jf6 16.Sb5+ Jd7 

17.Vxa1 0–0 18.Dc7 Dxg2 19.Sc6 

Jf6 20.d6 Se4 21.Sb5 Vc8 22.De7 

Jd5 23.Dxe5 Jxe3 24.Kxe3 Df3+ 

25.Kd4 Sc6 26.Sxc6 Vxc6 27.Je4

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6-+rzP-+-+&
5+-+-wQ-+-%
4-+-mKN+-+$
3+-+-+q+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
Klinickou smrt přežil hned v prv-

ním kole Jaroslav Bureš: 

27…Vfc8 Elegantní zakončení ná-

sleduje po 27…Vb8 28.Da5 (Po 

28.a3 Db3 29.Dd5 Dxb2+ 30.Ke3 

Vc3+ zbude černému věž navíc.) 

28…Vc4+! 29.Kxc4 Dxe4+ a jeden 

z dvojice bílý král a bílá dáma ne-

odejde z této srážky živý, napří-

klad 30.Kc3 Vc8+ 31.Kb3 Db7+ 

32.Db4 Dd5+ 33.Ka3 Va8+–+. 

28.b3 Vb6 28…Vc3! 

29.Da5 29.Vc1!? 

29…Vcb8 Okamžitě vyhrává 29…

f5! 30.Dd5+ Kh8 31.d7 Vb4+. 

30.Vc1 f5? Teď už je na tento tah 

pozdě. K pořád značně lepší po-

zici černého vedlo obyčejné 30…

Vxd6+ 31.Jxd6 Df4+ 32.Kd3 Dxc1.

31.Dd5+ Kf8 32.Jc5 Df4+ 33.Kd3 

Vxd6 34.Je6+ Vxe6 35.Dxe6 Vd8+ 

36.Kc2 a bílý je z nejhoršího ven-

ku. V dalším průběhu otřesený čer-

ný nezvládl vyrovnanou koncovku 

a bílý nakonec slavil úspěch. 

36… Dxf2+ 37.Kb1 Df4 38.a4 De4+ 

39.Dxe4 fxe4 40.Ve1 Vd4 41.Kc2 

Ke7 42.Kc3 Vd3+ 43.Kc4 Kd6 

44.Vxe4 Vh3 45.Ve2 Kc6 46.Ve6+ 

Kd7 47.Ve2 Kc6 48.b4 Vh4+ 

49.Kb3 Vh3+ 50.Kb2 g5 51.Vc2+ 

Kb6 52.Vg2 Vh4 53.Kc3 h6 

54.Vf2 Vh3+ 55.Kb2 g4 56.Vf6+ 

Kb7 57.Vf7+ Ka6 58.Vf6+ Kb7 

59.Vg6 h5 60.b5 Vf3 61.Vh6 Vf2+ 

62.Kb3 Vxh2 63.a5 g3 64.a6+ Ka7 

65.Vh7+ Kb6 66.a7 g2 67.a8D 1–0

JAN KREJČÍ (2486) 
– LUMÍR MRÁZEK (2170)
Sicilská obrana [B32]

Kouty nad Desnou 2010

Jan Krejčí  Lumír Mrázek

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

e5 5.Jb5 a6 6.Jd6+ Sxd6 7.Dxd6 Df6 

8.Dd1 Dg6 9.Jc3 d5 10.Jxd5 Dxe4+ 

11.Se3 Jd4 12.Jc7+ Ke7 13.Dd3 

Jxc2+ 14.Kd2 Dxd3+ 15.Sxd3 Jxe3 

16.Jxa8 Jd5 17.Vac1 Jgf6 18.Jc7 Jf4 

19.g3 Jxd3 20.Kxd3 Sf5+ 21.Ke3 

Vd8 22.Vhd1 Vd6 23.f3 h5 24.h4 

Sd7 25.Kf2 Sc6 26.Ja8 Jd5 27.Vc5 

f6 28.a4 Vd8 29.b4 Vxa8 30.Vcxd5 

Sxd5 31.Vxd5 Vc8 32.Va5 Vc2+ 

33.Ke3 Kd6 34.f4 Vc3+ 35.Ke4 

Vc4+ 36.Kf5

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácích 
akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...

■  V každém čísle barevná 
příloha

■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 600 Kč
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-zp-'
6p+-mk-zp-+&
5tR-+-zpK+p%
4PzPr+-zP-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
V předchozím průběhu zaskočil černý 

svého soupeře zajímavou novinkou, 

jejíž výsledkem je tato věžová koncov-

ka s aktivní věží a pěšcem navíc. 

36…e4! Začátek správného postu-

pu, který však černý nedotáhne do 

konce. 

37.b5 e3 38.bxa6 e2! 39.axb7 Vb4 

40.Va6+ Kd7?? Šance z vítězství 

nad silným soupeřem svázala čer-

nému prsty. Logickým pokračo-

váním předchozího bylo 40…Ke7! 

