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PRAŽSKÝ MARATON 
VYHRÁL ŠACHISTA! 
Tanvaldský šachista Miloslav Bém 

(1830 nár. ELO) prokázal, že ša-

chisté jsou schopni uspět i v ji-

ných sportovních disciplínách. Na 

víkendovém Pražském mezinárod-

ním maratonu se v čase 2:55:07 

umístil na 82. místě celkového po-

řadí. V kategorii nad 50 let, jak in-

formoval server nss.cz, však tan-

valdský šachista přemožitele ne-

poznal.

ČESKÝ MAT
V Praze předvádějí politici samo-

maty a v rámci našeho předsednic-

tví EU probíhal v USA Český Mat. 

Tak nazvala česká ambasáda simul-

tánku česko-amerického velmistra 

Lubomíra Kaválka, kterou odehrál 

na české ambasádě ve Washingtonu 

proti diplomatům z Evropské unie. 

Netřeba dodávat, že velmistr je zaří-

zl všechny. Rádi připomínáme, že 

simultánku velmistra Kaválka bu-

dou moci vidět i šachisté v Praze 

– v pátek 29. května od 17.00 v hote-

lu Best Western Kampa.

GM Kaválek poráží evropské diplomaty.

NA VYSOČINĚ KRALOVAL HÁBA

Zdeněk Hába  
Zdeněk Hába 

(2193) z Gordicu 

Jihlava vyhrál FIDE 

open, který proběhl 

v Havlíčkově Brodě 

a byl hrán v rámci 

Šachového festiva-

lu Vysočina 2009. 

Pokračování na straně 2
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OSTRAVSKÝ KONÍK

HAUSNER ZASE V SEDLE

KVÍZ ZE ŠACHOVÉ HISTORIE

CHCETE BÝT 
MILIONÁŘEM?

GM Vlastimil Hort

Vyznáte se v šachové historii? Chce-

te vyhrát některou z hodnotných 

cen od Pražské šachové společnos-

ti? Pokud ano, zúčastněte se kvízu 

ze šachové historie, který pro vás 

připravil velmistr Vlastimil Hort.

V neděli 31. května, tj. v posled-

ní den šachového festivalu ČEZ 

Chess Trophy 2009, vypukne od 

16.00 ve starobylém hotelu Best 

Western Kampa (Všehrdova 16, 

Praha 1) šachová obdoba soutěže 

Chcete být milionářem. Moderá-

torem, který si pro účastníky při-

pravil otázky z šachové historie, 

bude velmistr Vlastimil Hort.

Chcete-li se soutěže zúčastnit, 

přihlaste se e-mailem na adre-

se prazska.sachova@gmail.com, 

a to nejpozději do 20. května 

2009. Milion sice nevyhrajete, 

ale určitě se dobře pobavíte a do-

zvíte se mnoho zajímavého, ze-

jména z historie pražského ša-

chu. Osvědčíte-li svou znalost ša-

chové historie, odnesete si hezké 

šachové knihy i šachová CD.

Vítězstvím velmistrů Hráčka 

a Lázničky v uzavřeném turna-

ji a splněnou velmistrovskou nor-

mou vítěze FIDE openu Ivana 

Hausnera skončil v Ostravě další, 

v pořadí již šestnáctý ročník tra-

dičního šachového festivalu Ost-

ravský koník.

Pokračování na straně 11
Ivan Hausner slaví vítězství i zisk velmist-
rovské normy.
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V sedmikolovém klání si na své konto 

připsal pět a půl bodu a na šestičlen-

nou skupinu nejbližších pronásledo-

vatelů získal půlbodový náskok. Za 

vítězem se umístili dva mistři FIDE 

Jan Bartoš (2188) z SK Litoměři-

ce a Vladimír Karlík (2304) ze Sla-

vie Kroměříž. Velkou cenu Vysočiny 

mládeže vyhrál Martin Škoda (1975) 

ze Sokola Bedřichov před oddílový-

mi kolegy Štěpánem Seidlem (1943) 

a jeho bratrem Antonínem (2045). 

Nejlepším blicařem se ve třináctiko-

lovém turnaji stal kroměřížský Vla-

dimír Karlík. Výsledky a podrobnos-

ti o festivalu a jeho doprovodných 

akcích včetně simultánek velmist-

ra Horta a WGM Evy Kulované jsou 

k dispozici zde: www.fv09.kssv.cz 

V ÚSTÍ NAD LABEM VYHRÁL ŠTOČEK

Jiří Štoček  
Velmistr Jiří Što-

ček (2573) zvítě-

zil na turnaji v ra-

pid šachu, který 

byl hrán jako sou-

část tradičního ša-

chového festivalu 

v Ústí nad Labem. 

