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KDO NERISKUJE, NEPIJE ŠAMPAŇSKÉ 

Alexandr Griščuk 
„Kdo neriskuje, ne-

pije šampaňské,“ 

konstatoval mistr 

světa Viši Anand 

při hodnocení vý-

sledků superturna-

je v Linares, který 

měl, alespoň co 

do počtu bodů, dva vítěze. „Vasilij 

Ivančuk hrál velice solidní a bez-

chybné šachy a počínal si jako ša-

chista výjimečné šachové síly, kte-

rým také bezesporu je,“ konstatuje 

indický velmistr. Na rozdíl od ukra-

jinského fenoména však podle 

Anandových slov šel vítěz turnaje, 

Alexandr Griščuk, svému štěstí na-

proti o něco razantněji a to rozhodlo. 

„Alexandr hrál s ohromným úsilím, 

vynalézavostí a jeho velice zajímavé 

partie se ovšem také vyznačovaly 

chybami,“ říká mistr světa a oceňuje 

zejména Griščukovu hru na začátku 

turnaje. V závěrečném srovnání je 

však kategorický: „V principu hráli 

oba vítězové turnaje skvěle, ale Ale-

xandr si svoje vítězství zasloužil.“

DONUŤTE MĚ HRÁT

Petr Svidler  
Velmistr Petr Svid-

ler věří, že mu 

sofi jská pravidla 

pomohou se opět 

probojovat do nej-

užší světové špičky. 

„Mým problémem 

nikdy nebylo, že 

bych příliš nabízel remízy, ale spíše 

to, že jsem často na soupeřovu na-

bídku prostě nebyl schopen odpově-

dět: NE!,“ říká ruský velmistr. 

Pokračování na straně 2
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MISTROVSTVÍ EVROPY MUŽŮ - BUDVA 2009

DALŠÍ PŘÍPAD CHEPARINOVÉHO VRAHA

EXTRALIGA 2008/2009

TITUL PRO MAHRLU
Šachový klub Mahrla Praha se 

stal poprvé v historii mistrem 

České republiky družstev. V zá-

věrečném kole letošního roční-

ku Extraligy porazili hráči Ma-

hrly své největší konkurenty 

a obhájce loňského titulu z No-

vého Boru nejtěsnějším rozdí-

lem 4,5:3,5, a svůj náskok před 

nimi tak zvýšili na čtyři body. 

Stříbro tedy patří Novému Boru 

a z bronzu se mohou radovat 

v Pardubicích. 

Rozhodující zápas extraligy se hrál před 
důstojnou diváckou kulisou. Bohužel dra-
matického zápasu se nedočkali diváci na 
internetu, partie nebyly přenášeny on-line

„Účinkování našeho klubu v le-

tošní Extralize bylo od začátku 

tak úspěšné, že jsem i já tento-

krát odložil stranou svůj pesi-

mismus,“ říká lídr mistrovského 

celku a nejlepší šachista České 

republiky, velmistr David Navara 

(2638). David také v průběhu se-

zony patřil k největším oporám 

svého celku, když získal pře-

vážně na první šachovnici v je-

denácti kolech osm a půl bodu, 

a přerušil tak sérii smolných se-

zon v soutěžích družstev. 

Pokračování na straně 7

Český reprezentant David Navara 

na mistrovství Evropy jednotlivců 

dělil první místo, a postoupil tak 

nejen na Světový pohár do Chan-

ty-Mansijsku, ale také získal 

pro Šachový svaz důležité body 

do koefi cientu, podle kterého mi-

nisterstvo školství rozděluje dota-

ce na reprezentaci.

O tom, že bez pevných nervů a dob-

ré fyzické kondici již dnes nelze 

vyhrát žádný velký turnaj, se mohli 

šachoví nadšenci opět přesvědčit při 

sledování průběhu letošního indivi-

duálního mistrovství Evropy, které 

bylo v minulém týdnu zakončeno 

rozhodujícími boji play-off v Budvě. Pokračování na straně 9

GM David Navara
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pokračování ze strany 1

„Jsem velkým fanouškem těch pra-

videl, která zakazují nabízet remí-

zu, protože mi prostě nedávají ji-

nou šanci než bojovat až do konce. 

Pokud mě donutíte hrát a bojovat, 

pak jsem velice dobrým šachis-

tou,“ konstatuje sympatický Rus 

a otec dvou dětí. Na otázku, zda 

jeho děti také hrají šachy, s úsmě-

vem odpovídá: „Spíše jen náhodně 

a jsem tomu docela rád.“ Pokud by 

se ovšem rozhodli se šachům vě-

novat, nebude jim velmistr Svidler 

bránit. „Pokud by mi jednou řekli, 

abych je poslal do nějaké šachové 

školy, pak je to jejich právo a volba 

a jako takovou ji budu ctít, ale roz-

hodně je do toho netlačím. Mám 

dojem, že jeden blázen v rodině je 

právě tak akorát!“

GRAND PRIX FIDE ŽEN
Nejvýše nasazená indická velmist-

ryně Koneru Humpyová (2621) se 

stala díky výbor-

nému fi niši vítěz-

kou turnaje Grand 

Prix FIDE žen 

pořádaného para-

lelně s ženským 

mistrovstvím Ev-

ropy v Istanbulu. 

K zisku první příčky jí stačilo získat 

v jedenácti kolech osm a půl bodu. 

Druhá příčka patřila v konečném 

účtování Arménce Elině Danielia-

nové (2496) a třetí místo pak mladší 

z dlouho vedoucích Číňanek WGM 

Hou Yifan (2571). Největším překva-

pením turnaje byla na šestém místě 

se umístivší reprezentantka Ekvá-

doru IM Martha Fierro Baquerová 

(2403), která v turnaji jen jedinkrát 

remizovala, podlehla všem výše 

umístěným hráčkám a na-opak, 

s výjimkou exmistryně světa Anto-

anety Stefanovové (2557), porazila 

všechny účastnine s nižším koneč-

ným umístěním. Ofi ciální stránka 

turnaje: istanbul2009.fi de.com

SKONČILA RAKOUSKÁ BUNDESLIGA

Sergej Movsesjan 
Velmistr Sergej 

Movsesjan (2751) 

se stal ve hvězdné 

sestavě celku Hu-

sek Wien přebor-

níkem Rakouska. 

Rozhodla o tom zá-

věrečná kola sou-

těže, která se odehrála od čtvrtka 

do neděle. V sestavě rakouského 

mistra byli kromě slovenské jed-

ničky také velmistři Gata Kamsky 

(2725), Hikaru Nakamura (2699), 

Kiril Georgijev (2690), Jevgenij Na-

jer (2669), Emil Sutovsky (2660), 

Fabiano Caruana (2646) a náš Vik-

tor Láznička (2598). Stříbrné me-

daile patří šachistům SK Advisory 

Invest Baden a z bronzu se mohou 

radovat šachoví příznivci v klubu 

Holz Dohr. Kompletní výsledky 

soutěže včetně výsledků českých 

a slovenských šachistů ke shlédnutí 

na adrese: www.chess-results.com.

Koneru Humpyová

http://www.chess-results.com/tnr12353.aspx?art=0&lan=5&m=-1&wi=1000
http://www.sachy.biz
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Festival šachové zábavy na té 

nejvyšší úrovni, pořádaný již 

po osmnácté pod názvem Amber 

na pobřeží Francouzské Riviéry, 

prozatím přeje zkušenosti. Na sa-

mostatné první příčce tabulky 

s půlbodovým náskokem trůní 

úřadující mistr světa Viši Anand 

(2791) a neztrácejí se ani další 

představitelé generace třicátníků 

Vladimir Kramnik (2759), Peter 

Lékó (2751) a Gata Kamsky (2725). 

Pro hráče dřívějších ročníků na-

rození prozatím jasně hovoří vý-

sledky té části turnaje, ve které se 

fi gury po šachovnici pohybují tem-

pem rapid šachu. Tam si skupinka 

ve složení Anand, Kamsky, Kram-

nik a Léko drží „mládež“ zjevně 

na distanc, když nejlepšímu z před-

stavitelů nové generace, velmistru 

Sergeji Karjakinovi (2706) přene-

chali až páté místo průběžného 

pořadí. Ale že se mezi sebou zku-

šenější hráči vůbec nešetří, ukazu-

je partie Arména Levona Aronjana 

(2750) s jindy „superpevným“ Ma-

ďarem Peterem Lékem.

LEVON ARONJAN (2750) 
– PETER LÉKÓ (2751) 
Dámská indická obrana [E15]

Nice 2009

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 

Sa6 Černý v této variantě láká bí-

lou dámu k tomu, aby ustoupila 

z centra, a oslabila tak svého pěš-

ce na d4. Na něho černý následně 

uskuteční protiúder. 

5.Dc2 Sb7 6.Sg2 c5! 7.d5!? Prin-

cipiální řešení situace. Bílý bětuje 

pěšce a doufá, že bude v budoucnu 

těžit z nesouladu vzniklého nepří-

liš šikovným rozestavením čer-

ných fi gur. Statistiky této ostré 

varianty prozatím nedávají ani 

mlhavou odpověď na otázku hod-

nocení hrané varianty, pravdou 

ovšem je, že rezultativní výsledky 

zde obecně převládají. 

