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MANÍK MISTREM SLOVENSKA

Mikuláš Maník  
Velmistr Mikuláš 

Maník (2460) se 

stal o víkendu 

v Prievidzi mis-

trem Slovenska 

v rapid šachu. 

V devítikolovém 

dvoudenním tur-

naji hraném tempem 2 x 50 mi-

nut na partii s přídavkem 10 za 

každý tah získal reprezentant 

Kežmarku 7,5 bodu a díky lep-

šímu pomocnému hodnocení 

předstihl druhého FM Karla Mo-

túze (2340) z Dubnice nad Vá-

hom. Bronzovou medaili vybojo-

val mezi více než 150 účastníky 

další z velmistrů Tomáš Likav-

ský (2487) se 7 body.

KASPAROV: 
ŠACHY NEPOTŘEBUJÍ TALENT

Garri Kasparov  
Šachy jsou spor-

tem pro každého 

a rozhodně v nich 

nezáleží pouze na 

talentu. Takové 

bylo hlavní posel-

ství přednášky le-

gendárního mistra 

světa Garriho Kasparova, kterou 

přednesl minulý týdne v americ-

kém Nashvillu. „V šachu neexistují 

žádné zázraky,“ řekl ruský velmis-

tr svým posluchačům. 

Pokračování na straně 2
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NOVÉ RATINGY ELO

TOPALOV JE 
PŘED ANANDEM
Veselin Topalov dosáhl další mety 

– jeho aktuální ELO má hodnotu 

2812 bodů. Mezi ženami vede Ju-

dita Polgárová (2693). Novou ratin-

govou listinu vydala 1. dubna 2009 

Světová šachová federace (FIDE).

Veselin Topalov Judita Polgárová

Za vedoucím hráčem je tentokrát 

neobvykle velká mezera, když 

druhý v pořadí, úřadující mis-

tr světa Viši Anand (2783), má 

na svého nastávajícího soupeře 

v boji o svůj titul ztrátu pětadva-

ceti bodů. „Otázkou je ovšem další 

vývoj,“ říká ruský žurnalista Jurij 

Vasiljev při hodnocení výsledků 

právě vydané listiny. „Topalov 

bude svůj rating jen velice těžko 

zvyšovat, zatímco ostatní mají do-

cela dobré šance ke zlepšení.“

Velice důležité bude pořadí platné 

k 1. lednu nadcházejícího roku, 

protože dva hráči s nejvyšším ra-

tingem budou mít právo se účastnit 

nadcházejícího Turnaje kandidátů. 

Vzhledem k tomu, že vedoucí duo 

Topalov-Anand mají účast v kan-

didátských bojích stejně jistou, do 

boje o účast se zapojí hlavně šachis-

té na dalších příčkách listiny. 

Pokračování na straně 7

Dlouholetá trpělivost, sbírka stříbr-

ných a bronzových extraligových 

medailí, sedmnáct velmistrů marně 

se pokoušejících o vítězství v nejvyšší 

domácí soutěži družstev, to byl až do 

konce letošní sezony profi l celku ŠK 

Mahrla Praha. Letos se ale vše koneč-

ně změnilo. Hlavním strůjcem úspě-

chu však zřejmě nejsou hráči, ale 

někdo jiný – Josef Marhla, 

který tento klub vybudoval. 

Šachový týdeník s ním ho-

vořil o letošním triumfu, ale 

i o zklamání let minulých.

Pětašedesátiletý podnika-

tel, otec dvou dcer bydlící 

celý život v Praze se se ša-

chem seznámil poměrně 

časně. V osmi letech chodil do ša-

chového kroužku na základní škole 

ve Vršovicích. „Po roce jsem přešel 

do šachového oddílu ČSAO Vršo-

vice fungujícím tenkrát pod vede-

ním pana Hoschinského a šachy hraji 

aktivně za náš oddíl i dnes – ve 2. tří-

dě Pražského přeboru.“

Pokračování na straně 4

Josef Mahrla, David Navara a Milan Paulovič 
z ŠK Mahrla Praha
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„Skutečným tajemstvím skrytým 

za šachovými úspěchy je tvrdá 

práce a nezáleží na pomůckách, 

které používáte,“ pokračoval tři-

náctý světový šampion s tím, že 

jeho pomůckami bývaly knihy 

a poznámkový sešit, zatímco dnes 

je šachový trénink nemyslitelný 

bez osobních počítačů. „Prostřed-

ky mohou být rozdílné, ale pod-

stata se nemění a důležité jsou 

stále ty samé věci. Nemyslím, že 

by se lidé šampiony již rodili, ale 

naopak že se jimi stávají až právě 

díky velice těžké práci. Talent mu-

síte mít jen na to, abyste byli ta-

kové práce schopni,“ tvrdí velmis-

tr Kasparov, který již šachovou 

scénu opustil ve věku, v němž 

se například Viktor Korčnoj ještě 

nedostal ani k jednomu ze svých 

zápasů o světový titul.

