
11. DUBNA 2007 ČÍSLO 15 1

LITVINĚNKŮV SYNDROM

GM G. Kasparov

Bývalý mistr světa 

Garry Kasparov se 

obává fyzické likvi-

dace. “Na palubě 

ruského přepravce 

Aerofl ot nic nejím 

ani nepiji,” řekl 

bývalý mistr světa 

v Londýně. Bojí se prý, aby nebyl otrá-

ven stejně jako uprchlý ruský agent 

Litviněnko. Exmistr světa dále uvedl, 

že pokud pobývá v ruském hlavním 

městě Moskvě, pak má kolem sebe 

vždy dva tělesné strážce a v případě, 

že cestuje po Rusku zvyšuje se počet 

jeho ochranky na  čtyři nebo pět 

ozbrojených bodyguardů. “Rusko je 

dnes policejním státem. Demokracie 

je pouhé slovo a každým dnem se její 

zbytky pod tlakem Kremlu ztrácejí,” 

dodal Kasparov. 

BULHAŘI SE ZLOBÍ

GM V. Topalov

Bulharská šacho-

vá federace zas-

lala prezidentovi 

FIDE Kirsanu Ilju-

mžinovovi ote-

vřený dopis, ve 

kterém vyjádřila 

svůj ostrý nesou-

hlas s jednáním FIDE které je, 

podle jejího názoru, již delší 

dobu zaměřeno proti exmistru 

světa a bývalé světové jedničce 

Veselinovi Topalovovi. Bulha-

ři kritizují, že nebyl posunut 

termín kandidátských zápasů 

v Elistě, takže de facto kolidují 

se superturnajem v Sofii, který 

pořádá Topalovův manažer Sil-

vio Danailov. 

pokračování na straně 2

11. DUBNA 2007 ČÍSLO 15

ME JEDNOTLIVCŮ – DRÁŽĎANY 2007

SUVERÉNNÍ SESTRY KOSINCEVOVY

KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
PŮL TISÍCILETÍ STARÁ 
ŠACHOVÁ KNIHA
Čtyřicet vzácných šachových 

knih, které pocházejí z šestnác-

tého až devatenáctého století, 

má ve svém depozitáři Severo-

česká vědecká knihovna v Ústí 

nad Labem. Mezi autory těch-

to knih, které byly v knihovně 

objeveny při retrokatalogizaci 

jejího fondu, jsou i André Phi-

lidor a Ruy López. Nejstarší 

z nich, kniha Ruye Lópeze Il 

givoco de gli scacchi z roku 

1584 bude vystavena 28. dubna 

2007 v hotelu Bohemia v Ústí 

nad Labem, kde bude probíhat 

šachový festival 

Ústí nad Labem 

2007.

„Při retroka-

talogizaci fon-

du uloženého 

v depozitáři 

pro online kata-

log jsme narazili i na starou 

šachovou literaturu, která se do 

knihovny dostala po druhé svě-

tové válce z německého ústecké-

ho šachového klubu,“ uvedl pro 

Šachový týdeník Aleš Brožek ze 

Severočeské vědecké knihovny. 

Autorem výše zmíněné, nej-

starší nalezené knihy, je Ruy 

López, jehož jménem je v ang-

licky psaných knihách nazývá-

no i jedno z nejčastěji hraných 

zahájení – španělská obrana.

pokračování na straně 8

Po pátém kole mistrovství Evro-

py v Drážďanech jsou v čele obou 

turnajů samostatně vedoucí hráči. 

V mužské části turnaje je se zis-

kem 4,5 bodu z pěti partií na čele 

pelotonu Ukrajinec Andrej Volokitin 

a v ženské části mistrovství suverén-

ně kraluje Ruska Taťána Kosincevová 

se stoprocentním bodovým ziskem. 

Českým a slovenským šachistům se 

na turnaji zatím docela daří. Výbor-

ný start do turnaje měl  Zbyněk Hrá-

ček, který v získal úvodních dvou 

partiích plný počet bodů a usadil se 

v čelní skupině hráčů, ze které vypa-

dl v pátém kole, když podlehl bílými 

fi gurami velmistru Baramidzemu.

pokračování na straně 11
Mezinárodní mistryně Taťána a Naděžda 
Kosincevovy udávají tón ME v Drážďanech

Ruy López
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pokračování ze strany 1

Stejně tak se Sofi jským nelíbí, že 

došlo k dodatečnému přepočítání 

ELO žebříčku (viz Šachový týde-

ník 14, Aprílový žebříček), po čemž 

Veselina Topalova vystřídal na pozici 

světové jedničky Viši Anand. „Pane 

Iljumžinove, Bulharská šachová 

federace a i Veselin Topalov osobně 

vám byli velmi přátelsky nakloněni. 

Skutečnost, že pan Topalov souhla-

sil hrát utkání s Vladimirem  Kram-

nikem v Elistě, předurčil do znač-

né míry i vaše volební vítězství na 

poslední kongresu v Turíně. Obracím 

se na vás s laskavou žádostí, abyste 

zastavil vaše hrubé a nepřátelsky 

naladěné chování směrem k Vese-

linovi Topalovovi a udělal všechno 

možné, aby se mohl zúčastnit sou-

těže o světový titul. Není logické, aby 

vítěz posledního mistrovství světa 

v San Luis a dlouhodobý hráč číslo 

jedna světového žebříčku v Mexiku 

nehrál, zatímco druhý, třetí a čtvrtý 

v pořadí bude turnaj hrát bez kva-

lifi kace. Doufáme, že toto bezpráví 

bude, již v zájmu šachové hry, napra-

veno, když navíc organizátoři turna-

je v Mexiku 2007 opětovně vyjádřili 

svoji touhu, aby se Veselin Topalov 

jejich turnaje zúčastnil,“ napsal pre-

zident Bulharské šachové federace 

Stefan Sergiev.

SEDLČANSKÝ RAPID

Zleva: Lacina, Vojta, Srba, Dubanský, Zedek 
a Hostička

Sedlčanský rapid přesvědčivě vyhrál 

Milan Srba ze Sokola Struhařov. 

O druhé až páté místo se podělili 

B. Dubanský, A. Zedek, A. Lacina 

a F. Hostička. Již 18. ročníku tohoto 

turnaje se zúčastnilo 77 hráčů, mezi 

nimiž bylo i několik vítězů minulých 

ročníků – obhájce loňského prven-

ství Miroslav Kamlach (Loko Praha), 

Milan Srba (Sokol Struhařov), Bohu-

slav Dubanský (Bohemians Praha), 

Zdeněk Plášek (Černý baron Praha) 

a již čtyřnásobný vítěz z minulých let 

a nasazený hráč číslo 1 Tomáš Vojta 

(Spartak Vlašim). Turnaj se konal za 

sponzorské podpory Povltavské mlé-

kárny a také pekárny pana Bejšovce.

ŘEDITELEM JE BORG 

Geoffrey Borg

President FIDE 

Kirsan Iljumžinov 

se během mistrov-

ství Evropy v Dráž-

ďanech setkal 

s Besslem Kokem  

a společně ozná-

mili, že společnost 

Global Chess může zahájit svoji čin-

nost. Hlavní kancelář Global Chess  

bude v Amsterodamu,  nejspíše 

v prostorách v Centru Maxe Euweho. 

Pobočku by měla mít v Lausanne.

Zároveň bylo oznámeno, že na účet 

společnosti byla převedena první část 

provozního kapitálu, což umožní 

dokončit vyjednávání s FIDE ohled-

ně  komerční licenční smlouvy.

Po uzavření této smlouvy bude  moci 

nově ustavená  společnost začít svoji 

práci spojenou s pořádáním velkých 

turnajů včetně cyklu turnajů a zápa-

sů o titul mistra světa 2008. Global 

Chess bude zároveň zkoumat inves-

tiční  příležitosti, spojené s šachem, 

a také hledat další velké investory 

a sponzory, kteří by chtěli spojit své 

jméno s královskou hrou.

Předsedou správní rady společnosti 

Global Chess BV je Bessel Kok a je-

jím generálním ředitelem byl jmeno-

ván Geoffrey Borg, člen volebního 

týmu Bessla Koka z turínských voleb 

a současný viceprezident FIDE.

