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ŽIŽKOVSKÁ ŠACHOVÁ 
HOSPŮDKA PODRUHÉ

Hotel Victor

Klapka: Žižkov-

ská šachová hos-

půdka, podruhé. 

V Praze žijící rus-

ký filolog a pod-

nikatel Andrej Po-

činkov našel nový 

prostor pro svůj zá-

měr šachové hospůdky. Jak sdělil 

Šachovému týdeníku, hodlá ten-

tokrát postavit figurky v salonku 

žižkovského hotelu Victor. V po-

ledne v sobotu 21. března chce 

Počinkov zahájit šachový provoz 

u Victora rapid turnajem, ke kte-

rému se bude podávat mok z Pi-

vovarského domu Chýně.

Na konci ledna Počinkov otvíral 

šachovou hospůdku U Růženy, 

rovněž na pražském Žižkově, 

ale plánovaná pražská šachová 

Mekka tehdy vyhnala příznivce 

královské hry hned po slavnost-

ním zahájení provozu.

SLOVAN BRATISLAVA 
MISTREM SLOVENSKA

V čele soupisky 
vítězů byl GM L. 
Ftáčnik  

Mistry Slovenské 

republiky se po 

závěrečném extra-

ligovém kole stali 

šachisté Slovanu 

Bratislava. V zá-

věrečných dvou 

kolech soutěže 

porazili nejtěsněj-

ším rozdílem oba své největší kon-

kurenty, celky Čadce a Dunajova. 

S nejvyšší soutěží našich východ-

ních sousedů se musí minimálně 

na rok rozloučit šachisté Liptova 

a Modry. Kompletní výsledky soutě-

že naleznete na chess-results.com.

19. BŘEZNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 12

VASILIJ IVANČUK – 40 LET

PŮL ŽIVOTA VE SVĚTOVÉ ŠPIČCE

FINANCOVÁNÍ ŠACHU

NA PENÍZE ZE SAZKY 
ZAPOMEŇTE

Splácení drahé sportovní arény v Praze 
Vysočanech tak brutálně zatěžuje roz-
počet Sazky, že jí již nezbývá dost peněz 
pro sportovní svazy.

„Hlavním sloganem Sazky je 

Pomáháme druhým k vítězství. 

Nyní se však sama fi rma dostala 

do situace, kdy možná bude po-

třebovat pomoc. Nikoli k vítěz-

ství, ale k přežití. Má problém 

s dluhy. Důvodem jsou přede-

vším turbulence na fi nančních 

trzích, extrémní opatrnost bank 

a drahá dluhová služba spojená 

s multifunkční halou O2 Arena 

v pražských Vysočanech,“ na-

psal toto pondělí ekonomický 

týdeník EURO.

Týdeník EURO odkazuje na le-

tošní zprávu ratingové agentury 

Standard & Poor´s, která spo-

lečnosti Sazka snížila její rating 

na B+ negativní. Snížení hod-

nocení dlouhodobé schopnos-

ti splácet své závazky je nejen 

varováním, že fi nanční zdraví 

české sázkové a loterijní jednič-

ky se zhoršilo, ale také přináší 

Sazce vyšší úrokové zatížení 

u jejích úvěrů a dluhopisů.

Pokračování na straně 3

Jeden z nejgeniálnějších součas-

ných velmistrů Vasilij Ivančuk, 

který se již dvě desetiletí pohybu-

je v nejužší světové špičce, oslavil 

tento týden 40. narozeniny. Nyní 

je velmistr Ivančuk na světovém 

žebříčku na třetí příčce. Na po-

sledním superturnaji, který skon-

čil před pár dny ve španělském 

Linares, dělil první a druhé místo. 

Poslední květnový týden přijede 

Vasilij Ivančuk do Prahy, kde s ním 

změří síly nejlepší český šachista 

David Navara.

Pokračování na straně 12

http://chess-results.com/tnr15956.aspx?art=46&lan=4&m=-1
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GRAND SLAM SE NEROZŠÍŘIL

Silvio Danailov  
Rozšíření série 

Grand Slam se 

prozatím neusku-

teční. Shodla se 

na tom Prezident-

ská rada řídící 

tuto sérii na svém 

jednání konaném 

16. března v Amsterodamu. Hlav-

ními kandidáty na vstup do pres-

tižního okruhu jsou v současné 

době turnaje v mexickém San 

Luis a v Londýně. „Rada dosud 

nedostala ofi ciální žádost o zařa-

zení turnaje v San Luis, a tudíž 

nemůže v této věci prozatím roz-

hodovat. Uzávěrka pro žádost je 

do 1. dubna,“ říká se v ofi ciální 

tiskové zprávě z jednání. Žádost 

z Londýna již na rozdíl od San 

Luis podána byla, ale i zde rada 

své rozhodnutí odložila do doby, 

až bude známa startovní listi-

na turnaje. Nejbližšími turnaji 

Grand Slamu tak prozatím zůstá-

vají M-Tel Masters (Sofi a 12.–23. 

5. 2009), Grand Slam Masters Fi-

nal (Bilbao 2.–15. 9.2009), Nan-

jing (27. 9 –9. 10. 2009) a Corus 

Chess Tournament (Wij aan Zee, 

15.–31. 1. 2010).

POLABINY V EXTRALIZE
Novým účastníkem Extraligy 

České republiky se stali šachisté 

2222 ŠK Polabiny, kteří se kvůli 

zaváháním svých největších kon-

kurentů i přes překvapivou po-

rážku s pražskou Holdií již před 

závěrečným kolem západní části 

naší druhé nejvyšší soutěže stali 

jasnými postupujícími. Na dru-

hý Nový Bor mají náskok šes-

ti bodů. Dramatický bude ještě 

souboj o zbývající medaile, na 

než kromě novoborského béčka 

pomýšlí také šachisté z Vršovic 

a Vyšehradu.

GRIŠČUK TRIUMF NESLAVIL

Alexandr Griščuk 
„Vítězství v Lina-

res jsem neoslavil 

naprosto nijak,“ 

uvedl vítěz le-

tošního druhého 

supertunaje (viz 

ŠT 11/2009). Vel-

mistr Alexandr 

Griščuk je od dob Garriho Kaspa-

rova prvním Rusem, který v Li-

nares získal první cenu. Podle 

Griščukových slov nedošlo ani 

na obvyklou láhev šampaňského. 

„Jednoduše jsem neměl s kým 

slavit,“ říká Griščuk hrající celý 

turnaj bez sekundantů a trenérů. 

Nedošlo ani na společnou oslavu 

hráčů. „Všechno závisí na tom, 

jaká společnost se na turnaji se-

jde. S hráči turnaje v Linares se 

znám, ale nejsme blízcí přátelé. 

S výjimkou mě se tak sešli příliš 

vážní lidé,“ prohlásil Griščuk.

AMBER 2009 PLNÝ HVĚZD

Levon Aronjan Alexandr Morozevič

Velmistři Levon Aronjan a Alexan-

dr Morozevič jsou po úvodních 

kolech mimořádně dobře obsaze-

ného osmnáctého ročníku turnaje 

Amber 2009 na čele dvanáctičlen-

ného startovního. Průměrný ra-

ting účastníků je 2759 bodů! Tur-

naj skládající se tradičně z rapid 

šachu a hry naslepo má letos ceno-

vý fond ve výši 216 000 eur. Dále se 

jej účastní mistr světa Viši Anand 

(2791), Magnus Carlsen (2776), Va-

silij Ivančuk (2779), Gata Kamsky 

(2725), Sergej Karjakin (2706), Vla-

dimir Kramnik (2759), Peter Lékó 

(2751), Tejmur Radžabov (2761), 

Veselin Topalov (2796) a Wang Yue 

(2739). Průběh turnaje je možné 

sledovat na jeho ofi ciální stránce 

www.amberchess2009.com.

ČÍŇANKY KRALUJÍ V ISTANBULU
Turecký Istanbul ovládly Čí-

ňanky. Velmistryně Zhao Xue 

(2508) a Hou Yifan (2571) vedou 

po 8. kole turnaj ženské Grand 

Prix FIDE odehrávající se od 5. 

do 20. března. Zejména výkon 

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
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Zhao Xue je na-

prosto famózní: 

v 8 kolech povo-

lila svým soupeř-

kám pouze 2 re-

mízy a výsledkem 

je performance 

2788 bodů. Bron-

zovou příčku drží zatím Indka Ko-

neru Humpy (2621), která po slib-

ném začátku podlehla Hou Yifan 

a na vedoucí hráčku ztrácí celý 

bod. Ofi ciální stránky turnaje je 

istanbul2009.fi de.com.

