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Skončeno a potvrzeno. Do Extra-

ligy se v příštím ročníku podívají 

Výstaviště Lysá nad Labem a Tat-

ran Litovel.

Ve východní skupině druholigové 

soutěže bylo jasno již delší dobu. 

Svou roli favorita poměrně pře-

svědčivě sehrál celek Litovle „A“. 

„Myslím si, že letos byl stanovený cíl, tedy postup do Extraligy, o mno-

ho snadnější než v předcházejících  letech,“ říká člen vítězného týmu, 

mezinárodní mistr Jan Krejčí (2453). 

Pokračování na straně 11

MÍSTO POLGÁROVÉ TÁHNE FISCHER

Jan Fischer

Předseda české 

vlády Jan Fischer 

přijde zahájit ša-

chový festival ČEZ 

CHESS TROPHY 

2010 do Michnova 

paláce na Kampu. 

Pokud si bílé fi gu-

ry vylosuje Judita Polgárová, udě-

lá za ni ve čtvrtek 22. 4. 2010 první 

tah. Pokud ne, tak pomůže s prv-

ním tahem Davidu Navarovi.

NAKAMURA TÁHNE DO ŠTIAVNICE

Hikaru Nakamura

Americký velmistr 

Hikaru Nakamura 

se 16. a 17. červen-

ce utká v Banské 

Štiavnici v šacho-

vém trojboji se slo-

venskou jedničkou 

Sergejem Movses-

janem. Sehrají spolu Fischerovy ša-

chy, blicku a šachy naslepo. Ten-

to atraktivní duel bude doplňkem 

otevřeného mistrovství Slovenské 

republiky. (www.livechess.sk).

KUPREJČIK MISTREM EVROPY

Viktor Kuprejčik
foto: chessdom.com

Ne ko mp ro m i s -

ní útočník Viktor 

Kuprejčik (2439) 

se stal v řecké So-

luni novým mis-

trem Evropy senio-

rů v rapid šachu. 

V devíti odehra-

ných partiích získal velmistr Kuprej-

čik sedm bodů. O půl bodu méně 

uhráli stříbrný Litevec Algiman-

tas Butnorius (2437) a bronzo-

vý Rus Vitalij Ceškovskij (2549). 

Slovenský velmistr Gennadij Ti-

moščenko (2495) skončil mezi 

třiceti dvěma hráči na šesté příč-

ce. Kompletní výsledky rapidu 

zde: chess-results.com. Hlavní 

turnaj mistrovství Evropy senio-

rů je v Soluni na programu od 

10. do 18. dubna. Jeho průběh 

lze sledovat na ofi ciální stránce 

turnaje: chessdom.com.
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PRVNÍ LIGY DOHRÁNY

NA ZÁPADNÍ I VÝCHODNÍ FRONTĚ KLID

BLOGY

PROČ TAL PIL

Pavel Matocha u šachů Olivera Clegga

O vášni pro rybářství, cyklistiku 

a šachy píše na stránkách Pražské 

šachové společnosti Vlastimil Chlá-

dek. „Doufám, že mě stále ještě 

čeká životní šachová partie,“ svěřu-

je se. Šachy a rybářství mají tu vý-

hodu, že člověk může ve svůj nej-

lepší životní výkon věřit pořád, 

vlastně až do své smrti. Šachová 

partie však, na rozdíl od uloveného 

a zabitého pstruha, nikdy neztrácí 

svou krásu a hodnotu. Spisovatel 

Vítězslav Houška opět dává k dob-

ru zajímavou partii. Tentokrát ni-

koli vlastní, píše o svém dávném 

příteli, „hříšném šachistovi měs-

ta pražského“, Bedřichu Pouchovi. 

Pavel Matocha povečeřel s Borisem 

Spasským a Anatolijem Karpovem. 

Řeč mimo jiné přišla na mistry svě-

ta a jejich charakter. Spasskij tvrdil, 

že s výjimkou Tala byli všichni mis-

tři světa tvrdí lidé, spíše ne-přátelští 

k ostatním šachistům. „I Smyslov?“ 

„Samozřejmě, on měl jen takovou 

laskavou tvář a velmi slušné vystu-

pování, ale uvnitř to byl nesmírně 

tvrdý člověk, dokonce bych řekl, že 

byl misantrop, že neměl rád lidi,“ 

jednoznačně odpovídá Boris Spas-

skij. Blogy si můžete přečíst zde: 

blog.praguechess.cz

Do extraligy se chystají Lysá n. Labem a Litovel.

http://chess-results.com/tnr32529.aspx?lan=1
http://gamesfestival.chessdom.com/european-senior-chess
http://blog.praguechess.cz
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BADEN-BADEN OBHÁJIL

Jan Votava

Tradiční favorit 

německé Bun-

desligy, celek 

OSG Baden-Ba-

den, svůj titul 

obhájil. V pat-

nácti kolech le-

tošního roční-

ku soutěže získali staronoví ně-

mečtí přeborníci v sestavě se 

Sergejem Movsesjanem osma-

dvacet bodů. O jediný bod méně 

si na své konto připsali stříbr-

ní šachisté Brém, o další bodík 

méně má na kontě bronzový So-

lingen. 

Z českých a slovenských hrá-

čů se v letošním ročníku pro-

centuálně nejvíce dařilo GM 

Janu Votavovi (2564), který 

v barvách Erfurtu uhrál 2,5/3 

a dopracoval se k performan-

ce přes 2800 bodů. Spokojení 

mohou být také velmistři Ser-

gej Movsesjan (2714), Zbyněk 

Hráček (2608) a Lubomír Ftáč-

nik (2531), jejichž procentuální 

úspěšnost přesáhla sedmdesát 

(Movsesjan), respektive šede-

sát procent (Hráček, Ftáčnik). 

Kompletní výsledky právě skon-

čeného ročníku k dispozici na: 

www.schachbundesliga.de 

MEMORIÁL JANA KOVÁŘE 

Petr Velička

Mezinárodní vel-

mistr Petr Velič-

ka (2495) z Geo-

fi nu Ostrava se 

mezi čtyřiasedm-

desáti hráči stal 

s osmi body vítě-

zem devítikolo-

vého turnaje v rapid šachu, který 

pořádal Sokol Hošťálková. O dal-

ší místa se podělili FM Josef Mud-

rák (2343) ze Slávie Kroměříž, 

Petr Koutný (2093) z ŠK Zlín a IM 

Vojtěch Plát (2393) z TŽ Třinec. 

Kompletní výsledky turnaje zde: 

chess-results.com

BLESK DVOJIC V TŘINCI 
Tandem Neděla-Vesselovsky (s prů-

měrným ratingem 2365) zvítězil 

v tradičním třineckém bleskovém 

turnaji dvojic. Druhá skončila 

dvojice Misiuga – Dudys (2201), 

z bronzu se mezi sedmnácti dvo-

jicemi radovali Langner s Walkem 

(2385).

TLAČENICE V BOHUSLAVICÍCH
Vítězem nezvykle vyrovnaného 

bohuslavického turnaje v rapid 

šachu se v sobotu stal polský FM 

Jacek Orzechowski (2282). Stej-

ně bodů jako vítěz získali hned 

tři další šachisté, o pořadí „na 

bedně“ tedy rozhodovalo pomoc-

né hodnocení. To přisoudilo dru-

hou příčku FM Ivanu Břečkovi 

(2330), z bronzu se radoval FM 

Jaroslav Čempel (2279). Kom-

pletní výsledky turnaje, v němž 

své síly měřilo devětašedesát ša-

chistů, jsou k dispozici na adre-

se: chess-results.com

VLADYKA OVLÁDL HEJNICE
Velikonoční rapid turnaj v Cen-

tru duchovní obnovy v Hejnicích 

vyhrál mezi dvaceti hráči Vác-

lav Vladyka z Varnsdorfu. Získal 

7,5 bodu z 9 partií.

BORIS GELFAND:

DESET
POZORUHODNÝCH

PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izrael-

sko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou 

o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Ka-

válka, si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné

http://chess-results.com/tnr32644.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr32451.aspx?lan=1
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Na černomořském pobřeží pro-

běhl v uplynulých dvou týdnech 

souboj tradičních rivalů: šachis-

tů Moskvy a Petrohradu. Neměl 

jasného vítěze, obě šachové baš-

ty se o tituly rozdělily. Letos pat-

ří mužům moskevského ShSM-

64 a ženám petrohradského SPb 

Chess Fed. 