PŘIBYL PŘED TÁBORSKÝM

IM Josef Přibyl

117. turnaj Velké 

ceny Šachové aka-

demie Canon Cup 

vyhrál IM Josef Při-

byl (Holdia DP Pra-

ha). V karlínském 

DDM se na Bílou 

sobotu sešly dva 

tucty šachistů, aby změřili své síly 

v sedmikolovém rapid turnaji. Na 

druhém místě kvůli horšímu pomoc-

nému hodnocení skončil Rostislav 

Táborský (Viktorie Žižkov).

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDOU STŘEDU 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY
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Jasným vítězem extraligy Sloven-

ské republiky se stal celek Hoffer 

Komárno, když v jedenácti kolech 

získal plný počet třiceti tří bodů.  

Druhé místo a stříbrné medaile 

patří šachistům z Košic a z bronzu 

se mohou radovat v Hlohovci. Do 

nižší soutěže sestupují ŠK Senica 

a Mladost Žilina, které v extralize 

nahradí Slovan Bratislava a KDV 

Kežmarok. Medailové umístění 

bylo totožné jako v loňské sezóně.

Nejlepšího individuální výkonu 

dosáhla česká posila košického 

týmu GM Jiří Štoček, který na první 

šachovnici vyhrál všechny své partie 

a dosáhl výkonu z krajiny snů - 3096 

ELO bodů rating performance.

Velkým smolařem byl naopak IM 

Robert Tibenský. Jak nám sdělil 

velmistr Igor Štohl, mezinárodní 

mistr Tibenský měl po osmi parti-

ích 6,5 bodu a na velmistrovskou 

normu mu stačila již jen poslední 

půlka. Jenže všechny tři zbývající 

partie prohrál.

Tým Hofferu Komárno, který obhá-

jil loňské prvenství, byl napros-

tým suverénem letošního ročníku. 

K tomu, že bude Komárno patřit 

k hlavním kandidátům na zisk titulu 

jej předurčoval i nejvyšší průměrný 

rating na prvních osmi šachovnicích 

2437, což je na slovenskou nejvyšší 

soutěž poměrně vysoké číslo.  Slo-

venská extraliga domácí špičku příliš 

neláká: „Slovenská extraliga je zatiaľ 

stále menej atraktívna ako tá česká, 

a tomu je úmerné aj jej obsadenie 

- legionárov je poskromne, domáca 

špička často absentuje kvôli termí-

novým kolíziám s inými súťažami 

družstiev. Najširší káder mal obhaj-

ca titulu z Komárna a ten aj suverén-

ne vyhral - pokiaľ viem, plný zisk 33 

bodov z 11 kôl je doteraz absolút-

nym unikátom,“  uvedl pro Šachový 

týdeník velmistr Igor Štohl.

Významnou změnou oproti loň-

skému ročníku byla změna hra-

cího tempa, respektive návrat 

k časové kontrole po 40. tahu. 

„K takejto kontrole sa prikláňa 

väčšina šachistov,“ je přesvědčen 

organizátor mistrovství Slovenské 

republiky a živých šachů v Bánské 

Štiavnici Milan Maroš. 

Slabá účast silných šachistů vede 

u našich východních sousedů 

k úvahám o celkové změně formátu 

jejich nejvýše soutěže družstev. „Po 

skončení súťaže sa na stránke Slo-

venského šachového zväzu rozprú-

dila diskusia, či by nebolo vhodné 

hrať extraligu formou turnaja, prí-

padne trojkolovo. Turnajová forma 

sa už osvedčila v niektorých štátoch 

(napríklad Chorvátsko alebo Poľ-

sko), viackolový systém majú zase 

napríklad v Rakúsku. Dokonca bola 

na stránke za týmto účelom aj vy-

tvorená anketa. Každý z uvedených 

systémov má určite svoje klady aj 

zápory. Medzi najväčšie klady for-

mou turnaja patrí určite úspora na 

cestovných nákladoch, nevýhoda je 

však určite nutnosť čerpania dovo-

lenky pre hráčov, ktorí majú svoje 

zamestnanie,“ uvádí Milan Maroš, 

který připravil pro čtenáře Šacho-

vého týdeníku i krátká zhodnocení 

výkonu jednotlivých týmů.

Hoffer Komárno – suverénnym 

spôsobom obhájili vlaňajší titul. 

Ligu vyhrali znova s 9 bodovým 

náskokom a v tomto ročníku nestra-

tili dokonca ani jeden bod. Veľký 

podiel na víťazstvách klubu má urči-

te dobrá dochádzka, keď s výnimkou 

posledného dvojkola hrával iba jeden 

náhradník. Svoj vysoký štandard si 

na prvej šachovnici odviedol Zbyněk 

Hráček. Veľkými oporami však boli 

hlavne Imre Héra, Juraj Lipka, Zsolt 

Rigó, Tomáš Balogh a Peter Petrán.

sachy.sk Košice – základná zosta-

va východniarov s dvomi veľmajs-

trami a niekoľkými medziná-

rodnými majstrami pôsobí síce 

ambiciózne, ak by však chceli Koši-

čania pomýšľať na titul, museli by 

zrejme zlepšiť dochádzku. Vzhľa-

dom na zostavu, v akej zvyčajne 

SLOVENSKÁ EXTRALIGA

KOMÁRNO A ŠTOČEK ZÁŘILI

GM Jiří Štoček dosáhl ve slovenské extralize 
fantastického výkonu 3096 ELO bodů rating 
performance

Konečné pořadí extraligy SR
 1. Hoffer Komárno 11 0 0 33b

 2. sachy.sk Košice 8 0 3 24b

 3. Zentiva Hlohovec 7 1 3 22b

 4. Caissa Čadca 7 1 3 22b

 5. ŠK Liptov 6 2 3 20b

 6. ŠK Modra 5 2 4 17b

 7. CVČ SPU Nitra 4 1 6 13b

 8. ŠK Dunajská  Streda 3 2 6 11b

 9. ŠKS Dubnica n./Váhom 3 1 7 10b

 10. Bašta Nové Zámky 2 2 7 8b

 11. ŠK Senica 2 2 7 8b

 12. Mladosť Žilina 1 0 10 3b

IM Robertu Tibenskému chyběla jedna 
remíza k ziskání velmistrovské normy. 
Poslední tři partie však prohrál...
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nastupovali, sú zrejme s obhájením 

vlaňajšieho druhého miesta spo-

kojní. Skvelý individuálny výkon 

predviedol hlavne Jiří Štoček, ktorý 

na prvej šachovnici nepovolil súpe-

rom ani len jedinú remízu pri skve-

lej performance 3096 bodov!

ŠTOČEK (2572)—ČERNOUŠEK (2408)
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+-+nvl-zp-'
6p+-+-zp-zp&
5+p+Rzp-+-%
4-+-+-+-+$
3sN-+RvL-zP-#
2PzP-+PzPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Bílé fi gury jsou mnohem lépe 

mobilizovány a odkrytý černý král 

si na první pohled říká o malér. Při 

přehrávání partie jsem ani chvíli 

nepochyboval, že si Jirka, který 

ve svých partiích velice rád tvoří, 

vybere pravě následující tah. 

20.Jxb5! axb5 21.Vc3+?! Lepší 

bylo zahrát rovnou 21.b4 aby bílý 

po 21…Kc7 (21…Sxb4? 22.Vxb5 Se7 

23.Vc3+) 22.Vc3+ Kb7 23.Vxb5+ 

Ka6 získal tempo pro okamžité 

24.Va5+ s brzkou výhrou. 

21…Kb7 22.Vxb5+ Ka6 23.a4 Vc8 

[23…Jb8 24.Vcb3+-] 

24.Vd3 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+-+nvl-zp-'
6k+-+-zp-zp&
5+R+-zp-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+RvL-zP-#
2-zP-+PzPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
24…Jb8? Zdá se, že černý měl 

raději hrát 24…Vhd8 25.b4 s hroz-

bou Va5+ a Va7 25…Vc7 26.h4 (zde 

již ale nic nedává 26.Va5+ pro 26…

Kb7 27.Va7+ Kb8 a bílý nic nemá) 

26…h5 a bílý má za fi guru určitě 

dostatečnou kompenzaci, ale prav-

děpodobně pravě a jen kompenza-

ci. O výhodě by si mohl nechat jen 

zdát. 

25.Vb6+ Ka5 26.Vd5+ Kxa4 Pro-

hrává 26…Sc5 27.Vxc5+ Vxc5 

28.Sxc5 Jd7 29.b4+! Kxa4 30.Vb7 

Jxc5 31.bxc5 s vyhranou věžovkou 

pro bílého. 