KLASIKA JE NUDNÁ

Alexandr Griščuk 
Nedávný vítěz 

superturnaje v Li-

nares není vyzna-

vačem klasického 

tempa hry. Vel-

mistr Alexandr 

Griščuk to uve-

dl v nedávném 

rozhovoru pro ruský list Izvěstija. 

„V partiích hraných tempem ra-

pid šachu nebo naslepo je vždyc-

ky mnohem větší šance zahrát 

si pořádné šachy a to mně přijde 

mnohem zajímavější než tupě na 

šachovnici natahat nazpaměť na-

učené zahájení,“ říká současný 

světový šachista číslo deset. Griš-

čuk přiznává, že klasika je pro 

něho nejméně zajímavým dru-

hem hry. „Když například Kram-

nik hraje černými, je již předem 

naladěn na to, že partii zremizu-

je – a můžete si být skoro na sto 

procent jistí, že se tak partie také 

skončí.“

PRIMUS PRO VOJTĚCHA PLÁTA

Vojtěch Plát  
Sedm a půl bodu 

z devíti partií 

stačilo IM Voj-

těchu Plátovi 

z Reálného gym-

názia Prostě-

jov na vítězství 

v sedmnáctém 

ročníku turnaje pro studenty 

středních škol a juniory Pri-

mus Bučovice. Vojtěch Plát tak 

obhájil své vítězství z let 2007 

a 2008. Mezi 52 účastníky obsa-

dil kvůli horšímu pomocnému 

hodnocení druhou pozici Václav 

Fiala (2145) z Uherského Hradiš-

tě a ze třetího místa se radoval 

Jiří Šantora (1840) z Gymnázia 

Kroměříž. Kompletní výsledky 

turnaje k dispozici na adrese 

www.chess-results.com.

RUSŮM CHYBÍ NOVÍ VELMISTŘI

Anatolij Karpov  
Dvanáctý mis-

tr světa Anato-

lij Karpov není 

spokojen s tím, 

že se v Rusku 

v jeho šachových 

školách v posled-

ních letech zadr-

hl proces „výroby“ velmistrů či 

mistrů světa. Pod Karpovovým 

jménem a patronací v Rusku 

v současnosti funguje několik 

bezplatných šachových škol ve-

dených kvalifikovanými speci-

alisty. „Pro mladé šachisty při-

pravujeme všechny podmínky 

tak, aby mohli získat všechny 

potřebné znalosti a vysíláme je 

také na turnaje,“ uvedl několi-

kanásobný mistr světa v rozho-

voru pro deník Komsomolskaja 

Pravda. Podle Karpova ale rus-

ká mládež prozatím nedorost-

la, takže na mistra světa, který 

vzejde z jeho šachových škol, si 

bude třeba ještě počkat.

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

http://www.chess-results.com/tnr20593.aspx?lan=1
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Přestože je Josef Mahrla již v důcho-

dovém věku, stále se kromě šachu 

naplno věnuje vedení své fi rmy. 

„Podnikám od roku 1994 v oboru sta-

vebnictví, konkrétně v oblasti ‚kovo-

výroby‘, respektive ve výrobě a mon-

táži veškerých kovových konstrukcí,“ 

popisuje šachový mecenáš své pod-

nikatelské aktivity, díky kterým si 

mohl udělat radost a dosáhnout se 

svým oddílem až na mistrovský titul. 

„Pro podporu šachu v oblasti orga-

nizační, jsem se rozhodl již v roce 

1986,“ vzpomíná J. Mahrla na začát-

ky své „bafuňářské“ práce. „Pro pod-

poru i ve fi nanční oblasti jsem se roz-

hodl až v roce 1999,“ dodává s tím, 

že to považoval za logické vyústění 

své dřívější hráčské kariéry. Velice si 

také cení podpory své rodiny, která 

pro něho byla velice důležitá. „Rodi-

na s tím, že jsem se rozhodl fi nančně 

podporovat právě šachy, souhlasila 

a vytvořila mi výborné podmínky.“

Vzpomínání na minulost svého klu-

bu začínáme před třiadvaceti lety. 

„Vlastně jsem ten klub v roce 1986 

založil,“ říká J. Mahrla. „Tenkrát to 

bylo pod názvem šachového krouž-

ku Stavoservis Praha, který začal 

hrát od dalšího roku III. třídu Praž-

ského přeboru. Družstvo v letech 

1988 až 1990 pravidelně postupovalo 

až do Pražského přeboru (divize). 