41.b8D Vxb8 42.Ve6+ Kf7 43.Vxe2 

Vb4! a bílý zabrání studiovému 

matu 44…g6 jen za cenu věže. 

41.Ve6 Vxb7 42.Vxe2 Vb3 43.Vg2 

Ke7 44.Kg6 Kf8 45.Kxh5 Nyní už 

bojuje o remízu černý. I díky při-

spění ze strany bílého se mu to po-

dařilo v 70. tahu. 1/2

TADEÁŠ KRIEBEL (2203) 
– RUDOLF ZEZULA (1831) 
Sicilská obrana [B43]

Kouty nad Desnou 2010

Tadeáš Kriebel  Rudolf Zezula  

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Jc3 Dc7 6.Sd3 b5 7.0–0 Sb7 

8.Ve1 Sc5 9.Jb3 Sa7 10.Se3 Sxe3 

11.Vxe3 Je7 12.Sxb5 axb5 13.Jxb5 

Db6 14.Jd6+ Kf8 15.Vf3 f6 16.c4 

e5 17.c5 Dc6 18.Dc1 Jc8 

XABCDEFGHY
8rsnn+-mk-tr(
7+l+p+-zpp'
6-+qsN-zp-+&
5+-zP-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+N+-+R+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-wQ-+-mK-!
xabcdefghy

Krásně využil černého skladiš-

tě na dámském křídle jasný ví-

těz kategorie H16 Tadeáš Kriebel: 

19.Vxf6+!! gxf6 20.Dh6+ Kg8 

21.Jf5 Kf7 22.Dg7+ Ke6 23.Jbd4+ 

exd4 24.Jxd4+ Ke5 25.Jxc6+ Jxc6 

26.Dxh8 Můžeme rekapitulovat, 

černý má sice tři fi gury za dámu, 

ale je chudší o čtyři (!) pěšce a ani 

souhra fi gur není na jeho straně. 

Bílá pozice je vyhraná. 

26…J8e7 27.Dxh7 Vg8 28.f4+ Kxf4 

29.Vf1+ Ke5 30.Dh4 Vg6 31.Df4+ 

Ke6 32.Dd6+ Kf7 33.Dxd7 Sa6 

34.Vf2 Je5 35.Dd6 J7c6 36.b4 

1–0

Václav Pech

Pavel Šimáček

Konečné pořadí – junioři a dorostenci
1. Ponížil, Cyril (2307) SK Zlín 8,5

2. Bureš, Jaroslav (2258) Agentura 64 Grygov 8

3. Kuchyňka, Lukáš (2317) Tatran Litovel 7

4. Rojíček, Vojtěch (2426) BŠŠ Frýdek-Místek 7

5. Krejčí, Jan (2486) Tatran Litovel 7

6. Kratochvíl, Josef (2257) ŠK Caissa Třebíč 6

7. Svoboda, Václav (2291) ŠK OAZA Praha 4

8. Vlasák, Lukáš (2221) ŠK Sokol Klatovy 4

9. Nguyen Dinh Phong (2192) ŠK Sokol Klatovy 4

10. Mrázek, Lumír (2170) ŠK Slavia Orlová 4

11. Pecha, Tomáš (2233) BŠŠ Frýdek-Místek 3,5

12. Zwardoň, Vojtěch (2254) Jäkl Karviná 3

Konečné pořadí – H16

1. Kriebel, Tadeáš (2203) MSA Dolní Benešov 7

2. Karlík, Ondřej (1941) Sokol Hošťálková 6,5

3. Čižinský, Petr (2081) 222 ŠK Polabiny 6

Konečné pořadí – H14

1. Fargáč, Martin (1731) TŽ Třinec 6,5

2. Haman, Jakub (1976) ŠK Kladno 6,5

3. Pavelek, Tomáš (1970) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

Konečné pořadí – H12

1. Rýdl, Jiří (1808) Spartak Vlašim 7,5

2. Petr, Jan (1753) Bohemians Praha 7,5

3. Dvořák, Adam (1839) ŠK Lokomotiva Brno 7

Konečné pořadí – H10

1. Mrkus, František (1645) ŠK Staré Město 8,5

2. Soukup, Václav (1466) Spartak Ústí nad Labem 8

3. Liška, Jiří (1676) Česká Lípa 5,5

Konečné pořadí – D16

1. Phamová, Xuan Mai (1713) ŠK Zlín 7,5

2. Langnerová, Karolína (1880) Slovan Havířov 6,5

3. Zavadilová, Karolína (1756) Duras BVK Brno 6

Konečné pořadí – D14

1. Maříková, Jana (1904) ŠK Veselí nad Lužnicí 7

2. Lužíková, Nikola (1663) Sokol Šumperk 7

3. Vlčková, Kateřina (1632) 2222 ŠK Polabiny 6

Konečné pořadí – D12

1. Fusková, Martina (1670) ŠK Staré Město 7

2. Suchomelová, Simona (1621) Havlíčkův Brod 6

3. Pýchová, Nela (1566) Spartak Vlašim 6

Konečné pořadí – D10

1. Brůnová, Blanka (1331) DDM Planá u Mariánských Lázní 8

2. Řeřábková, Eliška (1250) Biomedica Říčany 6,5

3. Valenčíková, Sandra (1000) Slovan Havířov 6
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KALENDÁRIUM
20. 3. 2010 
Praha. O Vyšehradského střelce 