V mužské části turnaje rozhodly 

o prvenství skvělé individuální vý-

kony: Hned dva moskevští hráči se 

svou performancí přehoupli před 

hranici 2880 bodů. Jeden z lídrů 

družstva ShSM, Sergej Karjakin 

(2725), získal na první a druhé ša-

chovnici sedmdesát osm procent 

možných bodů, což znamena-

lo performance 2889 bodů. Mož-

ná trochu překvapivě mu sekun-

doval velmistr Alexandr Rjazancev 

(2660), který dosáhl performance 

2885 bodů.

V dresu Petrohradu se z pohledu 

performance nejvíce dařilo Ukrajin-

ci Zacharovi Jefi menkovi (2640, per-

formance 2797 bodů), výkon Serge-

je Movsesjana měl hodnotu pouze 

o pětadvacet bodů nižší. Ze svého 

úspěšného vstupu do turnaje oko-

mentoval pro čtenáře Šachového tý-

deníku velmistr Movsesjan svou par-

tii s ruským velmistrem Kurnosovem.

SERGEJ MOVSESJAN (2709) 
– IGOR KURNOSOV (2674) 
Španělská hra [C78]

Dagomys 2010

Komentuje: GM Sergej Movsesjan

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

Jf6 5.0–0 b5 6.Sb3 Sc5 7.c3 d6 

8.a4 Sb7 9.d3 h6 10.Jh4!? V pří-

pravě na tuto partii se mi docela 

přesně podařilo odhadnout, jaká 

varianta se může hrát, a tak jsem 

věděl o tomto zajímavém pokusu 

o získání výhody. Soupeř byl prů-

během zahájení trochu zaskočen 

a nad dalším tahem přemýšlel sko-

ro čtyřicet minut. 

10…0–0 Jinou možností bylo 10…

Je7 11.Kh1 g5 12.Df3! Jg6 13.Jf5 

Jf4 14.Dd1 Sb6 15.Se3 c5 16.axb5 

axb5 17.Ja3± (Džumajev – Fedor-

čuk, Tarragona 2006).

11.axb5 axb5 12.Vxa8 Sxa8 13.Df3 

Kh8 Trochu přesnější mi připa-

dá 13…Kh7 14.Jf5 Jg8 15.Ja3 b4 

16.Jc2 bxc3 17.bxc3 Jce7 18.Jce3, 

ale i tady si bílý zachoval malou 

výhodu v partii Vachier Lagrave 

– Fedorčuk, Bundesliga 2009.

14.Jf5 Jg8 

XABCDEFGHY
8l+-wq-trnmk(
7+-zp-+pzp-'
6-+nzp-+-zp&
5+pvl-zpN+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPP+Q+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+NvL-+RmK-!
xabcdefghy
15.Dg3!? Mohl jsem pokračovat 

podle vzoru Vachiera 15.Ja3, ale 

zdálo se mi, že můžu využít rozdí-

lu v postavení černého krále a po-

kusit se prosadit f2-f4. 

15…Df6 16.Je3 Dg6 Kurnosov volí 

přechod do koncovky, ovšem ani 

tady černého nečeká nic příjemného. 

17.Dxg6 fxg6 18.Jd5 Ja5 Po 18…

Vc8 jsem plánoval 19.Sd1! s hroz-

bami Sg4 a b4 s dalším Ja3. 

19.Sa2 Sxd5 20.Sxd5 b4 21.Se3 

Jf6? Černý se měl smířit s nutnos-

ti bránění těžké koncovky po 21…

Sxe3 22.fxe3 Vxf1+ 23.Kxf1 c5 

(špatné je 23…bxc3 pro 24.Jxc3) 

24.h4! Jf6 25.Jd2).

22.Sxc5 dxc5 23.Jd2 c6 24.Se6 

Vd8 Na tuto možnost protihry 

RUSKÁ LIGA

MEZI MOSKVOU A PETROHRADEM REMÍZA

Konečné pořadí – muži
1. SHSM-64 16 36,5

2. SPb Chess Fed 14 33

3. Economist-SGSEU-1 12 33

4. Yugra 11 29,5

5. Ural 11 29

6. Tomsk-400 9 29

7. M. Čigorin Chess Club 8 23,5

8. Etude-Contact 6 25

9. Economist-SGSEU-2 3 17,5

10. BelGU 0 14

Konečné pořadí – ženy
1. SPb Chess Fed 9 15

2. Giprotechtrans 8 13

3. AVS Krasnoturinsk 7 14,5

4. ShSM-64 6 13

5. Economist-SGSEU 6 11,5

6. Dvorets 3 9

7. M. Čigorin Chess Club 3 8

Sergej Movsesjan  V. Jágr
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soupeř spoléhal, ovšem i kvůli ne-

dostatku času přehlédl další tah bí-

lého. 

25.Jf3! Bílý jezdec během pár tahů 

doskáče z b1 až na f8! 

25…Vxd3 26.Jxe5 Vd2 27.Jxg6+ 

Kh7 28.Jf8+ Kh8 29.e5 Jd5 

30.Jg6+ Kh7 31.Sf5 Vxb2 32.cxb4 

cxb4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+p+-+Nzp&
5sn-+nzPL+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-tr-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
33.Va1? Tady jsem se domníval, 

že soupeř ztrácí fi guru… Správ-

né bylo okamžité 33.e6 a černý 

nemá nic lepšího než odevzdat fi -

guru po 33…Jb7 34.e7 Jd6 35.Je5+ 

Kh8 (35…Kg8 36.Se6+ Kh7 37.Jc4! 

a bílý vyhraje.) 36.Jf7+ Kg8 37.Jxd6 

Jxe7. Bílý ale pěšce dámského kří-

dla vcelku snadno zastaví 38.Jc4. 

33…b3! Tento malý trik jsem pře-

hlédl. Kurnosov tento tah navíc za-

hrál, když mu na hodinách zbýva-

la pouhá vteřina! Naštěstí jsem měl 

dostatečnou časovou rezervu na 

vzpamatování se ze šoku a naleze-

ní relativně dobrého pokračování. 

34.e6 Va2 35.Ve1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+p+P+Nzp&
5sn-+n+L+-%
4-+-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2r+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
35…b2? Naštěstí pro mne soupeř 

v pokračující časové tísni chybuje 

a miska vah se defi nitivně překlopí na 

stranu bílého. Černý měl zkusit 35…

Jc4 36.e7 Jd6 37.Je5+ Kg8 38.Se6+ 

Kh7 39.Jxc6 Vd2± a měl bych ještě 

dost práce s realizaci výhody. 

36.Jf4+ g6 37.Sxg6+ Kg7 38.Jxd5 

Va1 39.Sb1! Jc4 40.e7 Jd6 41.Je3 

1–0

Královnou mezi ženami byla ne-

pochybně Litevka hájící barvy Pe-

trohradu, mezinárodní mistryně 

Viktoria Cmilyteová (2485). Čty-

ři body z pěti partií bez jediné re-

mízy dalo v součtu pro ženský tur-

naj fantastickou performance na 

hranici 2700 bodů. Její výhra v po-

sledním kole nad Natálií Žukovo-

vou (2492) z do té doby vedoucího 

družstva Giprorechtransu rozhodla 

také celý turnaj, ve kterém až třetí 

místo braly favoritky z loni mistrov-

ského AVS Krasnoturinsk. 

Václav Pech

Igor Kurnosov

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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Dva měsíce poté, co jsem na zá-

kladní škole poprvé přečetl jeho 

jméno, jsem pochopil, že se nejme-

nuje Najford, ale Najdorf. Po pře-

čtení knihy o legendárním zápase 

mezi Sovětským svazem a „Zbyt-

kem světa“ jsem pochopil, že patřil 

mezi nejlepší šachisty světa. Až při 

přípravě tohoto článku mi ale do-

šlo, jak dobrým šachistou vlastně 

byl. Tento týden by Miguel, vlast-

ním jménem Mieczislav, oslavil 

rovnou stovku.