27.Vd1 Sb4 

XABCDEFGHY
8-snr+-+-tr(
7+-+-+-zp-'
6-tR-+-zp-zp&
5+-+-zp-+-%
4kvl-+-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2-zP-+PzPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
28.Sd2! [28.Va1+ Kb3] 

28…Vc4? Černý vrací chybu, 

a podepisuje si tím svůj ortel. Ve 

hře by jej i se zbloudilým vojevůd-

cem udrželo 28…Jc6 29.Va1+ Kb3 

30.Sc3 Kc2 (pokus o vrácení mate-

riálu a přechod do věžovky po 30…

Va8 31.Vxa8 Vxa8 32.Vxc6 Sxc3 

33.bxc3 nevychází  pro slabost pěš-

ců královského křídla, která se pro-

jeví po 33…Va2 34.Vc7!) 31.Sxb4 

Kxb2 bílý bude muset ještě leccos 

najít aby si mohl do partiáře zapsat 

1–0 (31…Jxb4 32.Vxb4±)] 

29.b3+! Kxb3 29…Ka5 30.Vb7 Ka6 

31.bxc4 Kxb7 32.Sxb4 s velkou 

výhodou bílého.

30.Sxb4 Kc2 31.Vd2++- Kc1 

32.Va2 [32.Vd3+-] 

32…Vc2? Určité šance na přežití 

dávalo 32…Kb1, ale po 33.Va7 bílý 

i tak vyhraje. 

33.Va1+ Kb2 34.Va7 Jc6 35.Sd2+ 

1–0

Zentiva Hlohovec – pred sezónou 

určite pomýšľali aj na titul, pretože 

družstvo disponuje naozaj kvalit-

nou zostavou. Avšak podobne ako 

v Košiciach, ani v Hlohovci nema-

li vždy k dispozícii najsilnejšie 

zloženie. Hlavne legionári z Čes-

kej republiky (Šimáček, Biolek, 

Chytílek, David) hrali málo zápa-

sov. Oporami mužstva boli Šimá-

ček, Pinter a Salai. Svojím výko-

nom však určite najviac zaujal Ján 

Smoleň, ktorý uhral fantastických 

10 bodov z 11 partií (performance 

2623!

MRVA (2485)—ŠIMÁČEK (2479) 
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+p+-'
6-vlpzp-zpr+&
5+-+-zp-+p%
4-zp-zPP+-zP$
3+-zPQ+PvL-#
2-wq-+-zP-+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
Černý stojí ve vzniklé pozici výraz-

ně lépe zejména díky „velkému 

bílému pěšci“ na g3. Bílý střelec 

nemá perspektivu a jedinou ces-

tou, jak jej polít živou vodou, je 

jeho vysvobození pomocí zdlou-

havého f3-f4xe5 a f2-f4xe5. Je ale 

otázkou, zda na to má bílý čas. 

25…Dxc3! Rozhodně efektní řeše-

ní. Mistr Šimáček spoléhá právě 

na nemohoucího bílého střelce 

jehož reálná hodnota se blíží nule 

a věnuje bílému fi guru, za kterou 

ve vzniklé koncovce dostane silné 

pěšce, které mu zaručují silnou 

herní iniciativu. IM Pavel Šimáček
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26.Dxc3 bxc3 27.Vxb6 c5! 28.Va6 

Velmistr Mrva musí nebezpečné 

černé pěšce starostlivě hlídat. Po 

28.Vxd6?? přijde pochopitelně roz-

hodnutí v podobě tahu 28…c2. 

28…cxd4 29.Kf1 Na vyprošťova-

cí práce typu 29.f4 bílý zatím čas 

nemá 29…c2 30.Va1 d3–+. 

29…Kd7 30.Ke2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+p+-'
6R+-zp-zpr+&
5+-+-zp-+p%
4-+-zpP+-zP$
3+-zp-+PvL-#
2-+-+KzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
30…Vg8 Černá věž pomalu ale jis-

tě míří na dámské křídlo, kde bude 

výrazně nápomocna ve vytváření 

hrozeb spojených s úprkem čer-

ných pěšců. 

31.Va7+ Kc6 32.Kd3 Vb8 33.Va6+ 

Ani tady nepřichází „dehibernace“ 

Sg3 skrze 33.f4?, neboť přijde 33…

Vb2! 34.fxe5 Vd2+ 35.Kc4 c2–+.  

33…Kc5 34.Va5+ Kb4 35.Va1 Vc8 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-zp-zp-+&
5+-+-zp-+p%
4-mk-zpP+-zP$
3+-zpK+PvL-#
2-+-+-zP-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
36.Vb1+? Pravděpodobně rozho-

dující chyba. Bílý měl raději zvolit 

pokračování 36.Kc2!, kde by měl 

černý s realizací výhody větší pro-

blémy. Například 36…d5 37.exd5 

(37.Ve1 Kc4–+) 37…Kc4 38.d6 d3+ 

39.Kd1 Vd8 40.f4 Vxd6 41.fxe5 

fxe5 42.Sxe5 Ve6 má černý výho-

du, ale oba šachisty by ještě čekal 

tvrdý boj. 

36…Ka3 37.Vc1 Kb2 38.Vc2+ 

Kb1–+ 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-zp-zp-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-zpP+-zP$
3+-zpK+PvL-#
2-+R+-zP-+"
1+k+-+-+-!
xabcdefghy
39.f4 Na přešlapování na místě se 

bílý spolehnout nemůže 39.Sh2 

f5! (vyhrávalo i  39…Vb8 s podob-

ným plánem realizace jako v par-

tii) 40.Sg3 (nejde 40.exf5, protože 

by to odnesl bílý střelec: 40…f6! 

a je po něm…) 40…d5! razantní 

průlom v centru by partii rychle 

rozhodl 41.exd5 e4+ 42.fxe4 fxe4+ 

43.Kxd4 Kxc2. 

39…Vb8 40.Ve2 Vb2 41.Ve1+ Ka2 

42.Kc4 [42.fxe5 Vd2+ 43.Kc4 dxe5 

44.f4 c2–+] 

42…Vd2 0–1

Caissa Čadca – hoci je Čadca v ex-

tralige len druhú sezónu, rozhod-

ne nepatrí medzi družstvá, ktoré 

by sa mali strachovať o záchranu. 

Dokonca im v tomto ročníku ušla 

medaila iba o skóre. O ich sile 

svedčí aj to, že dokázali poraziť 

druhé a tretie mužstvo v tabuľke. 

Prvé dosky spoľahlivo zabezpe-

čili skúsení legionári Dydyško 

a Berezjuk. Veľkým prísľubom do 

budúcnosti sú však hlavne talento-

vaní bratia Jurčíkovci, ktorí sú už 

teraz spoľahlivými oporami.

Šk Liptov – majstri Slovenska zo 

sezóny 2004/2005. Určite im citeľ-

ne chýbal veľmajster Hasangatin, 

ktorý neodohral ani jednu partiu. 

Celkove za družstvo nastúpilo 

počas sezóny až 16 hráčov, čo zna-

menalo, že sa takmer počas celej 

súťaže pohybovali približne v stre-

de tabuľky. Nakoniec ich delili iba 

2 body od medaily, o čo sa najviac 

pričinili hráči z predných šachov-

níc.

Šk Modra – napriek tomu, že sa 

ich najväčšej opore, Tomášovi Pet-

ríkovi, nedarilo tak, ako v minulej 

sezóne, ukázalo mužstvo svoju 

silu a nemalo žiadne problémy so 

záchranou. Zdá sa, že toto mla-

dé družstvo sa v najvyššej súťaži 

udomácnilo a bude pravidelným 

účastníkom aj v budúcnosti.

CCVČ SPU Nitra – skvelým štar-

tom (3 výhry z prvých troch zápa-

sov) si prakticky zabezpečili hlav-

ný cieľ – záchranu. Družstvo je na 

prvý pohľad bez hviezd, avšak pri 

podrobnejšom preskúmaní výsled-

kov zistíme, že na prvej šachovni-

ci výborne zahral Peter Michalík. 

Napriek tomu, že mal za súperov 

až šiestich veľmajstrov, uhral + 1 

a splnil normu medzinárodného 

majstra.

Šk Dunajská Streda – sympatic-

ké družstvo, ktoré dáva príležitosť 

mnohým svojím mladým odcho-

vancom. Vzhľadom na ich vek, 

môže v budúcnosti Dunajská Stre-

da pravdepodobne počítať s vyšší-

mi métami, ako je súčasné ôsme 

miesto. Napríklad Tamás Petenyi 

mal rating performance 2477!

