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LÉKÓ VS. CARLSEN
Péter Lékó se utká v zápasu na 

osm partií hraných tempem rapid 

šachu s norským velmistrem 

Magnusem Carlsenem. Zápas pro-

běhne v maďarském Miskolci od 

27. května do 1. června 2008. Sou-

boj navazuje na tradici zápasů, kte-

rá zde byla zahájena v roce 2006, 

kdy velmistr Lékó porazil v pomě-

ru 4,5:3,5 dvanáctého mistra světa 

Anatolije Karpova. O rok později 

ze z vítězství ve stejném poměru 

nad nejlepším maďarským šachis-

tou současnosti radoval tehdejší 

mistr světa Vladimir Kramnik.

LÁZNIČKA ŘÁDÍ V INDII
Český reprezen-

tant Viktor Láz-

nička (2595) se po 

osmém kole vel-

mistrovského tur-

naje Kalkata Open 

se 6,5 bodu dělí 

společně s domá-

cími velmistry Krišnanem Šašikira-

nem (2677), Chandou Sandipanem 

(2593) a velmistryní Humpy Koneru 

(2612) o první příčku. Mezi 114 hrá-

či turnaje je Viktor Láznička nasaze-

ný jako čtvrtý a na jeho štítě proza-

tím skončilo pět soupeřů a tři partie, 

včetně těch s velmistry Sandipanem 

a Šašikiranem, skončily remízou. 

Turnaj se hraje celkem na 10 kol.

Sto let uplyne letos v květnu a červnu od konání prvního mezinárodního šacho-

vého turnaje v Praze. Občanské sdružení Pražská šachová společnost chce toto 

výročí oslavit uspořádáním šachového festivalu ČEZ CHESS TROPHY 2008, 

jehož součástí bude zápas mezi velmistry Vladimirem Kramnikem a Davidem 

Navarou a také výstava kresleného humoru a karikatur na téma šachy.

Abychom slavnou minulost připomněli, otiskujeme (včetně dobového pra-

vopisu) článek z Časopisu českých šachistů z roku 1908, který o turnaji 

zevrubně referoval. Ještě detailnější informace o turnaji budete moci získat 

k z turnajové knihy, kterou o tomto mimořádném podniku připravili češ-

tí šachoví historici a publicisté 

Zdeněk Závodný a Jan Kalen-

dovský. Více než čtyř set strán-

ková kniha by měla vyjít v nej-

bližších týdnech.

Ale teď je již čas ponořit se do 

historie…

Pokračování na straně 11

100 LETÉ VÝROČÍ

PRVNÍ PRAŽSKÝ MEZINÁRODNÍ TURNAJ
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KASPAROV NA HLUBOKÉ
POLITIZUJÍCÍ ŠACHISTA
Garri Kasparov strávil posled-

ní březnovou sobotu na zámku 

Hluboká v malebných jižních 

Čechách. Odehrál simultánku 

a VIP partii, setkal se s preziden-

tem Václavem Klausem a hovořil 

o ruské politické situaci. Vyhrál 

všechno, kromě sympatií mno-

hých zúčastněných.

V simultánce proti 26 soupeřům 

si stanovil limit maximální síly 

svých soupeřů. Laťku ve výši 

ELO ratingu 2000 bodů byl ocho-

ten překročit jen párkrát a jen 

o pár ELO bodů. Jenže přestože 

si určil, že v simultánce nemají 

silnější šachisté místo, nepojal 

ji jako show k pobavení hráčů 

a diváků, ale jako příležitost 

k namasírování svého ega. Hrál 

pomalu, nad mnohými pozicemi 

meditoval i déle než pět minut 

a celá simultánka se tak natáh-

la na dlouhých 5,5 hodiny. Před 

začátkem simultánky rozhodčí 

v rozporu s šachovými pravidly 

zakázal hráčům nabízet Kas-

parovovi remízu, prý by ho to 

rušilo. Se stejným zdůvodněním 

bylo po 10 minutách zakázáno 

Kasparov porazil všechny své soupeře, 
včetně ředitele Dopravních staveb Brno 
Vlastimila Chládka.

Magnus CarlsenPéter Lékó

Viktor Láznička



3. DUBNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 142

focení s bleskem a po další půl 

hodině bylo zakázáno focení 

vůbec. Garri nakonec slavně 

vyhrál 26:0 a těsně před koncem 

ještě velmi nahlas vynadal malé-

mu chlapci, který se nechtěl 

vzdát a tahal proti němu pozici 

s fi gurou méně.

Přestože hráči platili za účast 

v simultánce osmdesát až sto 

tisíc korun (Kasparovův honorář 

činil dvacet pět tisíc eur), nepo-

važoval bývalý nejlepší šachista 

světa za nutné se na své proti-

hráče usmívat, prohodit s nimi 

pár slov, či jim podepsat knížku, 

když mu ji po skončení partie 

k signaci nabídli. 

Vrcholnou demonstrací nedo-

statku sociální inteligence pak 

byla Kasparovova VIP partie 

v průběhu závěrečného rautu. 

Jeho soupeřem byl novoborský 

šachista Martin Vaculík, s ratin-

gem o 550 bodů nižším, než má 

Kasparov. Bývalý mistra světa 

si však přesto vzal bílé fi gury 

a partii hrál velmi pomalu. Pro-

myslel minimálně dvakrát tolik 

času než jeho soupeř a nakonec 

po hodině a půl hry našel cestu 

k vítězství.

Kasparovovy politické řeči, 

o kterých hojně informovaly 

noviny i televize, jsou již povin-

nou součástí jeho šachových 

exhibic. Ostrou kritiku bývalého 

prezidenta Putina a současného 

prezidenta Medvěděva doplnil 

prognózou, že během několika 

měsíců čeká Rusko závažná eko-

nomická krize.

O celé akci, kterou uspořáda-

la agentura GPA ve spolupráci 

s Pražskou šachovou společ-

ností, Šachovým svazem České 

republiky a městem Hluboká 

nad Vltavou, vám přineseme 

podrobnější informaci v příštím 

čísle Šachového týdeníku. A to 

včetně fotografi í, partiových 

ukázek a recenze nové knihy 

Garriho Kasparova, která byla 

na Hluboké pokřtěná.

Pavel Matocha

Šach, šach, mat! Tak nějak pro-

bíhaly moje partie s Františkem 

Blatným na dvou vyškovských 

rapidech, které jsem po svém pře-

sídlení z Plzně na Moravu sehrál. 

Ač tehdy dvacetiletý mladík, za 

šachovnicí plný optimismu, sebe-

důvěry a snad i se solidní výkon-

ností, neměl jsem proti břitkým 

útokům na svého krále nejmen-

ší šanci. A nebyl jsem sám. Ten 

menší, usměvavý pán nás školil 

hezky jednoho po druhém. Své 

výhry a svoji šachovou převahu 

navíc zvládal s noblesou a elegan-

cí, kterou nebylo možno přehléd-

nout. Ani náznak povýšenosti, 

ani gesto, které by prozrazovalo: 

„Pánové, já jsem někdo!“ To bylo 

moje první setkání mistrem FIDE, 

zlínským rodákem Františkem 

Blatným, od jehož narození uply-

nulo letos 2. dubna 75 let.

Královské hře, která jej věrně pro-

vází celý život, se údajně naučil 

v nemocnici, kam mu sestra při-

nesla pro ukrácení dlouhé chvíle 

šachovou soupravu, čímž vypus-

tila z láhve neuvěřitelně mocného 

džina. Po absolvování Přírodově-

decké fakulty Masarykovy univer-

zity v Brně a přibližně dvouleté 

pedagogické dráze učitele biologie 

na brněnské základní škole Mer-

hautova se stal pedagogickým pra-

covníkem v Domě pionýrů a mlá-

deže v Brně – Lužánkách. Brzy 

sem našlo cestu mnoho místních 

i přespolních mladých šachistů, 

kteří sem chodili na středoškol-

ské šachové turnaje či do mistrem 

Blatným vedeného šachového 

kroužku.

Brněnský šachový historik Jan 

Kalendovský uvádí: „Na tuto éru 

rád vzpomínám. Franta Blatný 

nám umožnil přes Dům pionýrů 

vydávat dokonce vlastní šachový 

časopis KOLT. Vyšla tuším tři čís-

la v letech 1967-68 a ta nešachová 

zkratka v názvu symbolizuje jména 

našich oblíbenců: Kerese, Olafsso-

na, Larsena a Tala. O prázdninách 

1968 a 1969 jsme mohli v DPM 

uspořádat dva velmi pěkně obsaze-

né turnaje tehdy nejlepších doros-

tenců a juniorů. Mnozí z nich se 

stali později i mezinárodními mis-

try – Láďa Dobrovolský, Zdeněk 

Beil, Ivan Hausner, Milan Babula… 

Tato část Frantova životního poslá-

ní zůstává bohužel značně nedo-

ceněna – v jeho kroužcích a pod 

jeho vedením vyrostlo za ty desít-

ky let mnoho borců, počínaje třeba 

Milošem Možným přes Miroslava 

Jurku, Pavla Davida, syna Pavla 

a desítky dalších ligových hráčů.“

„Františka Blatného znám od 

svých prvních šachových krůčků,“ 

říká velmistr a stříbrný medai-

lista z posledního republikového 

přeboru Tomáš Polák. „Byl teh-

dy šachovým trenérem v Domě 

pionýrů a mládeže v brněnských 

Lužánkách, kam jsem od svých 

pěti let začal pravidelně docházet. 