KASPAROV: CIT SE NEDÁ VYSVĚTLIT

Garri Kasparov  
„Třináctiletí ša-

chisté dnes mož-

ná znají víc než 

znal Bobby Fis-

cher v době, kdy 

odcházel ze svě-

ta šachu,“ uvedl 

třináctý světový 

šampión Garri Kasparov. „Ana-

lyzují všechny tahy a připravují 

se na svých počítačích, ale to ne-

znamená, že jsou v šachu něčím 

mimořádným,“ tvrdí bývalý mistr 

světa a dodává, že před padesáti 

lety byl průměrný věk nejlepších 

světových šachistů kolem pětatři-

ceti let, kdežto dnes se velmistry 

nezřídka stávají již čtrnáctileté 

děti. Čím se tedy podle Kasparova 

liší on, Karpov nebo třeba Anand 

od těchto mladíků? „My prostě tu 

hru cítíme. Když jsem zkoumal 

pozici, pokládal jsem důraz na její 

hodnocení a následném pochope-

ní nejlepšího tahu. Naproti tomu 

heslem současné šachové mláde-

že je ‚Něco zahraj, ukaž tah!‘ Ne-

jsem schopen vysvětlit mladým 

jemnosti svého výběru nejlepšího 

tahu. Je to často jenom vnitřní po-

cit, který mi napovídá, jaký tah je 

dobrý a jaký špatný.“

IM KULHÁNEK V ČELE 
GRAND PRIX ČR
Mezinárodní mistr Tomáš Kul-

hánek (2406) je na čele tabulky 

Grand Prix České republiky v ra-

pid šachu. Po pěti odehraných 

turnajích má na svém kontě 

2074 bodů, což znamená náskok 

120 bodů na druhého FM Vojtěch 

Pláta (2415). Bronzová příčka se 

1746 body patří IM Davidovi Ka-

ňovskému (2537). Nejlépe umís-

těným velmistrem je na pátém 

místě Vladimir Sergejev (2519), 

z českých držitelů nejvyššího titu-

lu pak sedmý Jan Votava (2542). 

Mezi juniory vede FM Plát a nej-

lepší ženou série je WFM Lucie Jí-

nová (2109) s 814 body.

pokračování ze strany 1

„Zadlužení Sazky se v současnosti 

blíží osmi miliardám korun. Nej-

větší část dluhu tvoří emise dluho-

pisů na ‚tělocvičnu ve Vysočanech‘ 

ve výši 215 milionů eur s vysokou 

úrokovou sazbou 8,5 procenta. 

Jenže splátky úroků jsou ještě 

mnohem vyšší než zmíněná sazba, 

která platí za ideálního stavu fi r-

my. K úroku 8,5 procenta je třeba 

připočítat náklady za to, že Sazce 

bylo umožněno refi nancování dlu-

hopisů na patnáct let, penalizaci 

za snižování ratingu a podobně,“ 

uvádí EURO. Jen na úrocích tak 

Sazka musí ročně zaplatit 700 mi-

lionů korun a k tomu samozřejmě 

přibude ještě splácení jistiny.

Ze zprávy ratingové agentury 

Standard & Poor´s podle týdení-

ku EURO vyplývá, že hrozí riziko, 

že by majitelé obligací mohli po-

žádat o jejich okamžité splacení. 

To by teoreticky mohlo vést až 

k bankrotu Sazky.

Šachový svaz a další sportovní 

svazy jsou na penězích, které 

přes ČSTV tečou z výtěžku této 

loterijní společnosti, nebezpeč-

ně závislé. Vzhledem k rizikům, 

kterým nyní Sazka čelí a které vy-

plývají z výstavby megalomanské 

sportovní arény, by mělo vedení 

Šachového svazu připravit krizo-

vý rozpočet pro fungování bez 

této loterijní dotace.

Pavel Matocha

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

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

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 580 Kč

Zhao Xue

http://istanbul2009.fide.com
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Ve vyrovnaném souboji o postu-

pová místa do nadcházejícího 

ročníku Světového poháru se 

po 9 kolech Češi rozhodně ne-

ztrácejí. Velmistr David Nava-

ra (2638) se dělí o 4.–12. místo 

a prozatím se drží na postupo-

vých příčkách, IM Vladimír Tal-

la (2407) má na 92. místě o bod 

méně a jenom Pavel Šimáček je 

prozatím pod padesátiprocent-

ním ziskem na 192. pozici. Vla-

dimír Talla navíc již po 9. kole 

splnil normu velmistra.

Přímořská Budva (Černá Hora) je 

již druhým týdnem dějištěm letoš-

ního mistrovství Evropy jednotliv-

ců, ve kterém v bojích o postup, 

mezinárodní tituly, ratingové body 

a nebo jen pro radost z královské 

hry zápolí celkem 306 šachistů ze 

34 zemí.

Hlavním lákadlem je pro turnajové 

účastníky boj o šestnáct volných 

míst v příštím ročníku Světového 

poháru, který dává zároveň vstu-

penku do bojů o titul mistra svě-

ta. „Já se ještě ambiciózně snažím 

skončit do 16. místa, ale při mém 

špatném pomocném hodnocení to 

je velmi náročný cíl, který nejspí-

še vyžaduje uhrát ještě 2,5 bodu 

ze zbývajících 4 partií, to vše při 

rostoucí síle soupeřů,“ píše z Bud-

vy náš nejlepší šachista velmistr 

David Navara, který se po úvod-

ním klopýtnutí ve druhém dějství 

turnaje propracoval čtyřmi vítěz-

stvími v řadě na postupové pozi-

ce. Podle velmistra Navary stačilo 

v minulých ročnících na postup 

uhrát v turnaji +4, ale i to jen pro 

několik lidí, zatímco ti zbylí muse-

li o postup bojovat v následných 

vyřazovacích zápasech. Proto 

je s podivem, že řada aspirantů 

na postup, ač je za touto metou, 

s klidem svým soupeřům dává 

remízy. „Ještě jsem nezazname-

nal případ, že by se někdo prore-

mizoval z plus dva na plus čtyři. 

Jsem přílišný optimista já, když 

jsem za tohoto stavu hrál riskant-

ně na výhru (Navara – Grigorjanc), 

nebo ti, kteří šetří síly remízami 

a domnívají se, že se proderou do-

předu výhrami v závěru?“ klade si 

velmistr Navara otázku ohledně 

strategie, kterou volí podle svého 

naturelu jednotliví účastníci turna-

je. Čtyři kola před koncem turnaje 

Navara dodává, že už nyní prav-

děpodobně příliš riskovat nebu-

de, ale neplánuje se prozatím ani 

oddávat remízovým radovánkám 

sjednaných po několika teoretic-

kých tazích. „Také mě čekají výše 

nasazení soupeři, takže bych měl 

‚přeřadit‘ na méně riskantní hru,“ 

konstatuje.

Vynikající formu si do Budvy při-

vezl i druhý z českých šachistů, 

mezinárodní mistr Vladimír Tal-

la. Dařilo se mu již na nedávném 

domácím přeboru, ale to, co před-

vádí na právě probíhajícím turna-

ji, nečekal zřejmě ani ve svých nej-

bujnějších představách. Vítězství 

nad velmistry Timmanem (2581), 

Neverovem (2560) a Caruanou 

(2646) pro něho znamenají i přes 

porážky s velmistry Van Welym 

(2625) a Kotanjanem (2586) spl-

nění normy velmistra.

VLADIMÍR TALLA (2407) 
– FABIANO CARUANA (2646)
Sicilská obrana[B84]

Budva 2009

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 Jf6 4.Jc3 

cxd4 5.Jxd4 a6 6.Se3 e6 7.Se2 Dc7 

8.a3 b5 9.g4 Sb7 10.f3 Se7 11.Dd2

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+lwq-vlpzpp'
6p+-zppsn-+&
5+p+-+-+-%
4-+-sNP+P+$
3zP-sN-vLP+-#
2-zPPwQL+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
11…Jc6 Černý volí v poměrně zná-

mé pozici méně obvyklé pokračo-

vání. Na nejvyšší úrovni se již hrá-

lo 11…0–0 12.0–0–0 Jc6 13.g5 Jxd4 

14.Dxd4 Jd7 15.h4 Vac8 16.h5 e5 

17.Dd2 s výhodou na straně bílého 

podle partie Širov, A. (2722)-To-

palov, V. (2707), Leon 2001. Jinou 

možností je 11…Jfd7, což si za své 

pokračování v proti Van den Doe-

lovi zvolil nizozemský odborník 

na Najdorfovu variantu Loek Van 

Vely. Po  12.0–0–0 0–0 13.g5 Jc6 

MISTROVSTVÍ EVROPY MUŽŮ

NAVARA BOJUJE O POSTUP, TALLA MÁ NORMU GM

IM Vladimír TallaGM David Navara
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14.h4 Ja5 15.g6 se však dostal 

pod poměrně silný útok, viz Van 

den Doel, E. (2583)-Van Wely, L, 

(2642), Leeuwarden 2002.

12.0–0–0 Ja5 Pravděpodobně nový 

tah. Již se hrálo  12…h6 13.h4 Jxd4 

14.Sxd4 e5 15.Se3 0–0–0 16.g5 opět 

s určitým plus pro bílého, Almei-

da Saenz, A.-Garcia, J., Mesa 1992.

13.Kb1 Jc4 14.Sxc4 Dxc4 15.h4 

Jd7 16.Jce2 Je5 17.g5 Dc7 18.b3 

Přiznávám, že pro mě poměr-

ně nepochopitelný tah. Přednost 

bych pravděpodobně dal pokračo-

vání hry na královském křídle po-

mocí postupu h4-h5.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lwq-vlpzpp'
6p+-zpp+-+&
5+p+-sn-zP-%
4-+-sNP+-zP$
3zPP+-vLP+-#
2-+PwQN+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
18…d5!? Logická reakce, ke kte-

ré navíc předchozí tah bílého ješ-

tě vybízí. Otázkou ovšem je, zda 

se jedná o reakci nejlepší. Na od-

vážné 18…0–0 by mohl bílý po-

kračovat 19.g6!? hxg6 (19…Jxg6 

20.h5 Je5 21.Vhg1 s myšlenkou 

h4-h5 a na případné g7-g6 pak 

Se3-g5 s výměnou černopolných 

střelců a zpřístupnění pozice černé-

ho krále) 20.h5 Vfc8 21.hxg6 Jxg6 

22.Vdg1 a bílý má za pěšce velmi 

nebezpečnou iniciativu.

