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V RUSKU VEDE URAL
Řada nejlepších světových šachistů 

v čele s třetím hráčem aktuálního 

žebříčku FIDE velmistrem Alexand-

rem Morozevičem (2774) zápolí 

v těchto dnech v přeboru Ruska 

družstev. Turnaj probíhá v čer-

nomořském letovisku Soči. Mezi 

mnoha předními šachisty a šacho-

vými legendami formátu Anatolije 

Karpova a Viktora Korčného boju-

jí i velmistři David Navara (2672) 

a Sergej Movsesjan (2695). Oba 

jsou v sestavě petrohradského cel-

ku Finek společně například s vel-

mistrem Peterem Svidlerem (2746). 

Lépe se zatím daří slovenskému 

přeborníkovi, který v odehraných 

pěti kolech získal čtyři body.

Ve vedení je turnaje po 5. kole 

tým Ural Jekatěrinburg v sestavě 

Tejmur Radžabov (2751), Alexej 

Širov (2755), Gata Kamsky (2732), 

Alexandr Griščuk (2711), Vladi-

mir Malachov (2689) a Vladimir 

Akopjan (2700). Naopak se vůbec 

nedaří druhému favorizované-

mu celku Tomsk-400 s velmistry 

Morozevičem, Karjakinem (2732) 

a Jakovenkem (2711). Hráči Tomsku 

svoje první vítězství vybojovali až 

v pátém kole. Petrohradský Finek se 

zatím drží na třetí příčce.

NAŠI V BUNDESLIZE
Naši šachisté výrazně přispěli 

k výsledkům svých celků ve dva-

náctém kole německé Bundesligy. 

Na vítězství Brém nad Kreuzbergem 

se výhrami podíleli velmistři Zby-

něk Hráček a Vlastimil Babula, za 

tým Bindlachu skóroval ve vítězném 

zápasu s Tegernsee na první šachov-

nici GM Viktor Láznička a vítězství 

si připsal v barvách Erfurtu i velmis-

tr Petr Hába. Jediným neúspěšný 

Čechem tedy byl na druhé šachov-

nici Erfurtu velmistr Jan Votava, jenž 

podlehl Braunovi. V čele Bundesligy 

je stále OSC Baden-Baden.

Ke Kasparovově návštěvě ČR bylo načasováno 

i první české vydání jeho nové knihy. Podob-

ně jako Kasparov dnes již není zdaleka pouze 

šachista, ale je vnímán spíše jako politik či „opi-

nion maker“, ani jeho kniha není jen o šachách 

a není určena zdaleka jen šachistům. Autor 

se spíše pokouší ukázat, že šachy představu-

jí jakousi „teorii rozhodování“, která se může 

uplatnit i jinde, především ve světě byznysu.

Pokračování na straně 5

KNIHA GARRI KASPAROVA

MISTR SVĚTA UMÍ PSÁT A MÁ ŠIROKÝ ROZHLED
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DERREN BROWN

KOUZELNÍK 
OŠIDIL VELMISTRY

Derren Brown  
Povedený kou-

sek iluzionisty 

Derrena  Browna, 

který před tele-

vizními kamera-

mi v simultánce 

na devíti šachov-

nicích porazil 

devět silných soupeřů čele s vel-

mistry Julianem Hodgsonem 

(2609), Johnem Emmsem (2503), 

a Johnatanem Levittem (2420) 

s výsledkem +4, -3, =2, si nyní 

můžete prohlédnout na YouTube. 

„Jsem často ve svých technikách 

a tricích nečestný, ale vždy zcela 

čestný ve své nepoctivosti. Určitá 

dávka podvádění je prostě sou-

částí hry,“ říká Derren Brown.

Jak tedy dosáhl svého vítězství? 

„Zrcadlově jsem si spojil vždy 

dvě zároveň hrané partie,“ při-

znává vítěz nerovného soubo-

je. „Když můj soupeř na první 

šachovnici zahájil tahem krá-

lovským pěšcem, přešel jsem ke 

stolu číslo pět, také zahrál 1.e4  

a vyčkal na odpověď. Soupeř 

zvolil sicilskou obranu, já si to 

zapamatoval, a když jsem došel 

k prvnímu stolu, zahrál jsem 

také tah 1...c7-c5. Podobně jsem 

pokračoval i na dalších stolech. 

Moji soupeři vlastně hráli sami 

proti sobě.“ O výsledku zápa-

su rozhodl na posledním stole, 

kam posadil „netitulovaného“ 

soupeře, se kterým vyhrál.

V čele zatím vedoucího týmu Ural Jekatěrin-
burg hrají velmistři T. Radžabov a A. Širov.
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Šachy uprostřed velkého nákup-

ního centra PlusCity byly k vidění 

v rakouském Paschingu. Turnaj 

s cenovým fondem 10 000 eur 

přilákal na start 342 hráčů všech 

spekter výkonnosti včetně devíti 

českých šachistů.

Jeden z nich, Vladislav Sládek, mj. 

s úsměvem srovnal tento typ akce 

s tradičními šachovými turnaji: 

„Jednotlivé šachovnice byly umís-

těny přímo v uličkách mezi jednot-

livými butiky, kavárnami a spous-

tou dalších obchodů. Jedno kolo 

jsem seděl u kavárny za zvuku hla-

sité hudby, abych se v kole dalším 

přesunul k butiku, kde pro změ-

nu vyhrávala hudba jiná, a hned 

v dalším kolem jsem se přemístil 

k výrobně klíčů, kde hudební tóny 

nahradil zvuk brusky.“

Turnaj se stal kořistí GM Mustase 

Kažgalejeva (2594), před GM Arkadi-

jem Naiditschem (2638) a GM Duško 

Pavasovičem(2552). Přímo v obchod-

ním centru se současně uskutečnily 

i simultánky velmistryně J. Polgáro-

vé a G. Kasparova.

VOJTĚCH PLÁT OBHÁJIL VÍTĚZSTVÍ

 Vojtěch Plát  
Vojtěch Plát obhá-

jil v Bučovicích své 

loňské vítězství 

v již 16. ročníku 

šachového turnaje 

Primus hraného 

jako otevřený pře-

bor Jihomoravské-

ho kraje v rapid šachu pro doros-

tence a juniory. Turnaje, mezi 

jehož minulými vítězi jsou i velice 

zvučná jména v čele s velmistrem 

Radkem Kalodem a mezinárodním 

mistrem Davidem Kaňovským, se 

letos zúčastnilo sedmdesát tři hrá-

čů. Vítězný Vojtěch Plát z prostě-

jovského gymnázia získal v devíti 

kolech 8,5 bodu. Z druhého mís-

ta se mohl radovat Michal Zeinert 

(gymnázium Česká Třebová) se 

7,5 bodu, který v posledním kole 

v přímém souboji o druhé místo 

porazil Karla Kratochvíla a odsunul 

jej až na místo čtvrté. Bronz patří 

Jakubovi Roubalíkovi (gymnázi-

um Zlín). Nejlepší dívkou byla na 

29. místě Jana Blumelová (gymná-

zium Kroměříž) s pěti body. Nejlep-

ší šachista z pořádajícího gymnázia 

Bučovice byl na 35. místě Roman 

Zavadil. Kompletní výsledky jsou 

na www.gymbuc.cz.

VE VIETNAMU VYROSTE 
CENTRUM ASIJSKÉHO ŠACHU
Ve Vietnamu bude stát šachové tré-

ninkové centrum, v němž budou 

moci trénovat mladí šachisté z celé-

ho asijského regionu. Centrum by 

podle dohody mezi místními rad-

ními a FIDE mělo stát v provincii 

Ba Ria-Vung Tau na jihu země. 