7…exd5 8.cxd5 Jxd5 9.0–0 Se7 

10.Vd1 Jc6 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+pvlpzpp'
6-zpn+-+-+&
5+-zpn+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPQ+PzPLzP"
1tRNvLR+-mK-!
xabcdefghy
11.Da4 Bílý volí jedno ze dvou hlav-

ních pokračování. Široce frekvento-

vanou alternativou v partii je tah 

11.Df5!?, o kterém se již oba sou-

peři před časem v Moskvě jednou 

přeli. Po 11…Jf6 12.e4 g6 (12…d6 

13.e5 Dd7 14.Dxd7+ Jxd7 15.exd6 

Sf6 16.Ve1+ přineslo bílému výho-

du v partii Carlsen, M (2775)-Pelle-

tier, Y (2569), Biel 2008) 13.Df4 0–0 

14.e5 Jh5 15.Dh6 (Magnus Carlsen 

si v duelu s Vasilijem Ivančukem vy-

bral variantu 15.Dg4 d5 16.exd6 Sf6 

(Alternativou a možná i schůdnou 

je 16…Sxd6 17.Jc3 Db8 18.Sh6 Ve8 

19.Da4 s ideou Jg5 a hrozbou bra-

ní na f7 19…a6 20.Jd5 b5 21.Dh4 

AMBER 2009

ŠACHOVÁ SHOW NA RIVIÉŘE

Pořadí po 8. kole - rapid šach
1. Anand, Viši IND (2791) 5

2. Kamsky, Gata USA (2725) 5

3. Aronjan, Levon ARM (2750) 5

4. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 4,5

5. Karjakin, Sergej UKR (2706) 4,5

6. Topalov, Veselin BUL (2796) 4

7. Lékó, Peter HUN (2751) 3,5

8. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 3,5

9. Carlsen, Magnus NOR (2776) 3,5

10. Morozevič, Alexandr RUS (2771) 3,5

11. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 3

12. Wang Yue CHN (2739) 3

Pořadí po 8. kole - hra naslepo
1. Carlsen, Magnus NOR (2776) 6,5

2. Anand, Viši IND (2791) 5,5

3. Lékó, Peter HUN (2751) 5

4. Aronjan, Levon ARM (2750) 5

5. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 5

6. Morozevič, Alexandr RUS (2771) 4

7. Topalov,Veselin BUL (2796) 3,5

8. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 3,5

9. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 3

10. Kamsky, Gata USA (2725) 2,5

11. Wang Yue CHN (2739) 2,5

12. Karjakin, Sergej UKR (2706) 2

Celkové pořadí po 8. kole
1. Anand, Viši IND (2791) 10,5

2. Aronjan, Levon ARM (2750) 10

3. Carlsen. Magnus NOR (2776) 10

4. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 9,5

5. Lékó, Peter HUN (2751) 8,5

6. Kamsky, Gata USA (2725) 7,5

7. Topalov, Veselin BUL (2796) 7,5

8. Morozevič, Alexandr RUS (2771) 7,5

9. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 6,5

10. Karjakin, Sergej UKR (2706) 6,5

11. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 6,5

12. Wang Yue CHN (2739) 5,5

Rapid je královská disciplína velmistra Višiho Ananda.
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s nejasnou hrou podle partie Wang 

Yue (2696)-Rowson,J (2599), Liver-

pool 2007) 17.Jc3 Jd4 18.Jxd4 Sxg2 

a po 19.Jf5 (19.Jf3!?) 19…Sc6 20.d7 

Dc7 21.Jd5 Sxd5? (21…De5! s ne-

jasnou hrou) 22.Vxd5 Vfd8 23.Se3 

Sxb2 24.Jh6+ Kf8 25.Vad1 Sg7 

26.Vxh5 gxh5 27.Df5 mohl být se 

svoji volbou zcela spokojen. Carl-

sen, M (2690) - Ivančuk, V (2750), 

Monte Carlo 2007) 

15…Jd4 16.Jxd4 Sxg2 17.Kxg2 

cxd4 18.g4 Vc8 19.Vxd4 Jg7 20.Jc3 

f5 21.Dd2 Sc5 22.Vxd7 Dh4 23.Jd5 

Dxg4+ 24.Kf1 Dh3+ 25.Kg1 Dg4+ 

26.Kf1 Dh3+ 27.Kg1 Dg4+ však 

zůstala jejich diskuse bez rezul-

tativního výsledku. Aronjan, L. 

(2741)-Lékó, P. (2741) / Aronjan, 

L. (2741) - Lékó, P. (2741), Moskva 

2006 11…Jf6 12.Jh4 Arménský 

velmistr si pozici vyzkoušel i čer-

nými fi gurami v Elistě roku 2007 

proti Alexeji Širovovi. Ten ovšem 

pokračoval 12.Jc3 a po 12…0–0 

13.g4!? Jb4 14.a3 Jbd5 15.Jxd5 

Sxd5 16.g5 byla pozice na šachov-

nici nejasná. Úspěchem bílých 

naopak skončil pokus započatý 

centrálním postupem 12.e4, kdy 

po 12…0–0 13.e5 Je8 14.Jc3 Jc7 

15.Se3 De8 16.Vd2 Vd8 17.Vad1 

měl bílý za obětovaného pěšce 

nespornou kompenzaci a partii 

dotáhl posléze do vítězného kon-

ce. (Akopjan, V. (2679)-Palac, M. 

(2583), Kallithea 2008)

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+pvlpzpp'
6-zpn+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4Q+-+-+-sN$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRNvLR+-mK-!
xabcdefghy
12…g6 Vyloučit nelze rozhodně 

ani úvahy o okamžité evakuaci 

Jeho Veličenstva do bezpečnějších 

prostorů, než je centrum všeho 

dění pomocí 12…0–0 Po 13.Jc3 

(nabízející se 13.Jf5 by nemuselo 

být ve světle odpovědi 13…d5 14.Jc3 

Jd4 až takovou tragédií. Slabé je 

naopak 14…Jb4 15.a3 a5 16.e4± 

s výhodou na straně bílého. Napří-

klad 15.Jxd4 cxd4 16.Vxd4 Sc5 mi 

připadá pro černého stravitelně.) 

13…g6 14.e4 je pozice na šachov-

nici pravděpodobně nejasná. 

13.Sh6 Nyní již o poklidném odcho-

du černého krále do bezpečného 

rošádového úkrytu nemůže být řeč. 

13…Sf8 14.Sxf8 Kxf8 15.Jc3 Kg7 

16.Vd6 Ja5 17.Df4 Sxg2 18.Kxg2 

Lepší vývin bílých fi gur, oslabená 

černá pole v okolí černého krále 

hovoří pro bílého, ovšem černý 

má na své straně materiál, který 

se také počítá. Vzniklá pozice by 

měla být v rovnováze. 

18…h6 Možná ještě lepším pokra-

čováním by mohl být tah 18…Je8 

s odsunutím bílé věže na méně ak-

tivní pozici a po 19.Vd5 Df6 20.Dg4 

De6 by se černý již neměl příliš 

důvodů obávat věcí budoucích. 

19.Je4 Jxe4 20.Dxe4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-tr(
7zp-+p+pmk-'
6-zp-tR-+pzp&
5sn-zp-+-+-%
4-+-+Q+-sN$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PzPKzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
20…Ve8?? Velmistr Lékó přehlíží 

nepříliš složitou kombinaci bílého, 

která partii v několika tazích roz-

hoduje. Jenom malé plus na stra-

ně bílého by zachovávalo 20…De8 

dalším 21.Dg4 Jc6 22.Vad1 Je5 

23.De4. 

21.Vxg6+!!+- Vyhazuje do vzdu-

chu veškerou obranu černého krá-

le. Další průběh je vynucen a ne-

vyžaduje dalšího objasnění… 

21…fxg6 22.Dxg6+ Kf8 23.Dxh6+ 

Ke7 24.Jf5+ Kf7 25.Jd6+ Ke7 

26.Vd1 Vf8 27.Vd5 Vf6 28.Dh7+ 

Kf8 29.Vg5 1–0

V části hrané naslepo se ovšem 

mládí přece jenom prosazuje, když 

na první pozici je s jasným násko-

kem Nor Magnus Carlsen (2776). 

Jeho šest a půl bodu z osmi partií 

proti hráčům nejužší světové špič-

ky hovoří zcela jasnou řečí.

Partie hrané bez šachových fi gur, 

v nichž je jejich aktérům jediným 

vodítkem obraz prázdné šachov-

nice na monitoru, patří zpravidla 

k těm divácky nejatraktivnějším. 

Z předních světových velmistrů 

se najednou stávají obyčejní smr-

telníci pletoucí se v propočtu ně-

kdy poměrně jednoduchých va-

riant a to průměrným vyznavačům 

královské hry dokáže světová esa 

zlidštit. Jak se dovedou při pro-

vádění tahů prostřednictvím myši 

GM Levon Aronjan



26. BŘEZNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 13 5

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

na prázdném obrázku šachovnice 

splést esa typu Vasilije Ivančuka 

a světové ratingové jedničky Vese-

lina Topalova, ukazují následující 

fragmenty partií. 

VASILIJ IVANČUK (2779) 
– WANG YUE (2739) 
Slovanská obrana dámského 

gambitu [D15]

Nice 2009

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 c6 4.Jc3 a6 

5.h3 e6 6.e3 c5 7.cxd5 exd5 8.Se2 

Jc6 9.0–0 Se6 10.b3 Vc8 11.Sb2 

cxd4 12.Jxd4 Sc5 13.Jxc6 Vxc6 

14.Vc1 0–0 15.Ja4 Sa7 16.Vxc6 

bxc6 17.Sxa6 Je4 18.Dh5 f5 19.Sd3 

Sd7 20.Vc1 De7 21.Vc2 f4 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7vl-+lwq-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+Q%
4N+-+nzp-+$
3+P+LzP-+P#
2PvLR+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
22.exf4? Začátek brzkého konce 

ukrajinského velmistra. Bílý měl 

raději zvolit pokračování 22.Sd4 

s nejasnou hrou. 