19.Jf4 19.exd5 0–0–0 20.Sf4 Vxd5 

21.Jc3 Jxf3 22.De3 Ve5 s nejasný-

mi důsledky.

19…Sxa3? Černý přijímá nabíze-

ného pěšce, ale radost mu to v dal-

ším průběhu nepřinese. Velmistr 

Caruana pravděpodobně podcenil 

následky dalšího tahu bílého, kte-

rý dostane jeho pozici do problé-

mů. Jako hratelná reakce vypadá  

19…0–0–0 20.exd5 Sxd5 21.Jxd5 

Vxd5 22.f4 Jc6 s dobrou hrou čer-

ného.

20.Jfxe6! fxe6 21.Jxe6 De7 

22.exd5 Sc8 Černému nepomůže 

ani 22…Jxf3, což končí po 23.De2 

Sxd5 24.Vxd5 Dxe6 25.Dxf3 Vf8 

26.Dh5+ výhodou bílého.

23.f4 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+-wq-zpp'
6p+-+N+-+&
5+p+Psn-zP-%
4-+-+-zP-zP$
3vlP+-vL-+-#
2-+PwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

23…Jc4 Vrácení materiálu nevypa-

dá nijak přesvědčivě. Při rovném 

materiálu bude černý král stále 

mnohem zranitelnější než jeho 

světlejší protivník. Ale faktem zů-

stává, že černému je v prekérní 

situaci každá rada drahá. Varianta 

23…Jg4 24.Jxg7+ Dxg7 25.Sd4 Df8 

26.Dg2 Sf5 27.d6 Vc8 28.Vhe1+ 

vede k výhře bílého. K výhodě bí-

lého vede také 23…Sxe6 24.dxe6 

Jc6 25.Dd5 a černý bude mít s udr-

žením pozice značné problémy.

24.bxc4 bxc4 25.Ka2 Vb8 25…

Sxe6 26.dxe6 0–0 27.Dc3 s citel-

ným plusem pro našeho šachistu.

26.Vb1 V úvahu určitě připadá již 

zmíněný motiv 26.Jxg7+ s dalším 

26…Dxg7 27.Sd4 a vyhranou pozi-

cí bílého.

26…Vb5 27.Vxb5 axb5 28.Da5 

Sd6 29.Dxb5+ Ještě silnější je 

přisunutí posledních posil pomo-

cí 29.Ve1!!, kde černý najednou 

příliš možností nemá: 29…Kf7 

(29…Sxe6 30.Sc5!! 0–0 31.Vxe6+-) 

30.g6+! hxg6 31.Sc5 Sxc5 32.Jg5+ 

+-.

29…Sd7 30.Dxc4 Sxe6  Po 30…Kf7 

partii končí 31.g6+ hxg6 32.Jg5++- 

31.dxe6 0–0 

Pořadí po 9. kole
1. Inarkijev, Ernesto RUS (2656) 7

2. Sokolov, Ivan NED (2657) 7

3. Jobava, Baadur GEO (2669) 7

4. Sjugirov, Sanan RUS (2562) 6,5

5. Fedorčuk, Sergej UKR (2633) 6,5

6. Volokitin, Andrej UKR (2671) 6,5

7. Rasulov, Vugar AZE (2391) 6,5

8. Kobalija, Michail RUS (2634) 6,5

9. Tomaševsky, Jevgenij RUS (2664) 6,5

10. Čeparinov, Ivan BUL (2679) 6,5

11. Naiditsch, Arkadij GER (2693) 6,5

12. Malachov, Vladimir RUS (2692) 6,5

13. Bocharov, Dmitrij RUS (2647) 6,5

14. Gračev, Boris RUS (2655) 6,5

15. Navara, David CZE (2638) 6,5

16. Mamedov, Rauf AZE (2638) 6,5

17. Gusejnov, Gadir AZE (2661) 6,5

18. Nyback, Tomi FIN (2644) 6,5

19. Savič, Miodrag SRB (2525) 6,5

20 Alexandrov, Alexej BLR (2636) 6,5

79. Talla, Vladimír CZE (2407) 5,5

192. Šimáček, Pavel CZE (2493) 4

Celkem 306 hráčůPo 9 kolech je v čele GM Ernesto Inarkijev

GM Fabiano Caruana

foto Wikipedia, licence GFDL
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-wq-zpp'
6-+-vlP+-+&
5+-+-+-zP-%
4-+Q+-zP-zP$
3+-+-vL-+-#
2K+P+-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
32.Dd5 Při stejnopolných střelcích 

a citelné materiální převaze bílého 

je jedinou šancí italského mladíka 

využití postavení bílého krále, kte-

rý prozatím nemá žádný kryt. Ale 

reálné šance na úspěch by ani tato 

strategie mít neměla.

32…Vc8 33.Vb1 Kh8 Po 33…Vxc2+ 

34.Vb2 černý příliš na výběr nemá. 

Po ústupu černé věže přijde Vb7 

a situace černého se ještě citelně 

zhorší. Na druhé straně se zase 

po výměně věží materiál hodně 

zredukuje a pokus o ublížení bílé-

mu králi bude o dost méně reálný.  

34…Vxb2+ 35.Kxb2 g6 36.f5! gxf5 

37.Sd4!+-.

34.c4  Stejně silné je pochopitelně 

také 34.Vb7 Df8 35.c4.

34…Dd8 35.Vb6 

XABCDEFGHY
8-+rwq-+-mk(
7+-+-+-zpp'
6-tR-vlP+-+&
5+-+Q+-zP-%
4-+P+-zP-zP$
3+-+-vL-+-#
2K+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
35…De8 Poslední zoufalá šance 

černého vystrašit a případně do re-

mízové sítě také ulovit bílého krále 

i za cenu fi gury. Naděje sice podle 

přísloví umírá poslední, ale zde se 

spíše než o naději jedná o iluzi.

36.Dxd6  Ještě silnější bylo 36.Vxd6 

Da4+ 37.Kb2 Vb8+ 38.Kc1 Da1+ 

39.Kd2 Db2+ 40.Ke1 Db1+ 41.Kf2 

Da2+ 42.Kf3+-, ale ani braní dámou 

na výsledku nemůže nic změnit.

36…Da4+ 37.Kb2 Dxc4 38.Dd2 

Dobré bylo také 38.Sc5!?, ale je 

pravdou, že téměř po každém tahu 

má bílý k dispozici hned několik 

dalších vyhrávajících pokračování, 

a proto komentář partie ukončíme.

38…Va8 39.Da5! Vc8 40.Dd2 Va8 

41.Vb3 Da6 42.Db4 Da1+ 43.Kc2 

Da2+ 44.Kd3 Vc8 45.e7 Dc2+ 

46.Kd4 Ve8 47.Vc3 Dd1+ 48.Vd3 

Da1+ 49.Ke4 Dh1+ 50.Ke5 Da1+ 

51.Sd4 Da6 52.Ke4 Dc6+ 53.Ke3 

Dc1+ 54.Dd2 Dg1+ 55.Kf3 Df1+ 

56.Kg3 Vxe7 57.Sf2 

1–0

Václav Pech
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Jaký je hlavní rozdíl mezi 

českou a moravskou šacho-

vou mládeží? Výsledky právě 

skončeného mistrovství České 

republiky mládeže nabízejí 

odpověď: Je to Beskydská ša-

chová škola. V pořadí již sedm-

nácté mistrovství ČR mládeže 

proběhlo od 7. do 14. března 

v hotelu Dlouhé Stráně v Kou-

tech nad Desnou.

Přeborníky republiky v jednotli-

vých kategoriích se stali Jaroslav 

Bureš (2264), Jan Rubeš (1932), 

Tomáš Pavelek (1955), Matyáš 

Marek (1583), Karolína Olšaro-

vá (2114), Eliška Johnová (1720), 

Michaela Hatašová (1515) a Jitka 

Jánská (1435).

Z celkově rozdělených 24 medailí 

jich 15 putuje na Moravu a 9 si 

odvážejí šachisté z Čech. Plná tře-

tina z rozdělených drahých kovů 

patří mladým šachistům z Bes-

kydské šachové školy Frýdek-

Místek. Zajímavou skutečností 

je fakt, že kromě frýdecko-mís-

teckého oddílu nezískal žádný 

jiný klub více než jednu medaili, 

což svědčí nejen o výjimečnosti 

severomoravského centra, ale 

také o vyrovnanosti a roztříštění 

sil v českých a moravských mlá-

dežnických táborech. Převaha 

moravských šachistů je patrná 

zejména v chlapeckých kate-

goriích, kde Moraváci povolili 

Čechům ve čtyřech kategoriích 

získat pouze jedno zlato a jed-

no stříbro a přijatelné skóre pak 

zástupci zemí českých uhráli jen 

díky třem bronzovým medailím. 

Mezi děvčaty je to již o něčem 

jiném, když  tři ze čtyř titulů pu-

tují do Čech a pouze v nejstarší 

kategorii D-16 zůstala šachová 

královna na Moravě.

MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE

TRIUMF BESKYDSKÉ ŠACHOVÉ ŠKOLY

Vyhlášení vítězů v kategorii H14

Vítězové kategorie šestnáctiletých Jaroslav Bureš a Karolína Olšarová

foto Marcel Bednář

Počet medailí

z
la

to

st
ří

b
ro

b
ro

n
z

C
el

ke
m

1. BŠŠ Frýdek-Místek 2 3 3 8

2. A64 Grygov 1 0 0 1

3. Glaverbel Czech Teplice 1 0 0 1

4. ŠK Slávia Orlová 1 0 0 1

5. TJ Jiskra Hořice 1 0 0 1

6. Caissa Úholičky 1 0 0 1

7. TJ ZČE Plzeň 1 0 0 1

8. ŠK Lokomotiva Brno 0 1 0 1

9. Sokol Hradec Králové 0 1 0 1

10. ŠK SK Zlín 0 1 0 1

11. SK Staré Město 0 1 0 1

12. TJ Spartak Vlašim 0 1 0 1

13. SK Sokol Klatovy 0 0 1 1

14. Msa Dolní Benešov 0 0 1 1

15. Bohemians Praha 0 0 1 1

16. TJ ŠO a DDM Chrudim 0 0 1 1

17. Sokol Postoupky 0 0 1 1

Dívky
zlato stříbro bronz celkem

Čechy 3 1 0 4

Morava 1 3 4 8

Chlapci
Čechy 1 1 3 5

Morava 3 3 1 7

Celkem
Čechy 4 2 3 9

Morava 4 6 5 15
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Letošní přebor zvládli organizá-

toři na výbornou. Kromě progra-

mu čistě šachového měli účast-

níci možnost i vedlejšího vyžití. 

„Velkému zájmu účastníků se tě-

šil výlet do Ruční papírny Velké 

Losiny a exkurze do Přečerpá-

vací vodní elektrárny Dlouhé 

Stráně. Řada hráčů i doprovodů 

využila kvalitních sněhových 

podmínek k lyžování na okol-

ních sjezdovkách či běžkařských 

tratích a tradiční úspěch sklidil 

společenský večer s kapelou Čes-

ký Slavoj z Plzně,“ komentuje 

doprovodný program hlavní or-

ganizátor přeboru Zdeněk Fiala. 

Část z tohoto programu budeme 

mít sami možnost vidět, protože 

festival v jeho průběhu navštívil 

štáb České televize.

Nedílnou součástí mistrovství 

jsou také přítomní trenéři, kteří 

s účastníky turnaje rozebírají prá-

vě odehrané partie a v tomto roč-

níku kromě této práce připravili 

ještě odborné přednášky na za-

jímavá témata. (IM Martin Petr: 

Meránská, nejen v boji o šachový 

trůn, Evžen Gonsior: Kaleidoskop 

aneb O šachu vážně i nevážně, 

IM Jindřich Trapl: Richard Réti 

– 120 let od narození, 80 let od úmr-

tí, IM Josef Juřek: Pěšci jsou duší ša-

chové hry aneb Několik užitečných 

rad, jak zachá-

zet s pěšci, IM 

Richard Biolek: 

Otevřené hry 

– Španělská 

hra.) „Všechny 

přednášky se tě-

šily velké účas-

ti,“ uvádí Z. Fiala. 

Na své si v Koutech nad Desnou přišli 

i další milovníci šachu. Šest simultá-

nek a bleskový turnaj, jehož vítězem 

se mezi 88 hráči stal Vojtěch Plát, bylo 

doplněno školením rozhodčích 3. tří-

dy a seminářem rozhodčích 2. a 3. tří-

dy. To všechno by ovšem nebylo mož-

né bez kvalitního zázemí, které turnaj 

má. „Šachový 

klub Světlá nad 

Sázavou uspo-

řádal v před-

chozích letech 

celkem 10 ze 

17 odehraných 

ročníků mistrov-

ství ČR mláde-

že. Kromě toho 

jsme uspořádali 

dvanáct ročníků 

mistrovství Čech 

mládeže a i další 

velké akce,“ su-

marizuje zkuše-

nosti pořadatelů 

Zdeněk Fiala.

Současně s mistrovstvím ČR po-

řádal šachový klub Světlá nad 

Sázavou v Koutech pod Des-

nou také dva otevřené turnaje. 

V openu FIDE zvítězil Michal 

Novotný, v národním openu Vác-

lav Ondračka.

Václav Pech

Výsledky
H-16

1. Bureš, Jaroslav (2264) Agentura 64 Grygov 8

2. Rabatin, Jakub (2124) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

3. Vlasák, Tomáš (2163) SK Sokol Klatovy 6,5

4. Nguyen Dinh Phong (2032) SK Sokol Klatovy 6

5. Jančařík, Joel (2008) Sokol Praha-Kobylisy 5,5

6. Straka, Vojtěch (2011) SK OAZA Praha 5,5

H-14

1. Rubeš, Jan (1932) Glaverbel Czech Teplice 7,5

2. Bujnošek, Tomáš (1841) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

3. Kriebel, Tadeáš (2038) Msa Dolní Benešov 6,5

4. Seidl, Štěpán (1888) Sokol Bedřichov 5,5

5. Baláček, Tadeáš (2059) Sokol Kolín 5,5

6. Haman, Jakub (1861) SK Kladno 5,5

7. Volčík, Luděk (1929) SK Boršice 5,5

8. Langner, Jakub (1817) BŠŠ Frýdek-Místek 5,5

H-12

1. Pavelek, Tomáš (1955) BŠŠ Frýdek-Místek 7

2. Blahynka, Martin (1856) SK Lokomotiva Brno 7

3. Petr, Jan (1717) Bohemians Praha 6

4. Szotowski, Jakub (1696) TŽ Třinec 6

5. Svoboda, Matěj (1865) BŠŠFrýdek-Místek 6

H-10

1. Marek, Matyáš (1583) BŠŠ Frýdek-Místek 7

2. Szucs, Matyáš (1250) Sokol Hradec Králové 6,5

3. Půlpán, Matěj (1416) TJ ŠO a DDM Chrudim 6,5

4. Bareš, Jáchym (1571) Agentura 64 Grygov 6

5. Mrkus, František (1434) SK Staré Město 6

6. Zeman, Radek (1250) SK Duras BVK Brno 6

D-16

1. Olšarová, Karolína (2114) SK Slavia Orlová 7,5

2. Kolomazníková, Bar-

bora

(1880) SK Zlín 7

3. Tomečková, Aneta (1732) Sokol Postoupky 6,5

4. Miturová, Magdaléna (1970) BŠŠ Frýdek-Místek 6

5. Grussová, Helena (1905) TJ Klášterec nad Ohří 6

D-14

1. Johnová, Eliška (1720) TJ Jiskra Hořice 6,5

2. Nováková, Veronika (1528) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

3. Rohovská, Tereza (1443) BŠŠ Frýdek-Místek 6

4. Zavadilová, Karolína (1646) ŠK Duras BVK Brno 6

5. Vlčková, Kateřina (1415) TJ Jiskra Jaroměř 6

D-12

1. Hatašová, Michaela (1515) Caissa Úholičky 7,5

2. Fusková, Martina (1558) SK Staré Město 7

3. Nováková, Vendula (1582) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

4. Zemková, Klára (1416) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

5. Stránská, Kamila (1533) Glaverbel Czech Teplice 6

6. Suchomelová, Simona (1490) SK Slávia Orlová 6

D-10

1. Jánská, Jitka (1435) TJ ZČE Plzeň 8,5

2. Pýchová, Nela (1250) TJ SpartakVlašim 8

3. Kaňáková, Natálka (1250) BŠŠ Frýdek-Místek 6

4. Brůnová, Blanka (1250) ŠK DDM Planá u M. L. 5,5

Světlá FIDE Open 2009
1. Novotný, Michal (2272) 2222 ŠK Polabiny 8

2. Dočekal, Jan (2247) ŠK Gymnázium a ŠPGŠ Znojmo 6,5

3. Valenta, Vít (2248) TJ Sokol Šumperk 6,5

4. Vrána, František (2302) ŠK Staré Město 6,5

5. Palek, Miroslav (2240) Sokol Plzeň 1 6

6. Lorenc, Tomáš (2091) ŠK Karlovy Vary 6

7. Olšarová, Tereza (2113) ŠK Slávia Orlová

Národní Open 2009
1. Ondračka, Václav (1574) ŠK Lokomotiva Brno 7,5

2. Zapletal, Jiří (1674) Sokol Přemyslovice 7

3. Menšík, František (1617) ŠK Lokomotiva Brno 6,5

4. Gnida, Patrik (1726) Řetězárna Česká Ves 6,5

5. Hrdina, Robin (1695) TJ Spartak Vlašim 6,5

6. Hájek, Lukáš (1587) ŠK Duras BVK 6,5

7. Šedivý, Martin (1501) Jiskra RMSK Nový Bydžov 6,5

8. Musil, Jiří (1803) ŠK Lokomotiva Brno 6,5

9. Lorenc, David (1655) ŠK Líně 6,5
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Českým reprezentantkám se 

v dosavadním průběhu ženského 

mistrovství Evropy příliš nedaří 

a po 7. kole turnaje jsou obě až 

ve druhé stovce turnajové tabul-

ky. Na čele startovního pole je se 

6 body Maďarska Hoang Thanh 

Trangová (2483). Za vedoucí 

hráčkou turnaje je pak ve vzdále-

nosti poloviny bodu seřazen hned 

tucet silných pronásledovatelek, 

mezi kterými však chybí jedna 

z hlavních favoritek, Ruska Tati-

ana Kosincevová (2487). Ta na 35. 

příčce ztrácí ještě další bod navíc.