Vedle klasického šachu se v centru 

budou vyučovat ještě šachy čínské  

a japonské, známé pod názvem 

Shogi. Základní kamen stavby by 

měl v říjnu letošního roku položit 

prezident FIDE Kirsan Iljumžinov.

PŘEBOR ČR DO 8 LET
Přeborníky České republiky v nej-

mladší kategorii do osmi let se po 

dvoudenních bojích v Mostě stali 

Daniel Kadlec z domácího oddílu 

Šachový klub Most a Blanka Bru-

nová z Plané. Vítěz chlapecké části 

turnaje získal v devítikolovém zápo-

lení osm bodů a nejlepší české dívce 

patřilo v konečném účtování bodů 

pět. Turnaj proběhl za účasti více 

než sedmdesáti mladých šachistů ze 

tří zemí. Další přebornické medaile 

patří Matěji Půlpánovi z TJ ŠO DDM 

Chrudim a Františku Mrkusovi ze 

Starého Města. Mezi dívkami se ze 

stříbra radovala Aneta Wojanrová 

z TJ Lisa Praha a bronzovou medai-

li si domu do Frýdku-Místku veze 

Anna Nováková.

SEDLČANY 2008

Robert Petrák  
Robert Petrák 

(2043) z ŠK Pra-

ha-Smíchov se stal 

vítězem víken-

dového turnaje 

hraného za účasti 

jedenaosmdesáti 

šachistů v Sedlča-

nech. Získal v 9 kolech 7,5 bodu 

a o svém vítězství rozhodl v osmém 

kole, když porazil do té domy 

vedoucího nejvýše nasazeného hrá-

če turnaje FM Tomáše Vojtu (2334) 

ze Spartaku Vlašim. Porážkou 

s pozdějším vítězem klesl FM Voj-

ta na celkově druhou příčku. Třetí 

místo obsadil se sedmi body Jiří 

Gregor z ŠK Holdia Praha.

TURNAJ V OBCHODNÍM CENTRU

MEZI BUTIKEM A BRUSKOU
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Návštěva třináctého mistra světa 

na zámku Hluboká přinesla šachu 

mimořádnou mediální publicitu 

a pár desítkám lidí možnost setkat 

se s legendárním Kasparovem tvá-

ří v tvář. Jak jsme slíbili v minulém 

čísle Šachového týdeníku, k této 

události se vracíme zevrubnějším 

ohlédnutím.

Začněme partií s nejsilnějším sou-

peřem, se kterým se Garri Kasparov 

v jižních Čechách střetnul. Martin 

Vaculík, kterého dobře znají čtená-

ři Novoborského šachového webu, 

hrál při večerním rautu s velmist-

rem partii jeden na jednoho. Hráli 

bohužel bez hodin, což exmistru 

světa umožnilo přemýšlet mini-

málně dvakrát tolik času, než si 

s ohledem na diváky dovolil Mar-

tin Vaculík.

GARRI KASPAROV—
—MARTIN VACULÍK
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 Jf6 4.Sxc4 

e6 5.Jf3 c5 6.0-0 a6 7.dxc5 Dxd1 

8.Vxd1 Sxc5 9.Jbd2 b5 10.Se2 

Sb7 11.a4 bxa4 12.Vxa4 0-0 

13.Jb3 Jbd7 14.Je5 Sd5 Kasparov 

si „gentlemansky“ vybral bílé fi gu-

ry, Vaculík si vybral přijatý dám-

ský gambit. Na rozdíl od exmistra 

světa hrál svižně a i přihlížející vel-

mistr Jan Smejkal ocenil, že „ten 

mladík to hraje pohotově“.

15.Jxd7 Jxd7 16.Sc4 Jb6 17.Sxd5 

Jxa4 18.Sxa8 Vxa8 19.Jxc5 Jxc5 

20.b4 Jb7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+n+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy
21.Sb2 Tady někde se většina při-

hlížejících již stále více otáčela ke 

stolům plným jídla a očekávala, že 

Kasparov nabídne Vaculíkovi remí-

zu. Jenže Kasparov si stejně jako 

v simultánce potřeboval dokázat, 

že umí hrát šachy a všechny partie 

vyhraje…

21…Kf8 22.g4 f6 23.Vd7 Jd8 24.g5 

e5 25.f4 Jf7 26.h4 exf4 27.gxf6 gxf6 

28.exf4 Kg7 29.Vc7 Vd8 30.Sc3 h5 

31.Kf2 Kg6 32.f5+ Kg7 33.Ke3 Vd6 

34.Sd4 Kg8 35.Ke4 Jh6 36.Se3 Jg4 

37.Sc5 Vd1 38.Va7 Ve1+ 39.Kd5 

Ve5+ 40.Kd6 Jh6 41.Vxa6 Jxf5+ 

42.Kd7 Kf7 43.Va7 Kg6 44.Vc7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tRK+-+-'
6-+-+-zpk+&
5+-vL-trn+p%
4-zP-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

KASPAROV V ČECHÁCH

TVÁŘÍ V TVÁŘ EXMISTRU SVĚTA

Zprava: Petr Budinský (prorektor Vysoké školy fi nančně-správní), Jiří Navrátil (hlavní právník Ahold ČR), Pavel Matocha (předseda Pražské 
šachové společnosti), Alexandr Klinkan, Stanislav Kůra (manažer Telefonica O2 ČR)

foto: David Moc

foto: David Moc
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„V této pozici jsem pro svého jezdce 

neviděl žádnou cestu k zabránění 

postupu b-pěšce. Proto se stalo 44…

Jxh4? s cílem za b-pěšce obětovat 

věž a dostat se se svým h-pěšcem co 

možná nejdál. Ten byl ale zastaven 

na 3. řadě, a proto bílý vyhrál. Daleko 

obtížnější situaci by však Kasparov 

měl po správném 44…Jd4! Zde by 

musel zahrát 45.Sd6, postup b-pěš-

ce je dočasně zastaven a do výhry 

ještě velmi daleko. Klíčové je, že za 

bílé nelze 45.Sxd4 Vd5+ 46.Kc8 Vxd4 

47.b5 Vxh4 48.b6 Vb4 a černý díky 

úprku svého h-pěšce remizuje,“ na-

psal Vaculík na Novoborském webu.

45.b5 Ve1 46.b6 Vb1 47.b7 Jf3 48.Sa7 

h4 49.b8D Vxb8 50.Sxb8 h3

51.Vc8 Kg5 52.Vh8 Kg4 53.Ke6 f5 

54.Vg8+ 1-0

Posuneme se časem ještě dále 

nazpátek, ke Kasparovově simultán-

ní produkci. O nedostatku jeho soci-

ální inteligence jsem se zmiňoval již 

minule, dnes tedy spíše o dostatku 

jeho šachové inteligence.

Půldruhé hodiny po rozhovoru, 

který jsem s ním dělal pro týdeník 

EURO (viz EURO 15/2008), jsem 

usedl proti Kasparovovi v simul-

tánce. Vyhrál hezky. Skoro by se 

dva momenty z partie daly použít 

do učebnice taktiky…

GARRI KASPAROV—PAVEL MATOCHA
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

Jf6 5.d3 Sc5 Kasparov se zamyslel 

na několik minut.

6.Sxc6 dxc6 7.Se3 Sxe3 8.fxe3 

De7 Kasparov přemýšlel déle než 

pět minut.