22…Vxf4 23.Sxe4 Vxe4 24.Sc3 d4 

25.Sd2 d3 26.Vc3 Ve2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7vl-+lwq-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+Q%
4N+-+-+-+$
3+PtRp+-+P#
2P+-vLrzPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
27.Vxd3 Vasilij Michajlovič prav-

děpodobně někde dříve, ve spleti 

propočítávaných variant zapo-

mněl, že nemůže hrát 27…Vxd2 

pro jednoduchý dvojúder po

28.Vxd2 De1+ 29.Kh2 Dxd2 

0–1

PETER LÉKÓ (2751) 
– VESELIN TOPALOV (2796) 
Caro-Kannova obrana [B19]

Nice 2009

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 

Sf5 5.Jg3 Sg6 6.h4 h6 7.Jf3 Jd7 

8.h5 Sh7 9.Sd3 Sxd3 10.Dxd3 e6 

11.Sd2 Jgf6 12.0–0–0 Se7 13.Je4 

Jxe4 14.Dxe4 Jf6 15.Dd3 0–0 16.g4 

Jxg4 17.Vhg1 f5 18.De2 Dd5 19.c4 

Dd6 20.Je5 Dxd4?? Příliš optimis-

tický tah založený na přehlédnutí, 

které by se Topalovovi v normál-

ní partii rozhodně nestalo. Napětí 

na šachovnici držel tah 20…Sg5!? 

21.Jxg4 fxg4 22.Vxg4 Dxf2 

23.Dxe6+ Vf7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+-vlrzp-'
6-+p+Q+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+P+-+R+$
3+-+-+-+-#
2PzP-vL-wq-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
24.Vf4! 

1–0

Václav Pech

Na „slepé šachovnici“ se nejlépe orientuje 
GM Magnus Carlsen.
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To ostatně nejlepší český šachista 

také potvrzuje: „Tato sezona patří 

k mým nejvydařenějším, ale z vý-

sledků je vidět, že ne všechny plány 

nám vyšly. Naštěstí v dramatickém 

rozhodujícím zápase vyhráli jiní 

hráči, jmenovitě velmistři Drozdov-

skij, Jansa a Meduna.“ David Navara 

se se čtenáři Šachového týdeníku 

podělil i o zákulisí podzimního do-

plnění soupisky. „Na podzim jsme 

se ještě rozhodli posílit soupisku 

o další dva zahraniční hráče. Při vol-

bě pořadí na soupisce jsme postu-

povali tak, abychom ztížili přípravu 

soupeřům, zejména Pardubicím, 

a abych dostal v rozhodujícím zápa-

se posledního kola bílé fi gury.“ Kro-

mě velmistra Navary se pak v mis-

trovském celku mohou výbornými 

výsledky pochlubit také Islanďan 

Hannes Stefansson (2566) s pěta-

sedmdesátiprocentním bodovým 

ziskem a přes sedmdesát procent se 

dostali také IM David Gross (2485) 

a velmistr Eduard Meduna (2465). 

„Pan Mahrla se tak konečně dočkal 

extraligového titulu a my s ním,“ 

končí náš krátký rozhovor velmistr 

David Navara.

Velkým poraženým tak v letošním 

extraligovém ročníku zůstal loňský 

král – 1. Novoborský šachový klub. 

Mistrovský celek před sezonou 

oproti loňsku ještě o něco posí-

lil, když na svoji soupisku doplnil 

třetího hráče domácího žebříčku, 

velmistra Viktora Lázničku (2601). 

Ani to ovšem na první místo nesta-

čilo. Je to pro severočeský oddíl ne-

úspěch? „Jako neúspěch se dá ozna-

čit nevydařená obhajoba titulu, ale 

druhé místo je rozhodně pro náš 

klub cenné,“ soudí novoborský 

Petr Boleslav. „Myslím, že příchod 

Viktora Lázničky lze hodnotit jen 

kladně a sám hráč to svými výkony 

během sezony jen dokazoval. Ale 

podrobněji by téma příčin toho, že 

jsme titul neobhájili, lépe zodpově-

děl kapitán Marek Vokáč. V každém 

případě čeká nyní vedení klubu 

analýza uplynulé sezony a příprava 

některých kroků do té další.“ Přitom 

začátek nedělního rozhodujícího 

zápasu se pro „novoboráky“ vyvíjel 

poměrně optimisticky. „Poměrně 

záhy získal proti Vladimirovi Tuk-

makovovi slibnou pozici Ján Mar-

koš, kterou dokázal realizovat v celý 

bod,“ popisuje průběh rozhodující-

ho klání letošního ročníku Petr Bo-

leslav. „Vyrovnání však přišlo téměř 

zároveň. Krátce před časovkami by 

se dal zápas, potažmo pozice kte-

ré se na šachovnicích odehrávaly, 

hodnotit příznivěji pro naše barvy.“ 

Zlom však podle jeho soudu přišel 

po první časové kontrole. „Pak už 

byla situace zcela jiná. Na první 

šachovnici za Mahrlu zvýšil Droz-

dovskij, a když se na osmé šachov-

nici začala rýsovat velmi nepříjem-

ná pozice pro Pavla Šimáčka, začalo 

být rozhodnuto. Souboj našeho Vik-

tora Lázničky s Davidem Navarou 

postupem času přecházel v indi-

viduální bitvu, jelikož výsledek již 

neměl na konečný součet zápasu, 

který by nám zaručil vítězství, vliv.“

Dramatická koncovka letošního 

ročníku rozhodně potěšila oko 

šachového fanouška. Vždyť v po-

sledním kole nebylo v sázce pou-

ze zlato a stříbro, ale na dálku se 

odehrávala i bitva o bronz mezi 

Grygovem a Pardubicemi, které 

byly nakonec díky prohře Grygova 

EXTRALIGA 2008/2009

TITUL PRO MAHRLU
pokračování ze strany 1

Mistrovský tým Mahrla Praha - zleva: Ján Plachetka, Jurij Drozdovskij, David Vrkoč, Vlasti-
mil Jansa, Eduard Meduna, Vladimir Tukmakov, Lubomír Jakuš, Miloš Jírovský, Josef Mahr-
la, Milan Orság, David Navara a Milan Paulovič.

Velmistr Vladimir Tukmakov posílil sesta-
vu Mahrly Praha na doporučení velmistra 
Vlastimila Jansy. Zajímavostí je, že první 
vzájemnou partii spolu sehráli v roce 1967.

Rozhovor s Josefem Mahrlou pro pořad 
V šachu
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s Frýdkem-Místkem úspěšnější. 

„Letošní ročník byl opět o něco vy-

rovnanější a to je pro naši nejvyšší 

soutěž určitě pozitivní znamení,“ 

říká Petr Boleslav na adresu právě 

skončených bojů družstev. „O drži-

telích cenných kovů se rozhodovalo 

až do posledních kol, v sestupových 

vodách tentokrát na záchranu ne-

stačilo ani devět bodů, což v loňské 

sezoně znamenalo pohodové desá-

té místo,“ všímá si novoborský lo-

divod i druhého konce tabulky, kde 

nakonec zůstal černý Petr v rukou 

Poštovní spořitelny. Ta i přes sto-

procentní bodový zisk v posledním 

dvojkole soutěž společně se třinec-

kým béčkem opouští. 

Václav Pech

Fotografi e: Vladimir Jagr

Lednová posila Mahrly Praha velmistr Jurij Drozdovskij zařídil v partii s velmistrem Zbyň-
kem Hráčkem důležitý bod.

Vítězství letošní posily Nového Boru velmistra Viktora Lázničky nad velmistrem Davidem 
Navarou již neodvrátilo prohru obhájců titulu. 

Konečné pořadí:
body skóre výhry

1. ŠK Mahrla Praha 30 59 40

2. 1. Novoborský ŠK 26 58 37

3. RC Sport Pardubice 23 53 38

4. A64 VALOZ Grygov 22 49,5 26

5. BŠŠ Frýdek-Místek 19 47,5 26

6. ŠK SK Zlín 16 44,5 24

7. ŠK GEOFIN Ostrava 13 46 25

8. ŠK Zikuda Turnov 12 42,5 19

9. TJ Bohemians Praha 12 36 18

10. TŽ Třinec „A“ 10 38,5 19

11. Space Poštovní spořitelna 9 33,5 21

12. TŽ Třinec „B“ 1 20 6

10. kolo:
ŠK Mahrla Praha 5,5:2,5 ŠK Zikuda Turnov

TJ Bohemians Praha 2:6 1. Novoborský ŠK

BŠŠ Frýdek-Místek 4,5:3,5 ŠKSK Zlín

ŠK Geofi n Ostrava 3:5 A64 VALOZ Grygov

TŽ Třinec „A“ 1,5:6,5 RC Sport Pardubice

TŽ Třinec „B“ 2,5:5,5 Space Pošt. spoř.

11. kolo:
RC Sport Pardubice 7,5:0,5 TŽ Třinec „B“

A64 VALOZ Grygov 3:5 BŠŠ Frýdek-Místek

Space Pošt. spoř. 5:3 TŽ Třinec „A“

ŠK SK Zlín 4:4 ŠK Geofi n Ostrava

ŠK Zikuda Turnov 3:5 TJ Bohemians Praha

1.Novoborský ŠK 3,5:4,5 ŠK Mahrla Praha

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
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Po jedenácti kolech základní části 

a třech úspěšných mini zápasech 

vyřazovací části hraných tempem 

rapid šachu, se novým evropským 

králem stál ruský velmistr Jevgenij 

Tomaševskij (2664). Jedenadva-

cetiletý Rus získal v jedenácti děj-

stvích základní části turnaje, stejně 

jako další desítka hráčů, osm bodů 

a v následné rozehrávce o medaile 

postupně porazil našeho velmistra 

Davida Navaru (2638), Gruzínce 

Baadura Jobavu (2669) a v napí-

navém fi nále, ve kterém ne vždy 

rozhodovala čistě šachová síla, pak 

udolal svého krajana Vladimira 

Malachova (2692).