Šk Dubnica – od začiatku sa pohy-

bovali v dolnej polovici tabuľky 

a o záchranu museli bojovať až do 

posledného dvojkola. Družstvo má 

však určite vyšší potenciál, ako je 

konečné deviate miesto. Oporami 

družstva boli hlavne legionári Tal-

la a Zpěvák ale aj domáci Motúz.

Bašta Nové Zámky – v poslednom 

kole sa stretli v priamom súbo-

ji o záchranu so Senicou. Vďaka 

lepšiemu skóre im stačila vo vzá-

jomnom súboji remíza, čo sa im 

nakoniec aj podarilo dosiahnuť. 

V ďalšom ročníku by to ale chcelo 

lepší vstup do súťaže, aby záchra-

na nevisela na vlásku.

Šk Senica – minulý rok zvládli úlo-

hu nováčika, tentoraz sa im však už 

zachrániť nepodarilo. Mužstvo sa 

spoliehalo hlavne na štvoricu skú-

sených hráčov - Plachetku, Sosnu, 
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DOPISY ČTENÁŘŮ
Gratuluji k vysoké úrovni Vašeho 

šachového týdeníku. Je mi jasné, 

že připravovat ho každý týden je 

velice náročné a obdivuhodné. Pře-

sto si dovoluji upozornit na chybu 

v článku o velmistru Portischovi - 

jeho účast v turnaji kandidátů mis-

trovství světa (tj. ve světové špič-

ce) neskončila r. 1980 (jak uvádí 

autor článku), ale zúčastnil se ho 

i v dalších třech cyklech - 1983, 

1985 a 1988!

Smyslem mé poznámky není v žád-

ném případě Vás od Vaší záslužné 

práce odradit, jen jsem chtěl zmi-

ňovanou skutečnost upřesnit.

S pozdravem

Richard Biolek

Při zpracování článku k sedm-

desátinám velmistra Portische 

jsme vycházeli z dobových knih 

a s vědomím toho, že jsou povět-

šinou postaršího data vydání, jsme 

se pro nejnovější informace obrá-

tili k internetové Wikipedii, kde je 

k velmistru Portischovi uvedeno, 

že se kandidátských bojů účast-

nil pětkrát. Vzhledem k tomu, že 

stejný počet jeho účastí v zápa-

sech kandidátů uvádí i velmistr 

Goluběv v deníku ChessToday č. 

2339, považovali jsme tuto infor-

maci za ověřenou a uvedli ji i do 

Šachového týdeníku č. 14. 

Za chybu se omlouváme a za Vaše 

upřesnění děkujeme.

Václav Pech

Báňasa a Vránu, avšak hlavne čes-

ké opory tentoraz nezahrali cel-

kom podľa očakávania. Senica sa 

však bude určite snažiť na budúcu 

sezónu postúpiť naspäť.

Mladosť Žilina – nováčik, ktorý to 

mal v súťaži veľmi ťažké. Papiero-

vé predpoklady ich predurčovali na 

zostup, a to sa aj potvrdilo. Sympa-

tické však je, že mužstvo hralo bez 

jediného legionára a hráči, ktorí si 

postup vybojovali, si mohli extrali-

gu aj užiť.

Na závěr článku přinášíme ještě  

dvě krátké, ale hezké kombinace:

Slabou první řadu nádherně 

„vychytal“ v partii dvou velmistrů 

Jiří Štoček.  

LIKAVSKÝ (2480)—ŠTOČEK (2572)
XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7+-zplwq-mkp'
6p+p+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+RzP-zP-+$
3+-+-+-+-#
2P+-wQ-sNPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
24…Vb2!! 25.Dc3 Vc2! 0–1

Hezký dvojtahový mat našel bílý 

v následující partii

HÁČIK (2185)—BRIESTENSKÝ (2285)
XABCDEFGHY
8-+-+r+-sn(
7+-+-+q+k'
6l+p+p+pzp&
5zp-zPpvLp+-%
4P+-zP-zPP+$
3+-zP-tR-+Q#
2-tr-+-+-zP"
1tR-+L+-mK-!
xabcdefghy
  31.Dxh6+! Kxh6 32.Vh3# 1–0

Václav Pech, FM Milan Maroš

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 550 Kč
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Počítačové dovednosti jsou jedním z klíčů k úspěchu. Microsoft a program 
Počítače proti bariérám pomáhají postiženým lidem v České republice 
zvyšovat si úroveň počítačové gramotnosti. Nově nabyté znalosti výrazně 
ulehčují nalézání nových příležitostí profesního i osobního uplatnění.  
Microsoft podporuje postižené spoluobčany v rozvíjení jejich potenciálu již 
10 let ve třinácti vzdělávacích centrech po celé České republice. 
Více informací najdete na  www.microsoft.com/cze/inspirace

jen samé otevřené cesty

Příležitost

Nad
ěje

Úspěch

Ambice

Moudrost

micr_rozcesti_sach_210x295.indd 1 2/5/07 11:18:58 AM
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Ruy López de Segura (1540 –1580) 

byl španělským knězem a pozdě-

ji i biskupem v Seguře a jeho kni-

ha Libro de la invencion liberál 

y arte delta juego delta Ajedrez 

byla jednou z prvních základních 

šachových knih v Evropě. Ruy 

López se narodil v Zafře poblíž 

Badajoz a  později 

studoval a žil v Sala-

mance.  Bývá považo-

ván za prvního neofi -

ciálního mistra  světa 

v šachu, neboť vyhrál 

první známý šacho-

vý turnaj v Madridu.  

Později podlehl řím-

skému právníkovi 

Leonardovi di Bona. 

Kniha Il givoco de 

gli scacchi, která je 

v depozitáři ústec-

ké knihovny, byla 

vydána v roce 1584 

v Benátkách a obsa-

huje 214 stran textu.

Seznamu titulů, kte-

ré mají v ústecké 

knihovně k dispozici 

co do počtu vévodí 

šestice knih jedno-

ho ze zakladatelů 

moderní šachové hry 

Francouze Philido-

ra.  François André 

Danican Philidor 

(7. září 1726 – 31. 

srpna 1795) byl 

francouzský šachis-

ta a hudební skla-

datel.  V roce 1732 

byl, coby šestiletý 

chlapec, přijat do 

Královského pěvec-

kého sboru Ludví-

ka XV. Říká se, že 

Ludvík měl ve zvy-

ku poslouchat svůj 

pěvecký sbor téměř 

každý den a jeho 

zpěváci si prý krátili 

čas čekání na králův 

příjezd tím, že hráli 

šachy. A možná prá-

vě v těchto chvílích 

čekání v mladém 

Philidorovi vyklíčil 

zájem o královskou 

hru.

KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM

PŮL TISÍCILETÍ STARÁ ŠACHOVÁ KNIHA
Pokračování ze strany 1

Ruy López de Segura
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Nejstarší z Philidorových knih, 

nalezených v Severočeské vědec-

ké knihovně, je zároveň jeho nej-

slavnější knihou „Analyse du jeu 

des échecs“ (Rozbor hry šacho-

vé) a je mezi nalezenými kni-

hami obsažena dvakrát. Jednou 

ve svém francouzském vydání 

z roku 1812 a jednou ve španěl-

ském  překladu z roku 1846. Phi-

lidor ji napsal v roce 1749 a tato 

kniha znamenala v pochopení 

šachu takový pokrok, že až do 

roku 1871 vyšlo ve světě přib-

ližně sedmdesát dalších vydání, 

které byly přeloženy do anglič-

tiny, němčiny, italštiny a španěl-

štiny. Philidor v knize analyzuje 

devět různých druhů šachových 

zahájení z nichž většina směřuje 

k výstavbě a posílení silného pěš-

cového středu. Kromě vysvětlení 

základních principů hry v zaháje-

ní obsahuje kniha nezvykle řeše-

né digramy jednotlivých pozic, 

kde jsou černé fi gury zobrazeny 

z perspektivy jejich vůdce, tedy 

jakoby „vzhůru nohama“. (viz 

obrázek).

Nejznámějším Philidorovým 

výrokem, který znají šachisté 

po celém světě, je tvrzení, že 

„pěšci jsou duší hry“. Lze jej 

nalézt v jeho další knize „Chess 

analysed, or, Instructions by 

which a perfect knowledge of this 

noble game may in short time be 

acquired“  a ústecká knihovna má 

ve svých sbírkách výtisk z jejího 

londýnského vydání z roku 1791. 