9.0–0 Sg4 10.h3 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+pzp-wqpzpp'
6p+p+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+l+$
3+-+PzPN+P#
2PzPP+-+P+"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

10…Sd7? Příliš optimistický tah 

spojený s ideou následujícího 

11…g5, jak se i stalo. Měl jsem 

hrát 10…Sxf3 11.Dxf3 Db4=, nebo 

i 10…Sh5 a pozice by byla rovná.

11.Jbd2 g5 12.Jc4 Představoval 

jsem si to takto: 12.Jxg5 Vg8 13.h4 

h6 14.Jgf3 0–0–0 a dále Sh3, zdvo-

jit věže na g sloupci, vyhnat koně 

z f3, lupnout mu dámou na h4 

a pak mu říct to slastné slovo mat 

:-). No nic, tak příště.

12…g4 13.Jfxe5 0–0–0 14.Jxd7 

Vxd7 15.e5 Jd5 16.Dxg4 b5 

XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7+-zprwqp+p'
6p+p+-+-+&
5+p+nzP-+-%
4-+N+-+Q+$
3+-+PzP-+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17.Vxf7 Krásné kombinační řešení 

již vyhrané pozice.

17…h5 Nemohl jsem samozřejmě 

brát věž, protože by přišlo 18.e6 

a partie by okamžitě končila.

18.e6 Jenže e6 stejně přišlo…

18…Vdd8 19.Df5 Vhf8 20.Je5 Jxe3 

21.De4 Dc5 22.d4 Vxd4 23.Dxd4 

Dxd4 Chvíli jsem si myslel, že jsem 

z nejhoršího venku, těšil jsem se, 

jak mu dám odtažný šach, a pře-

mýšlel jsem, kam koněm odskočit. 

Jenže jsem neviděl jednoduchou 

kombinaci…

24.Vxf8+ Kb7 25.Vb8+ A proti vid-

lím 26.Jxc6 není obrany ani léku. 

1-0

Zajímavou partii sehrál s Kaspa-

rovem prezident Šachového sva-

zu a předseda Úřadu pro ochra-

nu osobních údajů Igor Němec. 

Poznámky k ní přičinil místopřed-

seda Šachového svazu Petr Herejk 

v plodné spolupráci s Fritzem 10 

a její rozhodující fragment zveřej-

nil na stránkách šachové federace 

www.chess.cz.

GARRI KASPAROV—IGOR NĚMEC
XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+lwqn+pvl-'
6pzp-zp-snp+&
5+-zpPzp-+-%
4P+P+PzP-zp$
3+-sN-+-+P#
2-zP-wQLvLPsN"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Igor Němec pokračoval 19…exf4 

a po 20.Dxf4 logicky, ale chybně 

20…Sh6? Unikla mu totiž zají-

mavá možnost 20…Jh5!, po které 

by byl bílý nucen stáhnout dámu 

21.Dd2 a po 21…Jg3 by černý stál 

velmi dobře. Nelze totiž vzít pěš-

ce 21.Dxh4, protože by po 21…Sf6 

22.Dg4 Je5 přišel o dámu. 

V partii se stalo 21.Dxh4 Sxc1 

22.Dxh8+ Ke7 23.Dh4 Sxb2 čer-

ný teď nevyužil poslední šanci 

23…g5 (i když objektivně čer-

ný nemá za obětovaného pěš-

ce dostatečnou kompenzaci). 

24.Se1! a tahem 24…Dd8 umož-

nil Kasparovovi svižný úder: 

25.e5!

XABCDEFGHY
8-tr-wq-+-+(
7+l+nmkp+-'
6pzp-zp-snp+&
5+-zpPzP-+-%
4P+P+-+-wQ$
3+-sN-+-+P#
2-vl-+L+PsN"
1+-+-vLRmK-!
xabcdefghy

černý se vzdal – ztrácí fi guru. 

Pokud by se ji totiž pokoušel 

zachránit 25….dxe5 26.Je4 Dh8 

27.d6+ Ke6, dostal by po 28.Sg4+ 

Jxg4 29.De7 mat. 

1-0

Pavel Matocha
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Doslovný překlad originálu by 

zněl „Šachy jako model života“, 

v českém vydání se z toho stalo 

vtipnější „Jak život napodobu-

je šachy“, což evokuje zábavnou 

představu, že šachy nejsou obra-

zem světa, ale naopak nějakou 

primární metafyzickou skuteč-

ností, z níž se vše ostatní odvo-

zuje. Bývalý mistr světa tak třeba 

přichází s představou, že herní 

styl nejlepších hráčů nějak odpo-

vídá duchu doby, jinak se hrálo 

v období romantismu a jinak ve 

20. století. Analogie odvozené 

z vlastních šachových zkušeností 

jsou jádrem textu.

Kasparov o šachách píše v této 

knize přístupným jazykem, popis 

průběhu partií zde slouží spíše pro 

ilustraci. Text by měl být tedy sro-

zumitelný i těm, kdo šachy nehra-

jí – žádné diagramy či notace, vše 

se popisuje slovně. Naopak z hle-

diska čtenáře, který šachy hra-

je, v českém vydání trochu ruší 

nepřesnosti v šachové termino-

logii – rapidu se říká rychlý šach 

a občas se zaměňuje s bleskovým, 

turnaj kandidátů se změnil turnaj 

uchazečů či vyzyvatelů, matou-

cím způsobem se používá termín 

„kvalita“ či „koncovka“ atd. Není 

to ale žádná katastrofa, v popu-

lárních textech o šachách bývá 

terminologie mnohem děsivější 

(viz třeba recenze knihy Šachový 

Turek v ŠT 35/2007).

Co se týče vlastního obsahu, Kas-

parov psát umí; jeho stylu by snad 

šlo vytknout jen to, že sebevědo-

mí z textu občas přímo přetéká, 

nicméně bývalý mistr světa na ně 

má jistě nárok. Ostatně uvádí, že 

nic není tak škodlivé jako pod-

ceňování vlastních schopností, 

„negativní fi xace“. Širších sou-

vislostí šachové hry dokáže snést 

požehnaně. Zamýšlí se třeba nad 

tím, zda nejlepší světoví hráči 

mají fenomenální paměť (nema-

jí), zda jsou i jinak geniální (ne-

jsou), zda existuje nějaký šacho-

vý gen (nenašel se). Schopnost 

hrát dobře šachy nakonec vychází 

jako něco téměř neuchopitelného, 

co příliš nekoresponduje s ničím 

dalším, výborný šachista může 

obdobně jako výborný matema-

tik či hudební skladatel být stejně 

dobře lev salónů jako podivínský 

blázen.