Působil na mne vždy velmi přátel-

sky a dobrosrdečně. Během něko-

lika let občasné spolupráce jsme se 

věnovali hlavně rozborům partií. 

Vždy dokázal dobře poradit, a to 

nejen na poli šachovém.“

To potvrzuje i brněnský velmis-

tr Radek Kalod: „Františka Blat-

ného jsem poprvé potkal právě 

FRANTIŠEK BLATNÝ – 75 LET

TRENÉR A PUBLICISTA PLNÝ NOBLESY
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v brněnském Domě dětí. Bylo to 

ještě za ‚komárů‘, přesně si nepa-

matuji, někdy v letech 1987 a 1988. 

Určitý časový úsek jsme pak spolu 

spolupracovali, rozebírali partie 

a řešili šachové úlohy. František 

je útočný typ hráče, který má rád 

iniciativu, ale vždycky jsem si na 

něm vážil jeho všestrannosti.“ 

A když všestrannost, tak rozhod-

ně nejen šachová. Kromě šachu, 

který pro něho vždy byl sportem 

číslo jedna, hrával skvěle stolní 

tenis. V roce 1956 dokázal zvítězit 

za zeleným stolem i nad exmist-

rem světa Váňou. Dlouho hrál ping 

pong ligově za Moravskou Slávii, 

v šedesátých letech byl trenérem 

reprezentačního družstva žen. 

„Vzpomínám si na jedno soustře-

dění šachistů brněnské univerzity 

před ligou v Lomnici u Tišnova,“ 

vypráví Jan Kalendovský. „Po 

šachové přípravě přišla na řadu 

relaxace. Franta si sedl na židli 

k zelenému stolu a nás asi šest stu-

dentů běhalo s pálkami na druhé 

straně. Všechny naše údery svý-

ma krátkýma ručkama ‚vychytal‘ 

a krutě nás porazil! Jako šachový 

trenér byl ovšem Franta trochu 

nesystematický. Rád partie roze-

bíral, dával cenné rady, půjčoval 

knížky, ale naučit se dobře šachy 

musel každý sám. Při rozboru čas-

to říkal: ‚Víš, cos měl tady hrát? Já 

ti to ukážu.‘ A už sypal z rukávu 

různé divoké varianty, které člo-

věk nestačil sledovat a které měly 

taky občas pořádnou díru.“

Výborně hrál i tenis, který si v prů-

běhu turnaje v Luhačovicích roku 

1969 úspěšně zahrál i s korunním 

princem světového šachu Paulem 

Keresem. K předním světovým 

šachistům měl František Blatný 

vůbec často otevřené dveře, a to 

i díky své neobyčejné jazykové 

vybavenosti: angličtina, ruština, 

polština, srbochorvatština a snad 

i maďarština pro něho nebyly 

jazyky nijak neznámými. Mnoho 

vzpomínek má třeba na Viktora 

Korčného. Například tu, jak ho 

Viktor Lvovič v průběhu již zmíně-

ného turnaje v Luhačovicích roku 

1969 prosil, aby slečnám, o které 

by měl zájem, neprozrazoval, že je 

Rus, ale aby tvrdil, že je Lotyš. Po 

srpnu 1968 by s ním jako s Rusem 

prý u nás nešla ani lehká děva.

Šachová kariéra prvního pováleč-

ného Brňáka, který se probojoval 

na šachovou olympiádu, začala 

v padesátých letech. „Kromě dob-

rého pozičního chápání vynikl 

především jako velmi nebezpečný 

taktik,“ popisuje šachový rukopis 

Františka Blatného velmistr Tomáš 

Polák. V roce 1951 se F. Blatný stá-

vá nejmladším přeborníkem Brna, 

v roce 1954 se poprvé probojoval 

do fi nále přeboru Československa 

a počet svých účastí v tomto nej-

prestižnějším domácím turnaji 

postupně rozšířil na číslo třináct. 

V roce 1958 se v Bratislavě za 

vítězným Luďkem Pachmanem 

dělí o druhé místo společně s Vlas-

timilem Hortem a Maxmiliánem 

Ujtelkym a v Jablonci o čtyři roky 

později pak dělil zlato s Vlastimi-

lem Jansou, avšak v užším zápa-

su o přebornický titul mu těsně 

podlehl. Zúčastnil se také čtyř 

studentských olympiád, z nichž 

tou nejúspěšnější byl olympiá-

da v Reykjavíku 1957. V sestavě 

Filip, Kozma, Blatný, Maršálek 

a Vysloužil vybojovali tehdy naši 

hráči bronzové medaile a Franti-

šek Blatný byl zároveň vyhlášen za 

nejlepšího hráče na třetí šachov-

nici. Za sebou nechal hráče velice 

slavných jmen včetně Lva Poluga-

jevského.

„V Brně byl tehdy František Blat-

ný zářící sportovní hvězdou,“ říká 

Jan Kalendovský. „Vždyť od startu 

Emila Zinnera ve Stockholmu 1937 

nebyl žádný Brňan přímým účast-

níkem šachové olympiády! A Fran-

ta se tam probojoval. Ve Varně 

1962 uviděl na vlastní oči tehdejší 

světovou elitu, poznal také Bobby 

Fischera. Když posílal brněnským 

kolegům pohlednice s autogramy 

velmistrů, jistě netušil, jakou bude 

mít v budoucnu taková relikvie 

cenu.“ Z tohoto období pochází 

i svižná partie proti Jindřichu Tra-

plovi okomentovaná Františkem 

Blatným pro časopis Českosloven-

ský šach.

FRANTIŠEK BLATNÝ—
—JINDŘICH TRAPL 
Francouzská obrana [C05]

Přebor ČSSR, Brno 1964

Komentuje: MF František Blatný

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Jf6 4.e5 Jg8 

5.c3 c5 6.Sd3 Jc6 Jako v partii 

Štejn-Bagirov z loňského přeboru 

SSSR v Leningradě, která se hrála 

v posledním utkání. Štejn v ní utr-

pěl svou jedinou porážku, a byl tak 

ještě donucen bojovat o titul pře-

borníka v trojzápase se Spasským 

a Cholmovem.

7.Jdf3 Sd7 8.Je2 Dc7 9.Sf4 h6 

10.h4! 0–0–0? Černý měl nejdříve 

zablokovat střed tahem c5-c4. Tah 

v partii umožňuje bílému zvýšit 

tlak po celé šachovnici.

Vlastimil Hort, Luboš Kaválek, Vlastimil Jansa a František Blatný před odletem na olympiádu 
v Tel Avivu v roce 1964
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11.dxc5 Sxc5 12.b4 Sf8 13.h5! 

f6!? Po tomto tahu dostane partie 

pikantní příchuť.

14.exf6 e5 15.b5! Ne ovšem 

15.fxg7, protože za obětovaného 

pěšce by stál černý strategicky na 

výhru. Tahem v partii vynucuje 

bílý likvidaci pěšcového středu.

15…exf4 16.bxc6 Sxc6 

XIIIIIIIIY
9-+ktr-vlntr0
9zppwq-+-zp-0
9-+l+-zP-zp0
9+-+p+-+P0
9-+-+-zp-+0
9+-zPL+N+-0
9P+-+NzPP+0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

17.f7! Tento tah považuji za nej-

lepší v partii. Pěšec na f7, který je 

vzhledem k hrozbě Je5-g6! tabu, 

na sebe váže značnou část soupe-

řových sil.

17…Jf6 18.Jfd4! Účinná centrali-

zace. Opět vázne Dxf7 na 19.Jxc6 

s dalším Sa6, Vb1 atd.

18…Sd7 19.f3 De5 20.Sg6 Kb8 

21.Dd2 Sd6 22.Vb1 Vc8 23.Kf1 

Vhf8 24.Dd3 Vc7 25.Ve1 Dg5 Čer-

ná dáma se dostala do nežádou-

cího exilu. 

26.Jb5 Sxb5 27.Dxb5 Vc5 28.Db1 

d4 29.Jxd4 Vxc3 30.Vh3? Ten-

to obranný tah nebyl nutný 

– okamžitě vyhrávalo 30.Je6 Dg3 

31.Dd1!

30…Dd5 31.Jb3 Dc4+ 32.Kg1 

Sc5+ 33.Kh1 Se3 34.Ja5 Dc7 

35.Db4! Soupeř je ve vrcholné 

časové tísni a hrozeb je příliš 

mnoho…

35…Jd7 36.Jxb7 Vc1 37.Jc5+ Kc8 

37…Ka8? 38.Se4+!