Na slavnostním zahájení turnaje, 

jehož podobu přímo z Petrohra-

du ocenila i Kateřina Čedíková, 

sklidil největší potlesk velmistr 

klasické éry sovětského šachu 

Mark Tajmanov. Vřelého přiví-

tání se dostalo i gruzínským ša-

chistkám, jimž hlavní pořadatel 

turnaje poděkoval, že i po udá-

lostech z minulého léta přijely 

do Petrohradu bojovat o mistrov-

ský titul. Zároveň se však pořada-

telé omluvili za prostředí, které 

by i podle jejich slov mohlo být 

lepší. To se zjevně týká zejmé-

na hracích sálů: „Hrací sály jsou 

dva,“ píše z Petrohradu Kateřina 

Čedíková. „Dole hraje zhruba 

prvních 25 nasazených – vypa-

dá to jako malá tělocvična, ale je 

tam teploučko. Druhá hrací míst-

nost nahoře vypadá lépe, alespoň 

u podlahy. Nahoře jsou takové ty 

podlouhlé mléčné kryty zářivek 

a skrz strop z něčeho umělého 

vidíme i beton a nějaké drátky 

na něm. Další specifi ka tohoto 

hracího prostoru zakouší postup-

ně téměř všechny účastnice asi 

po jedné až dvou hodinách hry. 

Okna tak trochu netěsní, a i když 

je zapnuté malé topení pod okny, 

tak bedýnka, která je nejspíš kli-

matizací, nám z hrací místnosti 

dělá ledničku.“

Úvodní partie se však i přes spar-

tánské podmínky hracího sálu 

orámované ruskou zimou naší 

hráčce skutečně vydařila a svoji 

o 200 ELO bodů lepší soupeřku ho-

nosící se velmistrovským titulem 

od šachovnice doslova vymetla.

KATEŘINA ČEDÍKOVÁ (2150) 
– ANDJELIJA STOJANOVIČ (2372)
Slovanská obrana [D15]

Petrohrad 2009

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 

dxc4 5.e4 b5 6.e5 Jd5 7.a4 e6 

8.Jg5 Sb7 9.Dh5 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpl+-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+p+nzP-sNQ%
4P+pzP-+-+$
3+-sN-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

9…Dd7 Mnohem častější odpově-

dí je na tomto místě pokračování 

9…g6 a po 10.Df3 Dd7 (k remíze 

přivedlo Hikaru Nakamuru pokra-

čování 10…Dc7 11.Se2 h6 12.Dh3 

Jd7 13.0–0 Se7 14.Sg4 Jf8 15.Ve1, 

když byly šance obou stran 

ve vzniklé pozici přibližně rovné, 

viz Lastin, A. (2622)-Nakamura, 

H. (2580), Tripoli 2004) 11.Se2 

(hrálo se také, ovšem bez zvlášt-

ního úspěchu, 11.Jge4, nicméně 

po 11…Se7 12.Sg5 Sxg5 13.Jxg5 

Jxc3 14.bxc3 c5 15.Df6 0–0 16.dxc5 

Dc7 17.Se2 Jd7 černý v partii Sar-

gissian, G. (2538)-Gagunashvili, 

M. (2472), Batumi 2002 žádné 

zvláštní problémy  neměl) 11…Ja6 

12.0–0 Jab4 13.Jge4 h6 14.Jxd5 Jxd5 

15.b3 cxb3 se souhlasem ke smíru 

–  Speelman, J. (2625)-Hübner, R. 

(2595), Belfort 1988.

10.Se2 Jb4 Na 10…Sb4 má bílý 

po ruce agresivní, ale dobré 

11.0–0!?, když by likvidace bílého 

pěšce nemusela být po 11…Jxc3 

12.bxc3 Sxc3 13.Va3! příliš dob-

rým nápadem. Po 13…b4 přijde 

14.Sxc4 g6 (Prohrává 14…bxa3 

15.Sxe6 De7 16.Sxa3+-) 15.Dh6 

Ja6 (ani tady není 15…bxa3 dob-

rým řešením z důvodu 16.Dg7 Vf8 

17.Sxa3+-) 16.Je4 0–0–0 17.Jd6+ 

Kb8 18.Vxc3 bxc3 19.Sa3 c5 20.Sb5 

s kompenzací bílého.

11.0–0 Jc2 12.axb5 Jxa1 13.bxc6 

Jxc6 

MISTROVSTVÍ EVROPY ŽEN

VRCHOLNÁ AKCE V RUSKÉ ZIMĚ

Kateřina Čedíková
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpl+q+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-zP-sNQ%
4-+pzP-+-+$
3+-sN-+-+-#
2-zP-+LzPPzP"
1sn-vL-+RmK-!
xabcdefghy
14.d5! Jxe5? Černá pod tlakem chy-

buje. Správné bylo 14…g6 15.dxc6 

Dxc6 16.Dg4 Se7 17.Sf3 Dc7 (17…

Da6 18.Jge4 s nejasnou hrou, 

ve které by bílý měl mít kompenzaci 

za obětovaný materiál. Přinejmen-

ším v praktické partii jsou šance 

bílého na úspěch vcelku reálné.) 

18.Jb5 Dd7 19.Jd6+ Sxd6 20.Sxb7 

Dxb7 21.exd6 s kompenzací.

15.dxe6 Dc6 16.exf7+ Kd8 16…

Ke7 17.Jge4 Jxf7 18.Vd1 s hroz-

bami například Sg5+ nebo i Sg4 

a následným tichým skonem čer-

ného krále.

17.Jf3 K výhře zcela dostatečné. 

Rychlejší by mohlo být 17.Jge4.

17…Jd3 18.Vd1 Také 18.Sg5+ 

Kc8 19.Dg4+ Kc7 20.Sxd3 cxd3 

21.Vxa1 vypadá vyhraně.

XABCDEFGHY
8r+-mk-vl-tr(
7zpl+-+Pzpp'
6-+q+-+-+&
5+-+-+-+Q%
4-+p+-+-+$
3+-sNn+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1sn-vLR+-mK-!
xabcdefghy
18…Sc5 Černá není pod tlakem do-

statečně houževnatá a volí si rych-

lou cestu do pekel. Urputnější bylo 

18…Sd6, ale ani tady černá dlouho 

nepřežije: 19.Jb5 Jb3 20.Sg5+ Kc8 

21.Jxd6+ Dxd6 22.Dg4+ vypadá 

dosti přesvědčivě.

19.Sxd3 cxd3 20.Vxd3+ Ke7 20…

Kc7 21.Jd5++-.

21.Dg5+ Kf8 22.Vd8+ Vxd8 

23.Dxd8+ Kxf7 24.Je5+ Ke6 

25.Jxc6 Vxd8 26.Jxd8+ 

1–0

V mistrovství, které je bohužel po-

znamenané kolizí se dvěma dalšími 

ženskými turnaji (a tudíž neúčastí 

některých předních evropských hrá-

ček), hraje zajímavé a obsažné par-

tie také naše druhá šachistka Lucie 

Jínová (2131). Její prozatímní téměř 

padesátiprocentní zisk mohl být při 

využití všech šancí ještě citelně vyš-

ší, ale pravdou je, že s účastí na po-

dobně silných turnajích prozatím 

nemá zkušenosti. Mistrovství bude 

zakončeno v tomto týdnu a věříme, 

že se oběma našim hráčkám podaří 

své postavení ještě vylepšit.

Václav Pech

Pořadí po 7. kole
1. Hoang Thanh Trang HUN (2483) 6

2. Socko, Monika POL (2449) 5,5

3. Mrktchian, Lilit ARM (2460) 5,5

4. Kovalevskaja, Jekaterina RUS (2442) 5,5

5. Melia, Salome GEO (2422) 5,5

6. Foisor, Adela Cristina ROU (2412) 5,5

7. Khutsidze, Nino GEO (2421) 5,5

8. Pogonina, Natalia RUS (2467) 5,5

9. Rajlich, Iweta POL (2399) 5,5

10. Šadrina, Tatiana RUS (2416) 5,5

11. Kovanova, Baira RUS (2386) 5,5

12. Bondaruk, Anastazia RUS (2384) 5,5

13. Grabuzova, Tatiana RUS (2332) 5,5

111. Jínová, Lucie CZE (2131) 3

148. Čedíková, Kateřina CZE (2150) 2

celkem 168 účastnic

Hoang Thanh Trangová
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Velmistr Ivančuk dostal při narození 

od bohyně Caissy jako dar ohrom-

ný šachový talent a toto obdarová-

ní po celý svůj život svojí láskou 

ke královské hře plně splácí. Jeho 

život je šachům opravdu zasvěcen: 

