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ŠACHOVÝ OBRAZ USPĚL V AUKCI
Obraz bývalého ruského minist-

ra fi nancí a místopředsedy vlády 

Alexeje Kudrina s motivem šacho-

vých fi gur byl na dobročinné auk-

ci v Moskvě vydražen za částku 

100 000 eur (cca 4,5 milionu rub-

lů). Přesto je tato úctyhodná částka 

pouze zlomkem toho, co byli kupci 

ochotni zaplatit za obraz bývalého 

ruského prezidenta Vladimira Puti-

na. Ten byl v lednové aukci vydra-

žen dokonce za třicet sedm milio-

nů rublů. Do aukce přispěly svými 

obrazy současné ruské osobnosti 

z oblasti umění, politiky i obchodu.

BUDOU MÍT ŠACHY 
KRÁLOVNU KRÁSY?

A. Kostenjuková 
Sextet ve slože-

ní dvojnásobná 

olympijská vítěz-

ka ve skoku o tyči 

Jelena Isim-

bajevová, vítěz-

ná tenistka olym-

pijských her Je-

lena Dementěvová, dvojnásob-

ná olympijská medailistka v bas-

ketbalu Ilona Korstinová, profe-

sionální mistryně světa v boxu 

Natalie Ragozinová, olympijská 

medailistka v zápase Alena Kar-

tašovová a mistryně světa v ša-

chu Alexandra Kostenjuková je 

první skupinou nominovanou 

na titul Královny krásy ruského 

sportu. Informoval o tom server 

Весь Спорт (věs sport). Vyjmeno-

vaná šestice bude ještě doplně-

na o další kvarteto sportovkyň, 

královna krásy bude vybrána 29. 

dubna v plesovém sále hotelu 

Balchuk Kempinsky v Moskvě.
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PAVEL ŠIMÁČEK SLAVÍ TŘICÁTINY

S PAVLEM ŠIMÁČKEM O ŠACHU I O ŽIVOTĚ…

ŠACHY VE SPOTU NBA 

ŠACHY JSOU „IN“
Šachy jsou jednou z nejatraktiv-

nějších her. Svědčí o tom frekven-

ce, s jakou jsou používány pro 

rozličné reklamní účely. Banky 

i jiné fi nanční instituce jimi zdů-

razňují svou serióznost, obchod-

ní společnosti chytrost a inteli-

genci nejen svou, ale i svých zá-

kazníků. Zkrátka šachy jsou aso-

ciovány s vlastnostmi a schop-

nostmi, které jsou v současnos-

ti oceňovány a vysoko hodno-

ceny. Tentokrát sáhla po šacho-

vé hře jedna z nejopěvovanějších 

profesionálních lig světa, americ-

ká National Basketball Associati-

on (NBA). Spojení basketbalové 

rychlosti a dynamiky se šacho-

vou chytrostí a vytříbenou strate-

gií i taktikou, rozvíjející se v obou 

případech převážně na dřevě-

ných podkladech, je nepochybně 

zajímavým nápadem tvůrců bas-

ketbalového promotion. Na dru-

hou stranu můžeme podotknout, 

že tato prezentace může u zkuše-

ných šachistů vyvolat na tváři sa-

movolný úsměv.

Reklamní klip, v jehož průbě-

hu zasednou za šachovnici nej-

větší ze současných amerických 

basketbalových hvězd, porovná-

vá sport Larryho Birda, „Magic“ 

Johnsona či Michaela Jorda-

na, se světem José Raula Capa-

blanky, Roberta Fischera či Gar-

riho Kasparova, je k vidění zde: 

www.chessbase.com

Václav Pech

Letošní mistr republiky, IM Pa-

vel Šimáček, oslavil 28. dubna 

své třicáté narozeniny. Třicátiny 

jsou sice kulaté, ale zase ne nato-

lik, aby člověk musel bilancovat, 

nebo se nějak seriózně ohlížet. 

Přesto se nejde nezeptat na Ši-

máčkovy šachové počátky.

Pokračování na straně 9

Kudrinův obraz

IM Pavel Šimáček

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5369
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ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA

Igor Štohl  
Slovenský velmistr 

Igor Štohl (2532) se 

stal bez jediné pro-

hry vítězem II. roč-

níku mezinárodní-

ho šachového tur-

naje Advokát Chess 

Open Bratislava, 

když z devíti kol hraných tempem 

2x15 minut získal 8 bodů. Nejlep-

ším advokátem byl na druhém mís-

tě se ziskem 7,5 bodu slovenský me-

zinárodní mistr Peter Petrán (2365), 

nejlepší ženou na celkovém třetím 

místě se šesti body slovenská mezi-

národní mistryně Zuzana Borošová 

(2260). Z českých zástupců byl nejú-

spěšnější IM Tomáš Kulhánek (2420) 

ze Šachového klubu Zikuda Tur-

nov na sedmém místě a Jiří Navrátil 

(2033) z TJ Bojkovice, jako nejlepší 

český advokát, na místě osmém, oba 

shodně s 5,5 bodu. Turnaje se zúčast-

nilo celkem 28 hráčů z České repub-

liky a Slovenska. O vysoké sportovní 

úrovni turnaje svědčí i to, že průměr-

né FIDE ELO prvních čtrnácti nasa-

zených hráčů bylo 2222. 

ZÁSMUKY PRO DAVIDA 
KAŇOVSKÉHO

David Kaňovský 
IM David Kaňov-

ský (2473) z Agen-

tury 64 Grygov se 

stal se sedmi a půl 

body vítězem tře-

tího ročníku tur-

naje v rapid šachu 

„Zásmuky Open 

III aneb o Anandovu dobrotu“. 