38.Vxc1 Sxc1 39.Jxd7 Vd8 40.Sf5 

a černý překročil čas v beznaděj-

né pozici. 

1–0

Poté se však jméno Františka Blat-

ného začalo z prvních míst turna-

jů a mezinárodní šachové scény 

pozvolna vytrácet. Proč tomu tak 

bylo a proč nikdy nedosáhl na 

titul mezinárodního mistra, kte-

rý získalo hned několik jeho svě-

řenců, jsme se opět zeptali Jana 

Kaledovského. „Vysvětlení může 

být skryto ve Frantově povaze 

i v dobových podmínkách šacho-

vého života. Blatný nikdy nebyl 

šachovým vědcem jako třeba Bot-

vinnik, nevedl si kartotéky zahá-

jení, nestudoval šachy soustavně 

a měl příliš mnoho vedlejších 

zájmů. Ale hlavní věc – v padesá-

tých a šedesátých letech bylo vel-

mi obtížné dostat se na jakékoliv 

mezinárodní turnaje! Pražské 

ústředí preferovalo své oblíben-

ce – venku bývali Luděk Pach-

man, Mirek Filip, Bratislavan 

Ujtelky, později i mladá generace 

šachistů , kterou představovali 

Hort, Jansa, Kaválek. Nevidíme 

teď přesně do tehdejšího poli-

tického zákulisí, ale stačí připo-

menout jeden fakt: Poprvé hrál 

Franta Blatný na turnaji v cizině 

ve východoněmecké Žitavě roku 

1956 a podruhé – v jugoslávském 

Somboru 1966! Jak chcete zís-

kat mezinárodní praxi ve dvou, 

navíc poměrně nevýznamných 

soutěžích za deset let?“ Z turna-

je v Somboru pochází i druhá 

partiová ukázka, kterou pro svoji 

šachovou rubriku okomentoval 

opět její vítěz.

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

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

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY
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FRANTIŠEK BLATNÝ—
—DRAGOLJUB MINIČ 
Sicilská obrana [B98]

Sombor, 1966

Komentuje: MF František Blatný

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Se7 

8.Df3 h6 9.Sh4 g5 Tak zvaná Gőte-

borgská varianta, kterou si v mezi-

pásmovém turnaji v roce 1955 při-

pravili Argentinci Najdorf, Pilnik 

a Panno a použili proti sovětským 

velmistrům Spasskému, Keresovi 

a Gellerovi.

10.fxg5 Jfd7 11.Jxe6!? fxe6 

12.Dh5+ Kf8 13.Sb5! Potud shod-

né s Goteborgskou historií.

13…Je5 Fischer proti Gligoričovi 

v Portoroži 1958 hrál 13…Vh7.

14.Sg3 Vh7 15.Sxe5 dxe5 16.Vd1 

Sd7 17.g6 Vg7 18.0–0+ Kg8 19.Sc4! 

Dc8! Chyba by byla 19…De8 pro 

20.Jd5!! a nelze Sc5+ 21.Kh1 exd5? 

pro mat ve 4 tazích: 22.Sxd5+ Se6 

23.Sxe6+ Dxe6 24.Vd8+! s matem 

v příštím tahu.

20.Sb3 Se8 21.Jd5! 

XIIIIIIIIY
9rsnq+l+k+0
9+p+-vl-tr-0
9p+-+p+Pzp0
9+-+Nzp-+Q0
9-+-+P+-+0
9+L+-+-+-0
9PzPP+-+PzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

21…Sc5+ Silnější bylo 21..Dc5+!, 

což vedlo po 22.Kh1 Sxg6 23.Dxe5 

k velmi ostré a nejasné hře, ve kte-

ré by měl bílý za obětovanou fi gu-

ru 3 pěšce.

22.Kh1 Vxg6 23.Vf6!! Tento jem-

ný tah, který je klíčem k výhře 

bílého, černý neviděl.

23…Vg7 24.Dxh6 Jd7 25.Je7+!! 

Sxe7 26.Sxe6+ Sf7 27.Sxf7+ a čer-

ný se vzdal, protože následuje 

dvoutahový mat. Nešlo ani 25…

Vxe7 pro 26.Vxd7! Vxd7 27.Sxe6+ 

atd. 

1–0

Šachové aktivity Františka Blatné-

ho nebyly ale zdaleka omezeny 

pouze na samotnou hru. Neza-

nedbatelná je jeho práce na poli 

šachové publicistiky. 24. října 

1965 se poprvé objevila v brněn-

ském deníku Rovnost jím vedená 

šachová rubrika, která od té doby 

vychází dodnes a přináší nesmír-

né množství zajímavých partií 

nejen brněnských šachistů, které 

by jinak v současném světě plném 

nejaktuálnějších šachových data-

bází snadno zapadly v šachovém 

nenávratnu. Jako šachový publi-

cista přispíval často i do Českoslo-

venského šachu, zpracoval celou 

řadu turnajových bulletinů, napří-

klad z turnajů v Děčíně a Havířo-

vě, podílel se autorsky na několi-

ka příručkách pro trenéry šachu, 

a z jeho pera pochází také příručka 

„Zájmové kroužky šachové“ vyda-

ná v Praze roku 1979. 

Společně s J. Floriánem zpraco-

val v rukopisu, který nebyl nikdy 

vydán, bulletin partií českosloven-

ských hráčů na šachové olympiá-

dě nevidomých v Pule 1972 a ve 

spolupráci s Janem Kalendovským 

také dvoudílnou publikaci „Šacho-

vá tvorba dr. Jaromíra Floriana“ 

vydanou v Levoči 1986. „Nejza-

jímavější ovšem byly Frantovy 

šachové besedy a simultánky,“ 

říká Jan Kalendovský. „Uspořádal 

jich za svůj život stovky. Dnes je 

málokterý velmistr ochoten veřej-

ně vystupovat, dělit se o své zážit-

ky, přibližovat lidem zákulisí bojů 

na nejvyšší úrovni. Franta to uměl 

a vtahoval do šachu veřejnost. 

Jeho besedu o olympiádě v Dubaji 

sledovalo v Bučovicích v roce 1986 

tisíc sto žáků bučovických škol.”

V únoru 1990, v hektickém období 

po listopadové revoluci, se Fran-

tišek Blatný stal na osm měsíců 

i předsedou Československého 

šachového svazu a následně pak 

vyhrál konkurz na svazového 

generálního sekretáře. F. Blatný 

stál i u zrodu čtyř velkých velmis-

trovských turnajů v Brně, které 

by se bez jeho kontaktů a erudice 

mohly konat jen stěží. Jako mezi-

národní rozhodčí FIDE je zván na 

přední mezinárodní turnaje a kon-

cem roku 1993 jej FIDE nominova-

la jako rozhodčího druhé poloviny 

zápasu o titul mistra světa Anato-

lijem Karpovem a Janem Timma-

nem.

Václav Pech

BORIS GELFAND: 
DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty 

Borise Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra 

Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné
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Sedmnáctý ročník tradičního tur-

naje Amber 2008 vyhrál v Nice 

arménský velmistr Levon Aron-

jan (2739) s náskokem dvou a půl 

bodu před dalšími hráči nejužší 

světové špičky. Velmistr Aronjan 

s přehledem zvítězil v turnaji 

v rapid šachu a první místo dělil 

společně s Vladimirem Kramni-

kem (2799) a Alexanderem Moro-

zevičem (2765) i ve hře naslepo. 

O celkové druhé až páté místo se 

rozdělili díky vyrovnaným výko-

nům v obou částech turnaje 

Veselin Topalov (2780), Vladi-

mir Kramnik, Péter Lékó (2753) 

a Magnus Carlsen (2733).

„Aronjan tu hrál prostě nejlépe,“ 

zhodnotil výkon vítěze turnaje 

nizozemský velmistr Jeroen Piket, 

který v roce 2002 ukončil svo-

ji šachovou kariéru, ale průběh 

velkých turnajů neustále sleduje 

přinejmenším pomocí Interne-

tu. „Aronjan je plný energie, hra-

je velice ostré partie, a když ho 

sledujete při analýze, tak máte 

dojem, že všechno bylo úplně jed-

noduché. Udělalo to na mě velký 

dojem a myslím, že je to dobré 

i pro fanoušky. Když lidé vidí, že 

jsou šachy jednoduché a mohou 

jim rozumět, je to pro ně i pro 

šachy velice dobré znamení.“

Arménský velmistr, obdivovatel 

knih Gligoričových, Larsenových 

a Kasparovových, svoji radost 

nijak neskrýval: „Turnaj Amber je 

každoročně velkou událostí a já 

jsem velice rád, že se mi tu poda-

řilo zvítězit. Vždyť letošní ročník 

měl obzvláště silnou sestavu,“ řekl 

po slavnostním zakončení vítěz. 