I když kniha není primárně určena 

šachistům, i ti zde najdou zajíma-

vé postřehy „z oboru“. Kasparov 

třeba kriticky hodnotí komentáře 

k partiím z předpočítačové éry 

(podrobněji se tomuto tématu 

věnuje v knize Moji velcí před-

chůdci). V glosách „vzorových“ 

partií bývají často vážné chyby; 

Kasparovovi se mimochodem 

zdá, že samotní hráči často rozu-

měli dění na šachovnici více než 

komentátoři. Jak se tedy ukazuje, 

dostatek času a nadhled nemusí 

znamenat, že do pozice pronikne-

me hlouběji, než když jsme v boji 

přímo osobně angažováni. Jindy 

bývalý mistr světa zase popisu-

je okamžik, kdy před posledním 

kolem vedl o půl bodu. V posled-

ní partii turnaje (mimochodem 

proti velmistru Movsesjanovi) 

se pak skoro nedokázal soustře-

dit a stále sledoval vývoj u svých 

dvou pronásledovatelů. Vlastně 

se mu ulevilo, když zjistil, že krá-

čejí k vítězství, protože v tu chvíli 

pochopil, že pokud chce získat 

samostatné první místo, není 

místo pro taktizování, ale prostě 

musí vyhrát – což se mu nakonec 

povedlo. Vyvozuje z toho obecné 

poučení: Často věnujeme tolik 

pozornosti chování svých konku-

rentů, že ztratíme ze zřetele to, 

co bychom měli dělat sami. Jin-

dy zase ukazuje důležitost neu-

stálého „ořezávání“. V propočtu 

nepřeberného množství možností 

se můžeme snadno utopit, pokud 

se chceme efektivně rozhodovat, 

důležité je také vědět, kdy s ana-

lýzou přestat. Mimošachové pou-

čení je zjevné.

Takovéhle úvahy jsou typické pro 

celou knihu. Autor se pokouší 

nějak určit, jakou roli v šachisto-

vě přemýšlení hraje technika, kde 

se uplatní propočet/analýza a kde 

KNIHA GARRI KASPAROVA

MISTR SVĚTA UMÍ PSÁT A MÁ ŠIROKÝ ROZHLED
pokračování ze strany 1

G. Kasparov je dnes vnímán už spíše jako politik než geniální šachista. Jeho názory na situaci 
v Rusku si během jeho návštěvy v ČR vyslechl i Václav Klaus. Šachy spolu nehráli.

foto: Martin Pinkas
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fantazie, co je to vlastně intui-

ce. Mnohé vyjasňuje na vývoji 

šachových programů až k jejich 

současné dominanci. Na základě 

fungování šachů pak nabízí jaké-

hosi psychologického průvodce 

vlastní osobou. Radí, jak odhalit 

vlastní slabé a silné stránky, jak 

na sobě pracovat, jak správně 

vyhmátnout, co je v daný okamžik 

klíčové. Ať už jsou šachy spor-

tem, hrou, uměním nebo vědou, 

z Kasparovovy knihy vycházejí 

v souladu s přesvědčením druhé-

ho mistra světa Emanuela Laskera 

především jako boj – se soupeřem 

i se sebou samým. Podobně má 

fungovat svět podnikání či politi-

ky. Kasparov po skončení šacho-

vé kariéry píše třeba do Wall 

Street Journal, hojně přednáší po 

celém světě; simultánky jsou spí-

še takovou třešničkou na dortu. 

Stejně tak i jeho kniha je trochu 

manažerskou publikací a trochu 

psychologickou příručkou.

Zůstává ale otázka, zda lze šacho-

vé zkušenosti opravdu tak úspěš-

ně přenést do jiných oborů – ať tak 

či onak. Třeba Kasparovovy poli-

tické aktivity se alespoň zatím za 

úspěšné považovat nedají a mis-

tr světa sám přiznává i fi nanční 

ztráty, které utrpěl při investicích 

do internetových fi rem. U Kaspa-

rova jako politika by člověk stále 

čekal, kdy vytáhne karty schova-

né v rukávu, jaká že bude pointa, 

kdy se uplatní jeho fenomenální 

propočet, a ono zatím kde nic, tu 

nic…

Nicméně Kasparovova kniha je 

především příjemné čtení. Autor 

zde ukázal široký rozhled a dává 

do souvislosti informace z celé 

řady oborů, takže po historii letec-

kého průmyslu přijde exkurz do 

podnikání Microsoftu a k inter-

netovým prohlížečům, od IBM, 

kapesních počítačů a mobilních 

telefonů se lehce dostane k fun-

gování burzy nebo ke svému oblí-

benci Winstonu Churchillovi.

Kasparov, Garri: Jak život napodo-

buje šachy. Překlad Libor Dvořák,

Argo a Dokořán, Praha 2008, 

300 stran, 349 Kč.

Pavel Houser

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

DOPISY ČTENÁŘŮ

FLOHROVI NEVADILO NIC
Jsem od začátku vydávání vašeho týdeníku jeho odběratelem a čtená-

řem. Zejména mě zajímá historie, která je dobře popisována. Škoda, 

měly by tam být i méně významné turnaje, které pořádají regionální 

kluby, které nemají zvučná jména. Váš časopis je totiž týdeník a je 

tedy každý týden aktuální!

Váš článek o Kasparovovi na Hluboké mě zarazil. Chování Kasparova 

nevidím jako slušné a morální! Jak výše honoráře, tak jeho chování 

k soupeřům! Sám jsem na Praze 5 kdysi organizoval za Závodní klub 

Motorlet 6 simultánek s velmistrem Salo Flohrem, které byly velmi dob-

ře obsazeny a bohatě navštíveny – hrálo cca 40 šachistů (nikoliv jen 

26) a Flohrovi jsme za simultánku i přednášku (on nezapomněl česky) 

platili 500 Kč, nakonec mám i v knížce Jana Kalendovského o Flohrovi 

4 fotografi e. Flohrovi nevadilo NIC. Třeba špatné prostředí v nevyto-

peném sále, počet účastníků, jejich výkonnost a vždy s nimi prohodil 

nějaké to slovo. Jen na jedno byl alergický, když mu někdo po jeho 

odchodu na šachovnici změnil pozici! To byl ale podvod a na to byl 

„děda“ (dnes jsem starší než tehdy on) moc háklivý! On byl pro fair 

play! Nechci srovnávat fi nanční nároky tehdy a dnes, ale to, co jsem si 

přečetl o Kasparovovi, mně žádné sympatie k němu nepřidalo.

Rudolf Kaiser
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Vítězem třetího ročníku otevře-

ného turnaje Kalkata Open hra-

ného v Indii od 24. března do 

2. dubna se stal velmistr Viktor 

Láznička. Silného desetikolové-

ho openu se účastnilo 144 šachis-

tů a po závěrečném kole měl náš 

velmistr stejný počet bodů jako 

domácí hráč a bývalý člen klubu 

2700+ Krišnan Šašikiran. Pomoc-

né hodnocení pak přisoudilo 

první místo pardubickému vel-

mistrovi.

Viktoru Lázničkovi se v poslední 

době příliš nedařilo a důsledkem 

toho byl i jeho pokles na domácí 

listině ELO, kde mu v současnosti 

patří až pátá příčka. Příliš optimis-

mu v sobě náš reprezentant neměl 

ani při odletu do indické Kalka-

ty. „Od turnaje v Kalkatě jsem po 

bídných výsledcích v uplynulých 

měsících nemohl příliš očeká-

vat,“ svěřil se Šachovému týdení-

ku pozdější vítěz. „Chtěl jsem na 

vše zapomenout a konečně začít 

hrát šachy. Na tiskové konferenci 

jsem sice říkal, že budu spokojen 

s umístěním do 3. místa, ale to bylo 

spíš zbožné přání, než že bych to 

pokládal za reálnou možnost…“ 

Turnaj se ale pro našeho šachistu 

hned od začátku vyvíjel velice dob-

ře. V prvních čtyřech kolech se mu 

podařilo porazit všechny papírově 

slabší soupeře a až v pátém kole 

ztratil první půlku v partii s vel-

mistrem Nguenem Anh Dungem. 

„Tato remíza mi trochu vzala dech, 

jelikož kdybych vyhrál, tak jsem 

byl v čele s výrazným náskokem. 