V roce 1991 jsem zajistil sponzora, 

stavební fi rmu Stavební společenství 

Dvorský, a družstvo se pak podle no-

vého sponzora také přejmenovalo na 

ŠK Dvorský Praha 

a pod tímto ná-

zvem postoupilo do 

II. ligy.“ Pak již přišel 

rok 1999 a Josef Ma-

hrla vstoupil do oddílu 

i coby sponzor. Název 

klubu se změnil na dnešní 

ŠK Mahrla Praha, následo-

val rychlý postup do první 

ligy a hned následujícím ro-

kem až do patra nejvyššího. 

„Extraligu hrajeme od sezony 

2000/2001 a během devítiletého 

působení v ní jsme třikrát dosáh-

li na stříbrné medaile a v letošním 

roce se nám konečně podařilo získat 

titul mistrů republiky.“

Po celou dobu svého desetiletého 

podporování klubu neměl J. Mahr-

la podle vlastních slov o svém zá-

měru žádné pochybnosti. „A to ani 

kdybychom titul v letošním roce 

nezískali,“ ubezpečuje mě a hned 

doplňuje také důvod svého tvrzení. 

„Už jenom možnost se pohybovat 

mezi takovými šachovými hráči, 

jakými jsou velmistři Navara, Jansa 

nebo Plachetka, ale i další, je pro 

mne veliká čest.“ Jednou z viditel-

ných změn v oddíle byly v našich 

šachových vodách neobvyklé dre-

sy, ve kterých letošní mistři repub-

liky ke svým zápasům nastupují. 

„Ano, byl to můj nápad, nikoliv 

však podmínka,“ vysvětluje před-

seda mistrovského celku. „Klub 

od vstupu do Extraligy nastupuje 

v zeleno-černých 

sportovních dresech, 

na jejichž zadní čás-

ti je název šachového 

klubu a na přední jmé-

no hráče.“ O důvodech 

vybavení svého celku 

dresy pak říká následují-

cí: „Myslím, že šachy jsou 

sportem, hraje se podle ša-

chového řádu a družstvo by 

mělo být oblečeno jednotně. 

Vytvoří to vedle estetického 

vzhledu zajímavého pro sponzo-

ry i média také určitou klubovou 

soudržnost. Zároveň jsme každé-

mu klubu, se kterým jsme hráli, 

předávali při prvním vzájemném 

utkání svoji klubovou vlajku.“

Proč to vyšlo právě letos, ptám se 

a dostávám odpověď: „V minulých 

letech nám vždy v rozhodujících 

zápasech chybělo trochu sportov-

ního štěstí, naopak letos jsme ho 

měli vrchovatě a hlavně jsme měli 

v družstvu hráče s vysokým procen-

tem úspěšnosti,“ říká a své absolu-

torium za letošní rok dává přiznává 

zejména Davidovi Navarovi (2654), 

Hannesovi Stefanssonovi (2575), 

Vlastimilu Jansovi (2477), Davidovi 

Grossovi (2485) a Eduardovi Me-

dunovi (2470). Přestože se v klubu 

za dvaadvacet let jeho existence 

vystřídalo minimálně třicet vyso-

ce kvalitních šachistů, bude Josef 

Mahrla vzpomínat nejvíce právě na 

současný celek. „Byla v něm skuteč-

ně neopakovatelná atmosféra, její-

miž sportovními i lidskými tahouny 

byly právě velmistři Navara, Jansa, 

Meduna a Plachetka,“ konstatuje. 

„Skutečně zvláštní vztah mám k Da-

vidu Navarovi. Cením si u něho neje-

nom šachové kvality, ale i jeho kva-

lity lidské, jakými jsou pracovitost, 

spolehlivost a skromnost.“ A právě 

partii velmistra Navary, který od se-

zony 2003/04 odehrál v zelenočer-

ném dresu 62 partií (27 výher), na 

tomto místě čtenářům přinášíme.
Letošní vítězové Extraligy ČR. Zleva: Ján Plachetka, Jurij Drozdovskij, David Vrkoč, Vlastimil 
Jansa, Eduard Meduna, Vladimir Tukmakov, Lubomír Jakuš, Miloš Jírovský, Josef Mahrla, 
Milan Orság, David Navara, Milan Paulovič.

foto: Vladimír Jagr
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LUKÁŠ ČERNOUŠEK (2435) 
– DAVID NAVARA (2633)
Blumenfeldův gambit [E10]

Extraliga 2009

Komentuje: GM David Navara

1.d4 Nejen po 1.e4, ale také tady 

jsem byl připravený na více mož-

ností – trochu s tím, že si z nich vy-

beru až za šachovnicí. To není pří-

liš dobrý nápad, ale občas se mi to 

stává.