A následně i charakterizoval styl, 

který mu k triumfu v letošním roční-

ku turnaje dopomohl: „Oblíbil jsem 

si tvůrčí šachy. Velice rád vytvářím 

na šachovnici zmatek. Ale myslím, 

že nejsem jednostranně zaměřený 

šachista, mám rád i manévrování. 

Na rapid šachu se mi líbí role, kte-

rou v něm hraje intuice. Já se na 

svou intuici hodně spoléhám.“

V rapid šachu získal samostatné 

druhé místo ukrajinský velmistr 

Vasilij Ivančuk (2751), kterému 

se ale vůbec nedařilo ve druhé 

turnajové disciplíně, kde obsadil 

až desátou příčku se čtyřmi a půl 

body. „Asi se budu muset před 

příštím ročníkem nějak speciálně 

zaměřit na hru naslepo. Myslím, 

že pak bude v mých silách tady 

uspět ještě lépe než letos,“ oko-

mentoval s úsměvem a bohatou 

gestikulací svůj výpadek sympa-

tický Ukrajinec. 

Nespokojený s výsledkem byl na-

opak zcela určitě mistr světa Viši 

Anand (2799), kterého zradila 

jeho dříve silná zbraň – rapid šach. 

Anandovi se také vůbec nevydařil 

závěr turnaje, kde podlehl po hru-

bém přehlédnutí Vasiliji Ivančuko-

vi a Borisi Gelfandovi (2737). Jeho 

porážce od izraelského velmistra 

ovšem předcházela nádherná výh-

ra s týmž soupeřem v partii hrané 

naslepo.

BORIS GELFAND (2737)—
—VIŠI ANAND (2799) 
Meránská obrana [D47]

Amber 2008

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

5.e3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 

8.Sd3 Sb7

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpl+n+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

AMBER 2008

SVĚTOVÁ ŠPIČKA PŘEDVEDLA V NICE ŘADU KRÁSNÝCH PARTIÍ

GM Levon Aronjan

Celkové pořadí 
1. Aronjan, Levon ARM (2739) 14.5

2. Kramnik, Vladimir RUS (2799) 12

3. Lékó, Peter HUN (2753) 12

4. Topalov, Veselin BUL (2780) 12

5. Carlsen, Magnus NOR (2733) 12

6. Ivančuk, Vasilij UKR (2751) 11

7. Anand, Viši IND (2799) 11

8. Morozevič, Alexander RUS (2765) 11

9. Karjakin, Sergej UKR (2732) 9,5

10. Gelfand, Boris ISR (2737) 9

11. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2760) 9

12. Van Wely, Loek NED (2681) 9

Závěrečné pořadí – rapid šach
1. Aronjan, Levon ARM (2739) 8

2. Ivančuk, Vasilij UKR (2751) 6,5

3. Gelfand, Boris ISR (2737) 6

4. Lékó, Peter HUN (2753) 6

5. Carlsen, Magnus NOR (2733) 6

6. Kramnik, Vladimir RUS (2799) 5,5

7. Topalov, Veselin BUL (2780) 5,5

8. Anand, Viši IND (2799) 5

9. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2760) 4,5

10. Morozevič, Alexander RUS (2765) 4,5

11. Karjakin, Sergej UKR (2732) 4,5

12. Van Wely, Loek NED (2681) 4

Závěrečné pořadí – hra naslepo
1. Aronjan, Levon ARM (2739) 6,5

2. Kramnik, Vladimir RUS (2799) 6,5

3. Morozevič, Alexander RUS (2765) 6,5

4. Topalov, Veselin BUL (2780) 6,5

5. Lékó, Peter HUN (2753) 6

6. Anand, Viši IND (2799) 6

7. Carlsen, Magnus NOR (2733) 6

8. Karjakin, Sergej UKR (2732) 5

9. Van Wely, Loek NED (2681) 5

10. Ivančuk, Vasilij UKR (2751) 4,5

11. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2760) 4,5

12. Gelfand, Boris ISR (2737) 3
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9.a3 Častěji hraným pokračováním 

je v této pozici tah 9.e4, který pro-

ti Anandovi v pátém kole turnaje 

použil v partii hrané naslepo vel-

mistr Morozevič.

9…Sd6 Jinou a snad i frekventova-

nější cestou je tah 9…b4.

10.0–0 Okamžité 10.b4 by moh-

lo narazit na 10…a5 11.Vb1 axb4 

12.axb4 De7 s protihrou proti pěš-

ci b4. Bílý si s blokádou tahem 

b2-b4 počká až do té doby, než 

černý zahraje nutné přípravné 

a7-a6 a protihra spojena s postu-

pem pěšce „a“ tak ztratí tempo.

10…0–0 11.Dc2 a6 Bez tohoto 

tahu se černý neobejde, pokud 

chce připravit postup pěšce „c“. 

Nyní už ale může bílý s klidným 

svědomím postup černého pěšce 

zablokovat.

12.b4 a5 13.Vb1 axb4 14.axb4 

De7 15.e4 Vracet černému ztrá-

tu tempa prostřednictvím tahu 

15.Db3 pochopitelně nemá smyl. 

Černý by pravděpodobně reagoval 

15…e5 s velmi dobrou pozicí. Zají-

mavé bylo možná i 15.Sd2, když po 

15…Sxb4?! (lepší je jistě 15…e5!? ) 

přijde 16.e4 s hrozbou 17.e5 a mož-

ností velice nepříjemného tlaku na 

příbytek černého krále.

15…e5 16.dxe5 Jxe5 17.Jxe5 Sxe5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-wqpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+p+-vl-+-%
4-zP-+P+-+$
3+-sNL+-+-#
2-+Q+-zPPzP"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy
18.Je2 Při pohledu na pěšcovou 

strukturu, která na šachovnici 

vznikla, je zřejmé, jak jsou rozdá-

ny karty do následujícího průběhu 

boje. Šance bílého vyplývají z jeho 

pěšcové majority na královském 

křídle a v centru šachovnice. Pokud 

se mu podaří nerušeně rozběh-

nout své dva pěšce na sloupcích 

„e“ a „f“ a zapojit své dalekonos-

né střelce a věž z pole f1 do útoku 

na černého krále, bude zcela jistě 

pánem pozice. Černý bude muset 

hledat protihru na dámském kříd-

le, kde může kombinovat hru po 

volném sloupci „a“ a tlak na bílé-

ho pěšce b4. Významné slovo by 

mohlo (a mělo) mít v plánu černé-

ho také otevření dlouhé diagoná-

ly pro bělopolného střelce na b7. 

Pozice je pravděpodobně v dyna-

mické rovnováze.

18…De6 Mistr světa svojí dámou 

z dálky osahává pole a2, kam se 

GM Boris Gelfand

Mistr Opo
Hledáme: fotografi e, dopisy, partiáře 

a další dokumenty, připomínající českého 

šachového mistra Karla Opočenského.

Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respektive mož-

nost si je ofotit pro připravovanou knihu o mistru 

Opočenském. Případně je můžeme od Vás i odkoupit. 

Na knize, kterou vydá občanské sdružení Pražská 

šachová společnost, se autorsky podílejí velmistr Vlas-

timil Hort, spisovatel Vítězslav Houška a velmistr Lubo-

mír Kaválek.

Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti

Sudoměřská 8, Praha 3, 130 00

tel: 603 861 533 • e-mail: pavel.matocha@gmail.com
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chystá proniknout věží a v případě 

postupu bílých pěšců pak násled-

ně otravovat bílého krále po odha-

lené druhé řadě.

19.f4 Va2 Je zajímavé, i když 

v dnešní době jistě ne překvapi-

vé, že ani pozice po 19. tahu bílé-

ho není nijak neznámá a hrála se 

již i na nejvyšší úrovni. V zápase 

v bleskovém šachu mezi Garri Kas-

parovem a Vladimirem Kramnikem 

v roce 1998 použil černými hrající 

velmistr Kramnik jiné pokračo-

vání, tah 19…Sc7, a po 20.e5 Va2 

21.Sb2 Jd5 22.Sxh7+ Kh8 23.Sf5 

dosáhl nejasné pozice.

20.Dd1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6-+p+qsn-+&
5+p+-vl-+-%
4-zP-+PzP-+$
3+-+L+-+-#
2r+-+N+PzP"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy
20…Sa1!? Úlohářské odstavení čer-

ného střelce do rohu šachovnice je 

prvním skutečně novým tahem. 

V partii Jefi mov – Komarov (Bozen 

1998) hrálo 20…Sc7, ale po 21.Jc3 

Sb6+ 22.Kh1 Vaa8 23.e5 Jd5 24.Je4 

se černá věž na hezkém poli a2 

neudržela a výhoda se přesunula 

na stranu bílého. Velmistr Anand 

bílého jezdce na pole c3 pouštět 

nehodlá.