V turnaji hraném za účasti sedm-

desáti osmi hráčů se o zbývající 

medailové pozice podělili IM Vasil 

Tričkov (2349) z Bohemians Praha 

a Tomáš Vágner (2261) z Baníku 

Marty Most. Kompletní výsledky 

k dispozici zde: chess-results.com

ZVOLSKÝ RAPID ŠACHY.BIZ

Josef Přibyl  
Mezinárodní mistr 

Josef Přibyl (2317) 

z ŠK Holdia Pra-

ha si odvezl pal-

mu vítězství z Vra-

ného nad Vltavou, 

kde SK Zvole – Ša-

chový klub Medvě-

di pořádal devítikolový turnaj v ra-

pid šachu. První tři hráči celkového 

pořadí získali společně sedm a půl 

bodu, pouze horší pomocné hod-

nocení odkázalo na druhou příčku 

FM Aleše Jedličku (2293) z ŠK Po-

labiny a bronz přisoudilo Milano-

vi Holubovi (2102) z TJ Jawa Brod-

ce. Kompletní výsledky turnaje, 

na kterém se utkalo osmdesát de-

vět šachistů, jsou k dispozici zde:  

chess-results.com

ANKETA ŠSČR
Současný systém soutěží družstev 

je ve své podstatě vyhovující. Platí 

to pro termíny, způsob hodnocení, 

systém rozdělení družstev do soutě-

ží i pro zařazení cizinců na soupisky. 

Vyplývá to z předběžných výsledků 

ankety vypsané Šachovým svazem 

České republiky, které se zúčastni-

lo více než dvě stovky respondentů. 

„Za reprezentační lze považovat vý-

sledky v kategorii krajů (12 odpově-

dí) a extraligových týmů (9), z prvo-

ligových a druholigových týmů při-

šlo 34 odpovědí, od ostatních klu-

bů jsme obdrželi devatenáct odpo-

vědí,“ říká člen Sportovně technické 

komise ŠSČR Pavel Chrz. Dále dodá-

vá, že svaz od hráčů s ratingem nad 

2400 bodů obdržel pouhých jede-

náct odpovědí, příliš se nečinily ani 

ženy s ratingem nad 2100 bodů, kte-

rých odpovědělo pouze šest. „Trené-

ři přispěli sedmnáctkrát, nejvíce od-

povědí, celkem padesát sedm, při-

šlo od řadových šachistů.“ Anketou 

byl posvěcen také současný model 

individuálního Mistrovství České re-

publiky mužů, tedy uzavřený turnaj 

o dvanácti hráčích. Pro turnaj žen 

by respondenti dali přednost bojům 

v uzavřené skupině o osmi hráčkách. 

Kompletní výsledky k dispozici zde: 

www.chess.cz

KOTVU ULOVIL MARTIN PETR

Martin Petr  
Ze zápolení 

„O pardubickou 

kotvu 2009“, které 

se konalo 15. dub-

na, vyšel vítězně 

domácí meziná-

rodní mistr Martin 

Petr (2459). V sed-

mikolovém turnaji si na své konto 

připsal šest a půl bodu a před dru-

hým Janem Dočekalem (2238) z ŠK 

SPaG měl náskok jednoho bodu. 

Bronzová medaile patří Pavlovi Šot-

tovi (2125) z Klatov. Detailní výsled-

ky turnaje zde: chess-results.com

MEMORIÁL ANTONÍNA VACULÍKA
Vítězem 19. ročníku Memoriálu An-

tonína Vaculíka se v konkurenci sto 

dvou milovníků královské hry stal 

ve Zlíně slovenský mezinárodní mistr 

Peter Michalík (2408), když se ziskem 

sedmi a půl bodu předstihl druhého 

IM Zoltána Hajnala (2417) z Maďar-

ska o půl bodu. Bronzový stupínek pa-

třil IM Pavlovi Zpěvákovi (2389). Tur-

naj byl zároveň také i krajským pře-

borem v rapid šachu a z tohoto titulu 

se nakonec radoval FM Josef Mudrák 

(2340) ze Slavie Kroměříž. Kompletní 

výsledky zde: chess-results.com

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.cz/www/informace/komise/stk/dokumenty/vysledky-ankety-stk-sscr.html
http://chess-results.com/tnr20687.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr21305.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr21387.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr21379.aspx?lan=4
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Čtvrtý turnaj Grand Prix FIDE 

před jeho poslední obrát-

kou ovládla „áčka“. Vedoucí-

ho Alexandra Griščuka vystří-

dal na čele turnaje jeho krajan 

Jevgenij Alexejev (2716) společ-

ně s Arménem Levonem Aronja-

nem (2754). V devíti kolech zís-

kali oba zmínění pět a půl bodu 

a jejich performance v tuto chvíli 

přesahuje hranici dvou tisíc osmi 

set bodů.

Alexander Griščuk si minulý týden 

pochvaloval přírodu kolem Nalčiku, 

a tak hned první volný den využil 

nabídku pořadatelů a vydal se, zce-

la proti svým dosavadním zvykům, 

na fakultativní výlet. Ten se mu však 

stal pro další kolo osudným. „Vyjeli 

jsme v jedenáct hodin ráno, návrat 

byl až v osm hodin večer a já jsem 

byl strašně unavený,“ říká ruský vel-

mistr, který v následujícím kole o své 

vedení přišel prohrou se Šachrijarem 

Mamedjarovem (2725). „Té porážky 

ale nelituji,“ říká velmistr Griščuk. 