1…Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 c5 4.d5 b5 

Tento tah jsem v přípravě zvažo-

val. Blumenfeldův gambit mě za-

čal lákat při přípravě na Andre-

je Volokitina v létě 2005, dvakrát 

jsem ho v témže roce vyzkoušel na 

přeboru republiky v bleskovém ša-

chu, ale to bylo vše.

5.dxe6 Na toto jsem se před Ext-

raligou snad ani nepřipravoval, ale 

leccos jsem si pamatoval ze svých 

starších analýz. Inspiroval mě člá-

nek velmistra Rogozenka o varian-

tě 5.Sg5 b4!?. Příliš jí nevěřím, ale 

měl jsem pocit, že protentokrát by 

to nemusela být špatná volba.

5…fxe6 6.cxb5 d5 7.g3 Sd6 8.Sg2 

a6 Nemohl jsem si vzpomenout, 

kdy přesně má černý hrát tento 

tah.

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7+-+-+-zpp'
6p+-vlpsn-+&
5+Pzpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
9.bxa6 Oba jsme přemýšleli, co se 

stane po 9.Jc3, například 9…axb5 

10.Jxb5 Da5+ 11.Jc3 d4?! 12.0–0 

(Černoušek). Ani mě ale příliš ne-

překvapuje, že tak bílými nikdo 

nehraje.

9…0–0 10.0–0 Jc6 11.Jbd2 Na mís-

tě bílého bych asi zahrál 11.Jc3 

Sxa6 12.Ve1 s ideou e2-e4, na-

příklad 12…d4. Na 12…Vb8 jsem 

si loni připravil pěknou variantu 

13.Sh3! Ve8 14.e4 d4 15.e5 dxc3?! 

16.exf6 cxb2 17.f7+! Kxf7 18.Jg5+ 

Kg8 19.Sxe6+! Vxe6 20.Dd5! De7 

21.Sxb2!+- (21.Vxe6? Jb4!!–+) ) 

13.Jg5! Dd7 14.Jce4 Jxe4 15.Jxe4 

s malou výhodou bílého. (15.Sxe4 

h6 16.Jf3 Sc4 17.b3 Sd5 s kompen-

zací se stalo v bleskové partii Ber-

nášek – Navara, MČR blesk 2005.) 

Ve fascinující partii Kir. Georgiev 

– Nisipeanu, Fügen 2006, se sta-

lo 11.b3 Sxa6 12.Sb2 De8 13.Jbd2 

Vd8 14.Ve1 Jg4 15.h3 Jxf2 16.Kxf2 

Jd4 17.g4 h5 18.g5 Df7 19.e3 Jxf3 

20.Jxf3 Sh2!! s nekrytelnou hroz-

bou Df7-c7-g3+. Bílý se mohl brá-

nit lépe. Oběť fi gury není zcela ko-

rektní, ale ani vynucená.

11…Sxa6 12.Ve1 Po 12.b3 Lukášo-

vi vadila odpověď 12…e5.

12…c4 To je kupodivu asi novinka. 

Už se hrálo 12…De8 a 12…Dc7.

13.b3?! Krásně černému vychází 

13.e4? Sc5 14.exd5? Sxf2+ 15.Kxf2 

Db6+ 16.Kf1 c3+ 17.Ve2 Jg4 18.De1 

Jxh2#. Až po tahu jsem zpozoro-

val 13.Sh3 a volil jsem mezi 13…

Kh8 a 13…e5 14.e4 Jb4. 13…Kh8?! 

(13…e5!? 14.e4 Jb4 15.exd5 Jd3 

s idejemi typu Sc5, Db6 dává čer-

nému přibližně adekvátní kom-

penzaci za chybějící pěšce; 13…

Ve8 Rybka 14.e4 Sc5 s kompenzací. 

I při věži na e8 je bod f2 slabý, hro-

zí Db6.) 14.Jg5! (Rybka) a kom-

penzace asi nebude dostatečná 

(14.Sxe6 De8 15.Sh3 Dh5 s kom-

penzací.) 13.Jf1?! Je4.

13…c3 14.Jb1? Přece jen asi bylo 

lepší 14.Jf1 Je4 15.Se3 Df6 16.a3 

a černý má krásnou kompenzaci, 

ale hraje se. Po Lukášově návrhu 

16…g5 17.h3 h5 jsem žertovně na-

vrhl využití jezdce z f1. 18.J1h2, 

alespoň nejde g5-g4.