21.e5? Bílý pokračuje ve výše 

naznačeném plánu, ale to v dané 

pozici není tím nejšťastnějším 

řešením. Mělo se stát 21.Se3, což 

vede podle GM Goluběva a v sou-

hlasu s doporučeními „umělé 

inteligence“ k vyrovnané pozici 

po 21…Jxe4 22.Vxa1 Jc3 23.Sxh7+ 

Kh8 24.Jxc3 Dxe3+ 25.Kh1 Vxa1 

26.Dxa1 Kxh7 27.Db1+ f5 28.Vf3 

De6 s ideou De6-c4 a c6-c5.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6-+p+qsn-+&
5+p+-zP-+-%
4-zP-+-zP-+$
3+-+L+-+-#
2r+-+N+PzP"
1vlRvLQ+RmK-!
xabcdefghy
21…c5!! Skvělý tah otevírající 

dráhu zazděnému černému střel-

ci partii prakticky rozhoduje. Po 

partii však indický šachista férově 

přiznal, že tento tah provedl více-

méně náhodou, díky chybné mani-

pulaci s myší!

22.exf6 Lepší nebylo ani 22.Vxa1 

Vxa1 23.exf6 Dd5 24.Vf3 (24.

Vf2 Vd8–+) 24…c4 25.Sc2 Dxd1+ 

26.Sxd1 Sxf3 27.gxf3 Vd8 28.Sc2 

Vd2–+ s rozhodující výhodou čer-

ného.

22…Sd4+ 23.Vf2 Bílého neza-

chrání ani ústup 23.Kh1 pro efekt-

ní a zároveň efektivní 23…Dh3! 

24.Vg1 (24.Vf3 Dxf3!–+) 24…Sxg1 

25.Dxg1 Dxd3–+.

23…Sxf2+ 24.Kxf2 Dd5 25.Sb2 

Úpornější bylo podle GM Golubě-

va 25.Sxh7+ Kxh7 26.Dxd5 Sxd5 

27.bxc5, ale i tady by měl černý 

díky aktivním fi gurám a převaze 

kvality v partii pravděpodobně 

zvítězit. Dobře vypadá například 

pokračování 27…Vc8–+. Velká 

výhoda by na straně černého zůsta-

la i po 25.Vb2 Dxg2+ 26.Ke1 Vxb2 

27.Sxb2 c4–+.

25…Dxg2+ 26.Ke1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6-+-+-zP-+&
5+pzp-+-+-%
4-zP-+-zP-+$
3+-+L+-+-#
2rvL-+N+qzP"
1+R+QmK-+-!
xabcdefghy
26…c4–+ Černý má rozhodující 

výhodu a výsledek partie by mohla 

již změnit jenom skutečnost, ze se 

souboj odehrával naslepo.

27.Sc2 Sf3 28.fxg7 Ve8 29.Se5 f6 

30.Sxh7+ Kxh7 31.g8D+ Kxg8 

0–1

V divácky velice atraktivním tur-

naji skončilo remízou sedmdesát 

čtyři z celkových sto třiceti dvou 

partií a v rezultativních soubojích 

byli úspěšnější vůdci bílých fi gur 

– triumfovali pětatřicetkrát, zatím-

co jejich soupeři se radovali pouze 

třiadvacetkrát. Výhoda bílých fi gur 

byla patrná v partiích rapid šachu, 

kde bílí zvítězili v poměru 21:11, 

zatímco ve hře naslepo byl výsle-

dek prakticky vyrovnaný.

Václav Pech

Mistr světa Viši Anand 
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Mezi 126 účastnicemi meziná-

rodního ženského otevřeného 

turnaje Open Ladies 2008, který 

proběhl ve Stockholmu, se kvin-

teto českých šachistek neztratilo. 

Mezi sto dvaceti šesti hráčkami 

se v devítikolovém turnaji nejlé-

pe umístila se šesti a půl body IM 

Jana Jacková (2375), které patřilo 

v závěrečném pořadí sedmé mís-

to. WIM Kateřina Němcová (2342) 

obsadila sedmnáctou příčku, WIM 

Petra Blažková (2233) byla čtyřicá-

tá třetí, WIM Eva Kulovaná (2323) 

devadesátá třetí a ještě o pět příček 

níže skončila WIM Gabriela Hitz-

gerová (2165).

Hlavním organizátorem, sponzorem 

a i „otcem“ čistě ženského openu, 

který měl ambice na zápis do Guin-

nessovy knihy rekordů jako největší 

ženský turnaj na světě, byl bývalý 

český hokejista a mistr světa Petr 

Hlaváč, který po roce 1968 opustil 

tehdejší Československo a stal se ve 

Švédsku i úspěšným podnikatelem.

Založil mj. organizaci Scandinavian 

Chess Tournament, která pravidelně 

pořádá šachové turnaje nestandard-

ních formátů po celém světě.

O kvalitě a úsilí, které do turnaje jeho 

pořadatelé vložili, svědčí i pochval-

ná slova ruské velmistryně Taťány 

Grabuzové: „Kromě bezplatného 

ubytování a skvělého servisu stojí za 

zmínku, že pořadatelé mysleli i na 

hráčky s malými dětmi, a tak do 

Stockholmu mohla se svojí mámou 

ze přijet z USA i dcera Rusudan 

Goletianiové Sofi a, které je sedm 

a půl měsíců. Děti měly pochopi-

telně pobyt zcela zadarmo včetně 

nabízené služby pečovatelek.“

Přes veškeré úsilí se ale Petru Hlaváčo-

vi zápis do rekordní knihy nepodařil. 

Dosavadní rekord, který má hodnotu 

135 účastnic (letošní Moskva Open), 

tentokrát odolal. Hlavní roli v tom 

hrál poměrně nešťastně zvolený ter-

mín, když se Ladies Open křížil hned 

s několika ženskými turnaji v čele se 

superturnajem hraným v tureckém 

Istanbulu. Pokud by chtěli pořada-

telé zlomit rekord za každou cenu, 

určitě by se jim to podařilo. Sehnat 

nějakých dvacet hráček ze švédské-

ho hlavního města a jeho okolí by 

jistě nebyl problém, ale nakonec ale 

zvítězil smysl pro fair play a pokus 

o rekord je odložen. Nicméně fakt, že 

některé pozvané hráčky svoji účast 

potvrdily a na turnaj nepřijely, však 

ředitele turnaje rozhořčil, a tudíž není 

zcela jasné, zda bude v pořádání tur-

naje pokračovat i v dalších letech. 

Ze svého úspěšného vystoupení 

ve Stockholmu okomentovala pro 

Šachový týdeník svoji partii ze 

3. kola mezinárodní mistryně Jana 

Jacková.

JANA JACKOVÁ (2375)—
—KATERINA MATSEYKO (2301)
Sicilská obrana [B31]

Ladies Open Stockholm 2008

Komentuje: IM Jana Jacková

Turnaj Ladies Open se odehrál za 

6 dní. Příprava na jednotlivé par-

tie byla díky náročnému programu 

prakticky nulová. Tato partie zaha-

jovala třetí dvojkolo.

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6 4.Sxc6 

dxc6 5.h3 Sg7 6.d3 Jf6 7.Jc3 0–0 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNP+N+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
8.Sf4 Převážně se hrává 8.Se3 b6 

9.Dd2 e5 10.Sh6 atd. Tah 8.Sf4 při-

šel do módy přibližně v roce 2005. 

Na mistrovství Evropy žen v Mol-

dávii (2005) jsem v posledním kole 

hrála proti Cmilyteové 8.Se3 b6 

9.Sf4. Tento postup mi ukázal mol-

davský velmistr Viktor Komliakov. 

STOCKHOLM OPEN LADIES

ŽENSKÝ TURNAJ SE DO GUINESSOVY KNIHY TĚSNĚ NEDOSTAL

IM Jana Jacková

Konečné pořadí

1. IM Muzyčuková, Anna SLO (2460) 7,0 

2. IM Khukhasviliová, Sopiko GEO (2387) 7,0 

3. IM Danielianová, Elina ARM (2480) 7,0 

4. IM Huntová, Harriet ENG (2457) 6,5 

5. IM Gaponenková, Inna UKR (2422) 6,5 

6. WIM Woreková, Joanna POL (2244) 6,5 

7. IM Jacková, Jana CZE (2375) 6,5 

8. IM Vajdová, Szidonia HUN (2418) 6,5 

9. WGM Sudakovová, Irina RUS (2333) 6,5 

17. WIM Němcová, Kateřina CZE (2342) 6,0 

43. WIM Blažková, Petra CZE (2233) 5,0 

93. WIM Kulovaná, Eva CZE (2323) 4,0 

98. WIM Hitzgerová, Gabriela CZE (2165) 3,5 

Celkem 126 hráček
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Idea spočívá v tom, ze po 9…Jd7 

přijde 10.e5 a černý nemůže své-

ho jezdce převést na d5 přes pole 

b6. Výhoda tahu 8.Sf4 zase spočí-

vá v zisku tempa v případe 8….Jh5 

9.Se3.

8…Jh5 Jeden z možných tahů. 

Hrává se i 8…Jd7 nebo 8…Je8.

9.Se3 Dd6 Černá hraje podle kla-

sického schématu.

10.Dd2 V teto pozici jsem ještě 

nebyla rozhodnuta, kterou stranu 

zvolit pro ukrytí krále, proto jsem 

se rozhodla ještě chvíli vyčkat. 