V Polsku narozený Najdorf nepatřil 

mezi zázračné děti, ani mezi rych-

le se rozvíjející talenty. Zatímco jeho 

velcí soupeři Michail Botvinnik, Salo 

Flohr, Samuel Reshevsky či Paul Ke-

res vstoupili mezi světovou elitu již 

jako „náctiletí“, Najdorf zaznamenal 

první velké úspěchy teprve v pěta-

dvaceti. Oproti ostatním však měl 

dvě výhody. Polsko bylo v té době 

nesmírně silnou zemí, která šacho-

vých olympiádách často sbírala me-

daile. Mladého Najdorfa se navíc tre-

nérsky ujali dva skvělí šachisté: Da-

vid Przepiórka a později Savelij Tar-

takower, který měl na jeho hru roz-

hodující vliv. „Učil mě spoléhat se 

na zdravý rozum a obecnému zhod-

nocení pozice. Propočtem variant se 

příliš nezabýval,“ komentuje pozdě-

ji Miguel Najdorf přínos svého učite-

le. „Pokud některá moje partie získa-

la cenu za krásu, vždycky mě to pře-

kvapilo, protože jsem v jejím průbě-

hu zpravidla nikdy nepočítal dále 

než dva tahy dopředu. Řídil jsem se 

obecnými principy. Ukazuje to, že 

velmistři nejsou ve skutečnosti žád-

nými supermany. Musí se řídit stej-

nými pravidly a principy jako obyčej-

ní šachoví fanoušci. Šachy jsou uni-

kátní a univerzální. Způsob přemýš-

lení nad nimi je stejný pro hráče jaké-

koli úrovně.“

Kombinační talent pozdějšího ně-

kolikanásobného účastníka turna-

je kandidátů prokázala již tehdy pře-

svědčivě „polská nesmrtelná partie“, 

kterou sehrál ve Varšavě proti Glücks-

bergovi.

GLÜCKSBERG – MIGUEL NAJDORF 
Holandská obrana [A85]

Varšava 1928

1.d4 f5 2.c4 Jf6 3.Jc3 e6 4.Jf3 

d5 5.e3 c6 6.Sd3 Sd6 7.0–0 0–0 

8.Je2 Jbd7 9.Jg5? Chyba, po kte-

ré bílý vynuceně prohrává. Ovšem 

za způsob, jakým vůdce bílých 

podlehl, jsme mu vděčni dodnes. 

Osmnáctiletý Najdorf prokazuje, 

že taktika mu není cizí. „Normál-

ní“ pokračování je například 9.Jf4 

nebo, po vložení výměny 9.cxd5 

Jxd5, 10.Jc3.

9…Sxh2+! 10.Kh1 10.Kxh2 Jg4+ 

11.Kg1 Dxg5 dává černému pěšce 

bez náhrady. 

10…Jg4 11.f4? Bílý by ve svém tá-

boře rád uvěznil černého střelce, 

což není šťastné rozhodnutí. Lep-

ší bylo 11.Jh3, ale i tehdy je černá 

pozice nepochybně lepší. 

11…De8 12.g3 Dh5 13.Kg2 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+-zpp'
6-+p+p+-+&
5+-+p+psNq%
4-+PzP-zPn+$
3+-+LzP-zP-#
2PzP-+N+Kvl"
1tR-vLQ+R+-!
xabcdefghy
13…Sg1! Najdorf to vidí, ale pro-

gramy s tímto tahem mají problém. 

Kasparovův Junior přemýšlel té-

měř tři minuty, než ho neobvyklý 

odskok černého střelce napadl, po-

dobně je na tom i Fritz. Pokud mu 

ale Najdorfův tah ukážete, okamži-

tě vidí všechno, skoro až do konce. 

Černý střelec nakonec padne, ale 

bude to smrt velkolepá, která při-

nese slavné vítězství. 

14.Jxg1 Dh2+ 15.Kf3 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+-zpp'
6-+p+p+-+&
5+-+p+psN-%
4-+PzP-zPn+$
3+-+LzPKzP-#
2PzP-+-+-wq"
1tR-vLQ+RsN-!
xabcdefghy
15…e5!! Otevření centra udělá 

z bílého krále fackovacího panáka. 

Bouchnout si přijdou skoro všech-

ny černé fi gury a rozhodující a po-

slední ránu mu zasadí pěšec! 

16.dxe5 Jdxe5+ Šach! 

17.fxe5 Jxe5+ Šach! 

18.Kf4 Jg6+ Šach! 

19.Kf3 f4 Poslední obraná bariéra 

se rozlétla na třísky. Boj končí… 

20.exf4 Sg4+ Šach! 

21.Kxg4 Je5+ Šach! 

22.fxe5 h5# Mat! 0–1

První větší úspěchy však přicháze-

jí až v roce 1935, kdy Najdorf dělí za 

vítězným Tartakowerem druhé mís-

to na silně obsazeném přeboru Pol-

ska. Kromě toho vyhrává zápas se 

svým učitelem Tartakowerem a stá-

vá se členem polské reprezentace. 

O čtyři roky později již v Margate re-

mizuje černými se samotným Ca-

pablancou. Na další, pro Najdorfa 

MIGUEL NAJDORF BY OSLAVIL STÉ NAROZENINY

VE SVĚTOVÉ ŠPIČCE – A BEZ POČÍTÁNÍ!

Miguel Najdorf
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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

již třetí olympiádě v Buenos Aires, 

se může radovat z druhého nejlep-

šího individuálního výsledku celé 

soutěže, když na druhé šachovni-

ci získal v osmnácti partiích čtrnáct 

bodů. Tento úspěch však byl v pol-

ských barvách úspěchem posledním. 

Po vypuknutí druhé světové války se 

Miguel rozhodl, stejně jako mnoho ji-

ných účastníků olympiády, nevracet 

se do Evropy. Zůstal daleko od domo-

va, v zemi, kde neměl žádné známé. 

Bylo to rozhodnutí, které mu, na roz-

díl od jeho kompletní rodiny v Pol-

sku, s velkou pravděpodobností za-

chránilo život.

První roky Najdorfova pobytu v Ar-

gentině jsou plně zasvěceny šachu 

a jeho propagaci na jihoamerickém 

kontinentu. Miguel hraje simultán-

ky, a to jak ty obyčejné, tak také na-

slepo – a tvoří v nich světové rekordy. 

„Chtěl jsem, aby moje jméno zasle-

chl celý svět a zpráva o mně se dosta-

la i k těm mým příbuzným v Polsku, 

kteří možná ještě přežili,“ komento-

val své počínání tehdy již argentin-

ský šachista. Hodnotu světového re-

kordu posunul Najdorf na jedenačty-

řicet najednou sehraných partií na-

slepo, které v bezmála čtyřiadvace-

tihodinové seanci sehrál v roce 1941 

Rosariu. Dvě stě dva soupeřů, kteří 

proti němu zasedli o dva roky poz-

ději k „obyčejné“ simultánce, to byl 

tehdy také světový výkon číslo jed-

na. V roce 1947 Najdorf počet partií 

hraných naslepo ještě zvyšuje, když 

v San Paulu hraje proti čtyřiceti pěti 

soupeřům. Výsledek? Třicet devět 

výher, čtyři remízy a pouhé dvě po-

rážky! 

Poválečné období bylo pro tehdej-

ší argentinskou jedničku jednoznač-

ně tím nejlepším. Jeho raketový růst 

se zastavil až v té nejvyšší společnos-

ti. „Tehdy bylo ještě možné hrát ša-

chy na nejvyšší úrovni, spoléhajíc se 

jenom na chápání hry, zkušenosti 

a osobní optimismus,“ charakterizu-

je tuto dobu Garri Kasparov. Zároveň 

konstatuje, že již v té době začali so-

větští velmistři posouvat vpřed teorii 

zahájení a tím měnit charakter šacho-

vé hry. „Ale ještě to nebylo tak rychle 

a daleko, aby se zaostání v této oblas-

ti mohlo nějak výrazně promítnout.“ 

Miguel Najdorf bere 1. místo na Trey-

balově memoriálu v Praze, dělí čtvr-

té místo na legendárním Stauntono-

vě memoriálu v Groningenu. Již teh-

dy byl Najdorf známý svým optimis-

mem, když se s Flohrem vsadil, že 

ve vzájemné partii porazí sovětské-

ho přeborníka Botvinnika. Sázku 

o 500 guldenů tehdy Najdorf vyhrál. 

Podle výpočtů serveru Chessmetrics 

by byl od poloviny roku 1947 po celé 

dva roky nositelem druhého nejvyš-

šího ratingu na světě. I přesto nebyl 

včleněn místo odstoupivšího Reube-

na Fina do turnaje, který měl po Al-

jechinově smrti určit nového mistra 

světa. 