Naopak při remíze mě dohnali mí 

největší konkurenti,“ uvedl Viktor 

Láznička. Následovaly dva vyrov-

nané remízové souboje s domá-

cími favority turnaje Krišnanem 

Šašikiranem a Chandou Sandipa-

nem. Právě s prvně jmenovaným 

se náš šachista posléze dělil o prv-

ní příčku. „Bylo jasné, že kdo z nás 

udělá víc bodů, vyhraje,“ říká GM 

Láznička a ohledně závěru turnaje 

dodává: „Další kolo jsem přehrál 

lehce zdravotně indisponovaného 

velmistra Davida, pak porazil vel-

mistryni Koneruovou a na závěr, 

když už jsem se smiřoval s dru-

hým místem, se mi soupeř složil 

doslova před nosem. Šašikirian, 

který rovněž nasbíral stejný počet 

bodů jako já, doplatil na svůj bíd-

ný start. Jeho průměrné ELO tak 

bylo výrazně nižší než mé a to 

také nakonec rozhodlo o prvním 

místě.“

Pro čtenáře Šachového týdeníku 

velmistr Láznička okomentoval partii 

posledního kola proti juniorskému 

mistru světa, Egypťanu Ahmedu 

Adlymu.

AHMED ADLY—VIKTOR LÁZNIČKA
Rétiho zahájení [A12]

Kalkata Open 2008

Komentuje GM Viktor Láznička

Partie posledního kola měla roz-

hodnout o celkovém umístění. Do 

této doby jsem sdílel první místo 

s domácím velmistrem  Šašikiria-

nem, a protože Šašikiran hrál bílý-

mi s výrazně slabším soupeřem, 

bylo jasné, že jedině výhra mi 

při lepším pomocném hodnocení 

umožní udržet si první místo.

1.Jf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Jf6 4.Sb2 

Sf5 5.g3 e6 6.Sg2 Se7 7.0–0 0–0 

8.d3 h6 9.Jbd2 Jbd7 10.Dc2 a5 

11.a3 Sh7

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+nvlpzpl'
6-+p+psn-zp&
5zp-+p+-+-%
4-+P+-+-+$
3zPP+P+NzP-#
2-vLQsNPzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
12.Vac1 Teorie doporučuje Sc3 

s pozdějším b3-b4, které vede 

k dlouhému pozičnímu boji.

12…Vc8 Jinou možností je tah 

12…Db6, ale chtěl jsem si nechat 

v zásobě možnost b7-b5.

13.Db1 Db6 14.Da1 Vfe8 15.Sc3 

Bílý nereaguje na mnou zamýš-

lený postup v centru. Lepší bylo 

vyměnit pár koní na e5 a pozdě-

ji se vrátit k postupu „b“ pěšce: 

15.Je5 Jxe5 16.Sxe5 Ved8 s nejas-

nou hrou. Profylakticky tah 15.Vc2 

stál jistě také za zvážení, protože 

jím bílý klade černému překážky 

v provedení jeho plánu. Na 15…

Sd6 pak přijde16.Vfc1 s nejasnou 

hrou.

15…Sd6 16.b4 Bílý nevymyslel 

nic lepšího než zjednodušit pozi-

ci a doufat ve smírné vyústění. 

16.Je5 Sxe5 17.Sxe5 Jxe5 18.Dxe5 

c5 je pro černého pohodlná pozice 

a 16.d4 se z pochopitelných důvo-

du hrát příliš nechce.

KALKATA OPEN 2008

LÁZNIČKA PROLOMIL SMŮLU A VYHRÁL SILNÝ TURNAJ

Konečné pořadí
1. Láznička, Viktor (2595) 8,5

2. Šašikiran, Krišnan (2677) 8,5

3. Safi n, Šukhrat (2493) 7,5

4. Sandipan, Chanda (2593) 7

5. Rahman, Ziaur (2492) 7

6. Koneruová, Humpy (2612) 7

7. Nolte, Ronaldo (2412) 7

8. David, Alberto (2557) 7

9. Arun, Prasad (2423) 7

10. Ashwin, Jayaram (2478) 7

celkem 144 účastníků

GM Viktor Láznička
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16…axb4 17.axb4 Sxb4 18.Sxb4 

Dxb4 19.Vb1 Dd6 20.Vxb7 e5 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+R+n+pzpl'
6-+pwq-sn-zp&
5+-+pzp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+P+NzP-#
2-+-sNPzPLzP"
1wQ-+-+RmK-!
xabcdefghy
21.Va7?! Můj soupeř nebyl ve for-

mě a nečišelo z něj jeho obvyklé 

sebevědomí. Lepší bylo 21.cxd5 

cxd5 22.Vd1, po tomto profylaktic-

kém tahu by bílý vyřešil své pro-

blémy a dosáhl by na remízu.

21…e4 22.dxe4  Tah jako 22.Je1 se 

samozřejmě nechce hrát.

22…dxe4 23.Dd4  Pozice vznikají-

cí po 23.Jd4 c5 24.J4b3 e3 25.fxe3 

Vxe3 také nebyla zrovna snem 

bílého.

23…Ve6 Po tomto tahu je i přes jis-

tá technická úskalí partie rozhod-

nuta. Můj původní nápad 23…Db4 

vede také k výhodě, ale přece jen 

kvalita je kvalita. Po 24.Vb1 De7 

stojí černý pochopitelně lépe.

24.c5 Db8 25.Vxd7 Jxd7 26.Sh3 

Jf8 27.Jh4 Vd8 28.De3 Ve5 29.Jc4 

Ved5 30.Jb6 Vg5 31.f4 exf3 32.Jxf3 

Ve8 33.Dd4 Vg6 34.Va1 Usnadňu-

je úlohu černého.Těžko bílému 

radit, jeho pozice je špatná, ale jis-

tě mohl klást mnohem tužší odpor. 

34.Jh4 Ve4–+

XABCDEFGHY
8-wq-+rsnk+(
7+-+-+pzpl'
6-sNp+-+rzp&
5+-zP-+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+-+-+NzPL#
2-+-+P+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
34…Vxg3+ 35.hxg3 Dxg3+ 36.Sg2 

Vxe2 37.Jh4 g5 37…Se4 38.Kf1 

Vxg2 39.Jxg2 Dxg2+ 40.Ke1 je také 

vyhrané, avšak pokračování v par-

tii je přímočařejší. 

38.Jd7 Jxd7 39.Va8+ Jf8 40.Vxf8+ 

Kxf8 41.Dh8+ Ke7 0–1

Na své cestě v Indii si český repre-

zentant nemohl nevšimnout velké 

popularity a společenského uznání, 

které se královské hře v asijské vel-

moci dostává. „Šachy jsou v Indii, co 

se týče popularity, v závěsu hned za 

kriketem a fotbalem. V Indii je snad 

nejvíc šachistů na světě. Obrovský 

a neutuchající zájem mezi dětmi je 

vyvoláván kvalitní koncepční prací 

indických šachových propagátorů 

a činovníků, která v poslední době 

produkuje mnoho nadějných hrá-

čů,“ říká Viktor Láznička. Postavení 

šachu ve společnosti pak také odpo-

vídá péče, kterou indický šachový 

svaz svým reprezentantům posky-

tuje: „O své reprezentanty se Indic-

ký šachový svaz stará velice důstoj-

ně. Každý elitní hráč má uzavřenou 

smlouvu s nějakou velkou společ-

ností, která jej fi nancuje a zabezpe-

čuje. Tím pádem také plně umožňu-

je rozvinout talent domácích hráčů.“ 

Vítězství na turnaji v Kalkatě je pro 

V. Lázničku jistě velice důležité 

a může mu pomoci nabýt sebevě-

domí před nadcházejícími turnaji. 