Nejdříve jsem chtěla vyměnit čer-

nopolné střelce.

10…e5 11.Sh6 Se6 12.Sxg7 Kxg7 

Lze samozřejmě hrát i 12…Jxg7 

13.Je2 f6 14.0–0 Jh5 15.Dc3=.

13.Je2 Podle odpovědi černé jsem 

si chtěla vybrat, kam schovat krále.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zpp+-+pmkp'
6-+pwql+p+&
5+-zp-zp-+n%
4-+-+P+-+$
3+-+P+N+P#
2PzPPwQNzPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
13…Vad8?! Černá neprohléd-

la hlavni ideu mého posledního 

tahu, a dostala se tak do nepříjem-

né pozice, navíc s výrazně horším 

časem. 13…Kg8 14.0–0 f6=.

14.Dc3 Bílé fi gury jsou připraveny 

k útoku na černého krále a po sérii 

přirozených tahu se bílý monarcha 

přesune na dámské křídlo.

14…f6 15.g4 Jf4 16.Jxf4 exf4 17.g5 

De7 18.0–0–0 Kg8 O něco lepší 

je 18…b5 19.d4 c4 20.gxf6+ Vxf6 

21.a3 s malou výhodou na straně 

bílého.

19.Vdg1± Možná je lepší nejdříve 

vložit vzetí na f6 19.gxf6 a po 19…

Vxf6 pak 20.Vdg1±.

19…f5 Bílá bude stát lépe jak po 

tahu 19…fxg5 20.Vxg5 c4 21.dxc4 

Df6 22.Ve5 b6 23.b3 c5 24.Kb2±, 

tak i v případě, že by se černá 

rozhodla pro pokračování 19…b5 

20.gxf6 Vxf6 21.h4 b4 22.De5 h6 

23.h5 g5 24.Jh4±.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-wq-+p'
6-+p+l+p+&
5+-zp-+pzP-%
4-+-+Pzp-+$
3+-wQP+N+P#
2PzPP+-zP-+"
1+-mK-+-tRR!
xabcdefghy
20.h4 Pozice se již hraje sama.

20…c4 Na 20…fxe4 bych pokra-

čovala 21.dxe4 Sxa2 22.b3 Dxe4 

23.Kb2 Sxb3 24.Dxb3+ Dd5 25.h5 

se zjevnou výhodou.

21.h5+- Dg7 22.Je5 Pokračování 

22.hxg6 vyhrávalo možná ještě 

rychleji.

22…gxh5 23.Vxh5 cxd3 Po 23…b5 

bych mohla hrát například 24.d4 

fxe4 25.g6 h6 26.Jxc6 Vd5 27.Je5 

Vfd8 28.Dd2 Vxd4 29.Dxf4+- s roz-

hodující výhodou.

24.cxd3 fxe4 25.dxe4 K cíli vedlo 

také 25.g6 h6 26.dxe4 a černý se 

již nemůže ubránit.

25…Sf7 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+lwqp'
6-+p+-+-+&
5+-+-sN-zPR%
4-+-+Pzp-+$
3+-wQ-+-+-#
2PzP-+-zP-+"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy
26.Vh6 Na propočet závěrečné 

fáze útoku se ziskem rozhodující 

materiální převahy jsem spotřebo-

vala téměř deset minut a nakonec 

jsem zvolila cestu maximální sou-

hry dámy a jezdce. Jak se ukázalo, 

byla to cesta vedoucí k cíli nejrych-

leji.

26…Vfe8 27.g6 Sxg6 28.Vhxg6 

hxg6 29.Vxg6 Ve7 30.Vxg7+ Vxg7 

31.Db3+ Kf8 32.De6 

1–0

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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Prvý mezinárodní mistrovský tur-

naj v Praze náleží již minulosti. 

Zahájen byl dne 17. května slav-

nostním způsobem v pavilonu 

Obchodní a živnostenské komory 

na výstavišti. Za výkonný výbor 

jubilejní výstavy uvítal v řeči čes-

ké, německé, francouzské a an-

glické president p. L. Bondy účast-

níky turnajů a četně se dostavivší 

hosty. Z předsednictva komité 

promluvili pp. J. Krautštengl a Dr. 

G. Bergmann, kteří oba projevili 

dík výkonnému výboru za uspořá-

dání turnajů. Když pořadatelé pp. 

H. Pollak a K. Anderle podali něk-

terá potřebná vysvětlení, vykoná-

no vylosování účastníků turnajů. 

Z mistrů dostavili se všichni, až na 

Dus-Chotimirskiho, jenž zdržen na 

hranicích telegrafi cky oznámil svůj 

příjezd na druhý den. Pak vyloso-

vání účastnici hlavního turnaje do 

čtyř skupin po 8 resp. 7 hráčích. 

Druhého dne pak zahájeny byly 

turnaje. V hlavním turnaji po 

pěti dnech skončen boj ve skupi-

nách a vítězové (z každé skupiny 

tři) utkali se pak v novém tur-

naji o titul mistra a 12 cen. Dne 

30. května skončena i tato druhá 

etappa hlavního turnaje skvě-

lým vítězstvím českého hráče K. 

Treybala a zbytek účastníků rozjel 

se k domovu. Turnaj mistrovský 

pak zvolna postupoval bez ruši-

vých příhod a spěl k svému zakon-

čení. Poslední utkání sehráno 

dne 13. června a téhož večera na 

banketu uspořádaném výkon-

ným výborem výstavním rozdány 

vítězům ceny. Rozmarný přípitek 

pronesl O. Důras mistrům, zvláště 

těm, kteří s ním prohráli. Srdečnou 

zdravici na oba prvé vítěze pronesl 

místopředseda výkonného výboru 

p. Riedl z Riedensteinu a poděko-

val pak šachovému komité zvláště 

pp. Dr. Klírovi a Bergmannovi za 

obětavou práci ku zdaru turna-

je. Účastníci zůstali ještě dlouho 

v družné zábavě a mistři zapoměli 

námahu posledních týdnů.

Zbývá ještě promluviti o výsledku 

turnajů. Pražský turnaj mistrov-

ský v mnohém podobal se svému 

předchůdci, turnaji vídeňskému. 

Nejen počtem účastníků, velkým 

počtem společných hráčů, ale 

i celkovým průběhem i výsled-

kem. Také v Praze po celý turnaj 

vedl Schlechter a teprve v posled-

ní chvíli byl dostižen, ovšem jen 

Důrasem, kdežto třetí z vídeňské-

ho triumvirátu, Maróczy, zůstal 

daleko pozadu. Roli jeho málem 

byl by převzal Vidmar a jen málo 

chybělo mu, aby bral zasloužený 

podíl na prvé ceně. Výsledek 

vídeňský v Praze došel jaksi potvr-

zení. O Důras a K. Schlechter opět 

společně jsou v čele. Zvláště opa-

kovaný úspěch Důrasův jest pro 

nás velmi potěšitelný. Nyní snad 

konečně ustanou ty hloupé a stále 

opakované povídačky „jak Důras 

stále a všude jest pronásledován 

Štěstěnou!“ Měl-li Důras štěstí se 

Spielmannem Salvem - a Rabinovi-

čem (prohráti s tímto výtečníkem 

mohlo by se nazvati neštěstím), 

měl je neméně Schlechter v par-

tiích s Janowskym, Drem Kvíčalou 

a Suchtingem. Naproti tomu zase 

moudře páni reportéři pomlčeli 

o tom, že Důras zřejmě vyhranou 

partii s Teichmannem hrubým 

přehlédnutím prohrál. 

Důras hrál opět smělou a odvážnou 

hru, kterou jsme u něho pozorova-

li pří všech jeho turnajích. Vychá-

zí z té zásady, že dvěma remisami 

nepostoupí také výše než jednou 

výhrou a jednou prohrou. Má opět 

největší počet výher jako ve Vídni. 

Ve skupině vítězů jest Důras ten-

tokráte nejlepší: docílil 6,5 výher 

z 10, Schlechter a Rubinstein mají 

jen 5,5. Důras posledními výsled-

ky ukázal „vysoké svoje umění 

a zaujal místo mezi těmi nejlepší-

mi, doufáme, že již trvale! 

Schlechtera jsme již zvykli vída-

ti vždy v předních řadách vítězů. 

Avšak vytrvalost, s jakou právě 

v posledních dvou turnajích (kte-

ré byly jistě z nejsilnějších) udržel 

vedení jest jistě obdivuhodná. 

Z 38 těžkých partií turnajových 

prohrátí jedinou to snad dokáže 

jedině jistý a opatrný Schlechter. 

Vidmara jsme čekali mezi prvními 

a nebyli jsme zklamáni. Spojuje 

jistotu s podnikavostí a elegancí. 

Roste od turnaje k turnaji a vzbu-

zuje mnoho nadějí. 