14…Je4 Po tomto tahu je již černá 

pozice lepší.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-+-zpp'
6l+nvlp+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+n+-+$
3+Pzp-+NzP-#
2P+-+PzPLzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
15.Se3 Po 15.Sa3 by měl mít bílý 

potíže s bodem f2, vedle toho ně-

kdy může vadit tah Jb4 (bez výmě-

ny na a3 nebo i po ní).

15…Da5 Po 15…Df6 16.a3 a nic 

přesvědčivého jsem neviděl, 16…

Sb7 17.Va2 Jb4 18.Vc2 mi buďto 

bylo málo, nebo jsem na Sb7 zapo-

mněl (i když jsem to našel).

16.Vf1 Asi nejvíce mi vadilo 16.a3 

Sc5 17.Dc1, ale bílá pozice stejně 

vypadá nějak podezřele: 16.Dc1 

c2 17.Jbd2 Sa3 18.Dxc2 Jb4 19.Dd1 

Jc3–+.

16…Sc5 Bílému nějak došly tahy, 

hrozí vzetí na e3 s dalším Dc5.

17.Je1 To jsem viděl, ale říkal jsem 

si, že tady už bude nějaká rychlá 

výhra. Dlouho jsem počítal oběť 

na f2, nic vynuceného jsem ne-

našel.

17…Sxe3 Po 17…Jxf2 18.Sxf2 Vxf2 

19.Vxf2 má černý za obětovaný 

materiál silnou iniciativu, ale bílý 

obvykle vrátí materiál, nějak se 

zbaví pěšce c3 a bude klást tuhý 

odpor. Přímou výhru jsem hledal, 

ale nenašel: Po 19…Sxf2+ 20.Kxf2 

Dc5+ 21.e3 Vf8+ 22.Sf3 Je5 23.Dd4 

černý sice může získat fi guru zpět, 

ale to je málo. Nápadů jsem měl 

dost, ale ty pravé chyběly.

18.fxe3 18.Sxe4 dxe4 19.fxe3 

Vxf1+ 20.Kxf1 Vf8+ 21.Kg2 Df5 

musí skončit matem – 22.Jc2 Df2+ 

23.Kh3 Sxe2–+ .

GM David Navara



9. DUBNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 156

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6l+n+p+-+&
5wq-+p+-+-%
4-+-+n+-+$
3+Pzp-zP-zP-#
2P+-+P+LzP"
1tRN+QsNRmK-!
xabcdefghy

18…Vxf1+ 19.Kxf1?! Nic přímo-

čarého jsem neviděl po 19.Sxf1 

– bílý dá jednoho jezdce na c2, 

druhého na a3. Chápu ale, že roz-

místění bílých fi gur vypadá dost 

zvláštně. 19…Jb4 nic nedává kvůli 

20.Dc1, i když černý zde stojí lépe 

(Rybka) (20.Jc2? Jxc2 21.Dxc2 

Dc5).

19…Dc5 20.Jc2 Prohrávalo i 20.

Sxe4 dxe4 21.Jc2 Dh5 (21…Vd8 

22.De1 Dh5 23.Kg1 Sxe2 24.Jxc3 

Je5 by snad také mělo stačit, 

například 25.Dxe2 Jf3+ 26.Kh1 

Vd2 27.Dxd2 Jxd2–+ a rozhodne 

špatná koordinace zbylých bílých 

fi gur.) 22.Kg1 (Po 22.Jxc3 Vd8! 

rozhodne vzetí na h2 (22…Dxh2 

23.Dd6 mi ještě nebylo tak jasné), 

nepomáhá 23.Jd4 Jxd4 24.exd4 

Df3+ 25.Kg1 Dxc3–+) 22…Sxe2 

23.Dd6 Je5 a útok musí prorazit. 

Počítač ještě zmiňuje variantu 

20.Dc1 Sxe2+! 21.Kxe2?! Db5+ 

22.Jd3 (22.Kd1 Jf2+–+) 22…Vf8–

+ s rozhodujícím útokem, napří-

klad 23.Sxe4 dxe4 24.Dxc3 exd3+ 

25.Dxd3 Vf2+!.

20…Df8+! 21.Kg1 21.Sf3 Dxf3+–+.

21…Df2+ 22.Kh1 Sxe2 23.De1 

Sd3 Cest k výhře je více, vybral 

jsem jednu z nejbezpečnějších.

24.Jxc3 Počítal jsem pouze 

s 24.Dxf2, naštěstí do sebe ty va-

rianty přecházejí. [24.Dxf2 Jxf2+ 

25.Kg1 Sxc2 26.Jxc3 (26.Kxf2 Sxb1 

27.Vxb1 Vxa2+ je také beznadějné) 

26…Je4–+ (26…Jd3?! 27.Jxd5!)]