„Průběh fi nále uštědřil těžkou ránu 

těm, kteří si myslí, že vytrvalost 

a fyzička nejsou pro šachistu příliš 

důležité,“ říká šachový žurnalis-

ta Dennis Monokroussos. „Ti pak 

mohli s údivem sledovat komediál-

ní představení plné hrubých chyb, 

které se proplétalo celými boji play-

off až do předposledního tahu roz-

hodující fi nálové partie. Blundry se 

vyskytovaly s takovou frekvencí, 

s jakou se vyskytují ve tříminuto-

vých bleskovkách.“ A právě z fyzic-

ké kondice a ocelově pevných nervů 

těžil ve fi nálovém zápasu velmistr 

Tomaševskij. V úvodní partii stál 

Tomaševskij špatně, ale po soupe-

řově hrubce zvítězil. Po Malacho-

vově zdařilé odvetě ve druhé par-

tii přišla na pořad rozhodující třetí 

partie, ve které vedl velmistr Toma-

ševskij bílé fi gury, a měl proto po-

vinnost zvítězit (hrálo se tempem 

5 minut pro bílého a 4 minuty pro 

černého). Po 42. tahu byla Toma-

ševského pozice úplně prohraná. 

Jenže…

JEVGENIJ TOMAŠEVSKIJ (2664) 
– VLADIMIR MALACHOV (2692) 
Grünfeldova indická obrana [D94]

Budva 2009

1.c4 c6 2.Jf3 d5 3.Jc3 Jf6 4.e3 a6 

5.Se2 g6 6.0–0 Sg7 7.d4 0–0 8.Sd2 

e6 9.Vc1 Jbd7 10.Db3 Je4 11.Vfd1 

f5 12.Se1 Kh8 13.Sf1 g5 14.Jd2 g4 

15.Je2 Jdf6 16.Jxe4 Jxe4 17.Jf4 

Vf6 18.cxd5 exd5 19.f3 gxf3 

20.gxf3 Jg5 21.Sg2 Vh6 22.Sg3 

De7 23.Vf1 Se6 24.Vce1 Vg8 

25.Dd3 Sc8 26.Kf2 Df7 27.Vh1 Je6 

28.Veg1 Jxf4 29.Sxf4 Vg6 30.Sf1 

Sf6 31.Vxg6 Dxg6 32.Da3 Dg7 

33.Dd6 Vd8 34.Db4 Vg8 35.a4 h6 

36.b3 Kh7 37.Dd2 De7 38.Dc2 Sg5 

39.Sxg5 Dxg5 40.Dd3 Kh8 41.Dc3 

f4 42.exf4 Dh4+ 43.Ke3 Ve8+ 

44.Kd2 Dxf4+ 45.Kc2 Ve3 46.Da5 

Sf5+ 47.Kb2 Dxd4+ 48.Ka2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+p+-+-+-'
6p+p+-+-zp&
5wQ-+p+l+-%
4P+-wq-+-+$
3+P+-trP+-#
2K+-+-+-zP"
1+-+-+L+R!
xabcdefghy
48…Ve1?? Obrovská hrubka roz-

hodující o titulu mistra Evropy pro 

rok 2009. K výhře černého vedlo 

MISTROVSTVÍ EVROPY MUŽŮ - BUDVA 2009

DALŠÍ PŘÍPAD CHEPARINOVÉHO VRAHA
pokračování ze strany 1

Čerstvý mistr Evropy GM Jevgenij Tomaševskij

Konečné pořadí po základní části
1. Sokolov, Ivan NED (2657) 8

2. Inarkijev, Ernesto RUS (2656) 8

3. Naiditsch, Arkadij GER (2693) 8

4. Tomaševskij, Jevgenij RUS (2664) 8

5. Navara, David CZE (2638) 8

6. Malachov, Vladimir RUS (2692) 8

7. Gračev, Boris RUS (2655) 8

8. Jobava, Baadur GEO (2669) 8

9. Kobalija, Michail RUS (2634) 8

10. Gusejnov, Gadir AZE (2661) 8

11. Nyback, Tomi FIN (2644) 8

110. Talla, Vladimír CZE (2407) 6

194. Šimáček, Pavel CZE (2493) 5

Play-off:
kvalifi kace o čtvrtfi nále

GM Nyback, Tomi ½:1½ GM Malachov, V.

GM Gračev, Boris 1:2 GM Gusejnov, Gadir

GM Kobalija, M. 1:2 GM Jobava, Baadur

čtrvtfi nále

GM Jobava, Baadur 2:0 GM Sokolov, Ivan

GM Inarkijev, E. 2:1 GM Gusejnov, Gadir

GM Malachov, V. 1½:1½ GM Naiditsch, A.

GM Tomaševskij, J. 1½:½ GM Navara, David

semifi nále

GM Jobava, Baadur 1:2 Tomaševskij

GM Malachov, V. 1½:½ GM Inarkijev, E.

o 3.místo

GM Jobava, Baadur 1½:½ GM Inarkijev, E.

fi nále

GM Malachov, V. 1:2 GM Tomaševskij, J.
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mnoho pokračování, z nichž nej-

rychlejší bylo zahrát 48…b6-+, což 

vede nejenom ke ztrátě bílé dámy, 

ale také k několikatahovému matu. 

49.Dxe1 Sg6 50.Da1 

1–0

Díky Malachovovu „zatmění“ se 

tak Jevgenij Tomaševskij stal vítě-

zem celého turnaje. Zisk titulu je 

pro něho prozatím vrcholem jeho 

dosavadní kariéry a řadí ho nepo-

chybně před zisk titulu ruského 

přeborníka do osmnácti let, který 

získal v roce 2001, i před druhé 

místo na Mistrovství světa mláde-

že z roku 2004 a druhé místo z Ae-

rofl ot openu v roce 2007. Šachové 

veřejnosti pak ukázal, jak nevy-

zpytatelné mohou být šachy, když 

se zápas na tři partie dá vyhrát i ze 

tří zcela prohraných pozic.

Zlatá medaile ani pohár určený 

pro mistra starého kontinentu 

však prozatím do ruského Sarato-

va nedorazily. Ke zklamání jeho 

přátel a trenérů, kteří ho na sara-

tovském letišti očekávali, se mu-

sel velmistr Tomaševskij obejít 

bez svého zavazadla, které se při 

letu z Černé Hory do Ruska někde 

zapomnělo. „To je pro nás a naši 

zemi typická situace,“ komentoval 

situaci s úsměvem ředitel šachové 

školy saratovské oblasti Michail 

Nedočetov s tím, že pevně věří, že 

se do tří dnů šampionův kufr do-

hledá a oslava proběhne již za pří-

tomnosti přebornických relikvií.

Výborný turnaj sehrál v Budvě náš 

zástupce, velmistr David Navara. 

Po nezdaru ve druhém kole se pro-

pracoval do vítězné jedenáctičlen-

né skupiny, když v posledním kole 

s přehledem „zavraždil“ svého 

v poslední době zcela ochočeného 

(byť ratingově silnějšího) soupeře, 

Bulhara Ivana Čeparinova (2679). 

DAVID NAVARA (2638) 
– IVAN ČEPARINOV (2679) 
Anglická hra [A11]

Mistrovství Evropy jednotlivců 

Budva 2009

Komentuje GM David Navara

Velmi mě překvapilo, že jsem do-

stal posedmé bílé kameny. Při 

opačných barvách by se totéž stalo 

soupeři, ale nechápu, proč mě ne-

nalosovali proti někomu jinému. 

Soupeř měl velmi dobré pomocné 

hodnocení a remíza by mu měla 

k postupu stačit. Mně v případě 

nerozhodného výsledku hrozil tie-

break. Chtěl jsem hrát na výhru, 

ale ne úplně riskantně. 

1.g3 Ivan Čeparinov je vyhláše-

ný teoretik a taktik, proto jsem 

chtěl hrát něco klidnějšího. Líbila 

se mi „Movsesjanova varianta si-

cilské obrany“, tedy 1.e4 c5 2.d3, 

ale vadil mi tam postup typu 2…

Jc6 3.g3 d5. Jelikož soupeř na 1.g3 

hrál obvykle 1…c5, chtěl jsem se 

do dané pozice po 2.Sg2 a 3.e4 do-

stat oklikou. 

1…d5 2.Jf3 Jf6 3.Sg2 c6 4.0–0 Sf5 

5.d3 e6 V přípravě jsem si všiml, 

že po 5…h6 6.c4 e6 7.Se3 dxc4 

8.dxc4 Dxd1 9.Vxd1 Jbd7 10.Jc3 je 

koncovka pro černého trochu ne-

příjemná, ale v partii možná mohl 

černý tah h6 ušetřit. 

6.c4 Inspiroval jsem se partiemi 

GM Markowského, ale podobně 

jsem hrál i v 9. kole s obrácenými 

barvami. Jemnostem dané varian-

ty samozřejmě nerozumím. Jinou 

možností je 6.Jh4 Sg4 7.h3 Sh5 8.f4 

a De1, g4( ale ne 8.g4?! Jfd7! 9.Jf3 

Sg6) 

6…Se7 Černý se snaží obejít se 

bez tahu h7-h6. Po 6…dxc4 7.dxc4 

Dxd1 8.Vxd1 Jbd7 9.Jc3 může čer-

ný zachránit dvojici střelců také ta-

hem 9…e5!?= 

7.Se3 Figurky vyvíjím na správná 

pole, ale možná jsem někdy měl 

vzít na d5 (což je dobré zejména 

po Jbd7, když už černý nemůže 

postavit jezdce na c6) nebo zahrát 

Jh4. 7.cxd5!? exd5 (7…cxd5 mi ale 

nebylo jasné, černý může vyvinout 

jezdce na vhodné pole c6 8.Db3 

Db6) 8.Db3 Db6 9.Dc2 0–0 10.Jc3 

h6 11.e4 dxe4 12.dxe4 Sh7 13.Se3 

s malou výhodou bílého. Asi nej-

nadějnějším pokusem o zisk výho-

dy je 7.Jh4!? Sg4 8.h3 Sh5 9.g4 Jfd7 

(rozumnější asi je prostý ústup 9…

Sg6, po předčasné výměně na g6 

by černý mohl uvažovat i o dlou-

hé rošádě.) 10.cxd5 cxd5 11.Jf5! 

exf5 12.gxh5 s dalším Db3. Po-

dobné motivy zde byly i v dalších 

tazích. 7…0–0 8.Db3 Dc7 9.Jc3 

dxc4 10.Dxc4 Nic bílému nedává 

10.dxc4 Ja6!?=. 