Stylu naprosto různého jest hra 

Rubinsteinova. Hraje jistě, ale 

pramálo podniká, smělé a odvážné 

partie směl si patrně dovoliti jen 

v Lódži, kde znal svoje protivníky. 

100 LETÉ VÝROČÍ

PRVNÍ PRAŽSKÝ MEZINÁRODNÍ TURNAJ
pokračování ze strany 1

Mistrovský turnaj
1.-2. Důras, Oldřich 13,5

Schlechter, Carl 13,5

3. Vidmar, Milan 13

4. Rubinstein, Akiba 12,5

5. Teichmann, Richard 12

6. Maróczy, Géza 11,5

7.-9. Leonhardt, Paul 11

Marshall, Frank 11

Salwe, Georg 11

10. Janovsky, David 10,5

11. Dus-Chotimirskij 9,5

Prokeš, Ladislav 6,5

Dr. Kvíčala, Jan 5,5

Treybal, František 4,5

Oldřich Důras
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Teichmann má stejný výsledek 

jako ve Vidní: 12 remis. 6 výher 

a l prohru. Četné jeho remisy 

zdržují jej v každém turnaji v rych-

lejším postupu. Šestým místem 

musil se spokojiti Maróczy, jenž 

zvláště z počátku nemohl nalézti 

dřívější svoji sílu. Než se vzchopil 

bylo pozdě, neboť konkurenti jeho 

byli již daleko před ním. 

Leonhardta a Marshalla nachází-

me opět na konci skupiny vítězů, 

k nim vyšinul se v posledním oka-

mžiku ještě Salve. Leonhardt na 

začátku turnaje držel se stále mezi 

prvními, teprve v poslední třetině 

odpadl. Marshall hrál jen málo 

partií připomínající dřívější jeho 

skvělé úspěchy. Salve přiměřeně 

se umístil. Janowski se opět pro-

bouzí; pražský jeho úspěch sice 

ještě neodpovídá pravé jeho síle, 

ale v některých partiích (zvláš-

tě s Rubinsteinem, Alapinem 

a Maróczym) podal ukázky řízné 

svoji hry. 

Dus-Chotimirskij, jemuž připadla 

dodatečně věnovaná XI. cena, opět 

jako v Karlových Varech teprve ku 

konci dral se ku předu. Zahodil 

několik partií a zasluhoval lepšího 

místa. Alapin, senior turnaje přes 

velké svoje theoretické znalosti 

nemůže již s mladšími držeti krok. 

Mieses a zvláště Spielmann opro-

ti Vídni značně poklesli; oba jsou 

nejvýše nervosní a dva turnaje po 

sobě s malou jen přestávkou jim 

patrně nesvědčí. 

Z českých hráčů nejlepšího čísel-

ného úspěchu docílil Prokeš. 

6,5 výhrami z 19 partií docí-

lil „mistrovské třetiny“. Sehrál 

několik zajímavých partií, na př. 

s Dus-Chotimirskim, Alapinem 

a Leontěvem, několik chancí dal 

si však ujíti (s Miesesem prohrál 

vyhranou již partii). Dr. Jan Kvíča-

la pro úmrtí obou rodičů nemohl 

turnaj dohráti a ztratil kontumací 

partii s Leontěvem, s nímž byl by 

jistě vyhrál. Zahodil také několik 

jistých bodů, tak se Schlechterem 

a Rubin-steinem vyhrané posice 

remisoval, s Leonhardtem, Sal-

vem a Dus-Chotimirskim remisové 

posice prohrál. Podobně i Treybal 

daroval mnohým svým soupeřům 

„půlky“ i „jednotky“; žel, že mezi 

nimi byl i Leontěv! Treybal po čtyř-

hodinné hře obyčejně byl vyčerpán 

a po přestávce dobře stojící partii 

prohrál. Jen v jedné vytrval, v par-

tii s Janovskim, kterou brillantně 

vyhrál. 

Nutno přiznati, že počet pěkných 

partií jest menší než byl ve Víd-

ni. Vinu dlužno hledati v různých 

okolnostech, jež s pořádáním tur-

naje úzce souvisejí. Turnaj pořádal 

výstavní výbor za účelem reklamy, 

samozřejmo tedy, že musil se ode-

hrávati na výstavišti. Budov zdě-

ných jest tam ovšem po řídku, tur-

naji vykázán byl přednáškový sál 

v prvém patře pavilonu „Obchod-

ní komory“. Sál byl sice světlý 

a vzdušný, s okny k jihu a západu, 

vystaven však se všech stran paprs-

kům slunečním, takže již při začát-

ku hry o 9. hodině dop. byl vzduch 

prohřát a později, zvláště v hodi-

nách odpoledních, kdy nával divá-

ků rostl, byla atmosféra k nesne-

sení. Neméně pak rušil stálý šum, 

způsobený okolností, že účastníci 

hlavního turnaje hráli v témže sále 

jako mistři. Tam partie netrvaly tak 

dlouho, po dvou, třech hodinách 

byly již některé skončeny, nastalo 

přehrávání a analyzování, diváci 

vyslovovali svůj náhled atd. a šum 

a hluk se nesl se síní. Rušivě pak 

působil těž vnější hluk výstavní. 

V bezprostřední blízkosti pavilonu 

tesaři vesele přitesávali klády, v to 

mísily se zvuky dámské kapely 

z protější „České chalupy“ a hovor 

výstavního obecenstva. Nikoho 

pak nepřekvapilo, když hráči slab-

ších třeba nervů ujednali si po 

několika tazích remisu a raději šli 

se osvěžit do blízké Stromovky. 

Odtud velký poměrně počet remis. 

(Skoro 40%!). Jak krásně byl by se 

k pořádání turnaje hodil chladný 

a tichý sál ve vlastní budově komo-

ry v Praze! 

O dvou cenách za nejlepší partie 

v obnosu 300 a 200 K, jež věnoval 

baron A. Rothschild rozhodnou 

soudci pp. P. K. Traxler a V. Tietz. 

Rozhodčím jest Dr. A. Klír. 

HLAVNÍ TURNAJ 
Hlavní turnaj těšil se poměrně vět-

ší pozornosti obecenstva než tak 

bývá při turnajích jinde, jsou-li oba 

turnaje pořádány současně. Příči-

nou byla jednak velká účast domá-

cích hráčů a pak nečetná sice, ale 

velmi silná konkurence cizí. 

Rozdělení do skupin nestalo se 

losem, nýbrž uspořádány sku-

piny tak, aby nejsilnější rozdě-

leni byli rovnoměrně do všech 

skupin. Že nedá se síla každého 

účastníka správně zjistiti, uzná 

každý, celkem však dopadl boj ve 

skupinách tak jak bylo očekává-

no. Ve skupině I., kde místo nedo-

stavivšího se Browna zařaděn 

byl Barász, byl boj asi nejtěžší, 

čemuž nasvědčuje i okolnost, že 

Réti, účastník vídeňského mis-

trovského turnaje, octnul se mezi 

vypadlými! 

Úspěch Treybalův v silné domá-

cí a cizí konkurenci a bez jediné 

prohry dobytý jest jistě skvě-

lý. Těšíme se, že v mistrovském 

turnaji v Dusseldorfu, kam se 

přihlásil, bude mezi vítězi a sice 

nikoliv mezi posledními!

Karel Treybal

1. Treybal, Karel 8,5

2-3. Abonyi, Ištván 7,5

Chalupetzky, František 7,5

4. Taussig, Lev 7

5. Dobiáš, Josef 6,5
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Předposlední, desáté kolo druhé 

nejvyšší soutěže řádně zdrama-

tizovalo situaci na čele tabulky 

západní skupiny 1. ligy. 

Vedoucí celek Pankráce podlehl 

v domácím prostředí „bankéřům“, 

a propadl tak v tabulce až na dru-

hé místo za novoborské béčko, 

které jen těsně zdolalo poslední 

Zaječice. Třetí je tým ČSOB. Pan-

krác bude v posledním kole hos-

tem nepříjemně silných Polabin, 

zatímco její konkurenty čekají sou-

peři nepoměrně lehčí: ČSOB přiví-

tá doma Chrudim a béčko Nového 

Boru zajíždí do nevyzpytatelné 

Plzně. Právě o duelu mezi Plzní 

a Chrudimí v desátém ligovém 

kole se bude pravděpodobně v nej-

bližších dnech hodně hovořit. Hos-

tům ze západních Čech bylo zkon-

tumováno hned několik partií a je 

otázka, zda se dočkáme nějakého 

odvolání. Výsledek zápasu a jeho 

nesehrané partie totiž zásadně 

ovlivnil pořadí na sestupových 

příčkách tabulky, a zachránil tak 

celek Chrudimi v soutěži. 