24…Sxc2 25.Dxf2 Jxf2+ 26.Kg1 

Je4 27.Vc1 Jb4 28.Ja4 Vc8 Od 

9. tahu bílé fi gury nepřekročily po-

lovinu šachovnice! 

0–1

Titul je tedy doma a tak se ptám 

na budoucnost klubu, o níž se 

leccos proslýchá. „Ano, získaným 

mistrovským titulem jsem dosáhl 

vrchol svého šachového života,“ 

říká současný hlavní sponzor klu-

bu a potvrzuje, že z této pozice od-

chází. „Důvodem mého odchodu 

je věk a osobní fi nanční zatížení,“ 

přiznává, ale zároveň dodává, že 

se ze šachové arény se nestahuje 

úplně: „Dál budu působit v našem 

klubu jako menší sponzor a čestný 

prezident klubu. Mým hlavním cí-

lem teď bude zachovat prosperitu 

své fi rmy. Času již teď moc nemám 

a rozděluji ho mezi pracovní po-

vinnosti, šachové dění a práci na 

chalupě.“

ŠK Mahrla Praha 

– mistrovská sezona
získané 

body

úspěšnost

1. Drozdovskij, Jurij (2587) 1,5 75 %

2. Navara, David (2654) 8,5 77 %

3. Tukmakov, Vladimir (2551) 1 50 %

4. Stefansson, Hannes (2575) 6 75 %

5. Oral, Tomáš (2538) 6 60 %

6. Jansa, Vlastimil (2477) 6 67 %

7. Jirovský, Miloš (2494) 3,5 50 %

8. Gross, David (2485) 6,5 72 %

9. Ivanov, Michail (2497) 2,5 63 %

10. Meduna, Eduard (2470) 7,5 75 %

11. Orság, Milan (2428) 5 63 %

12. Cífka, Stanislav (2434) 2 50 %

13. Plachetka, Ján (2406) 1 50 %

14. Hausner, Ivan (2392) 2 100 %

Václav Pech

IM Lukáš Černoušek

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 
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z nejdůležitějších 
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■  Koncovky
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■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 580 Kč
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Prozatím jsou tomuto úspěchu 

nejblíže velmistři Carlsen (2770) 

a Kramnik (2759).

Pozornost v poslední době vzbu-

zuje také to, že kdysi neporazitelní 

Rusové ztrácejí své pozice, když 

v první trojce není ani jediný z je-

jich pověstné šachové školy. Záro-

veň vládne skepse i ohledně šance, 

že by některý z ruských šachistů 

mohl pro svoji zemi opět získat ti-

tul světového šampiona. Jinak to 

ovšem vidí nedávný vítěz z Lina-

res, velmistr Griščuk: „V první de-

sítce jsou nyní čtyři Rusové: Kram-

nik, Morozevič, Jakovenko a já. 

Podle mého to není žádná tragédie 

a o titul mistra světa rozhodně bo-

jovat budeme.“

Při pohledu na tabulku nejlepších 

hráčů je zřejmé, že hned několik 

šachistů ustoupilo ze svých vydo-

bytých pozic. Rating 2759 bodů, 

který stačí Vladimiru Kramnikovi 

na aktuální čtvrtou příčku, by ještě 

v lednu znamenal až místo osmé. 

Kdo tedy odešel z nejpředněj-

ších míst do ústraní? Předně je to 

Ukrajinec Vasilij Ivančuk. Ten za 

tři měsíce letošního roku odepsal 

33 bodů a ze třetí příčky se pro-

padl až na místo dvanácté. Citel-

ných 20 bodů ztratil také Alexandr 

Morozevič, který je aktuálně až 

osmý. Z českých a slovenských 

šachistů se do první světové stov-

ky probojovali tradičně velmistři 

Sergej Movsesjan (2747) a David 

Navara (2654), kterým patří jede-

nácté, respektive sedmdesáté čtvr-

té místo na světě. Prestižní pánský 

klub „Klub 2700+“ má aktuálně 

31 členů.

Mezi ženami je hranicí promi-

nentního ratingu nadále hodnota 

2500 bodů, nad nímž se v součas-

nosti nachází čtrnáctka šachis-

tek vedená (ženských soutěží se 

NOVÉ RATINGY ELO

TOPALOV JE PŘED ANANDEM
pokračování ze strany 1

Z hráčů světové špičky ztráceli rating přede-
vším Vasilij Ivančuk…

…Alexandr Morozevič…

…a Pia Cramlingová.