10…Jbd7 Černý vyrovnal, proto-

že dokázal vyvinout bělopolného 

střelce za svůj pěšcový val. 11.Jh4 

Mám pocit, ze tento tah jsem měl 

zahrát už někdy dříve. 

11…Jb6 Samozřejmě jsem se opět 

přepočítal, ale 11…Sg4 bylo vlast-

ně také hratelné. 

12.Db3 Přehlédl jsem něco jako 

12.Df4 Sd6 … 

12…Sg4 13.h3 Sh5 14.Sf4 …nebo 

14.g4 Jfd5. 

14…Dd7 Po 14…Sd6 bych asi odpo-

věděl 15.Sg5!? nebo 15.Sd2 s dal-

ším g3-g4. 14…e5 15.Sd2 (nebo 

15.Sg5 s ideou h6 16.Sd2) oslabuje 

pole f5, po 15…Jfd5 16.Jf5 černý 

nemůže dobrat na e2. 16…Jxc3 

(16…Sf6 17.g4 a vzniklá pozice se 

dá hrát na výhru.) 17.Sxc3 Sxe2? 

18.Vfe1 Sxd3 19.Sxe5; Očekával 

jsem spíše 14…Dd8, po čemž bych 

pokračoval nejspíše 15.Jf3, pokud 

si to tedy správně pamatuji (15.g4 

Jfd5 16.Jxd5 Jxd5 17.Sxd5 Dxd5=) 

15.g4 Po 15.Jf3 by mohl černý uva-

žovat také o 15…Sxf3 16.Sxf3 e5!? 

17.Sxe5 Dxh3= s dalším Jg4, převa-

hu bílého v centru snad kompen-

zuje mírná slabost bílého krále. 

15…Jfd5 16.Sg3 Nic nedává 

16.Jxd5 Jxd5 17.Sxd5 (17.Sg3 má 

smysl, v partii někdy černý na d5 

GM Jevgenij Tomaševskij
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může dobrat i pěšcem. Po 17…

Sg6 18.Jxg6 hxg6 19.d4 Sd6 (19…

f5 20.e4!) 20.Sxd6 Dxd6 ale pozi-

ce stejně vypadá vyrovnaně, černý 

jezdec směřuje na f4 a 21.Dxb7 

Vfb8 bílému nic nepřináší.) 17…

Dxd5 (17…exd5!?) 18.Dxd5 cxd5= 

16…Sg6 Bílý dosáhl výměny střel-

ce, ale pouze za cenu oslabení 

vlastního královského křídla. Kro-

mě toho je černá pozice velmi 

pevná.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+qvlpzpp'
6-snp+p+l+&
5+-+n+-+-%
4-+-+-+PsN$
3+QsNP+-vLP#
2PzP-+PzPL+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
17.Jxg6 hxg6 Tady mi vadil jednak 

postup f7-f5, jednak výměna střel-

ců Sd6. 

18.a4!? To je projev hry na výhru, 

raději podobný postup nenapo-

dobujte. Vytvořil jsem si slabinu 

na b4, abych mohl na postup f7-f5 

reagovat e2-e4 - viz dále. V tako-

vém případě vznikne na obou stra-

nách několik slabin, za pár tahů to 

uvidíme. Po 18.d4 f5 19.e4 mi va-

dilo pokračování 19…Jxc3 20.Dxc3 

f4, po 21.Sh2 může černý zatlačit 

na pěšce d4. 

18…a5 19.d4 Jb4 Dáma na b3 

nyní stojí poněkud zvláštně. 19…

f5 20.e4 byla pointa mého plánu, 

nyní by po 20…Jxc3?! 21.bxc3 visel 

jezdec na b6. 

20.Vad1 Bílý chce hrát e2-e4 a po-

tom některý z následujících plá-

nů: (A) zdvojení věží na d-sloupci 

s dalším d4-d5, (B) postup f2-f4-f5, 

(C) postup e4-e5 s dalším Je4. 

Jeden je riskantnější než druhý. 

20.Vfd1 f5 asi nebylo lepší, pěšec 

f2 by se bál. 

20…f5 Nevím, zda Ivan také hrál 

na výhru. 20…Sd6 21.f4!? alespoň 

nevede k výměně střelců, po 21…

J6d5 22.Je4 ale černý může uva-

žovat i o postupu f7-f5. Pozice je 

zhruba vyrovnaná. 21.Se5 Tah 

21.e3 celkem nemá smysl, převod 

jezdce na f4 je nejen kvůli J6d5 

neškodný. 21…Sd6 22.gxf5!? Ten-

to nezvyklý nápad jsem dostal až 

po delší době. Bílý vytváří slabi-

ny oběma stranám. Po 22.e4 mi 

trochu vadil postup 22…f4, přece 

jen snad hrozí f4-f3. 23.Sxd6 Dxd6 

24.d5 a měl jsem pocit, ze černý 

nebude na d5 měnit, prostě postaví 

dámu na e5 nebo na e7, možná za-

hraje f4-f3 a určitě bude stát dobře.

(24.e5 De7 25.Je4 J6d5 s nejasnou 

hrou). Po 22.f4 J6d5 by hrozila vi-

dlička na e3. 23.Sxd5= exd5!? 

22…gxf5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+q+-zp-'
6-snpvlp+-+&
5zp-+-vLp+-%
4Psn-zP-+-+$
3+QsN-+-+P#
2-zP-+PzPL+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
23.e4 Někde okolo tohoto momen-

tu na sousední šachovnici velmistr 

Bologan nabídl remízu. Soupeř se 

na mě podíval a já jsem měl mírně 

potrhlou obavu, zda si nemyslel, 

že jsem remízu nabídl já. 

23…De7 Černý nejspíše chce vy-

měnit na e5. Po okamžité výměně 

by se bílá věž s tempem dostala 

na pole d6. Já bych asi zahrál 23…

Vad8, po případné výměně na d6 

by černý měl tempo navíc. Po 23…

f4?! 24.Sf3 bych získal krásné pole 

g4 pro střelce, což bylo cílem vý-

měny na f5. 

24.Sxd6 Dxd6 25.exf5 [25.d5 

cxd5 26.exd5 exd5 (26…e5 27.Jb5 

a volný pěšec může být nebezpeč-

ný.) 27.Jxd5 J4xd5 28.Sxd5+ Jxd5 

29.Dxd5+ (29.Vxd5 De6) 29…

Dxd5 30.Vxd5 b6 by vedlo k rov-

noměrnému rozdělení bodu.] 

25…Vxf5 26.Je4 De7 27.Sf3! Čer-

ní jezdci míří na f4, na g2 stře-

lec nemá budoucnost. 27…J6d5 

28.Sg4 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-wq-zp-'
6-+p+p+-+&
5zp-+n+r+-%
4Psn-zPN+L+$
3+Q+-+-+P#
2-zP-+-zP-+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
28…Vaf8? Ivan Čeparinov zůstává 

věrný svému stylu a obětuje mate-

riál. Rozhodující chyba to možná 

není, ale bílý teď získá převahu. 

Přemýšlel jsem, kdy a čím dobrat 

GM David Navara
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pěšce e6 po 28…Vf4 29.Jc5 (29.

Vde1 Kh8 30.Jc5 Vxd4 31.Jxe6 Vd3; 

29.Vfe1!?) 29…Kh8?!, ale soupeř 

měl jiný názor. Rybka upozorňuje 

na možnost 29…b6! 30.Jxe6? (30.

Jd3 ) 30…Vxg4+) 30.Dg3!? 

29.Vde1 Možná jsem mohl prostě 

dobrat 29.Sxf5, ale s mírným ne-

dostatkem času jsem se rozhodl 

vylepšit postavení fi gur. 

29…b6 Černý dává najevo, že jezd-

ce na pole c5 nepustí. Teď už jsem 

neviděl jiný rozumný tah než vzetí 

na f5. Nyní již má černý po 29…

Vf4 30.Jc5 určité potíže, věž na f8 

někdy může viset. 

30.Sxf5 Vxf5 [30…exf5?! 31.Jc3 

Dg5+ 32.Kh1 a výměna jezdců 

usnadní bílému obranu.] 31.Kh2 

Po jiném nabízejícím se pokračo-

vání 31.Jg3?! Vf6 32.Ve4 Jf4 33.Kh2 

Jbd5 by bílý mohl mít potíže s pěš-

cem h3. Jezdec na e4 stál dobře, 

není nutné s ním ustupovat. Zato 

věž na f1 příliš nehraje. 

31…Jf4 Černý mohl okolo toho-

to momentu pokračovat přesněji, 

ale jeho kompenzace beztak není 

dostatečná. 

32.Vg1 Uvažoval jsem, zda věž 

na f1 nestojí lépe než na e1, ale po-

tom jsem zpozoroval 32.Ve3 Jbd5 

33.Vg3 Je2. Také 32.Dg3 Jc2 je ne-

příjemná vidlička. 

32…Jbd5 33.Vg4 Po 33.Vg3 Jh5 

34.Vg4 mi vadily možnosti typu 

34…Jhf6 35.Jxf6+ Dxf6. 33…Vh5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-wq-zp-'
6-zpp+p+-+&
5zp-+n+-+r%
4P+-zPNsnR+$
3+Q+-+-+P#
2-zP-+-zP-mK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
34.Vg3 Černé fi gury jsou aktivní, 

ale není vidět žádné zesílení úto-

ku. Naopak bílý chce umístit dámu 

na f3, levou věž na g1 a případně 

vyměnit po Jc3 pár jezdců. 