Zejména prý proto, že svému soupeři 

podlehl zcela zaslouženě. „Měl jsem 

více času a myslel jsem si, že stojím 

dobře, ale on bránil skvěle.“

Griščukovo zaváhání využil k ná-

vratu na první příčku velmistr Aron-

jan. Ten po obrátce porazil trápícího 

se Vasilije Ivančuka (2746) v partii, 

kterou mohl jeho soupeř zremizo-

vat prakticky jakkoli. Velmistr Ivan-

čuk však k partii nepřišel s cílem re-

mizovat. „Dnes jsem před partií po-

chopil, že jsem v podstatě narko-

man,“ vysvětluje ukrajinský repre-

zentant. „Prostě potřebuji svoji ‚dáv-

ku‘, kterou je pro mě vyhraná par-

tie. Pokud by došlo na „předávková-

ní,“ je všechno v pořádku, ale když 

se trápím a nemohu zvítězit, pak se 

cítím skutečně velice špatně. V par-

tii s Aronjanem jsem chtěl vyhrát 

za každou cenu, ale poté, co jsem 

přehlédl elementární tah 13. Jd5, 

jsem pochopil, že už vyhrát nemo-

hu. Něco se ve mně zlomilo a už 

jsem se nemohl znovu zkoncentro-

vat.“ S Vasilijem Michailovičem pro-

žívají nezdary nejen jeho početní fa-

noušci, ale i šachoví novináři. Svěd-

čil o tom dotaz směřující na Levona 

Aronjana, zda někdy se svými po-

raženými soupeři, kterým hra pro-

stě nejde, necítí soucit. „Víte, profe-

sionální šachisté jsou vlci samotá-

ři a k raněnému kolegovi se chova-

jí stejně jako ti v přírodě. Snaží se ho 

zakousnout, aby se netrápil. V tur-

najích jde přátelství stranou,“ od-

povídá arménský šachista. Ten má 

k Nalčiku osobní vztah, neboť se 

před mnoha lety právě zde potkali 

jako turisté na dovolené jeho rodiče. 

Pravdou je, že rok 2009 není pro 

Vasilije Ivančuka nijak příznivým. 

Kromě sdíleného vítězství v Lina-

res se mu nedaří a ze třetí příč-

ky světového žebříčku, na které 

hrdě trůnil na začátku roku, klesl 

aktuálně až na místo dvacáté tře-

tí. Přitom pozice nemívá Vasilij 

Michailovič nijak špatné…

Společně s Levonem Aronjanem se 

pere o turnajové vítězství také Jev-

genij Alexejev a skupinka o půl bodu 

„kratších“ účastníků, vedených Lé-

kem a Svidlerem. Prvně jmenova-

ného vynesla do popředí výhra nad 

Sergejem Karjakinem, kterého pře-

hrál v koncovce, do níž partie přešla 

poměrně brzy. „Černá pozice byla 

špatná, ale ne každý je takovou pozi-

ci schopen bílými vyhrát a ne každý 

má tak skvělou techniku jako Jevge-

nij,“ komentuje partii Alexejevův tre-

nér Konstantin Sakajev. Své vyhlídky 

ve zbývajících čtyřech kolech však 

velmistr Alexejev vidí střízlivě. Nej-

větší respekt má prý před soubojem 

s prozatím posledním Ivančukem, se 

kterým nemá zrovna příznivé skóre.

Ze zajímavých bojů druhé třetiny 

turnaje vybral pro Šachový týde-

ník velmistr Petr Hába duel mezi 

Borisem Gelfandem a Pavlem Elja-

novem.

BORIS GELFAND (2733) 
– PAVEL ELJANOV (2693) 
Anglická hra[A13]

Nalčik 2009

Komentuje: GM Petr Hába

1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.b3 c5 

5.Sg2 Jc6 6.cxd5 exd5 7.0–0 Sg4 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+l+$
3+P+-+NzP-#
2P+-zPPzPLzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

NALČIK 2009

IVANČUK ČEKÁ NA SVOU DÁVKU

Pořadí po 9. kole
1. Alexejev, Jevgenij RUS (2716) 5,5

2. Aronjan, Levon ARM (2754) 5,5

3. Lékó, Peter HUN (2751) 5

4. Svidler, Petr RUS (2726) 5

5. Bacrot, Etienne FRA (2728) 5

6. Karjakin, Sergej UKR (2721) 4,5

7. Griščuk, Alexandr RUS (2748) 4,5

8. Akopjan,Vladimir ARM (2696) 4,5

9. Eljanov, Pavel UKR (2693) 4,5

10. Kamsky, Gata USA (2720) 4

11. Gelfand, Boris ISR (2733) 4

12. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2725) 4

13. Kasimdžanov, Rustam UZB (2695) 4

14. Ivančuk, Vasilij UKR (2746) 3

GM Vasilij Ivančuk
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8.h3 Nový tah, kterým chce bílý 

i za cenu ztráty tempa získat dvo-

jici střelců. V dřívějších partiích 

dávali bílí většinou přednost vývi-

nu tahem 8.Sb2, jako např. v par-

tii Horváth, J. (2507) -Sprenger, J. 

(2431), Budapešť 2003.

8…Sxf3 9.Sxf3 Sd6 10.Jc3 Se5 

11.Sa3 Da5 12.Sb2 0–0 13.Sg2 Vac8 

14.Vc1 Da6 15.a4 Vfe8 16.Sa3 Sxc3 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zpp+-+pzpp'
6q+n+-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4P+-+-+-+$
3vLPvl-+-zPP#
2-+-zPPzPL+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
17.dxc3?! Gelfand zřejmě podce-

nil potenciální slabost své pěšco-

vé struktury. Elastičtější se mi jeví 

braní věží 17.Vxc3, kdy po 17…b6 

sice černý také nemá žádné staros-

ti, ale dalo by mu jistě více náma-

hy získat pro své jezdce tolik opěr-

ných polí, jako se mu to povedlo 

v partii (b4 zatím tolik nevadí). 

17…Ja5 18.Ve1 c4! 19.bxc4 Jxc4 Je-

den jezdec se již zabydlel na velmi 

silném poli c4, druhý ho bude svým 

skokem do centra brzy následovat. 

Bílý střelec by již v tomto okamžiku 

musel stát na d4, aby byla bílá pozi-

ce dobře hratelná. Jeho převod však 

bude stát hodně času, který Eljanov 

umně využije k oslabení soupeřova 

krále. Připomenu jen, že proti dvo-

jici střelců bojuje mnohem lépe pár 

koní než střelec a jezdec. 