„Kromě závěru ligových soutěží se 

již pomalinku začnu připravovat na 

blížící se mistrovství Evropy, které 

se bude konat v bulharském Plovdi-

vu,“ uzavírá pardubický velmistr.

Václav Pech

GM Ahmed Adly

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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Světovou jedničkou je opět sou-

časný mistr světa Ind Viši Anand. 

V nové ratingové listině FIDE plat-

né od 1. dubna 2008 dokázal indic-

ký šachista ke svému předchozí-

mu ratingu ještě čtyři body přidat 

a jeho současný rating má hodnotu 

2803. Druhé a třetí místo patří vel-

mistrům z Ruska. Vladimir Kram-

nik (2788) si o několik bodů pohor-

šil, ztrácí na indického velmistra 

patnáct bodů a z dělení prvního 

místa klesl na samostatnou dru-

hou příčku. „Kramnik mívá často 

problém s tím, aby na vrcholném 

turnaji vyhrál více partií,“ říká vel-

mistr Alex Baburin. „Když se o to 

potom pokusí, často to dopadne 

tak, jak v partiích proti Topalovovi 

a Carlsenovi ve Wijk aan Zee.“

Z bronzové pozice musel po nepře-

svědčivém výkonu ve Wijku ustou-

pit Veselin Topalov (2767), a přene-

chat tak medailovou pozici dalšímu 

Rusovi, Alexendru Morozevičovi 

(2774). Ruský šachový romantik 

těžil zejména ze svého skvělého 

výkonu na prosincovém superfi ná-

le přeboru Ruska. Výsledkem bylo 

první místo a performance 2821. 

Pro Morozeviče to byl tím větší 

úspěch, že přestože často poráží 

hráče s ratingem vysoko přes 

2700 bodů, ještě nikdy předtím 

žádný „superturnaj“ nevyhrál.

Skokanem čtvrtletí je ale beze-

sporu, alespoň pokud mluvíme 

o absolutní světové špičce, Nor 

Magnus Carlsen. Skvělé výkony 

na dvou prvních superturnajích 

letošního roku jej katapultovaly ze 

třinácté příčky žebříčku na místo 

páté s celkovým přírůstkem třiceti 

dvou bodů oproti lednové listině. 

Citelně výše se také za první čtvrt-

letí roku 2008 probojoval Armén 

Levon Aronjan. Vystoupení ve Wij-

ku a v Linares mu přinesly skok 

NOVÉ ELO FIDE

ANAND OPĚT V ČELE, DOSTAL SE PŘES HRANICI 2800
Rating list FIDE 

platný od 1. dubna 2008

Muži
1. Anand, Viši IND (2803)

2. Kramnik, Vladimir RUS (2788)

3. Morozevič, Alexander RUS (2774)

4. Topalov, Veselin BUL (2767)

5. Carlsen, Magnus NOR (2765)

6. Aronjan, Levon ARM (2763)

7. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2752)

8. Radžabov, Tejmur AZE (2751)

9. Svidler, Peter RUS (2746)

10. Lékó, Peter HUN (2741)

11. Ivančuk, Vasilij UKR (2740)

12. Širov, Alexej ESP (2740)

13. Karjakin, Sergej UKR (2732)

14. Adams, Michael ENG (2729)

15. Kamsky, Gata USA (2726)

16. Gelfand, Boris ISR (2723)

17. Ponomarjov, Ruslan UKR (2719)

18. Griščuk, Alexander RUS (2716)

19. Jakovenko, Dmitrij RUS (2711)

20. Alexejev, Jevgenij RUS (2711)

21. Polgárová, Judit HUN (2709)

22. Bu, Xiangzhi CHN (2708)

23. Bacrot, Etienne FRA (2705)

24. Ni, Hua CHN (2703)

25. Movsesjan, Sergej SVK (2695)

50. Navara, David CZE (2672)

Ženy
1. Polgárová, Judit HUN (2709)

2. Koneruová, Humpy IND (2603)

3. Xie, Jun CHN (2574)

4. Hou, Yifan CHN (2549)

5. Cramlingová, Pia SWE (2539)

6. Stefanovová, Antoaneta BUL (2538)

7. Zhao, Xue CHN (2524)

8. Kostenjuková, Alexandra RUS (2523)

9. Sebagová, Marie FRA (2521)

10. Zhu, Chen QAT (2521)

Česká republika
1. Navara, David (2672)

2. Hráček, Zbyněk (2613)

3. Babula, Vlastimil (2605)

4. Štoček, Jiří (2584)

5. Láznička, Viktor (2578)

6. Polák, Tomáš (2553)

7. Votava, Jan (2546)

8. Hába, Petr (2544)

9. Oral, Tomáš (2541)

10. Cvek, Robert (2538)

79. Jacková, Jana (2345)

80. Němcová, Kateřina (2344)

Světovému žebříčku opět vévodí mistr světa 
Viši Anand

...a z českých šachistů se v listě ELO nejvýše 
nachází GM David Navara

...mezi ženami vede GM Judit Polgárová
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o dvacet čtyři bodů a z lednového 

desátého místa se posunul o čtyři 

příčky výše.

Naopak největšímu propadu museli 

čelit velmistři Peter Svidler (2746), 

odepsavší v prvním kvartálu roku 

2008 sedmnáct bodů, Alexej Širov 

(2740) ztratil bodů patnáct a Boris 

Gelfand, který je od dubna chud-

ší o čtrnáct ratingových bodíků. 

Z první desítky také těsně vypadl 

Ukrajinec Vasilij Ivančuk (2740).

Ani tentokrát si FIDE neodpustila 

snad již tradiční zaváhání, když 

na novou listinu vůbec nezařa-

dila Maďarku Juditu Polgárovou. 

„Je to jasný důkaz elektronické-

ho šovinismu,“ napsal ve svém 

komentáři pro deník Chessto-

day velmistr Baburin. Polgárová 

v aktualizovaném světovém žeb-

říčku po jeho zveřejnění chyběla, 

i když na ženské listině se svým 

ratingem 2709 fi gurovala na první 

příčce. Tradičný brzká korekce ze 

strany FIDE zařadila nejlepší svě-

tovou šachistku zpět mezi „živé“ 

na dvacátou první příčku světové-

ho žebříčku.

Elitní „Klub 2700+“ má od dubna 

dvacet čtyři členů. Poprvé v histo-

rii se do něj propracovali hned dva 

Číňané. Překvapením je to zejmé-

na u druhého z nich. Velmistr Ni 

Hua si polepšil o plných dvacet tři 

bodů a s ratingem 2703 celou elit-

ní skupinu uzavírá.

Těsně před branami této skupiny 

skončil slovenský reprezentant vel-

mistr Sergej Movsesjan (2695). Vyni-

kající výsledek v Wijku mu přinesl 

postup o osmnáct bodů a dvacátou 

pátou příčku společně s Bulharem 

Ivanem Čeparinovem, Kubáncem 

Lenierem Dominguezem a Rusem 

Sergejem Rublevským. Mírně si 

pohoršil nejlepší domácí šachista, 

velmistr David  Navara (2672); nově 

je světovým hráčem číslo padesát.