a Pod Vyšehradskou šikmochod-

ku. Šachově pivní dvojboj. 1. boj: 

Švýcarský systém na třináct kol. 

Tempo 5 minut na partii. 2. boj: 

konzumace piva (1 pivo=bod). 

Body v obou kategoriích se pro zá-

věrečné hodnocení sčítají.

Vojtěch Rut

Tel.: 605 130 609

vojtech.rut@hotmail.com 

20. – 28. 3. 2010 
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Tamás Erdélyi 

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

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

21. 3. 2010 
Praha-Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na šest kol. Tem-

po 20 minut na partii.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

21. 3. 1945 
Šedesáté páté narozeniny by osla-

vil mistr republiky v bleskovém 

šachu z roku 1980, účastník fi nálo-

vého turnaje mistrovství republiky 

v šachu 1972 a reprezentant v ko-

respondenčním šachu Jiří Mališ.

22. 3. 1946 
„Šachové kulatiny“, tj. 64 naroze-

niny, oslaví mnohonásobný repre-

zentant Československa a České 

republiky, velmistr Jan Smejkal. 

23. 3. 1931 
Sedmdesát devět let oslaví šacho-

vý nestor, kandidát na titul mistra 

světa dodnes udivující svým ša-

chovým entuziasmem a šachovou 

silou, velmistr Viktor Korčnoj.

24. 3. 1921

Alexandr Alechin

V Moskvě se před 

osmdesáti devíti 

roky narodil nej-

starší ze žijících 

světových šam-

pionů „velkého 

kalibru“, velmistr 

Vasilij Smyslov. 

V roce 1946 ve stejný den umí-

rá nad šachovnicí při přípravě na 

obhajobu svého titulu jeho před-

chůdce Alexandr Aljechin.

24. 3. 1960
Padesátiny oslaví americký velmis-

tr, šachový propagátor a komentá-

tor, velmistr Yasser Seirawan.

25. – 28. 3. 2010
Werther (Německo). 16th Schloss-

Open. Švýcarský systém na sedm 

kol. Tempo 90 minut na čtyřicet 

tahů + 15 minut na dohrání s pří-

davkem 30 s/tah. 

SK Werther 1949 e.V.

www.schloss-open.skwerther.de

27. 3. 1985

David Navara

Čtvrtstoletí osla-

ví nejlepší český 

šachista součas-

nosti, člen elitní-

ho klubu 2700+, 

velmistr David 

Navara.

28. 3. – 4. 4. 2010 
San Sebastian (Španělsko). San Se-

bastian International Open. Švý-

carský systém na devět kol. Tempo 

90 minut s přídavkem 30 s/tah. 

Federacion Gipuzkoana de Ajedrez

Tel.: +34 943474604

xake@fgajedrez.org

www.fgajedrez.org

29. 3. 1935 

W. Uhlmann

Pětasedmdesáti-

ny oslaví v Dráž-

ďanech narozený 

německý velmis-

tr, mnohonásob-

ný reprezentant 

své země a propa-

gátor Francouzské 

obrany Wolfgang Uhlmann. 

1. – 5. 4. 2010 
Frýdek-Místek. Turnaj šachových 

nadějí. Kategorie H8 - H14. Švý-

carský systém na devět kol, tem-

po hodina na 20 tahů + hodina na 

dohrání.

Martin Kocur

Tel.: 732 224 966

m.kocur@chessfm.cz

1. – 5. 4. 2010 
Frýdek-Místek. Pobeskydí. Uza-

vřený turnaj s možností splnění 

normy IM a GM. Tempo 90 minut 

na partii s přídavkem 30s/tah. 

FIDE Open: švýcarský systém na 

devět kol, tempo 90 minut na par-

tii s přídavkem 30 s/tah.

Martin Kocur

Tel.: 732 224 966

m.kocur@chessfm.cz

4. 4. 2010 
Hostinné. Velikonoční blesko-

vý turnaj jako Memoriál Františ-

ka Šoulavého. Švýcarský systém 

(pravděpodobně) na sedmnáct 

kol. Tempo 5 minut na partii.

Jiří Svoboda

Tel.: 724316483

j.f.svoboda@seznam.cz
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