„Ve FIDE se vedly diskuse, jestli by 

v tom turnaji neměl Najdorf nahra-

dit odstoupivšího Fina,“ píše Garri 

Kasparov. „Sovětská federace, rozu-

mějte Botvinnik, byla tehdy proti.“

Botvinnik tehdy považoval argentin-

ského šachistu za velice nebezpečné-

ho protivníka, kterého rozhodně ne-

chtěl do turnaje jen tak připustit. Sám 

o stylu svého soupeře říkal: „Najdorf 

se příliš nezajímá o studium šacho-

vých znalostí a zkušeností nahroma-

děných jinými mistry, ale u šachov-

nice nachází originální a pro soupeře 

velice nebezpečné myšlenky.“ 

Naznačili jsme, že Najdorf byl všech-

no jiné než šachový teoretik. „To, že 

se po něm jmenuje jedna z nejhraněj-

ších variant Sicilské obrany, je do jis-

té míry paradox. Myslím, že to hod-

ně svědčí o jeho vyvinuté intuici,“ 

říká Kasparov. Skvělá intuice a pozič-

ní cit dovedly Najdorfa hned dvakrát 

před brány zápasu o titul mistra svě-

ta. V roce 1950 končí v turnaji kandi-

dátů v Budapešti pátý. O tři roky poz-

ději, na jednom z nejznámějších tur-

najů kandidátů ve švýcarském Cury-

chu, dělil šesté a sedmé místo, když 

proti první pětici hráčů Smyslovovi, 

Bronštejnovi, Petrosjanovi, Kereso-

vi a Reshevskému uhrál aktivní skó-

re +1. Turnaj v Curychu byl pro Na-

jdorfa posledním kandidátským vy-

stoupením. To nic nemění na tom, 

že i nadále „Don Miguel“ patřil mezi 

hráče té nejužší špičky, který mohl 
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porazit prakticky kohokoli. Přesvěd-

čil se o tom i legendární Bobby Fis-

cher. Toho Najdorf při jejich třetí vzá-

jemné partii v Santa Monice pozičně 

zcela převálcoval.

MIGUEL NAJDORF – BOBBY FISCHER 
Královská indická obrana [E72]

Piatigorsky-Cup 

Santa Monica 1966

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.Se2 0–0 6.Sg5 c5 Klasická reak-

ce na Averbachův systém, která je 

v současnosti k vidění již podstatně 

méně, než tomu bývalo v šedesátých 

a sedmdesátých letech. Boční úder 

na centrum ustupuje modernějšímu 

pojetí pozice, spojenému s tahem 6…

Ja6 a druhým z možných protiúderů, 

centrálnímu postupu e7-e5. 

7.d5 e6 Ve značně starší partii mu-

sel Najdorf čelit slabšímu pokračová-

ní 7…a6, se kterým se vypořádal se 

ctí. Po 8.a4 Da5 9.Sd2 e6 10.Jf3 exd5 

11.cxd5 Sg4 12.0–0 Dc7 13.Se3 Sxf3 

14.Sxf3 Jbd7 15.Dc2 stál lépe a svoji 

výhodu uplatnil v zisk celého bodu 

(Najdorf, M. – Esposito, A., Mar del 

Plata 1957). Jinou, i když spornou 

možností, je okamžité 7…b5!? 

8.Jf3 Za přesnější je určitě považová-

no 8.Dd2!, což dává bílému černo-

polnému střelci na diagonále c1–h6 

dobré možnosti. I tady se potvrzu-

jí domněnky o tom, že velmistr Na-

jdorf nebyl velkým teoretikem a jeho 

síla byla skryta úplně jinde. Což 

ostatně předvede i v této partii. 

8…h6 9.Sh4 exd5 10.cxd5 g5 11.Sg3 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-+pvl-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-zpP+-zp-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+NvL-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
11…b5 „Zpětný pohled na prů-

běh této partie ukazuje, že je ten-

to tah chybný, a možná vede dokon-

ce k prohře partie,“ napsal po partii 

Fischerův sekundant Mednis. Gar-

ri Kasparov toto tvrzení považuje za 

zveličené a považuje tento tah za do-

cela dobře hratelný. „Dokonce si ani 

nemyslím, že by k tahu 11…b5 pat-

řil znak pro pochybný tah. Partie jed-

noduše dostane jiný, mnohem živěj-

ší charakter,“ tvrdí Kasparov. Správ-

ný postup proti Miguelovi Najdorfovi 

demonstroval ještě v témže roce další 

z velkých královsko-indických bijců, 

Němec Wolfgang Uhlmann, který 

zahrál 11…Jh5! 12.Jd2 Jxg3 13.hxg3 

Jd7 14.Jc4 De7 s vyrovnáním (Na-

jdorf, M. – Uhlmann, W. (2530), Ha-

vana 1966). Stejně reagoval samot-

ný Fischer o několik kol později proti 

Bentu Larsenovi. 

12.Jd2! Slabší je asi 12.Sxb5?! Jxe4 

13.Jxe4 Da5+ 14.Dd2 Dxb5 15.Jxd6 

Dxb2 (bez zajímavosti nebude ani 

15…Da6!?) 16.Dxb2 Sxb2 17.Vb1 

Sc3+ 18.Kd1 Ja6 s nejasnou hrou, 

když by bílého pěšce navíc mohlo vy-

vážit nešikovné postavení bílého krá-

le (Portisch, L. – Szabó, L., Maďarsko 

1959). V každém případě je ale bra-

ní na b5 zbytečně závazné a vede na 

Najdorfův vkus příliš rychle do pozi-

ce s konkrétním propočtem. A bílý 

po zahájení stojí o něco lépe, a tudíž 

nemá zapotřebí zbytečně přistupovat 

na komplikace. 

12…a6 13.0–0 Ve8 14.Dc2 De7 Zde 

už jsou Mednis s Kasparovem za-

jedno, když považují tah dámou za 

v podstatě rozhodující provinění čer-

ného. Ale i tady se najde někdo, kdo 

s tím nesouhlasí: doktor Ludwig von 

Fritz. Ale kdo by mu ve stínu tako-

vých kapacit věřil… Za správnou vol-

bu považuje třináctý mistr světa dal-

ší rozvíjení iniciativy na dámském 

křídle tahem 14…b4. Po 15.Ja4 Jxd5 

měl argentinský velmistr připraven 

tah 16.Jc4, ale jak ukazuje Mednis, 

po 16…Jf4 17.Sxf4 gxf4 18.Jab6 Sb7! 

19.Vad1 Sd4 20.Jxa8 Sxe4 21.Sd3 

Sxa8 je pozice nejasná. Druhou 

schůdnou cestou by podle Mednise 

mohl být převod černé věže do cen-

tra 14…Va7!? s dalším Ve7. 

15.Vae1 Jbd7 16.a4 b4 17.Jd1 Je5 

Bílý pěšec pochopitelně nevisí. Po 

17…Jxe4 udělá bílý nejlépe, když za-

hraje 18.Sd3 f5 19.Jxe4 fxe4 20.Sxe4 

Je5 21.Je3 s jasnou výhodou. 

18.Je3 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+-+-wqpvl-'
6p+-zp-sn-zp&
5+-zpPsn-zp-%
4Pzp-+P+-+$
3+-+-sN-vL-#
2-zPQsNLzPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
18…Jg6 Bájný Američan nechce 

stát na místě a pouze vykrývat úde-

ry svého soupeře. Chystá se pozici 

zdramatizovat převodem jednoho 

ze svých jezdců na f4. Bílý má ale 

dostatek prostředků ke zpacifi ko-

vání úmyslů černého. 

19.Jec4 Jf4 20.Sxf4 gxf4 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+-+-wqpvl-'
6p+-zp-sn-zp&
5+-zpP+-+-%
4PzpN+Pzp-+$
3+-+-+-+-#
2-zPQsNLzPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
21.e5! Najdorf neváhá a rázně 

láme černou pozici. Sérií logických 

tahů dostává na lopatky jednoho 

Bobby Fischer
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z nejlepších šachistů všech dob. 

A jak sám charakterizoval svůj styl: 

„A bez počítání!“ 

21…dxe5 22.Sf3 Df8 Ani při poku-

su o komplikace 22…e4 si bílý pří-

liš nezapočítá. Jednoduché 23.d6 

Dd8 24.Jxe4 Sf5 25.Ve2 Jxe4 26.Sxe4 

Vxe4 27.Vxe4 Dg5 28.De2 vede pře-

svědčivě k výhře. 