Ženskému žebříčku vévodí Judit 

Polgárová následovaná Indkou 

Koneru Humpy a Číňankou Xie 

Jun. Nejlepším juniorem je Mag-

nus Carlsen. Šestnáctiletý italský 

junior Fabiano Caruana je s ratin-

gem 2620 bodů těsně za první svě-

tovou stovkou. Juniorkám vládne 

celkově čtvrtá žena světa Číňanka 

Hou Yifan (2549).

Domácí žebříček vede i po prvním 

čtvrtletí roku 2008 velmistr David 

Navara. Stabilní výkonnost prokazu-

je i „moravský velmistrovský duet“ 

ve složení Zbyněk Hráček a Vlasti-

mil Babula. Velmistru Babulovi se 

dokonce podařilo překročit hranici 

2600 bodů, a nahradil tak, alespoň 

co do počtu našich šestistovka-

řů, Viktora Lázničku, kterému se 

v uplynulém období příliš nedařilo 

a sklouzl v domácí listině až na pátou 

příčku. Čtvrté místo nyní patří Jiří-

mu Štočkovi a ani tomu do hranice 

2600 bodů příliš nechybí. Vyrovnala 

se situace mezi ženami, kde se na 

prozatím suverénní IM Janu Jacko-

vou dotáhla WIM Kateřina Němcová 

na rozdíl jediného bodu.

Václav Pech

Mistr Opo
Hledáme: fotografi e, dopisy, 

partiáře a další dokumenty, 

připomínající českého 

šachového mistra Karla 

Opočenského.

Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respektive 

možnost 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 

Vlastimil Hort, spisovatel Vítězslav Houška 

a velmistr Lubomír 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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Novými účastníky naší druhé 

nejvyšší soutěže družstev se sta-

ly celky TJ Pankrác B, ŠK ČSOB 

B, ŠK Joly Lysá nad Labem, Bydo 

Zakřany, Jakl Karviná a Slá-

via Kroměříž. Rozhodla o tom 

poslední kola šesti skupin dru-

hých lig. Další domácí ligové 

soutěže se ještě hrají.

SKUPINA A
Nejúspěšnějším celkem skupiny A 

se po tvrdých bojích s plzeňským 

Sokolem Letná a béčkem pražské-

ho Vyšehradu stala záloha pražské 

Pankráce, za jejímiž šachovnicemi 

usedlo v průběhu sezony všech 

čtrnáct hráčů klubové soupisky. 

Procentuálně nejúspěšnějším hrá-

čem celku s průměrným ratingem 

první osmičky 2188 bodů byl se 

třemi výhrami ve třech partiích 

Josef Nováček (2197) a osmde-

sátiprocentní zisk si na svůj účet 

připsal na druhé šachovnici hrají-

cí Michal Schula (2269). První tři 

celky tabulky získaly obrovský 

devítibodový náskok, což na dru-

hé straně ovlivnilo i boj o udržení, 

respektive o poslední sestupové 

místo. Černý petr nakonec zůstal 

dvanáctibodovému Sokolu Plzeň I. 

C, i když na čtvrtou příčku tabul-

ky ztrácel pouhé tři body! Plzeň 

zažívá šachově velice krušné 

časy. Sestupuje také B-tým Tábora 

a pražská Pragovka.

SKUPINA B
I skupina B se stala kořistí celku, 

jehož áčko již o soutěž výše úspěš-

ně hraje. Sestava TJ ČSOB se v prů-

běhu sezony příliš neměnila a vět-

šinu zápasů odehráli „bankéři“ 

s devíti hráči své soupisky. Jejich 

neúspěšnějším hráčem byl na šes-

té šachovnici Jan Pletánek (2221), 

který v osmi partiích získal šest 

a půl bodu. Sedmibodový náskok 

na stříbrný celek Bohemians byl 

v průběhu soutěže více než dosta-

tečný a ani třetí ŠK Ústí nad Labem 

nemohl bankovní celek nijak ohro-

zit. Se soutěží se museli rozloučit 

v Karlových Varech, Rakovníku 

a Sokolově.

SKUPINA C
Suverénem další ze skupin dru-

hých lig byl celek ŠK Joly Lysá 

nad Labem, v jehož řadách čtyři-

krát nastoupil i velmistr Jiří Lech-

týnský (2422). Ten také patřil 

se třemi a půl body ze čtyř partií 

k nejúspěšnějším hráčům svého 

klubu. Více jak padesátiprocent-

ního zisku však dosáhli prakticky 

všichni hráči týmu a procentuálně 

se nejlépe dařilo mezinárodnímu 

mistrovi Petru Špačkovi (2413) se 

sedmi body z devíti partií. Stříbr-

nou medaili získali hráči z Hradce 

Králové, když se sezona vydaři-

la zejména Radomíru Novákovi 

(2214) a Josefu Jirušemu (2153) 

– oba si na své konto připsali 

6,5 bodu z devíti partií. Třetí místo 

patří Zikudě Turnov, kde se z vyda-

řené sezony může těšit zejména 

Martin Vaculík (2260) s více než 

sedmdesátiprocentní úspěšností. 

Smutní budou nakonec v Kutné 

Hoře a Náchodě. Sestupuje také 

B-tým Lysé nad Labem.

SKUPINA D
Mimořádně silná sestava v čele 

s velmistrem Pavlem Blatným 

a vynikající docházky byly hlav-

ními trumfy dalšího z postupu-

jících do první ligy, celku Bydo 

Zakřany. Z jedenácti zápasů jich 

plných sedm odehráli v základní 

sestavě mající průměrný rating 

2310 a pouze v jediném zápasu 

odešli poraženi. Nejlepšího indi-

viduálního výsledku dosáhl FM 

David Holemář (2319) se ziskem 

7,5 bodu z deseti partií. Zbylé dvě 

příčky na stupních vítězů patří 

dvěma, snad i překvapivě vyrov-

naným celkům jednoho oddílu 

2222 Polabiny. Zde se zaskvěl 

v béčku Polabin hrající František 

Navrátil (2221), který v sedmi 

sehraných partiích povolil svým 

2. LIGA ČR

NEJPŘESVĚDČIVĚJI VYHRÁVALA SVOJI SKUPINU KARVINÁ

Konečné pořadí 

2. liga – skupina A
body vítězné 

partie

skóre

1. TJ Pankrác B 25 31 49

2. Sokol Plzeň Letná 24 38 51,5

3. Sokol Vyšehrad B 24 34 53

4. Sokol Tábor 15 30 42,5

5. ŠK Sokol Klatovy 15 29 46

6. Viktoria Žižkov 15 28 44

7. Sokol Platan Písek 15 25 42

8. QCC České Budě-

jovice 

15 25 42

9. ŠK ALVA Příbram 14 29 43,5

10. Sokol Plzeň I. C 12 26 42

11. Sokol Tábor B 7 23 35

12. TJ Praga Praha 4 18 37,5

Konečné pořadí 

2. liga – skupina B
body vítězné 

partie

skóre

1. ŠK ČSOB B 28 40 56,5

2. Bohemians Praha B 21 36 48,5

3. ŠK Ústí nad Labem 20 40 46,5

4. ŠK DA Praha 19 34 49

5. Marty Baník Most 17 27 42

6. TJ Bonex Teplice 16 39 48,5

7. TJ Sokol Praha-

Kobylisy

15 31 46,5

8. ŠK Sokol Vyšehrad C 14 28 44,5

9. TJ SSŽS Litvínov 13 35 44

10. ŠK Karlovy Vary 10 20 38,5

11. ŠK Rakovník 6 11 29

12. Baník Hexion 

Sokolov

4 17 34,5

Konečné pořadí 

2. liga – skupina C
body vítězné 

partie

skóre

1. ŠK Joly Lysá nad 

Labem

30 44 58,5

2. TJ Slavia Hradec 

Králové B

23 30 52

3. TJ Zikuda Turnov B 21 25 49

4. Sokol Mladá Bole-

slav

20 31 46

5. TJ Sklípek Spartak 

Vrchlabí

16 28 44,5

6. Sokol Kolín 15 25 45,5

7. TJ Neratovice 15 24 40,5

8. ŠK Rapid Pardubice 13 31 46

9. TJ Tourist Biomedica 

Říčany

13 25 41

10. TJ Stadion Kutná 

Hora

12 25 40,5

11. Sněžka TJ Náchod 6 16 34

12. ŠK Joly Lysá nad 

Labem

1 15 29,5
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soupeřům získat pouze jedinou 