NOVÁ KNIHA

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A :

195 KČ + POŠTOVNÉ

O B J E D N Á V K Y :
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

neúčastnící) Maďarkou Juditou 

Polgárovou. Mezi nejvybranější 

šachovou společností jsou třikrát 

zastoupeny Rusky, kde ale z tra-

dičního reprezentačního kvintetu 

„Ko-Ko-Ko-Ko-Ko“ (rozuměj KOs-

tenjuková, KOsincevová, KOrbuto-

vá, KOvalevská) jsou zastoupeny 

pouze první dvě. Třetí Ruskou, 

která se vklínila mezi „velká KO“, 

je nově Natalia Pogoninová (2501). 

Trojici ruských hráček pak dopl-

ňují dvojice Číňanek a Gruzínek. 

Z českých hráček je v první světové 

stovce na sedmdesáté deváté příčce 

IM Jana Jacková (2385). Současná 

česká dvojka WGM Kateřina Něm-

cová si tentokrát pohoršila, když 

se její rating propadl pod hranici 

2300 bodů, a to ji zařadilo až na po-

čátek třetí stovky světového pořadí.

Nejvyšším přírůstkem ratingových 

bodů se může pochlubit Natalia 

Pogoninová (+34), dále Tatiana Ko-

sincevová (+25), Gruzínka Nana 

Dzagnidzeová a Číňanka Zhao Xue 

(obě +23). Naopak z výsledků roku 

2009 nemůže být z nejužší špičky 

rozhodně spokojena Švédka Pia 

Cramlingová (2528), která přišla za 

tři měsíce o 20 bodů.

Václav Pech

TOP-15 – muži
1. Topalov, Veselin BUL (2812)

2. Anand, Viši IND (2783)

3. Carlsen, Magnus NOR (2770)

4. Kramnik, Vladimir RUS (2759)

5. Radžabov, Tejmur AZE (2756)

6. Aronjan, Levon ARM (2754)

7. Jakovenko, Dmitrij RUS (2753)

8. Morozevič, Alexandr RUS (2751)

9. Lékó, Peter HUN (2751)

10. Griščuk, Alexandr RUS (2748)

11. Movsesjan, Sergej SVK (2747)

12. Ivančuk, Vasilij UKR (2746)

13. Širov, Alexej ESP (2745)

14. Wang Yue CHN (2738)

15. Gelfand, Boris ISR (2733)

74. Navara, David CZE (2654)

TOP-15 – ženy
1. Polgárová, Judita HUN (2693)

2. Koneruová, Humpy IND (2612)

3. Hou Yifan CHN (2590)

4. Stefanovová, Antoaneta BUL (2549)

5. Dzagnidzeová, Nana GEO (2541)

6. Muzyčuková, Anna SLO (2533)

7. Zhao Xue CHN (2531)

8. Cramlingová, Pia SWE (2528)

9. Sebagová, Maria FRA (2527)

10. Kosincevová, Tatiana RUS (2522)

11. Kostenjuková, Alexandra RUS (2516)

12. Čiburdanidzeová, Maja GEO (2506)

13. Danielianová, Elina ARM (2503)

14. Pogoninová, Natalia RUS (2501)

15. Cmilyteová, Viktorija LTU (2498)

79. Jacková, Jana CZE (2385)

204. Němcová, Kateřina CZE (2294)

TOP-15 – ČR muži
1. Navara, David (2654)

2. Hráček, Zbyněk (2604)

3. Láznička, Viktor (2598)

4. Babula, Vlastimil (2584)

5. Štoček, Jiří (2573)

6. Hába, Petr (2547)

7. Oral, Tomáš (2545)

8. Cvek, Robert (2543)

9. Votava, Jan (2542)

10. Murumjan, Vigen (2512)

11. Kalod, Radek (2509)

12. Polák, Tomáš (2508)

13. Jirovský, Miloš (2494)

14. Rausis, Igors (2492)

15. Šimáček, Pavel (2489)

TOP-15 – ČR ženy
1. Jacková, Jana (2385)

2. Němcová, Kateřina (2294)

3. Kulovaná, Eva (2293)

4. Sikorová, Olga (2254)

5. Richtrová, Eliška (2246)

6. Kořenová, Martina (2238)

7. Pertlová, Soňa (2232)

8. Blažková, Petra (2227)

9. Pirklová, Hana (2189)

10. Folková, Martina (2181)

11. Čedíková, Kateřina (2173)

12. Kubíková, Hana (2168)

13. Eretová, Jana (2158)

14. Hitzgerová, Gabriela (2144)

15. Jínová, Lucie (2142)

Jana Jacková
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KALENDÁRIUM
4.–14. 4. 2009

First Saturday, Budapešť. Další ze 

série uzavřených turnajů s mož-

ností splnění norem velmistra 

a mezinárodního mistra. Tempo 

hry 120 min na partii s přídavkem 

třiceti s za každý provedený tah. 