20.Va1 De6 21.Sc1 b6 22.Dd4 Ja5 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+qsn-+&
5sn-+p+-+-%
4P+-wQ-+-+$
3+-zP-+-zPP#
2-+-+PzPL+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
23.Dd3?! Hrozící vidličku na b3 

lépe kryl tah 23.Va3. Diverze bílé 

dámy na oslabené pěšce dámského 

křídla se nám ukáže jako velmi ne-

povedená a bílá dáma bude odsud 

jen zoufale přihlížet, jak se její choť 

stane obětí běsnících černých fi gur. 

23…Je4 24.Sb2 Jc4 Nepočítal 

jsem to, ale zdá se, jako by samot-

ní jezdci kontrolovali více polí než 

všechny soupeřovy fi gurky dohro-

mady! 

25.Sc1 Je5 26.Da6 h5! Královské 

křídlo bílého je oslabeno a černý 

upřednostňuje útok před braním 

slabiny c3. 

27.Se3 Ke své smůle nemůže bílý 

dalšímu oslabení zabránit. 27.h4 

by dovolovalo velmi rychle převést 

černou jízdu do jiného, také velmi 

nebezpečného postavení po 27…

Jg4 28.f3 Jc5 29.Db5 Je3. 

27…h4 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-+pzp-'
6Qzp-+q+-+&
5+-+psn-+-%
4P+-+n+-zp$
3+-zP-vL-zPP#
2-+-+PzPL+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
28.g4 Se snahou nechat alespoň 

prozatím pozici kolem svého krále 

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

GM Pavel Eljanov
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www.praguechess.cz

zablokovanou. Naživu však zůstá-

vá krajní pěšec, který, jak se uká-

že, bude velmi důležitou součástí 

pozdějších matových motivů. Jeho 

likvidaci tahem 28.gxh4 nepřichá-

zejí na chuť ani počítačoví „piko-

žrouti“. Černý by pak mohl pokra-

čovat v útoku např. převodem věže 

c8 přes c6 na g6 (s vložením Df5) 

28…Vxc3 29.Sd4 Vc4 Černý má 

kromě pěšce navíc také obrovskou 

převahu v centru. 

30.Sxe5? Špatné rozhodnutí bílé-

ho nám umožnilo stát se svědky 

velmi hezkého závěrečného mato-

vého útoku s mnoha oběťmi a pěk-

nými motivy. Na porážku měl od-

soudit druhého jezdce, který je 

mnohem nebezpečnější: 30.Sxe4! 

Vxd4 31.Sg2 a pozice ještě není 

úplně jasná vzhledem k relativní 

bezpečnosti vlastního krále a mož-

nosti protihry tahem a4-a5. 

30…Dxe5 31.Dxa7 Znovu obnovu-

je materiální rovnováhu, ale zřej-

mě nevidí velmi hezkou kombina-

ci, které by nezabránil ani na prv-

ní pohled bezpečný tah e2-e3. 

Do obrany sice šlo ještě zapo-

jit věž po třetí řadě tahem 31.Va3, 

ale po 31…Jc3 32.e3 Dc7 je pozice 

také prohraná, neboť na 33.a5 má 

černý bezpečné 33…b5. 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7wQ-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5+-+pwq-+-%
4P+r+n+Pzp$
3+-+-+-+P#
2-+-+PzPL+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
31…Jxf2! Ve správný moment! 

Vždyť bílá dáma se již chystala za-

pojit se braním pěšce b6 do obrany! 

32.Kxf2 Pro staré mistry bývalo při-

jetí oběti věcí cti. Je dobře, že i Bo-

ris zůstal tomuto věren a stejně jako 

oni nám umožnil stát se svědky zá-

věrečného útoku. Bílá dáma na po-

moc přispěchat nestihne, protože 

po 32.Dxb6 by rozhodla další exe-

kuce obránců tahem 32…Jxh3+! 

33.Sxh3 (33.Kh1 Dg3 s rychlým ma-

tem.) 33…Dg3+ 34.Sg2 a nyní za to 

pořádně vezme krajní pěšec: 34…

h3! 35.Df2 h2+! 36.Kf1 Vf4.(Pokud 

vás tady napadl tah 36…Dh3, roz-

hodně bych s vámi nechtěl hrát!)) 

32…Dg3+ 33.Kf1 Po 33.Kg1 by ná-

sledovalo neméně pěkné bourání 

hradeb: 33…Vxg4! 34.hxg4 h3. 

33…Vf4+ 34.Sf3 Dxh3+ Tímto se 

může zapojit do matové sítě i kraj-

ní pěšec s maršálskou holí. Bohužel, 

stejně jako většina motivů v partiích, 

zůstala i zde za oponou nádher-

ná oběť 34…Vxe2!, která nejen vede 

k matu nejkratší cestou, ale také za-

pojuje do útoku poslední fi guru! 

35.Kg1 Po 35.Kf2 Dg3+ 36.Kf1 h3 

by hrozil mat na g2, ale to již znáte. 

35…Dg3+ Jako nahý v trní by se 

asi cítil bílý král i po možném 35…

Vxg4+ 36.Sxg4 Dxg4+. 

36.Kh1 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7wQ-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4P+-+-trPzp$
3+-+-+Lwq-#
2-+-+P+-+"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy
36…Vxf3! Poslední obránce je od-

straněn, hrad je dobyt! 0–1

Václav Pech

GM Boris Gelfand
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Pro postup do Extraligy není zda-

leka nutné vyhrát všechny zápasy. 

V letošním ročníku se o tom pře-

svědčili jak šachisté Durasu BVK 

Brno, tak také pardubický od-

díl ŠK2222 Polabiny. Brněnští se 

ve východní skupině 1. ligy dopra-

covali k prvnímu místu, přesto-

že svým soupeřům podlehli hned 

ve třech zápasech. Také pardubič-

tí, kteří zvítězili v západní části, 

neprošli soutěží bez zaváhání. 