půlku. Podobně úspěšně si v pola-

binském céčku vedl i Jiří Hostinský 

(2247), jenž vyhrál všechny čtyři 

odehrané partie. S ligovou přísluš-

ností se minimálně na rok loučí 

v Náměšti nad Oslavou, kde ani 

jednou nenastoupil jejich nejvýše 

nasazený hráč, v Poličce a smutek 

vládne i v Brně, kde i přes výbor-

ný výkon Petra Sedláčka (2020, 

8,5 z 11) sestupuje celek ŠK 64 

Brno.

SKUPINA E
Do první ligy se opět vrací celek 

z Kroměříže. Všichni kroměřížští 

slávisté zaznamenali nadprůměr-

né individuální výsledky a nikdo 

neskončil s úspěšností nižší než 

60 procent. Nejvíce se dařilo na 

šesté šachovnici Jindřichu Pavel-

kovi (2196). O stupínek níže nako-

nec skončilo béčko extraligového 

Zlína, které spoléhalo zejména na 

výkony Martina Šenkýře (2146) 

a Pavla Slováka (2040), a bronz 

patří dalším extraligovým záložní-

kům z Litovle. Divizní příslušnost 

si v příští sezoně zopakují v Husto-

pečích, Prostějově a Boršicích.  

SKUPINA F
Devítibodový náskok na druhého 

v pořadí, celek Beskydské šachové 

školy Frýdek-Místek, znamenal jas-

ný postup pro šachisty Jaklu Karvi-

ná. Ani v Karviné neskončil jediný 

šachista pod 50 procenty. Všech 

pět svých partiích vyhrál Radomír 

Gruštík (2224) a deset bodů z jede-

nácti partií si z letošního ligové-

ho ročníků odnáší Jaroslav Olšar 

(2286). Sečteno a podtrženo – jede-

náct zápasů a jedenáct vítězství, což 

je zároveň nejlepší výsledek v letoš-

ním ročníku všech skupin. Druhé 

místo patří frýdecko-místeckému 

béčku a bronz béčku ostravského 

Labortechu, kde zářil Karel Kleberc 

(2279), jenž zvítězil v šesti ze sed-

mi odehraných partiích. O patro 

níže se po letošní sezoně podívají 

v kdysi extraligové Opavě, v Šenově 

a sestupem bylo postiženo i béčko 

ostravského Mittalu.

 Václav Pech
Konečné pořadí 

2. liga – skupina D
body vítězné 

partie

skóre

1. Bydo Zakřany 30 41 58,5

2. 2222 ŠK Polabiny B 25 41 55,5

3. 2222 ŠK Polabiny C 20 35 52

4. ŠK Caissa Třebíč 18 32 47,5

5. Orel Ořechov 17 34 48,5

6. ŠK Vysoké Mýto 15 30 45

7. TJ Žďas Žďár nad 

Sázavou

15 20 40,5

8. ŠK Gordic Jihlava B 14 26 43,5

9. ŠK Duras BVK Králo-

vo Pole C

12 25 39

10. ŠK 64 Brno 12 18 38

11. TJ Štefanydes 

Polička

9 18 33

12. TJ Náměšť nad 

Oslavou

1 14 27

Konečné pořadí 

2. liga – skupina E
body vítězné 

partie

skóre

1. Slavia Kroměříž 31 47 62,5

2. ŠK Zlín B 27 38 54

3. Tatran Litovel B 20 35 51,5

4. ŠK Lokomotiva 

Brno B 

18 34 47,5

5. ŠK Staré Město C 17 31 45,5

6. ŠK Lokomotiva 

Brno C

13 29 43,5

7. A64 Proclient 

Grygov B

12 26 39

8. AŠK DA Olomouc 12 24 38

9. TJ Tatran Poštorná 11 24 38

10. ŠK HPM TEC Husto-

peče

11 21 35

11. SK Prostějov 9 25 41

12. SK Boršice 5 18 32,5

Konečné pořadí 

2. liga – skupina F
body vítězné 

partie

skóre

1. Jakl Karviná 33 51 66

2. BŠŠ Frýdek-Místek 24 37 51,5

3. Labortech Ostrava B 22 32 50

4. Baník Havířov 19 28 49

5. TJ Mořkov 18 29 43,5

6. SK Slavia Orlová B 17 30 42,5

7. Sokol Dobrá 16 31 43,5

8. Zbrojovka Vsetín 13 20 40

9. MKS Holešov 10 24 40

10. TJ Mittal Ostrava B 9 21 41

11. ŠK Šenov 5 19 32

12. Slezan Opava 4 14 29

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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12. 4. 1973
Třicet pět let oslaví jeden z nej-

lepší francouzských šachistů 

současnosti, juniorský mistr svě-

ta 1988 velmistr Joel Lautier. 

Lautier patří společně s Vasili-

jem Ivančukem a Petrem Svidle-

rem mezi tři hráče, kteří porazili 

všechny mistry světa všech kate-

gorií počínaje rokem 1975. V sou-

časnosti 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
Ve stejný den, jako Garri Kasparov, 

ale o 104 let dříve, se narodil Viktor 

Tietz, šachový organizátor 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 polského 

města Grodzisk Mazowieczky ležící-

ho poblíž Varšavy. Velmistr Najdorf 

patřil v padesátých a šedesátých 

letech k nejsilnějším šachistům svě-

ta – a to i přesto, že nebyl šachovým 

profesionálem. Účastnil se dvou tur-

najů 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. Uzavře-

ný turnaj v rapid šachu za účasti 

Veselina Topalova, Alexeje Širova, 

Judity Polgárové a Valleja Ponse.

19. 4. 2008
Teplice, 5. ročník šachového turna-

je 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 švýcarským systé-

mem, 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

http://www.caissachessbooks.com 

19. 4. 2008
Den narození hned dvou skvělých 

šachistek a zároveň mistryň světa 

v šachu. Narozeniny oslaví první 

držitelky mužského velmistrov-

ského titulu, šachová publicistka 

a propagátorka královské hry, vel-

mistryně Zsuzsa Polgárová a záro-

veň s ní i nedávná mistryně světa, 

Bulharka Antoaneta Stefanovová.

20. 4. 2008
Nečasovky Vyškov. 2. ročník tur-

naje v bleskovém šachu. Systém 

hry stanoví pořadatel dle počtu 

účastníků. 

Stanislav Vémola

tel.: 737 874 204

vemola@atlas.cz

20. 4. 1928
Před devadesáti lety se narodil mezi-

národní mistr Maxmilián Ujtelky, 

reprezentant Československa, účast-

ník třech šachových olympiád a slo-

venský přeborník z roku 1948.
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