stěží najdete na vrcholné úrovni ša-

chistu, který za rok odehraje kolem 

dvou set partiích (v roce 2007 jich 

bylo 183 v patnácti turnajích a o rok 

později dokonce 250 v osmnácti 

turnajích), mezi tím analyzuje, píše 

články pro šachová periodika a pře-

jíždí z turnaje na turnaj. „Je to složité 

a přiznávám, že se obávám únavy, 

která by se kvůli mému plnému roz-

vrhu mohla dostavit,“ říká ukrajin-

ský velmistr, ale dodává, že na únavu 

má svůj recept: „Na takovou zátěž se 

člověk musí jednoduše připravovat, 

jak co se týče přípravy jednotlivých 

zahájení, tak především po fyzické 

stránce. Musím si prostě přidat vět-

ší dávky pro moji pravidelnou ranní 

rozcvičku. To je pro mě velice důle-

žité, protože jinak bych těžko mohl 

hrát vždy s plným vypětím všech sil.“

Je ale každopádně náročné stihnout 

všechno. „Již v roce 2008 jsem udělal 

v rozvrhu určité jemné změny. Na-

příklad ze série Grand Prix FIDE jsem 

odehrál pouze jeden turnaj a zbylé 

tři pak přesunul na rok 2009 a budu 

se snažit všechny svoje ostatní turna-

je tomu přizpůsobit.“ Nakolik bude 

toto přizpůsobení znamenat snížení 

počtu Ivančukových partií, je ovšem 

otázkou. Za necelé tři měsíce má již 

na svém kontě zápas s Péterem Lé-

kem, superturnaje ve Wijk aan Zee 

a Linares a právě zahájil další skvěle 

obsazený turnaj v Monaku…

„Ivančuk je jeden z nejtvořivěj-

ších a nejtalentovanějších šachistů 

s neskutečně hlubokým chápáním 

hry, který, pokud je v dobré kon-

dici, může porazit kohokoli, “ říká 

o ukrajinském fenoménu jeho ko-

lega, velmistr Nikita Vitjugov. Šíře 

Ivančukova repertoáru je prakticky 

absolutní, je vynikajícím taktikem 

se skvělou technikou v koncovkách, 

ale i tak za jeho hlavní zbraň je vše-

obecně považována intuice, pozič-

ní cit a ohromná fantazie. Velmistr 

Vitjugov přirovnává Ivančuka k ma-

lému chlapci z amerického thrilleru 

Mercury, jenž jednoduše přečetl ne-

rozluštitelnou šifru tajných služeb, 

kterou z nějakého důvodu zpravodaj-

ci dali otestovat do novin jako rébus. 

Noviny si vzal malý asi desetiletý 

kluk a rébus jednoduše vyřešil: Místo 

náhodného souboru čísel a písmen 

v šifře viděl strojový text napsaný 

v jemu známém jazyce. 

„Taková přirovnání mohou vypadat 

jako laciná, ovšem něco podobného 

na jiné úrovni je vidět i ve hře lvov-

ského velmistra,“ říká Nikita Vitju-

gov. „Občas ho sledujete a nedochází 

vám to. Tah sem, tah tam, tah na krá-

lovské křídlo, tah na dámské křídlo 

a pak najednou, ve chvíli kdy se vám 

zdá, že takto není dovoleno hrát 

ani géniům, přijde ještě jeden další 

tah. Náhle nevíte, jestli máte zůstat 

s otevřenou pusou, chytat se za hla-

vu nebo prostě zůstat tiše. Všechny 

varianty se najednou spojí, soupeřův 

král dostane právě v ten správný mo-

ment šach, chybí potřebné ‚okénko‘ 

a někde, kde se vzala tu se vzala se 

zjevila vidlička…“

Ke světové špičce patří velmistr Ivan-

čuk již od roku 1988, tedy od roku, 

kdy jeho současnému konkurentovi 

Ruslanu Ponomarjovovi bylo pět let 

a například Sergej Karjakin a Magnus 

Carlsen ještě nebyli na světě. V roce 

1988 zvítězil Vasilij Ivančuk díky zis-

ku 7,5 bodu z 9 partií na silně obsa-

zeném New York Open, dělil první 

místo na juniorském mistrovství svě-

ta v australském Adelaide společně 

s Francouzem Joelem Lautierem, 

získal titul velmistra a probojoval se 

díky svému ratingu poprvé do světo-

vé první desítky.

Největším úspěchem této části Ivan-

čukovy kariéry bylo ovšem vítěz-

ství na turnaji v Linares 1991, kde 

předstihl celou světovou elitu včet-

ně Garriho Kasparova, jehož porazil 

i ve vzájemné partii. Tehdy téměř ni-

kdo nepochyboval, že se ukrajinské 

eso jednou stane mistrem světa. Tyto 

naděje se ale prozatím, s výjimkou ti-

tulu mistra světa v bleskovém šachu, 

nikdy nenaplnily.

Přesto ale hrál Vasilij Ivančuk v tomto 

úvodním období fantastické partie!

VASILIJ IVANČUK (2710) 
– JEVGENIJ BAREJEV (2670) 
Ruská hra [C42]

Linares1993

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 

Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Sd6 7.0–0 0–0 

8.c4 c6 9.cxd5 cxd5 10.Jc3 Jxc3 

11.bxc3 Sg4 12.Vb1 b6 13.Vb5 Sc7 

14.h3 a6 15.hxg4!? axb5 16.Dc2 g6 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+-vl-+p+p'
6-zp-+-+p+&
5+p+p+-+-%
4-+-zP-+P+$
3+-zPL+N+-#
2P+Q+-zPP+"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
17.Sxb5 Ivančukova novinka. „Bílý 

se rozhoduje pokračovat ve hře čistě 

VASILIJ IVANČUK – 40 LET

PŮL ŽIVOTA VE SVĚTOVÉ ŠPIČCE
pokračování ze strany 1
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pozičními prostředky, a to se uká-

že být nad síly jeho soupeře. Černé 

věže nemohou najít prostor k ma-

névrům (nenajdou dokonce ani 

otevřené sloupce!), černého střelce 

silně omezuje pěšec b6 a jezdec ze 

základní pozice těžko najde dobrá 

pole. Hlavní fi gurou bílého je naopak 

bělopolný střelec na optimálním poli 

b5. Nejhorší pro černého je, že mu 

kromě zpětného odběru kvality, kte-

rému není složité zabránit, vůbec nic 

nehrozí!“ (GM Vitjugov)

17…Dd6 18.g3 Va7 Pokud takový ša-

chista jako Barejev musí dělat podob-

né tahy, pak to něco vypovídá o hod-

nocení pozice. Možná stálo za úvahu 

18…Jc6 s myšlenkou zahrát Jc6-a7 

a vypudit nepříjemného bělopolné-

ho střelce, ale po 19.Kg2 Ja7 20.Sd3 

Vfe8 21.Vh1 má bílý silnou iniciativu.

19.Ve1 Jd7 Stálo za úvahu vyzkoušet 

druhý jezdcový skok 19…Jc6!?

20.g5 Vd8 21.a4 Jb8 

XABCDEFGHY
8-sn-tr-+k+(
7tr-vl-+p+p'
6-zp-wq-+p+&
5+L+p+-zP-%
4P+-zP-+-+$
3+-zP-+NzP-#
2-+Q+-zP-+"
1+-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
22.Jh2! Závěrečný přesun bílé-

ho jezdce do blízkosti černého 

krále hrozí rozhodnout partii. 

Černé figury jsou ovšem v kon-

trastu k těm bílým rozestaveny 

velice nešikovně a v rychlém 

přesunu do ohroženého prosto-

ru si budou navzájem překážet.

22…Df8 23.Jg4 Sd6 24.Kg2! Va-

silij Ivančuk nejprve uvolňuje 

cestu na královské křídlo další 

z bílých figur, aby jeho blížící se 

zteč byla co možná nejsilnější. 

Na okamžité 24.Jf6+ by se mohl 

černý ještě „cukat“ po 24…Kg7 

25.Kg2 Se7.

24…Kh8 Hlídka na poli f6 není 

příliš účinná, protože po 24…

Se7 25.De2 černému zcela chybí 

tahy. 25…Kh8 26.Sf4 Sd6 27.Se5+ 

Sxe5 28.Dxe5+ Dg7 29.Jf6+-.

25.Vh1 Dg7 Na 25…Se7 přijde 

opět  26.Sf4 s ideou Se5+; osla-

bená černá pole kolem černé-

ho krále nepřikryje ani 25…Jd7 

26.Sxd7 f5 (26…Vdxd7 27.Jf6) 

27.gxf6 Vaxd7 28.Dxg6+-.

26.Jf6 h5 27.Dd1 s rozhodující 

hrozbou braní na h5. Je fantas-

tické sledovat, s jakou lehkostí, 

samozřejmostí a silou provádí 

Ivančuk své tahy. Od jeho no-

vinky, po které i podle vyjádře-

ní Nikity Vitjugova černému nic 

závažného nehrozilo, uplynulo 

do konce partie pouhých deset 

tahů. 1–0

Naprostým šokem pak byla Ivan-

čukova novinka v Botvinnikově 

systému  poloslovanské obra-

ny dámského gambitu, kterou 

předvedl v partii proti Alexeji 

Širovovi.

VASILIJ IVANČUK (2735) 
– ALEXEJ ŠIROV (2690)
Poloslovanská obrana dámského 

gambitu [D44]

Wijk aan Zee 1996

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 e6 

5.Sg5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Sh4 

g5 9.Jxg5 hxg5 10.Sxg5 Jbd7 

11.exf6 Sb7 12.g3 c5 13.d5 Db6 

14.Sg2 0–0–0 15.0–0 b4 16.Ja4 

Db5 17.a3 exd5 18.axb4 cxb4 

19.Se3 Jc5 20.Dg4+ Vd7 

XABCDEFGHY
8-+k+-vl-tr(
7zpl+r+p+-'
6-+-+-zP-+&
5+qsnp+-+-%
4Nzpp+-+Q+$
3+-+-vL-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
21.Dg7!! Nádherný tah, který byl 

v té době novinkou. Při letmém 

pohledu na šachovnici musí být 

šachové srdce potěšeno. Špič-

kový světový šachista nastavuje 

dalšímu elitnímu hráči jednota-

hově dámu – na první pohled tak 

říkajíc za nic. Je třeba předeslat, 

že Ivančukův tah nemůže být, 

již třeba vzhledem k datu, kdy 

se partie hrála, počítačovým „vý-

plodem“, ale je nádherným svě-

dectvím fantazie ukrajinského 

velmistra! Za obětovanou dámu 

získá bílý nepříjemnou fi gurovou 

hru, která mu dává dostatečnou 

kompenzaci.