Brněnský Duras má za sebou již ně-

kolik neúspěšných pokusů o zdolá-

ní vrcholu domácích ligových soutě-

ží; o to větší má úspěch jeho prvního 

celku cenu. „Po nezdaru v předcho-

zí sezoně jsme si pro tuto sezonu ne-

kladli nějak zvlášť vysoké cíle,“ říká 

kapitán brněnského celku Petr Mlý-

nek. Tím spíše proto, že na před-

ních šachovnicích došlo v sestavě 

jeho družstva k jistému oslabení. 

„Ať už odchodem Jana Bernáška, 

nebo jinými závazky dalších hráčů. 

Příjemným překvapením však bylo, 

že další hráči a především náhrad-

níci dokázali tento handicap plně 

kompenzovat. Tři prohry jsou pro 

postupující družstvo hodně, ale vy-

rovnanost předních týmů způsobila, 

že i za těchto okolností bylo možné 

postoupit. Je však třeba přiznat, že 

štěstí hrálo značnou roli,“ pozname-

nává spokojený brněnský kapitán. 

A na otázku, koho by kapitán celku 

vyzdvihl, odpovídá: „Klub hrál cel-

kově výborně, ale mám-li přesto vy-

zdvihnout výkon jednotlivce, pak 

je to výsledek 4,5 bodu z osmi par-

tií IM Romana Chytílka. Vysokou 

hodnotu má tento výsledek zejmé-

na proto, že byl dosažen na prvních 

šachovnicích, navíc převážně černý-

mi fi gurami. Ve druhé polovině sou-

pisky držel brněnský prapor vysoko 

B. Vymazal, který získal osm bodů 

z jedenácti partií.“

Ohledně blížící se extraligové se-

zony je lodivod extraligového no-

váčka prozatím střízlivý. „Na sta-

novení našich plánů pro novou se-

zonu je ještě příliš brzy,“ přizná-

vá a vymezuje kritický faktor, kte-

rý by měl hrát v klubové budouc-

nosti závažnou roli. „Cíle budou 

stanoveny podle toho, kolik fi -

nančních prostředků se podaří zís-

kat. Možná je nešťastné, že náš po-

stup do extraligy se podařil zrov-

na v období, kdy světovou ekono-

mikou cloumá fi nanční krize, kte-

rá zdá se rozhodující měrou ovliv-

ní ambice celé řady družstev, ne-

jen toho našeho.“ Pokud se podle 

pana Mlýnka podaří získat fi nan-

ce, sestaví brněnští družstvo tak, 

aby bylo schopno hrát nad sestu-

povými pozicemi. „Pokud se fi -

nance sehnat nepodaří, doufáme, 

že sehrajeme v Extralize důstoj-

nou roli s hráči, kteří jsou základ-

ními členy Durasu Brno.“

Na opačném, smutném konci ta-

bulky, skončili ve východní čás-

ti 1. ligy šachisté Rychnova. „Mo-

ravská skupina 1. ligy byla pod-

le mého názoru o poznání silněj-

ší než loni a také silnější než letoš-

ní česká,“ soudí kapitán rychnov-

ského týmu Jiří Daniel. Zároveň je 

přesvědčen, že se v posledním mo-

ravském kole udály „pozoruhodné 

výsledky“. Jako jednu z příčin se-

stupu vidí to, že v klíčovém zápa-

se posledního kola proti sestupují-

cí Kroměříži nemohla za Rychnov 

nastoupit hlavní opora - Jakub Ze-

berski. „Právě Jakub pro nás byl 

klíčovým hráčem. Týmový duch 

tvořil rovněž trenér mládeže Petr 

Čechura.“ Výhled pro další sezonu 

týmu je jasný: „Rádi bychom se-

hráli důstojnou roli ve druhé lize 

a dobře si zahráli. V oddíle bude 

větší klid, protože nebude hrát 

ve stejném termínu A a B tým, což 

nám činilo obrovské problémy.“

Na vyrovnanost mohli spoléhat 

i vítězové západní ligové časti. Ni-

kdo z reálně a pravidelně hrají-

cích hráčů soupisky neklesl svou 

úspěšností pod padesátiprocent-

ní hranici. Hlavními oporami byli 

Martin Červený (2320) a Martin 

Petr (2452).

Šestibodový náskok vítězných 

Polabin na druhé béčko Nového 

Boru, kde se příliš nedařilo hrá-

čům druhé poloviny soupisky, je 

více než průkazným argumentem 

pro oprávněnost zisku zlatých me-

dailí. Naopak, smutno bude po le-

tošním ročníku zejména v Plzni. 

Tradiční extraligová bašta vyklí-

zí i prvoligové vody a je otázkou, 

zde se plzeňským šachistům po-

daří opět zkoncentrovat své síly 

k návratu do vyšších pater soutěží 

družstev. Oba celky ze Západních 

Čech doprovodí do druholigových 

vod šachisté z Lysé nad Labem.

Václav Pech

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI LIGAMI

BRNO NEZASTAVILY ANI TŘI PROHRY

1. liga - západ 2008/2009

konečné pořadí
body skóre výhry

1. 2222 ŠK Polabiny 28 53,5 37

2. 1. Novoborský ŠK „B“ 22 46,5 30

3. ŠK Sokol Vyšehrad 21 44,5 26

4. Sokol Vršovice 19 45 27

5. TJ Pankrác 16 46,5 26

6. Space „Poštovní spořitel-

na“ B

15 45,5 29

7. TJ Slavia Hradec Králové 15 45,5 27

8. Holdia DP Praha „B“ 14 44,5 29

9. TJ ŠO Chrudim 14 42,5 21

10. Výstaviště Lysá nad 

Labem

14 40 26

11. Sokol Plzeň I. 9 39 23

12. Sokol Plzeň-Letná 2 35 20

1.liga - východ 2008/2009

konečné pořadí
body skóre výhry

1. ŠK Duras Brno 24 55,5 37

2. ŠK Slavoj Poruba 23 53,5 36

3. ŠK Staré Město 21 45,5 35

4. ŠK Bydo Zakřany 20 47 31

5. Tatran Litovel 19 43 22

6. TJ Mittal Ostrava 17 43 22

7. ŠK Gordic Jihlava 14 40 21

8. Jäkl Karviná 13 43,5 24

9. SK Slavia Orlová 12 38,5 15

10. ŠK Panda 

Rychnov n/ Kněžnou

10 40,5 26

11. Slavia Kroměříž 10 40,5 22

12. ŠK Lokomotiva Brno 7 33,5 13
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„Šachy jsem potkal někdy v šesti 

nebo sedmi letech,“ vzpomíná Pa-

vel Šimáček na dobu, kdy začal na-

vštěvovat šachový kroužek v míst-

ním Domě dětí a mládeže, který teh-

dy vedl pan Evžen Nekovář. „Zhru-

ba od devíti let jsem pak začal hrát 

‚závodně‘ za Lokomotivu Olomouc. 