Philidor zde o roli pěšců v šachu 

říká: „Mým hlavním záměrem 

je doporučit veřejnosti novinku, 

o které zatím nemá pravděpo-

dobně nikdo ani ponětí, nebo ji 

případně příliš dobře nechápe. 

Mám na mysli to, jak hrát pěšci.  

Pěšci jsou životem této hry. Oni 

samotní tvoří útok a obranu 

a na jejich dobrém nebo špat-

ném rozestavení závisí úspěch 

nebo porážka v každé partii.“ 

Dalšími nalezenými knihami 

velkého francouzského šachisty 

osmnáctého století jsou: Praktis-

che Anweisung zum Schachspiel, 

Halle 1840; 156 stran;  Studies 

of chess: containing a systematic 

introduction to the game, and the 

analysis of chess, Londýn 1817; 

5. vydání, 428 stran a konečně 

Studies of chess; containing Cai-

sa, a poem by Sir William Jones; 

a systematic introduction to the 

game; and the whole analysis of 

chess by Mr. A.D. Philidor : with 

original critical remarks. Vol.II, 

Londýn 1804, 272 stran.

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

André Philidor
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Seznam nejzajímavějších titulů

název autor rok vydání místo vydání

Il givoco de gli scacchi López, Ruy 1584 Benátky

Nouvelle maniere de jours aux echecs : selon la methode du Sr. 

Philippe Stamma Natif D’Alep

Stamma, Philippe 1777 Utrecht

Il giuco incomparabile degli scacchi sviluppato con nuovo metodo: per 

condurre chiunque colla maggiore facilita dai primi elementi fi no alle 

fi nezze piu magistrali 

Eredi di Bartolomeo Soliani 1782 Modena

Nouvel essai sur le jeu des échecs avec des refl exions militaires 

relatives a ce jeu 

Stein, Elias 1789 La Haye 

Chess. Vol I G.J.I. & I. Robinson 1789 Londýn

Chess analysed, or, Instructions by which a perfect knowledge of this 

noble game may in short time be acquir’d

Philidor, A.D. 1791 Londýn 

Studies of chess; containing Caisa, a poem by Sir William Jones;a 

systematic introduction to the game; and the whole analysis of chess 

by Mr. A.D. Philidor : with original critical remarks. Vol II 

Philidor, André 1804 Londýn

Analyse du jeu des échecs Philidor, A.D. 1812 Paříž, Štrasburg 

Codex der Schachspielkunst, nach den Musterspielen und Regeln der 

größten Meister, in einer für die Erleichterung des Selbstunterrichts 

bequemen Bezeichnungsart und Anordnung. Erster Theil 

Koch, Johann Friedrich 

Wilhelm 

1813 Magdeburg

Codex der Schachspielkunst, nach den Musterspielen und Regeln der 

größten Meister, in einer für die Erleichterung des Selbstunterrichts 

bequemen Bezeichnungsart und Anordnung. Zweyter Theil 

Koch, Johann Friedrich 

Wilhelm 

1814 Magdeburg

Studies of chess: containing a systematic introduction to the game, and 

the analysis of chess 

Philidor, André Danican 1817 Londýn

Stamma on the game of chess; containing numerous openings of games 

and one hundred critical situations, illustrated on coloured diagrams 

Lewis, William 1819 Londýn

A new treatise on the game of chess, on a plan of progressive 

improvement. Vol. 1 

Sarratt, J. H 1821 Londýn

Ben-Oni, oder, die Bertheidigungen gegen die Gambitzüge im Schache, 

nach bestimmten Arten klassifi cirt 

Reinganum, A 1825 Frankfurt 

nad Mohanem 

Anweisung zur Erlernung des Schach-Spiels, mit besonderer. 

Rücksicht auf diejenigen, denen das Spiel durchaus unbekannt ist

Mauvillon, F. W. von 1827 Essen

Neue Theorie der Schachspielkunst in Vergleichung gestellt mit der 

Theorie der Gefechtslehre 

Aug. Wilh. Unzer 1827 Königsberg

Il nuovo tesoro degli scacchi : che comprende il numero di settecento 

quattro tavole 

Bourlié Francesco 1827 Řím

Elementarbuch der Schachspielkunst Koch, Johann Friedrich 

Wilhelm

1828 Magdeburg

New treatise on chess : containing the rudiments of the game, 

explained on scientifi c principles : with the best methods of playing 

the most brilliant openings and diffi cults ends of games 

: including numerous original positions, and a selection of fi fty new 

chess problems 

Walker, George 1833 Londýn

Das Schachspiel in seinem ganzen Umfange nach allen Schriftstellern 

auf eine leichtfaßliche Weise. Band II. Abth. 1, Nachtrag zum I. Bande, 

Das Schachspiel unter Dreien und Vieren 

Waidder, S. 1837 Wien

Das Schachspiel in seinem ganzen Umfange nach allen Schriftstellern 

auf eine leichtfaßliche Weise. Band II. Abth. 2, Das Königspiel, Das 

Kriegschach, Das arithmetische Schachspiel 

Waidder, S 1837 Vídeň

Praktische Anweisung zum Schachspiel Philidor, André Danican 1840 Halle

Le Palamede : revue mensuelle des échecs et autres jeux. Série 2. Tome 1 1842 Paříž

Le Palamede : revue mensuelle des échecs et autres jeux. Série 2. Tome 3 1843 Paříž

Das Vierschachspiel Sause, W 1841 Halle

Analisis del juego de ajedrez Philidor, A. D. 1846 Mexiko
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HYPOTEČNÍ  ÚVĚRY 
DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KLIDNÉ RODIČE
Hypotéka ve výši 1 mil. Kč se splátkou již 5182 Kč měsíčně včetně pojištění schopnosti splácet.

Pojištění se vztahuje mimo jiné na případ ztráty zaměstnání, nemoci nebo trvalé invalidity. 

Nabídka platí do 31. května 2007.

Domluvte si schůzku na kterékoli naší pobočce prostřednictvím Infolinky 800 12 24 12 nebo na www.zivnobanka.cz.

S POJIŠTĚNÍM 
SCHOPNOSTI 

SPLÁCET

Ž i v n o s t e n s k á  b a n k a .  O s o b n ě .
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Naopak úvod do turnaje se příliš 

nepodařil Jiřímu Štočkovi a Vlasti-

milu Babulovi, které zbrzdili ratin-

gově mnohem slabší soupeři hned 

v prvním kole. Pak se ale oba naši 

reprezentanti rozehráli a posunují 

se žebříčkem směrem vzhůru. Vel-

mi dobře zatím hraje také velmistr 

Viktor Láznička.

Česká ženská jednička Jana Jacková 

po skvělém startu bohužel ve čtvr-

tém kole podlehla Zeinab Mamed-

jarovové a drží se zatím na 41.místě.

Prvních 33 mužů postupuje do dal-

šího ročníku Světového poháru, kte-

rý je zařazen do cyklu bojů o mistra 

světa, a prvních 13 žen postupuje do 

turnaje mistrovství světa žen. 

ŠTOČEK (2566)—
—BECKHUIS (2313) 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpl+p+pzpp'
6nzp-+p+-+&
5wq-+-+-+-%
4-+P+n+-+$
3+QzP-+-zP-#
2P+N+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

12.Sa3 Jd2 13.Sxb7 Jxb3 14.axb3 

Dxc3 [14…Vb8 15.Sxa6 (15.Jd4 

Vxb7 16.Jb5!?) 15…Dxa6 16.Sd6 

Db7 17.Sxb8 Dxb8 18.Va6 Ke7 

19.Vfa1 De5 20.Jd4] 

15.Je3 Jinou cestou bylo 15.Sxa8 

Dxc2 16.Sd6 Jc5 s nejasnou hrou. 

Bílé fi gury jsou v pozici velice 

nepříjemné a černý musí vyřešit, 

jak dostat do hry svoji věž. Vel-

mistr Štoček má ale v merku mno-

hem agresivnější výstavbu, spoje-

nou s rychlým s otevřením pozice 

pomocí tahu c4-c5. 

15…Jc7 16.Sd6 a5  Hrubou chy-

bou by bylo lpění na nepříliš kva-

litním majetku tahem 16…Vb8? 

pro 17.Vxa7 Kd8 18.Vd1+- a černý 

nemá k dispozici v podstatě žádný 

rozumný tah 

17.Vfc1 Dd2 Problémy černého 

neřeší 17…Dd4 18.Vd1 Df6 19.c5! 

bxc5 20.Sxa8 Jxa8 21.Vxa5 Dd8 

22.Vda1 Jb6 23.Jc4+-

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+Lsnp+pzpp'
6-zp-vLp+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-sN-zP-#
2-+-wqPzP-zP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

18.c5! Jb5 [18…bxc5 19.Jc4!±] 

19.Sxa8 Dobrým pokračováním 

bylo i 19.Jc4!? Jxd6 20.cxd6 (20.