34…Kh8 Po 34…Dc7 by sice hro-

zilo Jxh3, ale bílý by měl více než 

jednu obranu: 35.Df3 (35.Jg5) 

35…Vf5 36.Jg5 Jxh3? 37.Dxf5! exf5 

38.Ve8# 

35.Veg1 Dh4?! Tady Ivanovi zbyla 

minuta (a bonusy). 35…g6± 

36.Df3 0.11 Hrozí něco jako 37.Jg5 

s dalším 38.Jf7+ nebo alespoň 

38.Vg4. A potom ještě 37.Vc1. 

36…De7 Černý tady někde málem 

překročil čas, zůstaly mu 2 sekun-

dy. Jeho útok uvázl „v nevidomé 

uličce“. Mně ještě zbývalo několik 

minut. 36…Vh7 37.Jg5+-. Počítač 

navrhuje 36…Dd8!, ale stejně není 

o co stát. 

37.Vxg7 0.05 Uvažoval jsem ještě 

o 37.Jc3?!, ale vadila mi odpověď 

37…Vh7 38.Jxd5 Jxd5± 37…Dxg7 

38.Vxg7 Kxg7 39.Dg4+ Kh6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zpp+p+-mk&
5zp-+n+-+r%
4P+-zPNsnQ+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-zP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
40.Jf6? 0.34 Nejsem si vůbec jist, 

ale je možné, že tento tah zahazu-

je výhru. K té by vedlo 40.h4! Jg6 

41.Dxe6 Vxh4+ 42.Kg1. Bál jsem se 

tu nějaké protihry s Jf4, ale bílý by 

měl vyhrát. 42…Jdf4 43.Dxc6 Je2+ 

44.Kf1 Jxd4 45.Dc1++- (Mě odradi-

la varianta 45.Dd5?? Vh1+ 46.Kg2 

Jf4+ nebo něco takového.). Ještě 

mě zaujalo pokračování 40.Jg3?! 

Vxh3+ 41.Kg1 Černý sice téměř 

nemá tahy, ale nic rozhodujícího 

jsem (nejen) po 41…Kh7 neviděl: 

42.Je4 Vh5 43.Jg5+? Vxg5 44.Dxg5 

Jh3+ 

40…Vxh3+ 41.Kg1 Jxf6 42.Dxf4+ 

Kg6 43.Dd6 0.33 Tady jsem mys-

lel, že partie nebude trvat dlouho, 

soupeř ale našel pevnost. 43.Dc7 

Jd5 44.Dxc6 Kf6 mi podezřele při-

pomíná pevnost. 

43…Vd3! [43…Vb3? 44.Dxe6 Vxb2 

45.Dxc6+- je jednoduché.]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zppwQpsnk+&
5zp-+-+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-+r+-+-#
2-zP-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
44.Kg2?! 0.26 Vidličku na f2 jsem 

sice našel, ale nějak jsem na ni 

dokázal v jedné variantě zapo-

menout. Mimochodem, ta vidlič-

ka vychází při bílé dámě na d6, 

na c3 i na e5. Správné pokračování 

44.b4! jsem viděl, ale nechtěl jsem 

volit tak extrémní řešení a přece 

jen jsem si nebyl jistý, zda svého 

a-pěšce udržím. Jistý si tím nejsem 

ani teď. 44…axb4 45.Dxc6 (45.

Dxb4 Vd1+! (45…Jd5? 46.Db1! Jf4 

47.Dxb6) 46.Kg2 Jd5) 45…Vxd4 

(po „rybím“ pokračování 45…

Vd1+ 46.Kg2 Ve1 47.Dxb6 Jd5± bílý 

asi nesmí vyměnit volné pěšce, což 

je ovšem kvůli možnosti Va1 cel-

kem obtížný úkol.) 46.Dxb6 a bílý 

asi vyhraje 

44…Vd2! Tady jsem pochopil, že 

jsem někde udělal chybu. Postup 

b2-b4 se asi už vhodně vložit nedá, 

hrozí šach na f2.

GM Ivan Čeparinov
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zppwQpsnk+&
5zp-+-+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-tr-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
.45.Dg3+ [45.Dxe6 Vxd4 46.Dxc6 

Vb4 je podobně nanicovaté. Mož-

ná bílý po 47.Dc2+ má bílý lepší vy-

hlídky než v partii, ale stejně bych 

tipoval spíše remízu, například 

po 47…Kg5 s dalším Jh5 nevidím, 

jak se má bílý pohnout dopředu. 

A to černý může někdy uvažovat 

i o převodu jezdce na c5.]

45…Kf5 46.Df3+ 0.12 Tady jsem 

zkoumal všemožné tahy včetně 

46.Db3, ale jasná výhra tu není. 

46.Dc3? Vxf2+ jsem chvíli viděl, 

chvíli zase neviděl. Jinak bych za-

hrál 44.b4.; 46.De3? Vxb2 47.De5+ 

Kg6 48.d5 Vxf2+! 49.Kg1 Vf5=; 

46.Dh3+ Kg6 47.Dxe6 přechá-

zí do 45.Dxe6. 46…Kg6 47.Dxc6 

Vxd4 48.b3 Po 48.Dxb6 Vxa4 

49.Dxe6 Vf4 černý opět usadí věž 

na f5. 48…Vb4 49.Dxe6 b5! Černý 

převádí věž na pátou řadu, na to 

jsem nějak nepomyslel. Po 49…

Kg5? 50.f4+ by bílý snad měl 

vyhrát. 

50.axb5 0.03 [50.Dc6 bxa4 51.bxa4 

Vg4+ 52.Kf3 Vg5 je podobné.] 

50…Vxb5 Pevnost je postavena, 

bílý nemůže vyhrát. Při správné 

obraně. 

51.f4 Vb4?! 0.11 Po 51…Vf5 bych 

posunul krále na f3 a zkusil bych 

dát nějaký šach, například na c2. 

Černý ale klidně představí věž 

a není vidět, jak by se bílý měl po-

hnout. 52.Kf3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+Qsnk+&
5zp-+-+-+-%
4-tr-+-zP-+$
3+P+-+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
52…a4? Černý se po dlouhém pře-

mýšlení odhodlal vyměnit posled-

ní pár pěšců. Teď se volný pěšec 

dostane dopředu a z pevnosti se 

stane vetchost. 52…Vb5! 

53.f5+ Kg5 [53…Kg7? 54.De7+] 

54.De3+ Kh5 Tady stojí král dost 

špatně. 54…Kxf5? 55.Dc5+ 

55.bxa4 Vxa4 Černé fi gury jsou 

nekoordinované, bílý ale musí hrát 

přesně. V další fázi partie jsem si 

komentování usnadnil použitím 

Nalimovových šestikamenových 

databází. Je to ale trochu zavádě-

jící, protože při partii jsme samo-

zřejmě nic takového neměli k dis-

pozici. 56.Db3! 0.04 Hrozí i šach 

na f7. 

56…Va7 [56…Va6? 57.Df7+ Kh4 

58.Dc4+!] 

57.Db2! 0.01 Lákavější bylo 57.Kf4, 

ale po 57…Kh6 58.Db6 (58.De3?? 

Jd5+) 58…Vf7 jsem nic průkazné-

ho neviděl, například 59.Dg1 (59.

Ke5 Kg7) 59…Vg7. 

57…Va6 Na 57…Kg5 by přišlo 

58.Dd2+ (58.Dc1+!?+-) 58…Kxf5 

(58…Kh5 59.Dh2+ Kg5 60.Dg1+) 

59.Dd3++- se šachem na e3. 57…

Vf7 58.Dg2+- 

58.Db7?! Měl jsem pocit, ze by 

tu mělo být i něco více, ale ne-

věděl jsem co. Podle databáze je 

nejsilnější 58.Dh2+ Kg5 59.Df4+ 

Kh5 60.Dc4!, například 60…Va7 

61.Dc6! Kg5 (61…Vf7 62.De6 Vf8 

63.De7) 62.Dc1+ Kh5 63.Dh1+ 

Kg5 64.Dg1+ +- 

58…Va3+ 59.Kf4 Va4+ 60.Ke5 

Jg4+ 61.Ke6 Vf4 Černý zadržel 

volného pěšce a jeho králi už ne-

hrozí nebezpečí, ale přece tu je 

ještě jeden problém.Nejzáludněj-

ším tahem bylo asi 61…Va2!?, tady 

se bílý snadno může splést. Po-

dle databáze tu vyhrávají jen dva 

tahy, a to 62.Db5! a 62.f6. Zejména 

po druhém z nich bílý ještě musí 

udělat několik přesných tahů, asi 

bych to nezvládl.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+Q+-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-+P+k%
4-+-+-trn+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
62.Dh1+! Kg5 63.Dc1! Před turna-

jem i na jeho začátku jsem se opět 

trochu věnoval řešení studií a kon-

covkám. Zjevně se to vyplatilo, IM Peter Vavrák, GM David Navara, IM Vladimír Talla a IM Pavel Šimáček
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tento motiv jsem našel snad někdy 

při 58.Db7 a teď jsem ho zahrál 

téměř okamžitě. Černý je v jedno-

stranné nevýhodě tahu a musí bí-

lého pěšce pustit dopředu. 

63…Jh6 Tady soupeř málem za-

hrál 63…Jf6?, ale zarazil se včas. 

64.Dxf4+; 63…-- Mimochodem, 

bílý na tahu by vyhrál po 64.

Dd2 Jf2 65.f6 Je4 66.Dg2+ Kh5 

67.Ke5!+- 

64.f6 Kg4 65.De3 Černý je opět 

v nevýhodě tahu. 

65…Kg5 66.Dd2 Každá přidaná 

půlminuta se hodí. Po dobrání fi -

gury bych se podobným získává-

ním času ale přibližoval k remízo-

vé padesátitahové hranici. 

66…Kg4 67.De3 Kg5 68.Dg3+ Vg4 

69.De5+ Kh4 [69…Kg6? 70.f7 Jxf7 

71.Df5+!] 