23.Jxe5 Sb7 24.Jdc4 Vad8 Opět ne-

jde zlikvidovat bílého pěšče 24…Jxd5 

po 25.Jd7 Vxe1 26.Jxf8 Vxf1+ 27.Kxf1 

Sxf8 28.Ja5+-. 

25.Jc6 Vxe1 25…Jxd5 26.Vxe8 Dxe8 

(26…Vxe8 27.Sxd5) 27.Jxd8 Dxd8 

28.Jd2 je pro bílého, jak jinak, lehce 

vyhrané. 

26.Vxe1 Ve8 27.Vd1 Vc8 28.h3 Je8 

29.J6a5 Vb8 30.Df5 Jd6 31.Jxd6 1–0

Důvodem toho, proč se Miguel Naj-

dorf nikdy nepřiblížil k nejvyššímu 

titulu, může být jeho bohémská po-

vaha, která mu nedovolovala brát ša-

chy tak vážně, jako tomu bylo třeba 

u Botvinnika. „K úspěchu v šachu 

je potřeba hodně pracovat, být veli-

ce disciplinovaným, ve všem poměr-

ně umírněný a často až asketický,“ 

konstatuje Miguel Najdorf, vědom si 

toho, že právě v těchto vlastnostech 

se nemohl poměřovat s premianty 

tehdejší sovětské šachové školy. Do-

kazuje to také historka z jeho zápasu 

proti Samuelu Reshevskému z roku 

1952. Z herního pohledu měl zápas 

dvě rozdílné poloviny. V té první Naj-

dorf svému sokovi podlehl hned 

v šesti ze sedmi odehraných partií. 

Reshevsky se tehdy domníval, že je 

to díky jeho šachové síle, ale pravda 

byla jinde. „Zamiloval jsem se do jed-

noho děvčete, které v té době pobý-

valo ve městě, kde zápas probíhal,“ 

vysvětloval později Najdorf a svůj 

zlepšený výsledek ve druhé polovině 

zápasu (Najdorf ji vyhrál 4:2) pak vy-

světluje prozaicky: „Slečna odjela…“ 

Navíc byl Najdorf již od padesátých 

let, díky své práci v pojišťovnictví, 

kterou kombinoval s účastí na šacho-

vých turnajích, již plně fi nančně za-

jištěn, a tak mu nic nebránilo žít tak, 

aby se mohl ze života jednoduše ra-

dovat. A jeho zájmy a radosti se zda-

leka neomezovaly pouze na šachy. 

Nikdy neodmítl příjemné posezení 

ve společnosti svých početných přá-

tel, hrál karty, chodil do kasina, po-

slouchal hudbu, četl knihy a chodil 

do divadla. Věci pro Botvinnika zce-

la nemyslitelné!

Samostatnou kapitolou jsou vystou-

pení Miguela Najdorfa na šachových 

olympiádách, v nichž je pravděpo-

dobně dosud nepřekonaným rekord-

manem. Od roku 1935 do roku 1974 

hrál Najdorf jako člen polské či ar-

gentinské reprezentace na třinácti 

olympiádách a získal čtyři stříbrné 

a tři bronzové medaile. Celkově na 

třinácti olympiádách sehrál dvě stě 

dvanáct partií a vždy za své družstvo 

doslova a do písmene dýchal. „Když 

byl naším kapitánem Miguel, neměl 

nikdo z nás při přípravě na partii pře-

stávku a neměli jste ani tu nejmenší 

šanci si trochu pospat, pokud byla ja-

kákoli naše partie přerušena,“ vyprá-

ví o zanícení velmistra Najdorfa jeho 

kolega v argentinské reprezentaci, 

velmistr Oscar Panno. 

Posledním velkým turnajem, který 

Najdorf sehrál, byl superturnaj v Bu-

gojnu v roce 1982. Najdorfovi tenkrát 

bylo dvaasedmdesát a na turnaj přijel 

pouze jako turnajový host a novinář. 

Najednou se ukázalo, že jeden z plá-

novaných účastníků turnaje nepřije-

de a Spasského napadlo nahradit ho 

právě Najdorfem. Najdorf nadšeně 

souhlasil, a když proti nebyli ani zby-

lí účastníci, dal se do hraní. Ve spo-

lečnosti Kasparova, Spasského, Tim-

mana, Polugajevského, Petrosjana, 

Larsena a Kaválka získal ve třinácti 

partiích pět a půl bodu a obsadil ob-

divuhodné dvanácté místo.

Miguel Najdorf patřil mezi tu nevel-

kou skupinu lidí, o kterých je mož-

no říci, že byli skutečnými velvyslan-

ci šachu. Po dobu své kariéry zkřížil 

pomyslné meče nejen s předními ša-

chisty světa, ale setkal se také s mno-

hými politiky, například s Winsto-

nem Churchillem, Fidelem Castrem, 

íránským šachem, revolucionářem 

Che Guevarrou či argentinským pre-

zidentem Perronem. Vedl korespon-

denci i s papežem Janem Pavlem II. 

Prožil život naplněný šachem. Ten-

to svět opustil ve španělské Malaze 4. 

července 1997.

Václav Pech

Miguel Najdorf
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Družstvo Litovle před sezo-

nou vhodně posílilo a na výsled-

cích to bylo znát. „K našim hlav-

ním posilám patřili Pavel Zpěvák 

a Lukáš Kuchynka, čerpali jsme 

také z vhodného doplnění mladý-

mi a perspektivními hosty,“ říká 

Krejčí. 

Litovel první pozici v tabulce 

prakticky neopustila, pro tuto se-

zonu zkrátka zvolila strategii „vy-

hrávat, vyhrávat, a když přijde 

krize, tak zase vyhrávat“. „Start 

do soutěže nám vyšel a na vítěz-

né vlně jsme pokračovali až do jis-

toty postupu. Pak jsme dali příle-

žitost také ostatním hráčům sou-

pisky,“ potvrzuje můj dojem Jan 

Krejčí. Nejlepší individuální vý-

kon v barvách vítězů zaznamenal 

na třetí šachovnici IM Štěpán Žil-

ka, který v deseti odehraných par-

tiích získal osm a půl bodu. Pře-

svědčivou a efektní výhru si Ště-

pán připsal v souboji s Martinem 

Červeným. 

ŠTĚPÁN ŽILKA (2481) 
– MARTIN ČERVENÝ (2367) 
Slovanská obrana dámského 

gambitu [D30]

1. liga – východ, 2010

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.e3 e6 

5.Sd3 Jbd7 6.0–0 Sd6 7.Jbd2 0–0 

8.e4 e5 Dnes prakticky povinné 

pokračování. Původní a vousa-

té 8…dxe4 9.Jxe4 Jxe4 10.Sxe4 h6 

11.Sc2 e5 vede k lepší hře bílého, 

o čemž se před několika lety pře-

svědčil i francouzský velmistr Ro-

bert Fontaine v souboji s velmis-

trem Lputjanem. Po 12.b4 Sxb4 

13.dxe5 Ve8 14.Vb1 Sc5 15.e6 měl 

bílý všechny důvody ke hře na 

výhru. Tu si ostatně po čtyřice-

ti tazích do tabulky také připsal 

(Lputjan, S. (2634) – Fontaine, R. 

(2531), Mallorca 2004). 

9.cxd5 cxd5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
10.Ve1! Překvapivě (alespoň 

pro mě) opomíjené pokračová-

ní. Hlavní příběh se v této varian-

tě odehrává po výměně 10.exd5 

exd4, kde má bílý malou výhodu 

po 11.Je4 (častější a favorizovaněj-

ší je ovšem 11.Jc4), například 11…

Jxe4 12.Sxe4 Db6 13.Dxd4 (13.

Jxd4 Ve8 14.Sf3 Je5 s myšlenkou 

15… Jxf3 16. Jxf3 Sf5 a kompenza-

cí za pěšce) 13…Jf6 14.Dxb6 axb6 

15.Sc2 a černý nemá příliš času 

na dobrání bílého pěšáka. Po 15…

Jxd5 16.Vd1 Se6 17.Sb3 Va5 stojí 

bílý díky zamotaným černým fi -

gurám a horší struktuře rozhodně 

o něco lépe. Po tahu v partii však 

bílý střelec na e4 nevisí, a černé-

mu tak hrozí přímá ztráta pěšce. 