A co mě vlastně na šachu zaujalo? 

Vždycky jsem rád hrál hry, kde je 

plno možností, variant, kombinací 

a kde se dá hodně vymyslet.“ Útoč-

ný šach je skutečně Pavlovou vý-

stavní disciplínou. Bývá pravidlem, 

že se diváci u jeho partií nenudí. 

Kdo by čekal u člověka „kramnikov-

ského vzezření“ skromná zahájení 

typu ruské nebo slovanské, mýlil by 

se. „Jedna věc je, jak svůj styl vidím 

já, jiná věc je, jak mou hru vidí ostat-

ní,“ podotýká letošní mistr republi-

ky a přibližuje svůj pohled. „Snažím 

se hrát prostě dobře a zároveň tak, 

abych soupeři přivodil co nejvíc vrá-

sek. Mám sklony k agresivnímu po-

jetí šachu, které někteří můžou na-

zývat až hazardními. Ovšem někdy 

mám jinou náladu a jsem ochoten 

soupeře ‚žmoulat‘ až do vysání po-

slední kapky života. Když to shrnu, 

rád si zaútočím, ale pokud chci vy-

hrávat, musím prostě dělat dobré 

tahy bez ohledu na styl.“ 

Je známo, že styl má letošní přebor-

ník i v hracím sále. Pavel nemá na roz-

díl od řady hráčů naší i světové špič-

ky žádné problémy s tím, aby k parti-

ím nastupoval v obleku a s kravatou. 

Dokladem bylo například nedávné 

mistrovství České republiky „Podle 

mě má mistrovství České republiky 

svou vážnost, kterou je třeba respek-

tovat. Stejně tak, jako do divadla ne-

půjdete v šortkách, na reprezentativ-

ní akce je třeba chodit patřičně ustro-

jen,“ říká přesvědčivě. „Ani fotbalis-

ta během reprezentačního utkání ne-

přemýšlí, jestli si na sebe vezme dres 

národního týmu, nebo oblíbené bavl-

něné tričko. Prostě každá událost si 

žádá patřičný oděv.“ 

V poslední době bývají často diskuto-

vány různé úpravy a novinky: v bo-

jích o světový titul, na domácím šam-

pionátu či v případě různých temp, 

kterými jsou současná klání na še-

desáti čtyřech polích hrána. Klasic-

ké tempo, zrychlené tempo, totéž 

s přídavkem času… „Žádné „klasic-

ké“ tempo neexistuje, už od dob prv-

ního mistra světa se hledá vhodné 

tempo,“ vyjadřuje člen novoborské-

ho klubu rezolutně svůj názor. „Já 

jsem hráč a nemám čas bádat nad ‚co 

by – kdyby‘. Prostě se zeptám, jakým 

tempem se hraje a podle toho se sna-

žím hrát.“

Bojovný a útočný styl byl zárodkem 

úspěchu mezinárodního mistra Pav-

la Šimáčka na zmíněném mistrov-

ství České republiky. Po turnaji se Pa-

vel v rozhovoru pro Šachový týdeník 

zmínil, že jeho vítězství předcházela 

důkladná příprava. Na žádost o po-

odhalení roušky tajemství turnajové 

přípravy Pavel říká: „Přípravu ve sty-

lu Michaila Botvinnika určitě nedě-

lám. Nejraději se připravuji na partie 

až těsně před nimi, což je ale v rám-

ci delšího turnaje dosti vysilující. Pro-

to je třeba se na některé momenty za-

měřit už předem. Dále mi před tur-

najem dost pomáhá zamyslet se nad 

tím, proč na daný turnaj jedu, čeho 

na něm chci dosáhnout a také jaký-

mi prostředky.“ 

Uvedené evokuje další šachovou 

činnost našeho letošního přebor-

níka – trenérskou práci. Koho ze 

současných mládežníků považu-

je za naši současnou největší na-

ději? „Děkuji za zajímavou otázku. 

K tomu, aby se stal někdo oprav-

du dobrým hráčem či hráčkou, po-

třebuje kvalitní zázemí, buldočí 

vůli po vítězství a schopnost odřek-

nout si jiné záliby,“ říká Pavel Šimá-

ček a pokračuje: „Já osobně vidím 

spoustu talentů, ale ne u všech jsem 

přesvědčen o dlouhodobém strmém 

vzestupu. Mezi mladými slečna-

mi vidím velký potenciál u Kateřiny 

Němcové a Karolíny Olšarové, mezi 

chlapci mi pak vyčnívá jméno Voj-

ty Pláta. U ostatních kluků mám sil-

né obavy, že nedokážou povýšit ša-

chy na první místo. Mezi mladšími 

pak vidím velký potenciál v roční-

cích 1997 a 1998, srovnatelný s roč-

níkem 1988, respektive 1977-1979. 