70.Dh2+ Kg5 71.De5+ Kh4 72.f7 

Jxf7 73.Kxf7 Černé fi gury stojí 

tak špatně, že i při nejlepší obraně 

soupeře bych se měl do padesáti-

tahového limitu snadno vejít. Teo-

reticky to je možné vždy, ale v ně-

kterých pozicích má silnější strana 

podstatně obtížnější úlohu. Tady 

jsem měl pět minut, na konci par-

tie možná i o jednu nebo dvě více. 

73…Kh3 74.Kf6 Kg2 75.Kf5 Vg3 

76.De2+ Kg1 77.Kf4 Vg8 Obrana 

tohoto typu je asi nejnadějnější, 

ale tady už je na ni pozdě. 77…

Vh3 78.Kg4 Vh2 79.De1+ Kg2 by 

vedlo k důležité teoretické po-

zici, bílý vyhraje díky nevýhodě 

tahu: 80.De5! Kg1 81.Kg3 Vg2+ 

82.Kh3 Vf2 (82…Kf1 83.Da1++-) 

83.De1++-. Jde to i jinak. 

78.Da2 Bílý může vyhrát i rychle-

ji, padesátitahový limit ale je kaž-

dopádně v nedohlednu. 78…Vg2 

79.Da1+ Kh2 [79…Kf2 80.Dd1 

Vh2 81.Dd2+ Kg1 82.De1+ Kg2 

83.Kg4+-]

80.Dh8+ Kg1 81.Dd4+ Kh2 [81…

Kh1 82.Kf3 Vg3+ 83.Kf2! Vg2+ 

84.Kf1+-] 

82.Kf3 Kh1 [82…Vg3+ 83.Kf2 

Vg2+ 84.Kf1+- jsem už zmiňoval.] 

83.Da1+ Kh2 84.De1 Také tuto po-

zici se vyplatí znát, černý je v ne-

výhodě tahu a ztrácí věž.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+K+-#
2-+-+-+rmk"
1+-+-wQ-+-!
xabcdefghy
 84…Va2 85.Dh4+ Kg1 86.Dd4+ 

a černý se vzdal, po 86…Kh1 

87.Dh8+ by přišel o věž (87…Kg1 

88.Dg8+) nebo dostal krásný mat 

po 87…Vh2 88.Da1. Soupeři jsem 

se po partii (bezdůvodně) omlu-

vil, tato prohra ho možná bude 

stát postup do Světového poháru. 

Možná ne, ještě se může kvali-

fi kovat například podle ratingu. 

PS: Myslel jsem, ze umím s krá-

lem a dámou přemoci krále a věž, 

ale Pavel Šimáček mě při zpáteční 

cestě s tabulkovou databází vyvedl 

z omylu, s pozicí Kd5, Df3 x Kd2, 

Va8 jsem pohnout nedokázal. 1–0

Za zamyšlení ovšem stojí fakt, 

že nás na akci, za kterou by svaz 

mohla, v případě dobrého výsled-

ku českých šachistů, čekat zají-

mavá fi nanční částka, z nejlepších 

domácích hráčů reprezentuje pou-

ze velmistr Navara. A to dokonce 

i v tom případě, kdy je v sázce mož-

nost zúčastnit se díky dvaadvaceti 

postupovým místům na nejbližší 

ročník Světového poháru, kvali-

fi kačních bojů o titul světového 

šampiona. Tomu, že by se další 

šachisté nejužší domácí špičky ne-

chtěli bojů o účast v Chanty-Man-

sijsku účastnit, lze jen těžko uvěřit 

a tak se zbývá pouze domnívat, že 

„pes bude zakopaný“ někde v pod-

mínkách jejich pobytu v Černé 

Hoře. Výkonnostní rozdíl mezi vel-

mistrem Navarou a dalšími dvěma 

účastníky turnaje kvalifi kovanými 

z domácího přeboru, a to i přes vy-

nikající výkon IM Vladimíra Tally, 

je zcela znatelný. 

Václav Pech

NOVÁ KNIHA

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A :

195 KČ + POŠTOVNÉ

O B J E D N Á V K Y :
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM



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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Ruské ženy uhájily svoji tvrz 

a v domácím prostředí pro Rus-

ko získaly titul mistryně Evropy. 

Rozhodlo o tom napínavé fi nále 

play-off mezi domácí favoritkou Ta-

tianou Kosincevovou (2497) a ar-

ménskou mezinárodní mistryní 

Lilit Mkrtchianovou (2460), která 

excelovala v základní části turnaje. 

Turnaj, který byl zároveň kvalifi -

kačním turnajem pro účast v letoš-

ním cyklu mistrovství světa a bylo 

v něm v sázce čtrnáct postupových 

míst, probíhal za účasti sto šedesáti 

osmi šachistek v Petrohradu. Stří-

brná arménská šachistka tak zo-

pakovala svůj výsledek z roku 2002 

a vylepšila svoji třetí příčku z mi-

strovství Evropy roku 2006. Bronz 

patří další zástupkyni Ruska Nata-

lii Pogoninové (2467). Úspěch rus-

kých šachistek na domácím hřišti 

podtrhuje také skutečnost, že ze 

čtrnácti volných míst pro nadchá-

zející mistrovství světa jich Rus-

ky získaly sedm, tři patří Polkám 

a po jednom postupovém místě si 

rozdělily hráčky z Maďarska, Ně-

mecka, Gruzie a Ukrajiny. 

Vítězství téměř třiadvacetileté Rus-

ky se však rozhodně nerodilo lehce. 

Hlavní přípravou na domácí přebor 

byla pro šachistku z Archangelska 

účast na únorovém Aerofl ot Openu, 

od níž si mladá Ruska hodně slibo-

vala. „Hra v mužském turnaji mě 

v přípravě na mistrovství Evropy 

skutečně výrazně pomohla,“ říká 

Táňa Kosincevová a zároveň dodá-

vá, že právě skončené ženské klání 

pro ni bylo velice náročným testem. 

V úvodních čtyřech kolech získala 

jen dva a půl bodu a ve vedoucí 

skupině se vůbec neobjevovala. 

„Hrála jsem špatně, něco neby-

lo v pořádku. Dělala jsem chyby,“ 

připouští mistryně Evropy z let 

2007 a 2009. „Pak jsem dvě partie 

vyhrála, ale v sedmém kole opět 

prohrávám a moje ztráta na vedou-

cí hráčku turnaje byla poměrně 

značná.“ Ve zbývajících čtyřech ko-

lech potřebovala ruská mezinárod-

ní mistryně získat na čelo tabulky 

jeden a půl bodu a to se i jí zdálo 

příliš. „Už jsem s ničím nepočítala, 

chtěla jsem jenom turnaj důstojně 

dohrát,“ přiznává mistryně Evro-

py, která byla podle vlastních slov 

na turnaji poprvé zcela sama bez 

trenéra a své sestry, která těsně 

před turnajem onemocněla. Výko-

ny ostatních hráček turnaje však 

Tatiana komentovat nemůže. „Před 

každou partií jsem si přehrávala 

partie mé soupeřky, ale jinak jsem 

si soupeřek všímala jenom mini-

málně. Chtěla jsem se plně koncen-

trovat na svůj výkon.“

Se svým výkonem z Petrohradu 

nakonec nebyla příliš spokojena 

letošní přebornice republiky WIM 

Kateřina Čedíková (2150). „S vý-

sledkem dle svého ratingu bych 

mohla být zhruba spokojená, jenže 

člověk vždy chce přece jen být tro-

chu lepší,“ říká klatovská šachistka 

ohledně svého výsledku v ruském 

Petrohradu. „Na začátku turnaje 

jsem si přála uhrát tak padesát pro-

cent, což by mě vzhledem k mému 

nasazení mohlo při celkové dobré 

hře dostat do první stovky.“ Vstup 

do turnaje vyzněl pro naši pře-

bornici optimisticky, když získala 

v úvodních třech kolech dva body 

a Katka podle vlastních slov v umís-

tění v první stovce docela věřila. 

„Bohužel pak přišly dvě nešťastné 

partie, nato dvě nepovedené a mu-

sela jsem se během volného dnu 

vzchopit.“ To se jí nakonec podařilo 

a poměrně vysoká ztráta nabraná 

v intervalu mezi čtvrtým a sedmým 

kolem se začala sympaticky vytrá-

cet. „Jenom lituji poslední partie, 

kde mě od výhry patrně dělily tři 

dobré tahy v pozici a to pak zamrzí. 

Takže s výsledkem nakonec moc 

spokojená nejsem, myslím, že jsem 

měla na víc. Lituji hlavně těch par-

tií, ve kterých byly šance na nějaký 

půlbod navíc či tak.“ 

Kvalitu své hry pak hodnotí naše 

hráčka rozdílně. „Co se týče vyhra-

ných partií a partie s Berzinovou 

jsem hrdá, i když i v těchto partiích 

jsem dělala chyby. Potěšilo mě, že 

jsem v některých partiích předved-

la chladnou hlavu, fantazii a myš-

lenky, občas přesnou hru. Naopak 

mne zklamala občas v některých 

fázích partií nedostatečná koncen-

trace v kritické chvíli, občas nedo-

statek odvahy provést tahy, které 

mi jako první přišly na mysl. Cel-

kově? Řekla bych průměr. Myslím, 

že v poslední době dostávám často 

docela dobré pozice, ale mrzí mě 

MISTROVSTVÍ EVROPY ŽEN PETROHRAD 2009

DVA CENNÉ KOVY PRO RUSKO

Konečné pořadí po základní části
1. Mkrtchianová, Lilit ARM (2460) 8,5

2. Kosincevová, Tatiana RUS (2497) 8,5

3. Socková, Monika POL (2449) 8

4. Šadrinová, Tatiana RUS (2416) 8

5. Lomineišviliová, Maja GEO (2437) 8

6. Kovalevská, Jekaterina RUS (2442) 8

7. Pogoninová, Natalia RUS (2467) 8

8. Rajlichová, Iweta POL (2399) 8

9. Ovodová, Jevgenija RUS (2430) 8

121. Jínová, Lucie CZE (2131) 4,5

125. Čedíková, Kateřina CZE (2150) 4,5

Zápasy o bronzovou medaili
Pogoninová, Natalia 2:1 Kovalevská, J.