10…dxe4? Černý má po 10. Ve1! 

hrozivé statistiky. Tuším, že -7 

(slovy: minus sedm) bez jediné 

výhry. Do budoucna tak před čer-

nými stojí velká otázka. Tah v par-

tii podle mě dává bílému velkou 

výhodu. Alternativou může být 

10…Ve8, které se mi ale také příliš 

nelíbí pro 11.exd5 exd4 12.Vxe8+ 

Dxe8 13.Da4!? a černý se po ztrá-

tě pěšce na d4 nemůže jedno-

duše vydat na lov bílého pěšáka 

13…De7 (13…Jc5!?) 14.Dxd4 Sc5 

15.Dh4 Dd6, protože bílý rychle 

mobilizuje síly k útoku proti sou-

peřovu králi. Ilustruje to mírně ko-

operativní varianta: 16.Sc2! Dxd5 

17.b4 Sf8 18.Sb3 Db5 19.Jg5 Je5 

20.Sb2 h6 21.Jdf3!? (dobré bude 

také 21.Jge4, ale bílý má plné prá-

vo se se svými dobře postavený-

mi fi gurami pokoušet o něco více) 

21…hxg5 22.Jxg5 Se6 23.Jxe6 fxe6 

24.Sxe6+ Jf7 25.Sxf6 gxf6 26.Dxf6 

Dh5 27.g4 Dh7 28.Ve1+- s vyhra-

nou pozicí. Nejlépe se mi tak jeví 

pokračování 10…Dc7!? 11.exd5 

exd4 12.Jb3 Jxd5 13.Sd2 s ideou 

Vc1, dobráním na d4 a malou vý-

hodou bílého. 

11.Jxe4 Jxe4 12.Vxe4 Výhoda bí-

lého je nad všechny pochybnosti. 

Zamotané černé fi gury mohou je-

nom těžko vzdorovat iniciativě bí-

lého. 

12…f5 Zřejmě ještě nejlepší alter-

nativa. Po 12…exd4 13.Vxd4 Sc5 

14.Vd5 Db6 (černý nesmí 14…De7 

pro 15.Sg5 f6 16.Sf4 Df7 17.Sb5 

(Kacheishvili, G. (2605) – Barrien-

tos Chavarriaga, S. (2430), Turín 

2006). 15.Dc2 g6 16.Sf4 Se7 17.Ve1 

stojí černý špatně, což také pře-

svědčivě prokázala partie Aruti-

nian, D. (2591) – Arzumanian, G. 

(2465), hraná v Istanbulu před tře-

mi lety, v níž černý nepřežil čtyři-

cátý tah. 

13.Vh4 

PRVNÍ LIGY DOHRÁNY

NA ZÁPADNÍ I VÝCHODNÍ FRONTĚ KLID
pokračování ze strany 1

Štěpán Žilka
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+n+-zpp'
6-+-vl-+-+&
5+-+-zpp+-%
4-+-zP-+-tR$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy
13…Se7 Černý se nehodlá smířit 

s přístupem bílých fi gur na pole 

g5. Jeho problémy s královským 

příbytkem to však vyřešit nemů-

že. Jeho fi gury mohou pouze ze 

střídačky přihlížet rozhodujícímu 

tlaku bílého. Nepomáhá ani rych-

lé uklizení krále z diagonály a2-g8 

tahem 13…Kh8, po kterém přijde 

14.Jg5 h6 15.Dh5 Df6 16.Sc4, a na 

černého by své peníze nevsadil 

nikdo. 

14.Vh3 e4 Jiné možnosti neexis-

tují. Stejný průběh bude mít také 

14…exd4, kde má bílý tak jako 

v partii skvěle fungující útoč-

ný stroj 15.Sc4+ Kh8 16.Je5 Sh4 

(16…Jxe5 17.Vxh7+ Kxh7 18.Dh5#) 

17.Dh5+- s koncem všech planých 

nadějí černého. 

15.Sc4+ Kh8 16.Je5 De8 

XABCDEFGHY
8r+l+qtr-mk(
7zpp+nvl-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-sNp+-%
4-+LzPp+-+$
3+-+-+-+R#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy
17.Sf7 Rázná kompozice několika 

závěrečných akordů dává šachové-

mu nadšenci hezký estetický záži-

tek. Pokud ovšem zrovna nesedí 

za černými fi gurami… 

17…Vxf7 18.Jg6+! Kg8 19.Vxh7! 

Vf6 19…Kxh7 20.Dh5+ Kg8 

21.Dh8# končí černé utrpení ješ-

tě dříve. 

20.Vh8+ Kf7 21.Db3+ Kxg6 

22.Vxe8 Sd6 23.h4 Jf8 24.Dc2 

(Nejen) proti braní na c8 je černý 

bezmocný. 1–0

Postup Litovle ale samozřejmě 

není pouze Žilkovou zásluhou. 

Prakticky všichni hráči základní 

sestavy získali nadpoloviční větši-

nu nabízených bodů. Vyrovnanost 

družstva potvrzuje i Jan Krejčí: 

„Každý svým dílem  přispěl k po-

stupu. Toto družstvo Litovle vystu-

povalo jako tým a rovněž jako tým 

postoupilo,“ říká.

Nabízí se otázka: Co bude dál? 

Udrží si vítěz východní skupiny 

sestavu i pro nadcházející extrali-

govou sezonu? „Někteří hosté a ci-

zinci za nás hrát nebudou, ale ur-

čitě přijdou nové posily. Myslím si, 

že vedení Tatranu Litovel má již 

dostatek zkušeností a Litovel by se 

mohla stát „černým koněm“ extra-

ligy,“ uzavírá náš rozhovor litovel-

ský mladík. 

I západní část prvoligových sou-

těží znala svého vítěze dříve, než 

o uplynulém víkendu její účastní-

ci naposledy zastavili šachové ho-

diny. Celek Lysé nad Labem pora-

zil v předposledním dějství hlavní-

ho rivala, pražskou Holdii, a mohl 

začít slavit. „Okamžitě po vítěz-

ném zápase s Holdií Praha jsme 

začali řešit otázky důstojné hrací 

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácích 
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 600 Kč

11. kolo
Tatran Litovel A 4:4 Jäkl Karviná

Tatran Litovel B 2:6 ŠK Gordic Jihlava 

TJ MITTAL Ostrava 4:4 ŠK Labortech Ostrava

SK Slavia Orlová 3,5:4,5 TŽ Třinec B

Slavia Kroměříž 3,5:4,5 ŠK Staré Město

ŠK Slavoj Poruba 6:2 ŠK Vysoké Mýto

Konečné pořadí 1. liga-východ
1. Tatran Litovel A 29 57 41

2. Jäkl Karviná 25 52,5 30

3. TJ Mittal Ostrava 20 47,5 25

4. TŽ Třinec B 18 47 27

5. ŠK Slavoj Poruba 16 47,5 27

6. SK Slavia Orlová 15 40,5 17

7. Tatran Litovel B 14 42,5 22

8. ŠK Gordic Jihlava 14 40 24

9. ŠK Staré Město 13 40,5 21

10. ŠK Labortech Ostrava 12 39,5 20

11. ŠK Vysoké Mýto 7 35,5 16

12. Slavia Kroměříž 6 38 20
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místnosti, fi nančního zabezpečení 

sezony 2010/11 i dalších let a sa-

mozřejmě také hráčský kádr pro 

extraligu,“ řekl Šachovému týde-

níku předseda postupujícího od-

dílu Petr Saeckl. Realisticky před-

pokládá, že aktuální sestava by 

měla problémy extraligu udržet: 

„Velmistr Štoček má výhodné pod-

mínky v Novém Boru a také někte-

ří další hráči odejdou,“ komentuje 

aktuální situaci. Na druhou stranu 

probíhají jednání: „Dosud neskon-

čila extraliga, a tak není etické zve-

řejňovat jména hráčů, které máme 

v hledáčku. Jednáme i se zahra-

ničními hráči,“ popisuje aktuální 

situaci Saeckl. 