Poškozeni se mohou cítit zejména 

hráči Karlových Varů. „Když jsme 

postupovali do 1. ligy, měl jsem 

pocit, že tato soutěž je krásným 

sportovním vyvrcholením naší klu-

bové činnosti,“ řekl Šachovému 

týdeníku kapitán celku Karlových 

Varů Václav Čontoš. „Nezodpověd-

ný přístup Plzně a rozhodčího zápa-

su pro nás degradoval tuto soutěž 

na jakousi pralesní ligu. Nemám 

sice ještě ofi ciální zprávu, takže 

nemusím být naprosto objektivní, 

ale nechápu, jak je možné v soutěži 

na této úrovni předvést nasazení 

4 hostů a ještě k tomu za asistence 

rozhodčího. Náš rozhodčí L. Hajš-

man vždy pečlivě kontroluje počet 

hostů na soupiskách ještě před 

zahájením zápasu. Mluvím i za 

ostatní hráče našeho týmu, když 

tvrdím, že tento přístup a z mého 

hlediska neregulérní závěr 1. České 

ligy nás doslova disgustoval.“

Souboj o první místa v tabulce se 

zdramatizoval i na Moravě. Vedou-

cí Třinec prohrál kvůli výhrám 

velmistra Petra Háby, Evy Kulova-

né a Vojtěch Pláta v Jihlavě, kte-

rá se tím již defi nitivně v soutěži 

zachránila. Těžký zápas s v plné 

sestavě nastoupivší Porubou zvlád-

li hráči Starého Města a po vítězství 

v poměru 5:3 se před závěrečným 

kolem posunuli na první příčku 

s jednobodovým náskokem před 

TŽ Třinec a Mittal Ostrava. Ten 

v desátém kole porazil v nekom-

pletní sestavě hrající Stonavu 6:2. 

Stonava se tak před závěrečným 

dějstvím soutěže dostala opět do 

pásma sestupu společně s celky 

Starého Města B, Orlové a brněn-

ské Lokomotivy.

Václav Pech

1. LIGA ČR

PŘED POSLEDNÍM KOLEM VEDE NOVÝ BOR A STARÉ MĚSTO

10. kolo – skupina Západ
1. Novoborský ŠK B 4,5:3,5 TJ Sokol Zaječice

TJ Slavia 

Hradec Králové
6:2

Holdia 

DP Praha

ŠK Sokol Vyšehrad 4:4 Sokol Vršovice

Karlovarský 

šachklub Tietz
2:6

2222 

ŠK Polabiny

TJ Pankrác 3:5 ŠK ČSOB

TJ ŠO Chrudim 6:2 Sokol Plzeň I B

10. kolo – skupina Východ
ŠK Staré Město A 5:3 ŠK Slavoj Poruba

ŠK Staré Město B 3:5 Lokomotiva Brno

TJ Mittal Ostrava 6:2 SK Stonava

ŠK Gordic Jihlava 4,5:3,5 TŽ Třinec B

Šachová škola 

Panda Rychnov
6:2

ŠK DURAS 

Brno B

SK Slavia Orlová 2,5:5,5 ŠK DURAS Brno A

Pořadí před závěrečným kolem
1. 1. Novoborský ŠK B 23 33

2. TJ Pankrác 22 29

3. ŠK ČSOB 22 29

4. 2222 ŠK Polabiny 19 36

5. Sokol Vršovice 18 31

6. TJ Slavia Hradec Králové 17 25

7. Holdia DP Praha 16 23

8. Sokol Plzeň I. B 11 19

9. TJ ŠO Chrudim 10 25

10. ŠK Sokol Vyšehrad 8 20

11. Karlovarský šachklub Tietz 6 13

12. TJ Sokol Zaječice 0 13

Pořadí před závěrečným kolem
1. 1. ŠK Staré Město A 25 46

2. TJ Mittal Ostrava 24 31

3. TŽ Třinec B 24 30

4. ŠK DURAS BVK A 18 24

5. ŠK Slavoj Poruba 16 28

6. Šachová škola Panda Rychnov 15 26

7. ŠK Gordic Jihlava 14 23

8. ŠK Lokomotiva Brno 10 19

9. SK Slavia Orlová 10 16

10. SK Stonava 10 16

11. ŠK Staré MěstoB 9 21

12. ŠK DURAS BVK B 1 14
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6. 4. 2008 

Novi Sad (Srbsko). Tradiční mezi-

národní šachový turnaj Third 

Saturday. Tři otevřené turnaje se 

zápočtem na ELO FIDE. 9 švýcar-

ským systémem.

Drazic Sinisa

sinisadrazic@sbb.co.yu

6.–18. 4. 2008

Gausdal Chess Clasic (Norsko). Uza-

vřený velmistrovský turnaj, velmist-

rovský open a FIDE open na 9 kol.

Olav Lahlum

hanso.lahlum@c2i.net

www.bergensjakk.no

12. 4. 1973

Joel Lautier  
Třicet pět let osla-

ví jeden z nejlep-

ší francouzských 

šachistů součas-

nosti, juniorský 

mistr světa 1988 

velmistr Joel Lau-

tier. Lautier patří 

společně s Vasilijem Ivančukem 

a Petrem Svidlerem mezi tři hráče, 

kteří porazili všechny mistry svě-

ta všech kategorií počínaje rokem 

1975. V současnosti se již Lautier 

šachu aktivně nevěnuje.

12. 4. 2008

5. ročník turnaje O pardubickou 

kotvu. Švýcarský systém na 7 kol 

tempem 2 x 20 minut na partii.

Vladimír Dudek

tel.: 608 775 995

vladimirdudek@gmail.com

12. 4. 2008

Otevřený turnaj v rapid šachu Spij-

kenisse (Nizozemí). 

Rick van der Pluijm

chess_vdpluijm@hotmail.com

www.jeugdtoernooi.sv-spijkenisse.nl

12.–13. 4. 2008

Závěrečné dvojkolo Extraligy ČR.

10. kolo – 12. 4. 2008
TJ Bohemians Praha – ŠK SK Zlín

ŠK Mahrla Praha – BŠŠ Frýdek-Místek

Tatran Litovel – Labortech Trading Ostrava

A64 VALOZ Grygov – TŽ Třinec

Sokol Plzeň I – 1. Novoborský ŠK

RC Sport Pardubice – ŠK Zikuda Turnov

11. kolo – 13.04.2008
BŠŠ Frýdek-Místek – TJ Bohemians Praha

ŠK SK Zlín – ŠK Mahrla Praha

TŽ Třinec – Tatran Litovel

Labortech Trading Ostrava – A64 VALOZ Grygov

ŠK Zikuda Turnov – Sokol Plzeň I

1. Novoborský ŠK – RC Sport Pardubice

13. 4. 1963

Čtyřicáté páté narozeniny krátce 

po návštěvě České republiky oslaví 

třináctý mistr světa Garri Kimovič 

Kasparov.

13. 4. 1859

Viktor Tietz  
Ve stejný den, 

jako Garri Kas-

parov, ale o 104 

let dříve, se nar-

odil Viktor Tietz, 

šachový organi-

zátor a iniciátor 

slavných turnajů 

v Karlových Varech na počátku 

dvacátého století.

13. 4. 2008

XI. ročník turnaje v rapid šachu 

Memoriál Viktora Tietze hraný 

zároveň jako krajský přebor v rapid 

šachu Karlovarského kraje. 2 x 20 

minut, švýcarský systém na 9 kol. 

Daniel Nový

tel.: 777 740 223

daniel.novy@tietz.cz

memorial.tietz.cz

14. 4. 1889

V  Kyjevě se narodil několikanásob-

ný účastník zápasu o titul šacho-

vého mistra světa a vítěz mnoha 

silných mezinárodních turnajů 

v první polovině dvacátého století, 

velmistr Jefi m Bogoljubov.

15. 4. 1910

Devadesáté osmé narozeniny by 

oslavil velmistr Miguel (Mie-

czyslaw) Najdorf, rodák z polské-

ho města Grodzisk Mazowieczky 

ležícího poblíž Varšavy. Velmistr 

Najdorf patřil v padesátých a šede-

sátých letech k nejsilnějším šachis-

tům světa – a to i přesto, že nebyl 

šachovým profesionálem. Účast-

nil se dvou turnajů kandidátů: 

v Budapešti 1950 skončil pátý 

a o tři roky později ve slavném 

curyšškém turnaji šestý. Miguel 

Najdorf zemřel 4. července 1997 

ve španělské Malaze.

17. 4. 2008

Dos Hermanas 2008. Uzavřený 

turnaj v rapid šachu za účasti 

Veselina Topalova, Alexeje Širo-

va, Judity Polgárové a Valleja 

Ponse.

19. 4. 2008

Teplice, 5. ročník šachového tur-

naje žáků a dorostenců v rapid 

šachu v kategoriích dorostenci 

(1. 1. 1989 a mladší), starší žáci 

(1. 1. 1993 a mladší) a mladší žáci 

(1. 1. 1997 a mladší). 7 kol švýcar-

ským systémem, 2 x 25 min. na 

partii.

Vladimír Hadraba

tel.: 603 244 008

v.hadraba@volny.cz

19.4. 2008 

Mezinárodní turnaj Kecskemét 

Caissa (Maďarsko). Uzavřený tur-

naj s možností zisku normy mezi-

národního mistra.

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com 
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