Nechám se překvapit, nakolik bude 

můj tip přesný.“

Jasným a nejbližším cílem oslaven-

ce je zcela logicky zisk velmistrov-

ského titulu. Rating by na to už byl, 

dokonce i výsledky podobné letošní-

mu děčínskému titulu, jen ten titul 

se zatím pořád nekoná. „Příčiny jsou 

ve mně, to je zřejmé. Mám v sobě ja-

kýsi blok, který prozatím nedoká-

žu zlomit. Bohužel,“ říká hráč, který 

podle vlastních slov nemá v součas-

nosti ani mezi vyhlášenými útočníky 

žádný šachový vzor. „Pokud někoho 

ze světové špičky v současnosti sle-

duji pečlivěji, tak to jsou hráči, se kte-

PAVEL ŠIMÁČEK SLAVÍ TŘICÁTINY

S PAVLEM ŠIMÁČKEM O ŠACHU I O ŽIVOTĚ…
pokračování ze strany 1

Pavel Šimáček 

* 28. 4. 1979

• mistr Evropy do 16 let

• trojnásobný vítěz polofi nále 

mužů 2005, 2006 a 2008 

• mistr ČR 2009 

• úspěšný reprezentant 

na turnajích družstev
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rými jsem měl možnost (pro-)hrát,“ 

říká s úsměvem.

Nejen šachem živ je člověk, zají-

mám se tedy i o další zájmy či akti-

vity Pavla Šimáčka. „Kromě šachů? 

Rád a často hraji malou kopanou, 

rád a (příliš) často hrávám různé 

společenské hry, rád poslouchám 

různé druhy muziky, rád se doví-

dám nové informace a vídám nová 

místa. A velice mě baví přemýšlet,“ 

odpovídá s úsměvem na tváři Pavel 

a doplňuje, že je nadšeným čtená-

řem dobrých detektivek. „Obzvláš-

tě pak mám rád případy z 87. reví-

ru od Ed McBaina. V poslední době 

mě nadchly případy Lincolna Rhy-

ma od Jeffrey Deavra. Mezi oblíbe-

nými knihami také musím zmínit 

encyklopedie.“ Dále Pavel přizná-

vá svou slabost pro některé fi lmo-

vé tituly, jako jsou Forrest Gump, 

Návrat krále, Hodný, zlý a ošklivý, 

Police story 3 či Vetřelci. „Ale neje-

nom fi lmy, jsou to také herečky, kte-

ré mám rád,“ přiznává s úsměvem. 

Kdybych měl jmenovat jen jednu, 

vyberu si třeba Christinu Applega-

te,“ jmenuje představitelku slavné-

ho „Melounka“ se série o rodině mý-

tického prodavače bot Ala Bundy. 

Na tradiční dotaz ohledně životních 

snů a ideálů (tazatelovy vlastní laví-

rují mezi rentiérem někde v Karibi-

ku a cvičitelem delfínů) je odpovědí 

úsměv. „Těžká otázka. Když pomi-

nu přízemní touhu dostatečného fi -

nančního zabezpečení, byl bych rád 

tím, kdo tvoří či vymýšlí něco nové-

ho. Například praktická tvorba umě-

lé inteligence je to, co by mě lákalo.“

Na dotaz po Pavlově dobré a špatné 

vlastnosti Pavel Šimáček s nadhle-

dem odpovídá: Jsou jimi trpělivost 

a nedochvilnost, ale která je která, 

si musí určit každý sám.“

Pro čtenáře Šachového týdeníku vy-

bral Pavel Šimáček následující par-

tii, o které říká: „Tuto partii jsem 

snad ještě nikde nekomentoval. Po-

dařilo se mi v ní rychle zamést s re-

nomovaným maďarským meziná-

rodním mistrem. A to jsem během 

partie ani netušil, že je to specialista 

na Pircovu obranu, a že o tomto za-

hájení dokonce napsal teoretickou 

publikaci!“

PAVEL ŠIMÁČEK – ŠÁNDOR VIDÉKI 
Pircova obrana [B07]

Paks 2004

Komentuje: IM Pavel Šimáček

1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se2 

Sg7 5.g4!? Tento tah ve stylu Kere-

sova útoku v sicilské jsem odkou-

kal myslím někde u Širova. 

5 …c5 6.g5 Jfd7 7.d5 0–0!? Tento 

tah byl pro mě jak zamávání ru-

dým suknem před býkem. Mys-

lím, ze citlivější bylo ihned zahájit 

aktivitu na dámském křídle. 

8.h4 Ve8 9.h5 a6 10.hxg6 hxg6 

XABCDEFGHY
8rsnlwqr+k+(
7+p+nzppvl-'
6p+-zp-+p+&
5+-zpP+-zP-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+LzP-+"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy
11.a4 Hra bílého možná připomíná 

hru nějakého začátečníka, protože 

na první pohled tahá jen pěšci. To dů-

ležité ALE spočívá v tom, že centrum 

je částečně zablokované, a také v tom, 

že bílý svým nástupem krajních pěš-

ců vlastně „vyvinul“ své věže. 

11 …b5? Černý optimisticky obě-

toval pěšce a doufal, že se rych-

leji rozehraje, ale na tomto místě 

není takový postup vhodný. Oby-

čejné 11 …e6 bylo lepší, další vývoj 

by mohl být 12.Kf1!? exd5 13.exd5 

s hodně dvojsečnou pozicí. 

12.axb5 Jb6 13.Jh3 e6 14.Jf4 exd5 

Pokus zablokovat centrum postupem 

14 …Sxc3+ 15.bxc3 e5 16.Jg2 (16.Jxg6 

fxg6 17.Vh6 Ve7! 18.Vxg6+ Vg7 je asi 

příliš přímočaré) 16 …c4 17.bxa6 Vxa6 

18.Vxa6 Jxa6 19.Sg4 k ničemu dobré-

mu pro černého nevede. 

15.Jcxd5 J8d7 Ani varianta 15 …

Sb7 16.Jxb6 Dxb6 17.Jd5 Dd8 18.f3 

se mi za černého nelíbí. 

16.Dd3 Sb7 17.bxa6 Jxd5 18.Jxd5 

c4 19.Dh3 Vxa6 19…Sxd5 20.exd5 

De7 21.Se3 Sxb2 22.Va2 Sc3+ 

23.Kf1+-.