Při pohledu na počáteční soupis-

ky bylo zřejmé, že západní skupi-

na bude mít tři jasné favority: ce-

lek z Lysé nad Labem a dva praž-

ské kluby, Holdii a Pankrác. Petr 

Saeckl to ale takto nevidí: „Jako fa-

vorit jsme do soutěže nevstupova-

li, soupiska byla sice docela nabitá, 

ale kolize s německými soutěžemi 

a slovenskou extraligou musela se-

hrát roli.“ Před sezonou chtěl hrát 

v klidném středu tabulky a zachrá-

nit se. „Měli jsme na paměti loňský 

sestup z 1. ligy, kdy nám nestači-

lo k záchraně ani 14 bodů. Nebýt 

vítězství B družstva ve 2. lize, tak 

jsme měli smůlu!“

Průběh soutěže by poměrně vy-

rovnaný a rozhodlo se až v závěru. 

Lysá nad Labem vybojovala těsné 

a docela šťastné výhry v Teplicích 

a Českých Budějovicích. „Šťastná 

byla i remíza s Pankrácem,“ do-

dává kapitán novopečeného ext-

raligového celku. „Šanci jsme ucí-

tili teprve koncem listopadu, po 

výpadku Spořitelny A, loňského 

účastníka extraligy. Proto jsme do-

plnili do družstva islandského GM 

Hannese Stefanssona, který měl 

pomoci hlavně v kolizních termí-

nech s ostatními soutěžemi. Přes 

dosti špatný vstup do roku 2010, 

dvě remízy doma ze tří zápasů, 

jsme klíčové zápasy s áčkem Poš-

tovní spořitelny a pražskou Holdií 

docela zvládli.“ Stejně jako v pří-

padě Litovle i u vítěze západní čás-

ti žádný z hráčů neuhrál méně než 

padesát procent. Kapitán si nej-

víc cení výkonu velmistra Tomáše 

Orala. Ten si ze šesti odehraných 

partií připsal pět bodů, přestože 

hrál většinou černými. Když si ale 

sedl za bílé, bylo se také nač dívat!

TOMÁŠ ORAL (2546) 
– MILOŠ KOZÁK (2243) 
Caro-Kannova obrana[B14]

1.CL – západ 2009/2010

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 

Jf6 5.Jc3 e6 6.Jf3 Sb4 7.cxd5 Jxd5 

8.Dc2 Jc6 9.Sd3 h6 10.0–0 0–0 

Vzhledem k tomu, že se mi čer-

ná pozice hodně nelíbí, hledám al-

ternativu poměrně brzy. Nachá-

zím třeba tuto: 10…Jf6 11.a3 Sd6 

12.De2 0–0 13.Sc2 b6 14.Vd1 Sb7 

15.Je5 Je7 (Pavasovič, D. (2567) 

– Rjazancev, A. (2621), Drážďany 

2007). 

11.Se3 Místo tahu v partii je možné 

i 11.a3, které do daného schématu 

s izolovaným pěšcem patří. Bílý se 

ale chce obejít bez ztráty času na 

kontrolu pole b4. Černý černopol-

ný střelec musí z b4 odejít tak jako 

tak. Pozice s vložením 11.a3 po-

chopitelně již také hrála. 11…Se7 

(11…Sd6 12.De2 Jce7 13.Je5 (Bolo-

gan,V. (2608) – Jepišin, V. (2578), 

Německo 1999) 12.De2 Ve8 13.Ve1 

Sd7 14.Sc2 Sf8 15.Dd3 g6 16.h4 

s dobrou pozicí bílého (Kunte, A. 

(2568) – Sasikiran, K. (2611), New 

Delhi 2001).

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+p+-zp&
5+-+n+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sNLvLN+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
11…Ve8?! Plán černého vede k po-

zici, kde se mu budou poměr-

ně těžko hledat dobré tahy. Před-

nost bych dal pokračování 11…

Se7! s převodem na aktivní pole 

f6, upevnění kontroly nad klíčo-

vým polem d5 manévrem Sc8-

d7-c6 nebo b7-b6 s dalším Sc8-b7. 

Další průběh by mohl být napří-

klad takový: 12.a3 Sf6 13.Se4 Jce7 

14.Vad1 b6 (14…Sd7 15.Je5 (15.

Sxd5 Jxd5 16.Jxd5 exd5 17.Je5 Vc8 

18.Db3 Sc6 19.Jg4 je pravděpodob-

ně rovné.) 15…Vc8 s malou výho-

dou bílého.) 15.Je5 Sb7 16.Jg4 Sg5 

17.Sxg5 hxg5 18.Je3 Vc8 s dobrou 

hrou černého. 

12.Vad1 Sf8 Alternativou je 12…

Sd7. Po 13.a3 Jxc3 14.bxc3 Sxa3 

15.Db3 měl bílý v partii Szabo, K. 

(2476) - Rombaldoni, D. (2377), 

Budapešť 2006 dostatečnou kom-

penzaci za pěšce. 

13.De2 Možná ještě lepší je13.Je5! 

Pozice vznikající po 13…Jf6 (13…

Jxe5 14.dxe5 Da5 15.Sh7+ Kh8 

16.Se4±) 14.a3 s dalším f2-f4, Vf1–

f3, Vg3 (h3) musí být pro bílého 

jednoduše lepší. 

13…Jxc3?! Černý má trochu pro-

blém s užitečnými tahy. Přechod 

do struktury s opožděným pěšco-

vým párem je jistě jednou z mož-

ností další hry. Je ale otázkou, zda 

černý může při nedostatečném vý-

vinu vytvořit proti bílým pěšcům 

dámského křídla protihru a záro-

veň tlumit aktivity bílého na krá-

lovském křídle. 13…Jf6 14.Je5 Jb4 

15.Sb1 (15.Sb5) 15…Sd7 16.Df3 

Sc6 17.Dg3 Jh5 18.Dh3 Jf6 19.Vfe1 

s malou výhodou bílého. 

14.bxc3 

Jan Krejčí
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XABCDEFGHY
8r+lwqrvlk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+p+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLvLN+-#
2P+-+QzPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
14…Sd7 Na 14…Dc7 má bílý po 

ruce odpověď 15.Sc2, když snaha 

o hru proti bílým pěšcům 15…Ja5 

nevychází (Lépe 15…Sd7! 16.Dd3 

f5 17.Sb3 Kh8 18.Vfe1±, i když 

i tady bych pozici hrál raději bílý-

mi.) pro 16.Je5 Sd6 17.Dh5 s hroz-

bou Jxf7, kterou může černý (do-

časně) odrazit jedině nevzhledným 

17…Ve7 18.Sg5 (18.Vd3!?) 18…f6 

(18…Ve8 19.Jxf7 Dxf7 20.Sg6; 18…

Vd7 19.Sxh6 gxh6 20.Jxd7 Sxd7 

21.Dxh6+-) 19.Dg6+- a bílý vyhraje. 

15.Sf4 Vc8 16.Vb1 Ja5 Zda je pole 

a5 pro černého jezdce místem za-

slíbeným je opravdu otázka. Dob-

rou alternativou, vedoucí k nepře-

hledným komplikacím, je 16…Je7!? 

Po logickém 17.Je5 (17.Vxb7 Jd5 

18.Dd2 Jxf4 19.Dxf4 Vxc3 20.Je5 

Ve7 21.De4 g6 22.Vxa7 Sb5 23.Va8 

Sxd3 24.Jxd3 Vc8 bílému nějakou 

výhodu dává, ale o jejím význa-

mu bych se raději nepřel.) se mož-

ná černý může „ulakotit“:17…

Vxc3 (17…Jd5 18.Dh5) 18.Sd2 

Vc7 19.Vxb7 (19.Dh5 g6 20.Df3) 

19…Vxb7 20.De4 Jg6 21.Jxg6 Sb4! 

22.Sxh6 Sb5 23.Je7+ Kf8 24.Dxb7 

Sxd3 25.Jg6+ Sxg6 26.Dxb4+ De7 

27.Sd2 Dxb4 28.Sxb4+ dává bílému 

přece jenom výhodu, i když s její 

realizací to nemusí být jednoduché 

(jako ve variantě 16…b6 17.Sa6+-). 

17.Je5 

XABCDEFGHY
8-+rwqrvlk+(
7zpp+l+pzp-'
6-+-+p+-zp&
5sn-+-sN-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-+QzPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
17…Ve7 Tady už loupežnictví, na 

rozdíl od poznámky k předchozímu 

tahu, nevychází. Po 17…Vxc3 18.Sd2 

musí černá věž na podivné pole a3 

a bude chybět při obraně svého krá-

le. Například po 19.Dh5 g6 (19…

Ve7 20.Sb4) 20.Jxg6 fxg6 (20…Vxd3 

21.Je5 Vxd2 22.Dxf7+ Kh8 23.Jg6#) 

21.Dxg6+ Sg7 22.Dh7+ Kf8 23.Sb4+ 

Ve7 24.Sxa3+- černý prohraje. K dis-

kusi je naopak nepříliš estetické, ale 

o to pevnější 17…f5 18.Jxd7 Dxd7 

19.Sb5 Jc6 20.Vfe1 s výhodou bílého. 