Jxd2 Jxb7 21.cxb6 s výhodou bílé-

ho) 20…Dxe2 21.Sxa8 0–0± 

19…Jxd6 20.cxd6 0–0 21.Jc4 Db4 

XABCDEFGHY
8L+-+-trk+(
7+-+p+pzpp'
6-zp-zPp+-+&
5zp-+-+-+-%
4-wqN+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-+-+PzP-zP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22.Sf3 Zápletka vyvolaná ve tři-

náctém tahu skončila a je jasné, 

že jejím vítězem je bílý. Za dámu 

má více než dostatečný materiál 

a i jeho pozice rozhodně zaslouží 

přednost. 

22…h6 23.Vab1? Nepřesnost, která 

dává černému dýchat. Silnější bylo 

23.Vcb1, což nepřipouští postup 

b6-b5 a následnou ztrátu pěšce d6: 

23…b5? (23…Vc8 24.e3±) 24.Jxa5 

Dxd6 25.b4 s velkou výhodou bílé-

ho.

23…b5! 24.Je5 Dxd6 25.Jd3 Da3?! 

Černému se podařilo svoji pozici 

značně vylepšit, ale tady schází ze 

správné cesty. Po 25…Db6 26.Vc5 

d5 27.Vbc1 a4 mohl černý získat 

na dámském křídle nebezpečnou 

protihru. 

26.Va1 Dxb3 27.Vxa5 d5 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+p+-zp&
5tRp+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+q+N+LzP-#
2-+-+PzP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

28.Va7 Nyní ovšem nemůže být 

o protihře černého žádná řeč. Druhá 
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bílá věž vyskočí na c7, střelec na h5 

a Beckhuis to může zabalit. 

28…Ve8 29.Vcc7 e5 Poslední zou-

falý pokus o aktivitu v centru, ale 

tu náš reprezentant s nadhledem 

zpacifi kuje. 

30.Vxf7 e4 31.Vxg7+ Kh8 32.Vh7+ 

Kg8 33.Vag7+ Kf8 

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-+-+-tRR'
6-+-+-+-zp&
5+p+p+-+-%
4-+-+p+-+$
3+q+N+LzP-#
2-+-+PzP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

34.Jf4 Po Jg6+ bude prostě vyma-

lováno. Následuje několik pomsty-

chtivých šachů a podání ruky. 

34…Dd1+ 35.Kg2 exf3+ 36.exf3  

1–0

ŠIMÁČEK (2501)—
—DAMLJANOVIC (2590) 
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pwq-+pzp-'
6-sn-+-+-zp&
5zpLzpPvl-+Q%
4P+-+N+-+$
3+P+-+-+-#
2-+P+-zPP+"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy

25.f4!? Sxf4 26.d6! Sxd6 Dru-

hé možné braní na d6 vedlo po 

víceméně vynucené variantě 26…

Vxd6 27.Jxd6 Sxd6 28.Dxf7+ Dxf7 

29.Vxf7 Kxf7 30.Vxd6 Jc8 31.Vd7+ 

Kf6 32.Vxb7 k jasné výhodě bílého 

v koncovce. 

27.Jxd6 Vxd6 28.Vxd6 Teď už ale 

přechod do uvedené koncovky 

vázne 28.Dxf7+ Dxf7 29.Vxd6 (29.

Vxf7 Vxd1+) 29…Dh5+ –+. 

28…Dxd6 29.Dxf7+ Kh8 Jedi-

ný tah. Okamžitě prohrával 

druhý ústup 29…Kh7? 30.Sd3+ 

Kh8 31.Ve1! Df8 32.Dg6 Dg8 

33.Dxb6+-  

30.Dxb7± Zápletky skončily a náš 

šachista z nich vyšel se zřejmou 

výhodou. Bílý střelec je nyní, nejen 

díky oslabení bílých polí kolem 

černého krále, mnohem silnější 

fi gurou, než soupeřův šemík. Pří-

padná koncovka by měla být pro 

bílého také zřetelně příjemnější 

a i bílá věž vypadá nebezpečnější 

své černé kolegyně.   

30…Vd8 31.De4 Dd4 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7+-+-+-zp-'
6-sn-+-+-zp&
5zpLzp-+-+-%
4P+-wqQ+-+$
3+P+-+-+-#
2-+P+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

32.De7?! Pavel Šimáček si tady 

s velkou pravděpodobností kom-

plikuje život a věren svému agre-

sivnímu stylu se vyhýbá výměně 

dam. Přesto ale stálo zato odeslat 

dámy na společnou procházku 

mimo rajón šachovnice a přejít 

do koncovky, kde jsou černí pěšci 

podivuhodně slabí. 32.Dxd4! 

A) 32…cxd4 33.Vf5 nenápadně 

připomíná černému pěšci a5, slo-

va o pomíjivosti jeho současného 

bytí 33…Jd5 34.Sd3 g6 (34…Kg8? 

35.Vxd5 Vxd5 36.Sc4+-) 35.Vf7; 

B) 32…Vxd4 33.Vf8+ Kh7 34.Sd3+ 

g6 35.Vf7+ +-.  

32…Vg8 Nevzhledné, ale jediné. 

K přežití však postačuje. 

33.Sd3 Jd5 Agresivnější a asi ještě 

lepší pro Damljanoviče bylo 33…

c4! a náš šachista by neměl příliš 

na výběr. Po 34.Sg6 (k výhodě čer-

ného vede 34.Sxc4?! Jxc4 35.bxc4 

Dxc4, stejně jako 34.bxc4 Jxc4 

35.Vf8 Da1+) 34…Jd5 černý nemá 

žádný problém.  

34.Df7 Dh4+ 35.Kg1 Dd4+ 

36.Kh1 Dh4+ 37.Kg1 Dd4+ 

38.Df2 Bílý správně nesouhlasí 

s opakováním tahů a to se mu 

nakonec i vyplatí. 

38…Je3 Příliš šancí ve špatné 

koncovce nedávalo ani 38…Vf8 

39.Dxd4 Vxf1+ 40.Kxf1 cxd4 

41.Kf2. 

39.Ve1+- Ve8  Po 39…Jd5 40.Dxd4 

cxd4 41.Ve5 by měl bílý také 

vyhrát. 