20.Vxa6 Sxa6 

XABCDEFGHY
8-+-wqr+k+(
7+-+n+pvl-'
6l+-zp-+p+&
5+-+N+-zP-%
4-+p+P+-+$
3+-+-+-+Q#
2-zPP+LzP-+"
1+-vL-mK-+R!
xabcdefghy
21.Sd2! Doposud nečinný černo-

polný střelec se s rozhodující si-

lou dere na diagonálu a1–h8. Čer-

ný nemá žádný uspokojivý způsob, 

jak tomuto přesunu zabránit, načež 

dostane mat na h8. 

21 …Sb7 22.Sc3 Je5 23.f4 Sxd5 

24.exd5 Buď fi gura, nebo mat. 1–0

Václav Pech
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KALENDÁRIUM
29. 4. – 3. 5. 2009

Karlovy Vary. Open Karlovy Vary. 

8. ročník FIDE turnaje. Švýcar-

ský systém, 7 kol, 90 min./ partii 

+ 30 s/tah (pro každého hráče). 

Věra Lorencová

tel.: 608 051 221 

vera.lorencova@volny.cz 

www.open.unas.cz

30. 4. – 3. 5. 2009

Znojmo. Open Znojmo. Turnaj 

IX. ročníku seriálu mezinárod-

ních šachových festivalů Czech 

Tour. Součástí jsou otevřený tur-

naj mládeže do 10, 12, 14 a 16 let, 

FIDE open na 7 kol), otevřený pře-

bor JmŠS v rapid šachu jednotliv-

ců, rapid pro dívky do 14 let, bles-

kový turnaj jednotlivců a otevřené 

MČR žen v rapid šachu. 

AVE-KONTAKT s.r.o.

tel./fax: 466 535 200, 

tel.: 608 203 007 

j.mazuch@avekont.cz 

www.czechtour.net/cz/open-zno-

jmo

1. 5. 2009 

Říčany. Přebor Středočeského kra-

je jednotlivců v bleskovém šachu. 

Švýcarský systém, 17 kol, 5 minut 

na partii. 

Radoslav Doležal

tel.: 732 629 416

r.dolezal@gmail.com

sachyricany.ic.cz/?q=node/142

1. 5. 2009

Český Těšín. Prvomájový turnaj 

v rapid šachu O pohár starosty 

Českého Těšína. Mezi hosty tur-

naje budou starosta Českého Tě-

šína a burmistrz Cieszyna (PL). 

Rapid šach, (max. 72 účastníků), 

švýcarský systém, 7 kol, 20 min. 

na partii. 

Ladislav Langner

Langner@volny.cz

1. – 10. 5. 2009 

Ostrava. 16. ročník festivalu Ost-

ravský koník. FIDE open, národní 

open, uzavřený velmistrovský tur-

naj, turnaj v rapid šachu a další do-

provodné akce. 

Marek Jelínek

tel.: 603 525 566 

marek@ostravskykonik.cz 

www.ostravskykonik.cz 

1. – 9. 5. 2009 

Havlíčkův Brod. Open Havlíčkův 

Brod. Otevřený mistrovský FIDE 

turnaj, hraný současně jako krajský 

přebor. Švýcarský systém na 9 kol, 

2 hodiny/partii + 30 s za každý tah. 

Součástí turnaj mládeže do 16 let 

v rapid šachu. Švýcarský systém 

na 7 kol, 20 minut na partii. 1. 5. 

simultánky WGM Evy Kulované 

a GM Vlastimila Horta.

Václav Paulík

tel.: 728982327, 569421044

vaclav.paulik@tiscali.cz

5. 5. 2009

Devadesáté osmé narozeniny osla-

ví nejstarší žijící velmistr na světě, 

který v předloňském roce navštívil 

i Českou republiku, Andre Lilien-

thal. Stejný den znamená 14. vý-

ročí úmrtí Lilienthalova přítele 

a šestého mistra světa, Michaila 

Botvinnika.

6. – 10. 5. 2009

Dubňany. Open Dubňany. Švýcar-

ský systém na 7 kol. Součástí ote-

vřený přebor JMŠS v kategoriích: 

H20 a D20, H18 a D18. Tempo hry: 

2 x 90 minut + 30 s/tah. Dále ná-

rodní open: tempo hry: 90 minut 

/30 tahů + 1 hodina. 

Petr Galuška

Tel./fax.: 518 366 352

galuska@skdubnany.eu

www.skdubnany.eu

8. – 9. 5. 2009 

Vyškov. Mistrovství ČR dětí do osmi 

let. Švýcarský systém na 9 kol. 

Radka Slepánková, DDM Vyškov

tel.: 517348962; 724819550 

slepankova@ddm.vys.cz

10. 5. 2009

Jiří Štoček  
Třicáté druhé na-

rozeniny oslaví 

český reprezen-

tant, velmistr Jiří 

Štoček.

11. 5. 2009

Osmdesáti pěti let by se dožil je-

den z nejlepších českých šachistů 

poválečné historie, velmistr Luděk 

Pachman.

13. – 17. 5. 2009 

Frýdek-Místek. Československá 

Extraliga družstev žen. Otevře-

ný turnaj družstev žen. Švýcar-

ský systém, 7 kol, tempo 90 minut 

na partii + 30 s/tah. 

Antonín Surma

tel.: 728855086 

a.surma@chessfm.cz 

www.chessfm.cz

16. – 17. 5. 2009

Hluk. Memoriál Vratislava Hory. 

I. ročník mezinárodního šachové-

ho turnaje čtyřčlenných družstev 

mládeže. Kategorie do 18 let (1991 

a mladší) a do 12 let (1997 a mladší). 

Milan Mrkus 

milan.mrkus@seznam.cz

sachysm.cz/?q=mvh

17. 5. 1836

V Praze se jako třinácté dítě v rodi-

ně narodil první ofi ciální mistr svě-

ta v šachu Wilhelm Steinitz.
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