Nagy László

Tel.: 36-1-263-2859, 36-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

9.–13. 4. 2009

Frýdek-Místek. 20. ročník turnaje 

Pobeskydí 2009. Tři uzavřené IM 

turnaje a FIDE OPEN hraný švý-

carským systém na 9 kol. 

Antonín Surma

Tel.: 728 855 086, 558 637 670

a.surma@chessfm.cz

www.chessfm.cz

9.–13. 4. 2009

Frýdek-Místek. Turnaj šachových 

nadějí 2009. 

Antonín Surma

Tel.: 728 855 086, 558 637 670

a.surma@chessfm.cz

www.chessfm.cz

10. 4. 1949

Před šedesáti lety se narodil běloruský 

velmistr a jedenáctinásobný přebor-

ník své země Vjačeslav Dydyško. Vel-

mistr Dydyško hraje již mnoho sezon 

v české Extralize a v roce 1989 vydal 

v Misku knihu Logika moderního ša-

chu (česky dosud nevyšlo). 

11.–12. 4. 2009

Strakonice. 21. ročník velikonoční-

ho turnaje Open Strakonice – záro-

veň 6. turnaj Grand Prix ČR v rapid 

šachu. Švýcarský systém, 11 kol 

tempem 2 x 30 minut na partii. 

Štěpán Soucha 

Tel.: 724 524 567

stepan.soucha@seznam.cz

11. 4. 2009 

Kolín. O velikonočního beránka 

2009. 6. ročník žákovského ša-

chového turnaje. Účast: H16 a D16 

(1994–1995), H12 a D12 (1998–

1999), H14 a D14 (1996–1997), 

H10 a D10 (2000 –2001), H8 a D8 

(2002 a mladší). Švýcarský systém 

na 7 kol, tempo 2 x 20 minut, po-

dle počtu účastníků mohou být ka-

tegorie sloučeny. 

Jan Kalík 

Tel. : 321 720 375

kalik.jan@quick.cz

11.–12. 4. 2009

Velikonoční turnaj Jeseník 2009. 

Švýcarský systém na 9 kol tempem 

2 x 20 minut. 12. dubna blesko-

vý turnaj, 20 kol, 2 x 5 minut na 

partii. 

Bedřich Výšek

Tel.: 775 319 619

b.vysek@centrum.cz

12. 4. 1939

Před sedmdesáti lety zemřel za-

kladatel Spolku českých šachistů 

v Brně, profesor fyziky František 

Nachtikal (narozen 1874). 

13. 4. 1859

Před 150 lety se v Rumburku naro-

dil Victor Tietz (1859–1937), zná-

mý organizátor šachových turnajů 

v Karlových Varech. 

13. 4. 1963

V ázerbájdžánském Baku se naro-

dil 13. mistr světa Garri Kimovič 

Kasparov. 

14. 4. 1889

Před sto dvaceti lety se v Kyjevě 

narodil dvojnásobný účastník zá-

pasu o titul mistra světa v šachu 

Jefi m Dmitrijevič Bogoljubov 

(1889–1952). 

15.–23. 4. 2009

Poruba. Turnaj šachových ve-

teránů 2009. Šachisté narozeni 

v roce 1949 a starší, šachistky 

ročník 1959 a starší. Švýcarský 

systém na 9 kol tempem 90 minut 

na 30 tahů, pak 1 hodina do konce 

partie.

Jan Sudolský

Tel.: 731 901 976

sachy.vokd@seznam.cz

18. 4. 2009

Teplice. Grand Prix jednotlivců 

mládeže Ústeckého kraje. 7 kol 

švýcarským systémem, 2 x 25 mi-

nut na partii.

Vladimír Hadraba

v.hadraba@volny.cz

19. 4. 1969

Čtyřicátiny oslaví americká vel-

mistryně maďarského původu, za-

nícená propagátorka šachu v USA 

Susan (Zsuzsa) Polgárová. 

23. 4. 2009

Den, kdy byla Caissa k šachovým 

fanouškům velice štědrá. Narodili 

se Karel Hromádka (1887), Jor-

ge Pelikan (1906), Anthony Miles 

(1955), Pia Cramlingová (1963), 

Lembit Oll (1966) a současná žen-

ská mistryně světa Alexandra Kos-

tenjuková (1984). 

24. 4. 2009 

Advokát Chess Open Bratislava. 

Šachový turnaj pro advokáty, 

prokurátory, soudce, notáře, exe-

kutory, advokátní koncipienty, 

čekatele, studenty právnických 

fakult a jiná právnická povolání. 

Švýcarský systém, 9 kol, 2 x 15 

minut. 

Edita Tyrolerová

Tel.: 02-529 615 56

tyrolerova@sak.sk
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