40.Sg6  1–0

Pořadí po 5. kole - muži

 1. GM Volokitin, Andrej (2654) 4,5

 2. GM Galkin, Alexander (2590) 4

 3. GM Volkov, Sergej (2640) 4

 4. GM Moiseenko, Alexander (2630) 4

 5. GM Avruch, Boris (2644) 4

 6. GM Landa, Konstantin (2608) 4

 7. GM Najer, Jevgenij (2624) 4

 8. GM Jakovenko, Dmitrij (2708) 4

 9. IM Jianu, Vlad-Cristian (2506) 4

 10. GM Timofejev, Artjom (2658) 4

 11. GM Tomaševskij, Jevgenij (2641) 4

 12. GM Almasi, Zoltan (2675) 4

 13. GM Vaganjan, Rafael (2590) 4

 14. GM Baramidze, David (2543) 4

 15. GM Huzman, Alexander (2591) 4

 16. GM Sutovsky, Emil (2637) 4

 17. GM Potkin, Vladimir (2593) 4

 18. IM Nepomňaščij, Jan (2602) 4

 19. GM Tkačjev, Vladislav (2652) 4

 20. GM Šengelia, David (2523) 4

 21. GM Gustafsson, Jan (2588) 4

 22. GM Jefi menko, Zahar (2620) 4

 27. GM Movsesjan, Sergej (2642) 3

 51. GM Láznička, Viktor (2608) 3

 55. GM Ftáčnik, Lubomír (2573) 3

 81. GM Štoček, Jiří (2567) 3

 94. GM Babula, Vlastimil (2586) 3

 99. GM Hráček, Zbyněk (2613) 3

 102. GM Polák, Tomáš (2510) 3

 144. IM Šimáček, Pavel (2495) 3

 155. IM Petrík, Tomáš (2522) 3

 229. IM Jirka, Jiří (2367) 2

 348. Janda, Zdeněk (2182) 1

 370. FM Sejkora, Vlastimil (2219) 1

Pořadí po 5. kole - ženy

 1. IM Kosincevová, Taťána (2459) 5

 2. IM Ataliková, Kateřina (2374) 4

 3. IM Rajlichová, Iweta (2408) 4

 4. GM Hoangová, Thanh Trang (2472) 4,5

 5. IM Javachišviliová, Lela (2425) 4

 6. WGM Juergensová Vera (2290) 4

 7. WGM Mamedjarovová, Zeinab (2354) 4

 8. WGM Michnová, Marta (2355) 4

 9. IM Kosincevová, Naděžda (2475) 4

 10. IM Moserová, Eva (2405) 4

 31. WGM Repková, Eva (2328) 3,5

 41. IM Jacková, Jana (2423) 3

 70. Němcová, Kateřina (2164) 2,5

 82. WGM Pokorná, Regina (2343) 2,5

 83. WFM Kulovaná, Eva (2267) 2,5
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MOVSESJAN (2637)—
—GUSEJNOV (2432)
XABCDEFGHY
8ltr-tr-+k+(
7zp-+-snpvlp'
6-wqn+p+p+&
5+p+-zP-+-%
4-+-zpNzP-+$
3+-+P+-zP-#
2PzPN+-vLLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Velmistr Movsesjan si pro turnaj 

bílými fi gurami připravil královsko 

indickou výstavbu a použil ji hned 

v úvodní partii turnaje. Dalším 

tahem volí plán útoku na králov-

ském křídle prostřednictvím Dd1–

d2, Vae1, g3-g4 a konečně f4-f5. 

17.Dd2 Jd5 18.Vae1 Sf8 19.g4 

Se7?! Hrozící postup f4-f5 mohl 

černý odvrátit pomocí 19…Sh6, 

ale po 20.Sh4 se snahou po 20…

Vd7 21.Sg5 vyměnit černopolné-

ho střelce, který brání množství 

oslabených polí v táboře černého, 

si černý musí vybrat správné: 21…

Sf8! 22.Jf6+ Jxf6 23.Sxf6 Vc8 24.f5 

Vdc7. 

XABCDEFGHY
8ltr-tr-+k+(
7zp-+-vlp+p'
6-wqn+p+p+&
5+p+nzP-+-%
4-+-zpNzPP+$
3+-+P+-+-#
2PzPNwQ-vLLzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

20.f5! exf5?! Pod tlakem začíná 

Gusejnov chybovat. Mnohem odol-

nější bylo 20…Vbc8! s myšlenkou 

jednak uvolnit po Vd7 pole d8 

černé dámě k tomu, aby se mohla 

případně zapojit do obrany krá-

lovského křídla, a jednak připra-

vit možnou protihru vedenou do 

budoucna po sloupci „c“. 21.fxe6 

fxe6 22.Dh6 Vd7 a černá pozice 

vypadá docela pevně. 

21.gxf5 Jxe5 K prohře vedlo 21…

gxf5 po 22.Jd6 Sxd6 23.exd6 Vxd6 

24.Sg3! f4 25.Sxd5 fxg3 (25…

Vxd5 26.Dxf4+-) 26.Dg5+ Vg6 

27.Sxf7++- 

22.Sxd4 Dc7 23.fxg6 Bílý mohl po 

23.Sxe5 Dxe5 24.fxg6 fxg6 25.Jf6+ 

konzumovat černou dámu, ale 

zdálo se mu to zřejmě vzhledem 

k pozici málo. Je pravda, že by 

Gusejnov měl za dámu určitý mate-

riál a i iniciativa bílého by se vytra-

tila 25…Dxf6 26.Vxf6 Sxf6 27.d4± 

23…hxg6 24.Dh6 Sf8  25.Dh3 Sg7 

26.Jg5  1–0

VOLOKITIN (2645)—
—PETROSJAN (2592) 
XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7+l+n+p+p'
6p+-zp-+p+&
5+-+-zpPzP-%
4-wq-+P+-+$
3+NsN-+-+Q#
2-zPP+-+-zP"
1+-mKRtRL+-!
xabcdefghy

20…Se7?! Ve složité pozici se Pet-

rosjan dopouští chyby a věnuje 

bílému tempo. Navíc jeho fi gu-

ry královského křídla se stanou 

pouhými neplatícími diváky věcí 

příštích. Pokud se Petrosjanovi 

nepodaří něco vymyslet na dám-

ském křídle, nebude jeho budouc-

nost zářná. Lepší bylo 20…Jc5 

21.fxg6 (21.Jxc5 Vxc5 22.Kb1 

s malou výhodou bílého, IM Bar-

skij) 21…fxg6 (21…Jxb3+ !?) 

22.Kb1 s malou výhodou.  

21.f6 Sf8 Po případném  21…Sd8 

nechtěl zřejmě černý dopustit 

22.Dh6. 

22.Ve3 h6 Po 22…Jb6, zdánlivě 

zpevňujícím pole d5, může bílý 

zahrát s výmluvou na nepříliš 

dobře umístěnou černou dámu 

23.Vd5! s myšlenkou Vd5-a5 a pří-

padně i Sf1–b5+. 

23.Jd5 Da4 Ani výměna na d5 by 

černému vyrovnání neslibovala. 

Výsledky českých 

a slovenských šachistek

1. kolo
 IM Dembová—WFM Kulovaná ½:½

 IM Vasilevičová—WFM Pertlová 1:0

 IM Jacková—Ohmeová 1:0

 WGM Stepovajavová—Němcová 0:1

 Fuchsová—WGM Pokorná 0:1

 Bakalarzová—WGM Repková 0:1

2. kolo
 WGM Pokorná—WGM Muzychuková  0:1

 WGM Repková —IM Pengová  1:0  

 Rudolfová —IM Jacková  0:1  

 Němcová—WGM Michnová  0:1

 WFM Kulovaná—IM Dzagnidzeová  0:1  

 WFM Pertlová—Klek Hannaová  1:0

3. kolo
 IM Jacková—WGM Mamedjarovová  0:1

 IM Socková—WGM Repková  1:0

 WGM Vovinkinová—WGM Pokorná  ½ :½

 WGM Fakhiridová—WFMPertlová 1:0

 Fuchsová—WFM Kulovaná  ½ :½

 WIM Petrenková—Němcová  ½ :½

4. kolo
 Němcová—WIM Levuškinová  1:0

 WFM Kulovaná—Winkelmannová  ½:½

 WFM Pertlová—WGM Srebrnicová  ½:½

 WIM Muzychuková—IM Jacková ½:½

 WGM Repková—IM Cmilyteová  ½:½

 WGM Pokorná—WFM Franciskovicová  0:1

5. kolo
 IM Jacková—WIM Muhrenová  ½:½

 Němcová—IM Zawadzká  0:1

 WGM Repková—WIM Van Weerselová  1:0

 WIM Kopinitsová—WGM Pokorná  0:1

 WIM Cherednichenková—WFM Pertlová  ½:½

 WIM Foisorová—WFM Kulovaná  0:1

GM Sergej Movsesjan
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24.Se2 Fritz ve shodě s IM Barským 

navrhuje jako zajímavou alternativu 

pokračování 24.Vc3 Vxc3 25.Dxc3 

hxg5 a bílý má k dispozici silné 

26.Ja5, což přivádí černého rázem 

na okraj propasti a ten okraj je řád-

ně kluzký a kdoví, jestli je z něho 

vůbec návratu. Na 26…Jc5 navrhuje 

Barskij za významného pokyvování 

umělého mozku 27.b4, po čemž se 

černý nevymluví 27…Jxe4 s poměr-

ně závažného důvodu… Prohraje 

totiž po hezkém 28.Dxe5+! 

24…Vc6 K jasné výhodě bílého 

vede 24…Sxd5 25.Vxd5±, ale lepší 

bylo rozhodně 24…Jc5.

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7+l+n+p+-'
6p+rzp-zPpzp&
5+-+Nzp-zP-%
4q+-+P+-+$
3+N+-tR-+Q#
2-zPP+L+-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
25.Sg4  Vychází i 25.Vc3 Vxc3 

26.Dxc3 hxg5 27.Ja5 Jc5 28.b4 

(za přehrání určitě stojí i hezká 

výhra po 28.Dxe5+! Kd7 29.Sg4+ 

Je6 30.Dxe6+ fxe6 31.Jb6+ Kc7 

32.Jxa4).