18.De4 f5 19.De2 Se8 20.Vfd1 a6 

Opět nefunguje braní 20…Vxc3 pro 

21.Sd2 a ani transformace materiálu 

nemůže utlumit tlak bílé armády. 

21…Dxd4 22.Sxc3 Dxc3 23.Vbc1 Db4 

24.Vc8+-.

XABCDEFGHY
8-+rwqlvlk+(
7+p+-tr-zp-'
6p+-+p+-zp&
5sn-+-sNp+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-+QzPPzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
21.d5!? Bílý otevírá centrum v naději, 

že bude moci později těžit zejména 

z uvolněných bílých polí. Černý stojí 

sice hůře, ale přímo prohraná by jeho 

pozice být neměla. Spíše se pod tla-

kem zvyšuje nebezpečí chyby, která 

by mohla mít fatální důsledky. 

21…exd5 K zamyšlení je také tah 

21…g5, kde bílý podle stroje musí 

ustoupit na podivné pole 22.Sg3 

(Jiné ústupy dávají černému šanci 

k nepříjemným komplikacím, napří-

klad22.Sc1 exd5 23.Sxf5 Vcc7 24.f4 

Jc4 s nejasnou hrou.) a 22…f4 23.d6 

Vg7 24.Jg4 Sxd6 25.Dxe6+ Kf8 26.Sf5 

Vc6 27.Dxh6 fxg3 28.hxg3 je stále vý-

hodné pro bílého. 

22.Sxf5 

XABCDEFGHY
8-+rwqlvlk+(
7+p+-tr-zp-'
6p+-+-+-zp&
5sn-+psNL+-%
4-+-+-vL-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+QzPPzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
22…Vc4? Až toto je pravděpodob-

ně rozhodující chyba. Úporněji vy-

padá například 22…Jc6!? odevzdá-

vající sice kvalitu, ale černý může 

stále ještě hru komplikovat. 

23.Df3 Vc5 24.Dg4 b5 25.Se6+ 

Kh8 26.Df5 Černý král má méně 

obránců, než bývá Keňanů na zim-

ní olympiádě. 1–0

Václav Pech

11. kolo
TJ ŠO Chrudim 3:5 Výst. Lysá n. Labem

TJ Slavia H. Králové 4,5:3,5 Poštovní spoř. A 

Poštovní spoř. B 4,5:3,5 1.Novoborský ŠK B

ŠK Sokol Vyšehrad 4:4 QCC Č. Budějovice

TJ Pankrác 5:3 ŠK Teplice

Holdia DP Praha B 5,5:2,5 TJ Sokol P. Vršovice

Konečné pořadí 1. liga-západ
1. Výstaviště Lysá nad Labem 29 55 40

2. Holdia DP Praha „B“ 25 53 36

3. TJ Pankrác 24 50 32

4. Poštovní spořitelna A 16 44 22

5. TJ Slavia Hradec Králové 15 44,5 25

6. ŠK Sokol Vyšehrad 14 41 20

7. QCC České Budějovice 13 44,5 26

8. TJ Sokol Praha Vršovice 13 43 23

9. 1. Novoborský ŠK „B“ 12 40,5 19

10. TJ ŠO Chrudim 10 39 20

11. ŠK Teplice 8 38,5 25

12. Poštovní spořitelna „B“ 7 35 14

Tomáš Oral
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KALENDÁRIUM
17. 4. 2010
Havlíčkův Brod. Velká cena Hav-

líčkova Brodu. Pro narozené 

v roce 1994 a mladší. Švýcarský 

systém na sedm kol, tempo 20 mi-

nut na partii.

Václav Paulík 

Tel.: 728982327

vaclav.paulik@tiscali.cz

17. 4. 2010 
Teplice. Turnaj v rapid šachu. Pro 

narozené 1. 1. 1991 a mladší. Švý-

carský systém na sedm kol, tem-

po 20 minut na partii s přídavkem 

pěti sekund za tah. 

Vladimír Hadraba

v.hadraba@volny.cz 

18. 4. 1900
V Budapešti před sto deseti lety ze-

mřel ve věku pouhých sedmadva-

ceti let jeden z nejlepších hráčů své 

doby, mistr Richard Charousek. 

20. 4. 1915
Před devadesáti pěti lety se narodil 

slovenský mezinárodní mistr, šacho-

vý skladatel a přímý potomek Ferenc-

ze Liszta Maxmilián Ujtelky. Max-

milián Ujtelky dělil první místo na 

přeboru Československa v roce 1960 

a třikrát reprezentoval Českoslo-

vensko na šachových olympiádách 

v Amsterodamu, Lipsku a v Havaně.

22. – 24. 4. 2010
Praha. ČEZ CHESS TROPHY. Ša-

chový festival, v jehož rámci pro-

běhne zápas na osm partií v rapid 

šachu nejlepšího českého šachis-

ty Davida Navary s nejlepší hráč-

kou světa Juditou Polgárovou.

Pavel Matocha

Tel.: 603 861 533

pavel.matocha@gmail.com 

www.praguechess.cz 

23. – 25. 4. 2010 
Znojmo. Memoriál Ing. Jana 

Turka. Otevřený přebor JmŠS 

v rapid šachu. Švýcarský systém 

na sedm kol, tempo 15 minut na 

partii.

Šachové sdružení Znojmo

www.znojemskakralovna.cz

24. 4. 2010
Choteč. O pardubickou kotvu. 

Rapid šach, švýcarský systém 

na devět kol. Tempo 15 minut na 

partii.

Vladimír Dudek

Tel.: 608 775 995 

24. 4. 2010
Zlín. Memoriál Antonína Vaculí-

ka. Rapid šach, švýcarský systém 

na devět kol. Tempo 15 minut na 

partii.

Rostislav Svoboda

Tel.: 777 553 113

rostislavsvoboda@seznam.cz 

24. 4. 2010
Opava – Suché Lazce. Opava 

Open. Rapid šach, švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 15 minut 

na partii.

Karel Záleský

Tel.: +420 603 716 667

k.zalesky@email.cz 

24. – 25. 4. 2010
Znojmo. Znojemská královna 

(Otevřené mistrovství České re-

publiky v rapid šachu žen). Švý-

carský systém na devět kol. Tempo 

hry 25 minut na partii.

Tel.: 604 209 388

adamkovi@bilysklep.cz 

www.znojemskakralovna.cz

25. 4. 1955 
Před pětapadesáti lety se v Londý-

ně narodil anglický velmistr, ju-

niorský mistr světa a držitel třech 

zlatých medailí z olympiády v So-

luni John Nunn. Velmistr Nunn 

je také vynikajícím matematikem. 

Začal studovat v Oxfordu již v pat-

nácti letech, ve třiadvaceti letech 

získal doktorát.

30. 4. 2010 
Brno. Turnaj devětsetšedesátek. 

Švýcarský systém na šest kol po-

dle pravidel pro Chess960. Tempo 

15 minut na partii.

Šachový oddíl Vinohrady Brno

sovinohrady@seznam.cz

sovinohrady.960.cz/5-patek-IV 

1. 5. 1910
Před sto lety se v Petrohradě naro-

dil velmistr Alexandr Toluš. Vel-

mistr Toluš byl nejen skvělým ša-

chistou, ale také trenérem a žur-

nalistou. Zemřel v Petrohradě 

v roce 1969.

1. 5. 2010
Český Těšín. O pohár staros-

ty Českého Těšína. Rapid šach, 

švýcarský systém na 9 kol, tempo 

15 minut na partii. 

Ladislav Langner

langner@volny.cz

1. – 9. 5. 2010
Ostrava. Ostravský koník. Mis-

trovství ČR mužů a žen 2010, FIDE 

OPEN a další turnaje. Švýcarský 

systém na devět kol. Tempo 90 mi-

nut na 40 tahů + 30 minut do kon-

ce s přídavkem 30 s/tah.

Marek Jelínek

Tel.: 603 525 566

E.mail: marek@ostravskykonik.cz

Web: www.ostravskykonik.cz
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