21…Sxg7 22.fxg7 Vg8 23.Jxc5 

d4 K nejasné pozici vedlo zřej-

mě pokračování 23…Vc7 24.Sh3+ 

Kb8 25.Je6 fxe6 26.Sxa7+ Kc8 

27.Sxe6+.

24.Sxb7+ Vxb7 25.Jxb7 Db6 

26.Sxd4 Dxd4 Druhé braní 26…

Dxb7 by černého po 27.Vxa7 

Dd5 28.Vfa1 přivedlo k brzké 

katastrofě.

27.Vfd1 Dxb2  Velmistr Ši-

rov mohl zřejmě pokračovat 

také tahem 27…Dxg7, protože 

po 28.Vxa7 Kb8 (chybné je roz-

hodně 28…Dxb2? pro 29.Jd6+ 

Kb8 30.Vda1 Dxa1+ 31.Vxa1 c3 

32.Vb1 a bílý vyhrává) 29.Vda1 

Ve8 30.Jd6 Ve1+ je situace na ša-

chovnici velice nepřehledná.

28.Jd6+ Kb8 29.Vdb1 Dxg7 

K výhodě bílého vede 29…Dd2!? 

30.Jxc4 Dc3 31.Va4.

30.Vxb4+ 
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XABCDEFGHY
8-mk-+-+r+(
7zp-+-+pwq-'
6-+-sN-+-+&
5+-+-+-+-%
4-tRp+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
30…Kc7 Druhý ústup není lepší: 

30…Ka8 31.Vba4 Dd4 32.Jb5 Db2 

33.Vxa7+ Kb8 34.Jd6 c3 35.Vb7+ 

Dxb7 36.Jxb7 Kxb7 37.Vc1 Vc8 

38.Kf1 a ve vzniklé koncovce by měl 

bílý zvítězit.

31.Va6 Vb8 32.Vxa7+ Kxd6 

33.Vxb8 Dg4? Okamžitě prohrává. 

Nad vodou mohlo černého ještě dr-

žet 33…Dc3±.

34.Vd8+ Kc6 35.Va1 1–0

Nejblíže k zisku světového primátu 

byl Vasilij Michailovič v roce 2002, 

kdy se probojoval do fi nále mistrov-

ství světa hraného K.O. systémem. 

Tam narazil na svého krajana Rusla-

na Ponomarjova. „Vůbec jsem si 

nedovedl ani ve snu představit, že 

bych ten zápas mohl prohrát,“ říkal 

tehdy velmistr Ivančuk, ale jeho sny 

se rychle rozplynuly. Zápas prohrál, 

aniž se mu podařilo Ruslana Pono-

marjova porazit v jediné partii – a to 

i přesto, že ve třech partiích měl ví-

tězství na dosah. „Ponomarjov ten 

zápas vyhrál ze dvou důvodů,“ píše 

Nikita Vitjugov. „Za prvé se mu po-

dařilo vyhrát úvodní partii, kde hrál 

Vasilij skutečně velice špatně a Po-

nomarjov k výhře příliš úsilí ani ne-

potřeboval. Druhým důvodem, a ten 

je z mého pohledu ještě důležitější, 

byla skutečnost, že se Ponomarjov 

bránil a bojoval skutečně až do po-

sledního náboje. Ruslan v tom zápa-

se spíše bojoval než jen hrál, zatím-

co Ivančuk tvořil.“

Porážka v tomto zápasu odstartovala 

další etapu v životě velmistra ze Lvo-

va. Nevyrovnané výkony způsobené 

slabší psychickou odolností se od-

rážejí v tom, že pozvánky na velké 

turnaje zvolna míjejí Ivančukovu 

mailovou i poštovní schránku. „Ve-

lice jsem se tehdy obával toho, že si 

již na žádném turnaji s označením 

‚super‘ nezahraji,“ popisuje tehdejší 

stav věcí Vasilij Ivančuk. „Pro mě je 

velice důležité takové turnaje hrát 

a skutečně jsem se tehdy hodně bál. 

Hrál jsem na Mistrovství Evropy, 

hrál jsem mnoho openů a rapidů. 

Věděl jsem, že se mohu do světa 

superturnajů vrátit, ale musel jsem 

na sobě více pracovat. Nešlo mi je-

nom o to dostat se znova do Wijku 

a Linares, ale hlavně o to, abych 

tam občas byl schopen i  vyhrávat.“ 

Význam samotných velkých turna-

jů ale Ivančuk nijak nepřeceňuje. 

„Když jste šachista jako já, tak je 

velice důležité se soustředit vždy 

jenom na tu nejbližší partii. Nemys-

let příliš na to, kdo je silný a kdo je 

slabší, protože rating není statický 

fakt, který by ukazoval okamžitou 

sílu hráče.“

Skvělé výkony si však Vasilij Ivan-

čuk udržel v soutěžích družstev, kde 

byl na první šachovnici permanent-

ní oporou olympijského družstva 

Ukrajiny. Na další jeho nekonvenční 

novinku nedokázal na olympiádě 

v Calvii reagovat velmistr Radžabov.

VASILIJ IVANČUK (2705) 
– TEJMUR RADŽABOV (2663) 
Sicilská obrana [B32]

Calvia 2004

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

e5 5.Jb5 d6 6.J1c3 a6 7.Ja3 b5 

8.Jd5 Jce7 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+-+-snpzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+Nzp-+-%
4-+-+P+-+$
3sN-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
9.Jb4!? Manévr, na který mohl při-

jít pouze Ivančuk. Zdá se, ze bílí 

jezdci uvíznou na dámském křídle 

a budou brzy zahnáni černými pěš-

ci. Ve skutečnosti ale není všechno 

zdaleka tak jednoduché – pěšci za-

tím nepostupují, jezdec na e7 brání 

černému ve vývinu a bílý je připra-

ven vyhodit do vzduchu dámské 

křídlo černého pomocí postupu c2-

c4. (GM Vitjugov)

9…Sd7 10.c4! a5 11.Jbc2 Jf6 Možné 

bylo také 11…b4 12.Jb5 Sxb5 13.cxb5 

Jf6 (13…d5 14.exd5 Dxd5 (14…Jxd5 

15.b6 Jxb6 16.Sb5+ Jd7 17.0–0 s kom-

penzací bílého) 15.Se3±) 14.Sd3 d5 

15.exd5 e4 16.Sc4 Jexd5 17.Jd4 s ma-

lým plusem pro bílého.

12.Jxb5 Sxb5 13.cxb5 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-+-snpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5zpP+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPN+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
13…Jxe4 Bílý sice přichází o své 

pozice v centru, ale černému chybí 

v těchto pozicích velice důležitý bě-

lopolný střelec a nepodstatný není 

ani náskok ve vývinu. Pokrýt bílá 

pole pro černého bude neskutečně 

těžké a bílý bělopolný střelec se sta-

ne jednou z nejdůležitějších fi gur 

na šachovnici.

14.Se3 d5 15.b6 f5 15…d4?? 

16.Sb5++-. Černému nepomáhá 

ani 15…Jd6 16.f4 e4 (Otevírání 

pozice po 16…exf4 by se černému 
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s nevalným vývinem  proti dvěma bí-

lým střelcům mohlo vymstít. Za cenu 

pěšce po 17.Sxf4 Dxb6 18.Sxd6 Dxd6 

bílý dostane ke smrtícímu šachu 

19.Sb5+, po kterém černý král zjevně 

nepřežije.) 17.Jd4 s převodem jezd-

ce přes pole b5 do hlubin dámského 

křídla černého a výhodou.

16.De2! Další z Ivančukových zjev-

ně „nepočítačových“ řešení. Dáma 

na e2 sice nevypadá příliš dobře 

a bílý král bude na dámském křídle 

zranitelnější, ale ukrajinský velmis-

tr spoléhá zejména na svoji převa-

hu ve vývinu, kterou chce podtrh-

nout tím, ze společně s odklizením 

vlastního krále uvede dámskou věž 

na silnou centrální pozici.

16…Kf7 Na horších vyhlídkách čer-

ného nic nemění ani 16…f4 17.f3 

Jf6 (17…fxe3 18.Db5+ Kf7 19.fxe4 

s velkou výhodou vzhledem pozici 

černého krále; 17…Jd6 18.Sf2 Vc8 

19.0–0–0 Jc4 20.De1 a i zde stojí 

bílý lépe) 18.Sf2 Jd7 19.g3! s ideou 

Sh3 a nepříjemnou iniciativou. (GM 

Vitjugov)

17.0–0–0 Dd7 17…Vb8 18.f3 Jd6 

19.Sf2 e4 20.Dd2 (od věci nemusí 

být ani 20.g4!? se snahou vyhodit 

po bílých polích do povětří kryt čer-

ného krále) 20…g6 21.Dxa5 s výho-

dou bílého.