25…Jc5 26.Kb1 I tady si dovolím 

špitnout 26.Vc3!, neboť po jediném 

26…Jxb3+ 27.Vxb3 Da1+ 28.Kd2 

Da5+ 29.c3 bílý vyhrává. Volokitin 

ale nechce dát soupeři ani nejmen-

ší šanci na protihru. 

26…Kd8 27.Jxc5 Vxc5 28.Vc3+- 

XABCDEFGHY
8-+-mk-vl-tr(
7+l+-+p+-'
6p+-zp-zPpzp&
5+-trNzp-zP-%
4q+-+P+L+$
3+-tR-+-+Q#
2-zPP+-+-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
Už při letmém pohledu na šachov-

nici je vše jasné. Černá věž na h8 

jakoby neexistovala, černopoloný 

střelec se nemůže hnout ani o píď 

a jeho černé veličenstvo se upro-

střed dění určitě také necítí příliš 

komfortně. 

28…Vc6 29.Vxc6 Sxc6 30.De3 Bílá 

dáma se pokradmu blíží do roz-

ražených vrat černé pozice a to 

věští brzký konec. 

30…Db5 31.Vd3! A nejenom bílá 

dáma… 

31…Dc5 32.Vb3 Sxd5 33.Vb8+  

1–0

KOSINCEVOVÁ, T. (2459)—
—DANIELJANOVÁ (2424)
XABCDEFGHY
8-+rwqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+p+l+&
5zP-vlpzPn+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Elina Danieljanová se snažila 

suverénní Rusce postavit s pomo-

cí pevného Caro-Kannu a  pozi-

ce diagramu vznikla po třinácti 

tazích. Pokud by se černé podařilo 

ukrýt krále, mohla by mít šance na 

úspěch. To ale Taťána Kosincevová 

nedovolí. 

Výsledky českých 

a slovenských šachistů 

1. kolo  

 GM Movsesjan—IM Guseinov 1:0 

 GM Hráček—IM Zueger 1:0 

 IM Kuba—GM Láznička 0:1 

 GM Babula—IM Vehi ½:½ 

 GM Markowski—IM Jirka ½:½ 

 Fruebing—GM Ftáčnik 0:1 

 Paehtz—GM Štoček ½:½ 

 GM Ruck—FM Sejkora 1:0 

 GM Frolyanov—Janda 1:0 

 Perlitz—IM Petrík ½:½ 

 GM Polák—Pick 1:0 

 IM Šimáček—Muehle 1:0 

2. kolo 

 GM Gajewski—GM Movsesjan 0:1 

 GM Frolyanov—GM Hráček 0:1 

 GM Láznička—GM Parligras ½:½ 

 GM Vitjugov—GM Polák  ½:½ 

 GM Sedlak—IM Šimáček   ½:½ 

 GM Ftáčnik—IM Iotov  ½:½ 

 IM Pirrot—GM Babula  ½:½ 

 IM Jirka—GM Nyback 0:1 

 GM Štoček —FM Beckhuis 1:0 

 IM Petrík—Siedentopf  1:0 

 FM Landenbergue—FM Sejkora  1:0 

 IM Zueger—Janda  1:0 

3. kolo 

 GM Movsesjan—GM Azarov  ½:½ 

 GM Hráček—GM Werle  ½:½ 

 GM Polák—GM Kritz  ½:½ 

 IM Šimáček—GM Damljanovic  1:0 

 GM Handke—GM Ftáčnik  0:1 

 GM Roos—GM Štoček  0:1 

 GM Babula—IM Zueger  1:0 

 GM Stefansson—Jirka  1:0 

 Janda—IM Wippermann  0:1 

 FM Sejkora—Ringoir  1:0 

 GM Mchedlishvili—IM Petrík  ½:½ 

 GM Andriasian—GM Láznička ½:½ 

4. kolo 

 GM Štoček—GM Tomashevsky  ½:½ 

 GM Láznička—GM Stanojoski  1:0 

 GM Zelčič—GM Hráček  ½:½ 

 GM Nisipeanu—IM Šimáček  1:0 

 GM Postny—GM Polák  ½:½ 

 IM Cornette—GM Babula  ½:½ 

 GM Ftáčnik—GM Vallejo ½:½ 

 GM Brkič—GM Movsesjan ½:½ 

 IM Petrík—GM Sakajev ½:½ 

 IM Jirka—Zweschper  1:0 

 FM Sejkora—FM Sievers  0:1 

 Janda—Kottwitz  1:0 

5. kolo 
 GM Movsesjan—GM Štoček  ½:½ 

 GM Hráček—GM Baramidze  0:1 

 GM Arutinian—Láznička  ½:½ 

 GM Polák—GM Jussupow  ½:½ 

 GM Babula—IM Bromberger  1:0 

 IM Šimáček—GM Shomoev  ½:½ 

 GM Anastasian—IM Jirka  0:1 

 IM Zysk—FM Sejkora  1:0 

 GM Georgiev—GM Ftacnik ½:½ 

 GM Gašimov—IM Petrík ½:½ 

 Janda—FM Bruned  ½:½ 

GM Andrej Volokitin
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14.b4! Se7 15.Da4+ Kf8 16.b5! 

Agresivním nástupem pěšců na 

dámském křídle nedává černé žád-

ný čas k tomu, aby mohla dokončit 

mobilizaci sil. 

16…axb5 17.Dxb5 Dc7 

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7+pwq-vlpzpp'
6-+-+p+l+&
5zPQ+pzPn+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-+-+LzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
18.c4 dxc4 Danieljanová by si neod-

počinula ani po 18…Sc5, neboť by 

pokračovalo otevírání bílé pozice 

19.cxd5 exd5 20.Sb2 Dc6 21.Vfc1± 

s jasnou výhodou bílé. 

19.Vd1! Vd8 [19…Sh5 20.Vd7 Dc6 

21.Dxc6 bxc6 22.a6±] 

20.Vxd8+ Sxd8 21.Sa3+! Se7 Mož-

ná se mohla černá pokusit vrátit 

do hry svého bělopolného střelce 

21…Je7 22.Sd6 Dc8 23.Sxc4 Se4, 

ale na výhodě bílé by to například 

po tahu 24.Jd4 nic nezměnilo. 

22.g4 Zahání na ošklivou pozici 

i černého jezdce, ale možná bylo 

k užitku i přímočaré 22.a6!? s ide-

ou 22…Sxa3 23.a7! 

22…Jh6 23.Sd6 Dc8 Nejde 23…

Sxd6 24.exd6 Dxd6 25.Dxb7+- 

24.a6 Výhrou zavání i 24.Vc1 Se4 

25.Vxc4 Sc6 26.a6!+- 

24…bxa6 25.Vxa6+- 

XABCDEFGHY
8-+q+-mk-tr(
7+-+-vlpzpp'
6R+-vLp+lsn&
5+Q+-zP-+-%
4-+p+-+P+$
3+-+-+N+-#
2-+-+LzP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
25…Sxd6 26.exd6 Proti postupu 

dalšího pěšce a aktivním bílým fi gu-

rám nemají do konce partie vylouče-

né černé fi gury nejmenší šanci. 

26…f6 27.d7 Dd8 28.Jd4 Sf7 

29.Dc5+ Sledujíc průběh partie mě 

napadá známý citát „To by mě zají-

malo, kde udělali soudruzi z NDR 

chybu…“ 

29…Kg8 30.Dc8 Nádherný a ener-

gický výkon vedoucí hráčky šam-

pionátu.  1–0

CMILYTEOVÁ (2466)—
—ATALIKOVÁ (2374)
XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zpp+-vl-+-'
6-+-+q+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+pzP-+R+$
3+-+nvL-+-#
2PzP-+Q+NzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
24…Vf2! Hezký obrat, který dává 

černé téměř rozhodující výhodu. 

25.Sxf2 [25.Dd1 Vaf8–+] 

25…Dxg4! 26.Dd2 [26.Dxg4? 

Jxf2+–+] 

26…Kh7 Ještě silnější bylo 26…

Sg5! 27.Dc2 Vg8 28.Sg1 Sc1!–+ 

27.Sg3 Vf8 28.De3 Sg5 29.Dg1 

De2–+ 30.h4 Se7 31.De3 Dg4 

32.Sh2 Vg8 33.Vg1 Dh3 34.De2 

Vf8 35.Vf1 Dg4 36.Dxg4 Vxf1+  

0–1

Václav Pech

IM Viktorija Cmilyteová IM Jana Jacková

GM Zbyněk Hráček