Šadrinová, Tatiana 0:2 Ovodová, Jevgenija

Rajlichová, Iweta 2:3 Lomineišviliová, M.

Socková, Monika 1:3 Pogoninová, Natalia

Ovodová, Jevgenija 1,5:2,5 Lomineišviliová, M.

Pogoninová, Natalia 3:1 Lomineišviliová, M.

Finále:
Kosincevová, Tatiana 1,5:0,5 Mkrtchianová, Lilit

Mistryně Evropy IM Tatiana Kosincevová
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právě to, že zhruba třetinu těch 

pozic strašně kazím a nejenom 

díky svým časovkám.“

Kritickým okamžikem pro její ko-

nečný výsledek byla podle Kateři-

ny Čedíkové partie čtvrtého kola 

s Grabuzovou. „Po vyrovnaném 

průběhu v zahájení jsem v koncov-

ce postupně obkličovala soupeřči-

na volného pěšce. V jednu chvíli 

jsme se obě rozhodly špatně, já 

jsem nedokázala přesně počítat, 

ona dohlédnout riziko svého roz-

hodnutí hrát na onoho volného 

pěšce. Když jsem už toho pěšce 

skoro získala, čímž bych si zajistila 

určitě remis a mohla ještě na sou-

peřku více dotírat, tak jsem místo 

omezení soupeřova střelce jej vy-

měnila a soupeřce pak vyšel tako-

vý manévr, po kterém zůstala má 

pozice s věží, jezdcem a čtyřmi 

pěšci naprosto paralyzovaná a já 

jsem se mohla téměř hned vzdát 

na zugzwang. Když se asi hodinu 

v časovce maximálně soustředíte 

a říkáte si, že to zvládnete, pěšce 

dobudete, jen se nesplést, neustále 

počítáte a pak neuvěříte své první 

myšlence, která ve většině případů 

přece jen bývá tou nejlepší, a dosta-

nete se do tak šíleného zugzwangu, 

tak vás to prostě strašně moc mrzí. 

Ještě navíc když vás soupeřka před 

každým vaším tahem rozptyluje 

tím, že sotva zahraje, vstane a pro-

chází se sem tam před vaší partií. 

Vypadá to, jako by prostě hrála co-

koli a říkala si, že ta 2150 se někde 

splete a vy, když se pak spletete, tak 

si připadáte jako úplný blbec.“ 

Z této porážky se naše hráčka, jak 

sama přiznává, nedokázala dosta-

tečně rychle vzpamatovat a to se 

podepsalo i na výkonech v dalších 

čtyřech kolech. „Pak jsem navíc 

dostala soupeřku, kterou dobře 

znám a která mě jednou ve vzá-

jemné partii pěkně ‚vyšťavila‘. Sna-

žila jsem se hrát co nejlépe, uděla-

la jsem několik chyb, ale soupeřka 

je vrátila a pak jsem zahrála asi tři 

dost nepochopitelné tahy a opět 

zbytečně prohrála. Ty další dvě 

partie jsem prostě byla psychicky 

dole a nebyla moc schopná počí-

tat, což je pro mne teď dosti nepo-

chopitelné, ale stalo se.“

Své „mimošachové“ dojmy z rus-

kého Petrohradu pak Katka popi-

suje takto: „Myslím, že Petrohrad 

je určitě dost ruský, ale přece jen 

trochu netypicky, takže na tuto 

otázku se nedá tak snadno odpově-

dět,“ říká letošní mistryně repub-

liky ohledně dějiště evropského 

šampionátu a soudí, že se vyšper-

kovaný Petrohrad zřejmě dost liší 

od zbytku Ruska. „Petrohrad je 

samozřejmě velkoměsto, ale i tak 

mě překvapilo, že je občas tak dra-

hý - třeba ovoce, květiny…“ Všimla 

si ale také dalších drobností, které 

by povrchnímu pozorovateli moh-

ly zůstat utajeny. „Také mě překva-

pilo, že vidím tolik lidí v buticích, 

kde jen kožešinová čapka stojí přes 

patnáct tisíc rublů. Naopak byly 

i věci, které nepřekvapily. Drahé 

obchody a zbohatlíci jsou všude 

ve velkých městech, stejně tak 

problém se slabší sociální vrstvou, 

odměřenost některých prodavačů 

a úředníků ve velkých městech 

a otrávenost rutinou ve městě, to 

se dá vidět všude. Vlastně poslední 

dobou si nedělám o velkých měs-

tech a lidech žádné iluze, ať jsem 

kdekoli. Výjimka je ale příjemná 

a mile překvapí.“

Václav Pech

Foto: Vladimír Jagr, Petr Boleslav

Mistryně republiky Kateřina Čedíková Vítězka základní části arménská meziná-
rodní mistryně Lilit Mkrtchianová podlehla 
ve fi nále Rusce Tatianě Kosincevové.

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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KALENDÁRIUM
20. – 28. 3. 2009

Budapešť (Maďarsko). 25th Buda-

pest Spring Festival. Švýcarský sys-

tém na 9 kol, 120 minut + 30 s. za tah. 

Laszlo Nagy

tel./fax: (36-1)-263-2859

tel.: 36-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

27. 3. 1985

Dvacáté čtvrté narozeniny oslaví 

nejlepší současný český šachista, 

velmistr David Navara.

29. 3. 1935 

V německých Drážďanech se narodil 

pozdější účastník zápasů kandidátů 

a společně s Robertem Hubnerem 

jeden ze dvou nejlepších německých 

šachistů druhé poloviny uplynulého 

století, velmistr Wolfgang Uhlmann. 

29. 3. 1949 

Šedesát let uplynulo od úmrtí brněn-

ského úloháře a soupeře slavného 

Oldřicha Durase Bohuše Přikryla. 

1. 4. 2009 

Bučovice. Primus 2009 - otevřený 

přebor Jihomoravského kraje do-

rostenců a juniorů do dvaceti let. 

Švýcarský systém na 9kol, tempo 

2x15minut na partii. 

tel.: 517 384 262

srnova@gymbuc.cz

www.gymbuc.cz 

2. 4. 1929

Osmdesát let uplynulo do narození br-

něnského šachisty Dušana Pospíšila. 

3. – 5. 4. 2009

Prievidza (Slovensko). 5. ročník 

Open Prievidza. Švýcarský systém 

na 9 kol tempem 60 minut na partii. 

Martin Dobrotka

tel.: +421 905 360 654

dobrotka@sachprievidza.sk

www.sachprievidza.sk 

4. – 14. 4. 2009

Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Tempo hry 120 minut na par-

tii s přídavkem třiceti sekund 

za každý provedený tah. 

Laszlo Nagy

tel./fax: (36-1)-263-2859

tel.: 36-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

4. 4. 1937 

V maďarském Zalaegerszegu se naro-

dil mnohonásobný kandidát na titul 

mistra světa, velmistr Lajos Portisch. 

4. 4. 2009 

Kunvald. Memoriál Mirka Kodytka. 

Dvacátý ročník turnaje družstev v ra-

pid šachu hraného jako krajský pře-

bor družstev v rapid šachu. Švýcarský 

systém na 7 kol tempem 2x30 minut. 

Jaroslav Tobiška

Kunvald 102

tel.: 776 263 431

jaroslavtobiska@seznam.cz 

4. 4. 2009

Hošťálková. Memoriál Jana Kováře 

1. ročník. Švýcarský systém na 9 kol 

tempem 2x 15 minut na partii. 

Ing. František Veselský 

tel: 604 189 284

frantisek.veselsky@uniqa.cz

www.sachy-vsetin.cz

4. 4. 1992 

V New Yorku před sedmnácti lety 

zemřel nejlepší americký šachista 

první poloviny dvacátého století, 

velmistr Samuel Reshevsky.

5. 4. 1962

Čtyřicáté sedmé narozeniny osla-

ví prezident Světové šachové 

federace a prezident Kalmycké 

republiky Kirsan Nikolajevič 

Iljumžinov.

7. – 8. 4. 2009

Štědronín (okr. Písek). Republi-

kové kolo Přeboru škol v šachu 

2008/2009 - kategorie 6. - 9. tříd ZŠ. 

Ing. Zdeněk Fiala

chess.svetla@seznam.cz

10. 4. 1949

Před šedesáti lety se narodil vel-

mistr běloruský velmistr a jede-

nácti násobný přeborník své země 

(1965-2006) Vjačeslav Dydyško.

11. – 12. 4. 2009

Strakonice. 21. ročník velikonoč-

ního turnaje Open Strakonice, 

zároveň 6. turnaj Grand Prix České 

republiky v rapid šachu. Švýcarský 

systém, 11 kol tempem 2 x 30 mi-

nut na partii. 

Štěpán Soucha

Mládežnická 1229, 386 01 Strakonice

tel.: 724 524 567

stepan.soucha@seznam.cz

11. 4. 2009 

Kolín. O velikonočního beránka 

2009. 6. ročník žákovského šacho-

vého turnaje. Účast: H16 a D16 (1994 

- 1995), H12 a D12 (1998 - 1999), H14 

a D14 (1996 - 1997), H10 a D10 (2000 

- 2001), H8 a D8 (2002 – a ml.). Švý-

carský na 7 kol, tempo 2 x 20 minut, 

podle počtu účastníků mohou být 

kategorie sloučeny. 

Jan Kalík, M. Alše 666, 280 02 Kolín 2

tel.: 321 720 375

kalik.jan@quick.cz

12. 4. 1939

Před sedmdesáti lety zemřel za-

kladatel Spolku českých šachis-

tů v Brně (1904) prof. František 

Nachtikal.
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