18.Kb1 De6  Snaha o dokončení vý-

vinu prostřednictvím tahu 18…g6 

se může setkat například s reakcí 

19.g4!? Sg7 20.gxf5 Jxf5 21.Sg2 Dc6 

(21…Jf6 22.Sg5+-) 22.Vc1 a bílá po-

zice zasluhuje přednost.

19.f3 Jd6 Černý jezdec míří na pole 

c4 a jeho vůdce by se rád po svém 

vypořádal s pěšcem na b6. Ale tato 

snaha narazí na ráznou odpověď.

20.f4 Jc4 21.fxe5 Vb8 

XABCDEFGHY
8-tr-+-vl-tr(
7+-+-snkzpp'
6-zP-+q+-+&
5zp-+pzPp+-%
4-+n+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPN+Q+PzP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy

22.g4! Vzdálení černého jezdce 

z centra velmistr Ivančuk okamži-

tě využívá k otevření pozice. Není 

náhodou, že tento úder přichází 

opět po bílých polích, kde černé-

mu chybí jeho střelec.

22…f4 Ani po zjednodušení pozi-

ce pomocí výměny dam po 22…

Dxe5 23.Sd4 Dxe2 24.Sxe2 Jxb6 

nemá černý jednoduchý život. Bílá 

dvojice střelců a zanedbaný vývin 

černého zřetelně hovoří pro Vasili-

je Ivančuka. Například 25.gxf5 Jc6 

26.Sh5+ Kg8 27.f6 g6 28.f7+ Kxf7 

29.Sxg6+ hxg6 30.Sxh8 s vyhra-

nou pozicí.

23.Df3 g5 24.Sxc4 Bělopolný stře-

lec, který byl po většinu partie 

hlavní hrozbou bílého, mizí ze 

šachovnice, aniž by doposud uči-

nil jediný tah! Nyní je ale hlavním 

úkolem bílého rozbití obranných 

valů na královském křídle a i spo-

jení obou bílých vězí k tomu může 

citelně pomoci.

24…dxc4 25.h4 Dc6 Černý se 

mohl pokusit uprchnout králem 

z potenciálně nebezpečné pozice 

tahem 25…Ke8, ale jedná se o útěk 

z deště pod okap: 26.Sd4 gxh4 

27.Dxf4 Vg8 28.g5 (28.Df6!? GM 

Vitjugov) 28…Jc6 29.Se3 s vyhra-

nou pozicí.

XABCDEFGHY
8-tr-+-vl-tr(
7+-+-snk+p'
6-zPq+-+-+&
5zp-+-zP-zp-%
4-+p+-zpPzP$
3+-+-vLQ+-#
2PzPN+-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
26.e6+! Po tomto tahu se mohl 

Radžabov s klidným svědomím 

vzdát. Bílý má navíc volného pěš-

ce, útok a všechny jeho fi gury hra-

jí, zatímco u černého je to právě 

naopak. (GM Vitjugov). 26…Kg6 

27.Df2 Dxe6 28.Sd4 Sg7 29.hxg5 

Vbd8 30.Vde1 Dd6 31.Sc5 Dd2 

32.Ve6+ 

1–0

Po letech prožitých mimo největší 

turnaje se ovšem Vasilij Ivančuk 

v plné síle vrátil do nejužší světo-

vé špičky. Hlavním zlomem se stal 

jeho návrat do Linares v roce 2007. 

Turnaj se mu příliš nepovedl, ale 

ze svého šestého místa si Vasilij 

Michailovič vzal velké ponaučení. 

„Hodně jsem o sobě v následných 

analýzách naučil. O svých zahá-

jeních a třeba i o strategii přípra-

vy na nejlepší světové hráče. Ale 

mělo to i jeden veliký psycholo-

gický dopad. Pochopil jsem totiž, 

že bych neměl brát prohranou 

partii jako nějakou tragédii; je 

jednoduše třeba se více soustředit 

na partie následující. Prohrál jsem 

tam jednu partii na čas v naprosto 

vyhrané pozici a pak jsem nemohl 

celou noc usnout. To by se mi již 

stávat nemělo.“

Ivančukova hra se rázem stala sta-

bilnější a stejné to je také s jeho 

psychikou. „Své psychologické 

problémy jsem nekonzultoval 

s žádným profesionálním odbor-

níkem,“ říká velmistr Ivančuk 

a dodává: „Radil jsem se se svý-

mi přáteli, s rodiči a se svou že-

nou a ti všichni mi poskytli velice 

důležité rady, které mi opravdu 

pomohly.“ Odpovídají tomu také 

současné výsledky, které velmis-

tra Ivančuka opět přivedly na vý-

sluní a i přes jeho věk z něho 

udělaly jednoho z hlavních kandi-

dátů na pozici nejlepšího šachisty 

světa. 

Václav Pech



Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. 

svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň 

poskytovaných právních služeb.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel.: (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz
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KALENDÁRIUM
20.–28. 3. 2009

25. ročník Spring Festival, Buda-

pešť. Švýcarský systém na 9 kol, 

120 minut na partii s přídavkem 

30 s za každý provedený tah.

21. 3. 2009 

Žižkovská věž, Praha. Turnaj hra-

ný tempem rapid šachu 2 x 15 mi-

nut na partii. Začátek ve 12.00 h. 

Místo: Salonek restaurace U Vic-

tora (hotel Victor, Husitská 72, 

Praha 3). Kromě šachu možnost 

ochutnat čerstvě uvařené pivo 

z Pivovarského Dvoru Chýně. Star-

tovné 200 Kč, v ceně 3 piva (světlé, 

polotmavé a černé).

Andrej Pochnikov

Tel.: 776 762 061

polapolis@seznam.cz

www.zizkovskavez.ic.cz  

21.–22. 3. 2009 

Závěrečné dvojkolo Extraligy Čes-

ké republiky. V sobotním kole se 

utkají ŠK Mahrla Praha – ŠK Ziku-

da Turnov; TJ Bohemians Praha 

– 1. Novoborský ŠK; Beskydská 

šachová škola Frýdek-Místek – ŠK 

SK Zlín; ŠK Geofi n Ostrava – A64 

Valoz Grygov; TŽ Třinec A – RC 

Sport Pardubice a TŽ Třinec B 

– Space Poštovní spořitelna. V ne-

děli pak kromě šlágru letošní se-

zony, zápasu ŠK Mahrla Praha 

– 1. Novoborský ŠK proběhnou 

utkání ŠK Zikuda Turnov – TJ Bo-

hemians Praha; A64 Valoz Grygov 

– Beskydská šachová škola Frýdek-

Místek; ŠK SK Zlín – ŠK Geofi n Os-

trava; Space Poštovní spořitelna – 

TŽ Třinec A a RC Sport Pardubice 

– TŽ Třinec B.

23. 3. 1931

78. narozeniny oslaví několika-

násobný kandidát na titul mistra 

světa v šachu, 

autor několika 

zajímavých knih 

a neutuchající ša-

chový nadšenec 

Viktor Lvovič 

Korčnoj.

24. 3.–1. 4. 2009 

Rejkjavík Open 2009. Švýcarský 

systém na 9 kol.

24. 3. 1921

V. V. Smyslov

Před 88 lety se 

v Moskvě narodil 

sedmý mistr svě-

ta v šachu Vasilij 

Vasiljevič Smys-

lov. Ve stejný den 

v roce 1946, den 

poté, co FIDE ofi -

ciálně potvrdila jeho budoucí zá-

pas o titul mistra světa s Michailem 

Botvinnikem, umírá v portugal-

ském Estorilu jeho předchůdce 

Alexandr Alexandrovič Aljechin.

24.–25. 3. 2009

Malenovice, hotel Petr Bezruč. Re-

publikové kolo Přeboru škol v ša-

chu, kategorie 1.–5. třída ZŠ.

26. 3. 1939

Sedmdesáté narozeniny oslaví br-

něnský šachista, jeden z předních 

českých geologů a znalec Morav-

ského krasu Jan Píše.

27. 3. 1985

24. narozeniny oslaví nejlepší sou-

časný český šachista, velmistr Da-

vid Navara.

29. 3. 1935

V německých Drážďanech se na-

rodil účastník zápasů kandidátů 

a společně s Robertem Hübne-

rem jeden ze dvou nejlepších ně-

meckých šachistů druhé poloviny 

uplynulého století, velmistr Wolf-

gang Uhlmann.

29. 3. 1949

Šedesát let uplynulo od úmrtí Bo-

huše Přikryla, brněnského úlo-

háře a soupeře slavného Oldřicha 

Durase.

1. 4. 2009 

Bučovice. Primus 2009 – otevřený 

přebor Jihomoravského kraje do-

rostenců a juniorů do dvaceti let. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

2 x 15 minut na partii. 

V2. 4. 1929

Osmdesát let uplynulo do naroze-

ní brněnského šachisty Dušana 

Pospíšila.

4. 4. 1937

V maďarském Zalaegerszegu se 

narodil mnohonásobný kandi-

dát na titul mistra světa, velmistr 

Lajos Portisch.

4. 4. 2009

Kunvald. Memoriál Mirka Kodyt-

ka. Dvacátý ročník turnaje družstev 

v rapid šachu hraného jako krajský 

přebor družstev Pardubického kra-

je v rapid šachu. Švýcarský systém 

na 7 kol tempem 2 x 30 minut. 

4. 4. 1992 

Samuel Reshevsky 
V New Yorku před 

sedmnácti lety ze-

mřel nejlepší ame-

rický šachista první 

poloviny dvacátého 

století, velmistr Sa-

muel Reshevsky 

(narozen 1911).
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