K vítězství mu stačilo získat v sedmi 

turnajových kolech šest bodů, když 

úvodních pět partií vyhrál a ve dvou 

závěrečných s IM Vojtěchem Plátem 

(2419) a FM Petrem Zvárou (2392) 

remizoval. Druhé místo patří ostrav-

skému Petru Veličkovi (2468), který 

měl v početné skupině pětibodových 

nejlepší pomocné hodnocení. Bronz 

si z Ústí odváží IM Vojtěch Plát. Nej-

úspěšnější ženou byla na pátém mís-

tě WGM Zuzana Štočková (2408). 

Nejlepším hráčem v bleskovém tur-

naji byl ruský mezinárodní mistr 

Oleg Spirin (2438), superbleskový 

turnaj vyhrál IM Vojtěch Plát. Mezi 

seniory byl nejlepší Zdeněk Most ze 

Sokolova. Kompletní výsledky turna-

je k dispozici zde: www.chessul.org

OPEN DUBŇANY 2009
Pět šachistů se ziskem pěti a půl 

bodů skončilo na prvním mís-

tě sedmikolového otevřeného 

FIDE turnaje, který proběhl od 

čtvrtka do neděle v Dubňanech. 

Nejlepší pomocné hodnocení vy-

neslo na první příčku Milana Smiš-

tíka (2311) z Byda Zakřany, stříb-

ro přisoudilo slovenskému mezi-

národnímu mistru Peteru Petráno-

vi (2365), na třetí stupínek vystou-

pil Lukáš Kuchyňka (2129) z Loko-

motivy Brno. Kompletní výsledky 

turnaje, jehož se zúčastnilo sedm-

desát čtyři šachistů, jsou k dispo-

zici zde: chess-results.com

MČR DO OSMI LET

Jan Chlebek  
Jan Chlebek 

(1250) z Beskyd-

ské šachové ško-

ly Frýdek-Místek 

a Karin Němco-

vá (1000) z praž-

ské Oazy se sta-

li ve Vyškově mis-

try republiky do osmi let. Rozhodl 

o tom třídenní smíšený turnaj, kte-

rý pro nejmladší adepty královské 

hry uspořádal DDM Vyškov. Dal-

ší medaile v chlapeckých katego-

riích získali Matěj Půlpán (1443) 

z Chrudimi a vítězův oddílový ko-

lega Daniel Zítek (1250). Stříbr-

nou „holčičí“ medaili získala Eva 

Petrová (1100) ze Sokola Klatovy, 

z bronzu mají radost v adamov-

ské šachové rodině Masáků díky 

výkonu dcery Petry (1100). Kom-

pletní výsledky k dispozici zde: 

www.chess-results.com

MITROPA 2009

Jan Krejčí  
Český celek ve 

složení IM Mar-

tin Petr (2460), 

IM David Kaňov-

ský (2473), IM 

Lukáš Černou-

šek (2439), IM 

Jan Krejčí (2430) 

a IM Michal Konopka (2450) 

vstoupil úspěšně do letošního 

ročníku turnaje Mitropa 2009, 

když v úvodním kole díky výhrám 

Lukáše Černouška a Jana Krejčí-

ho porazil Francii 2,5:1,5. Daři-

lo se také Slovákům, kteří v se-

stavě IM Peter Vavrák (2487), IM 

Štefan Mačák (2494), IM Marian 

Jurčík (2468) a IM Peter Michalík 

(2409) remizovali s nejvýše nasa-

zeným Německem, které vedl Jan 

Gustafsson (2631). Stránky turna-

je zde: www.sah-zveza.si/mitropa

PROBÍHÁ 8. ROČNÍK 
REJFÍŘOVA MEMORIÁLU 

Eduard Meduna 
Šachový klub So-

kol Vyšehrad letos 

pořádá již 8. roč-

ník Rejfířova me-

moriálu. Hraje se 

švýcarským sys-

témem na 9 kol 

za účasti šestnác-

ti hráčů, kteří budou bojovat o de-

set cen plus o dvě ceny za krásu, 

respektive za nejkrásnější partii 

a nejkrásnější kombinaci. Turnaj 

se hraje v klidném prostředí Tyr-

šova domu v Praze. Každý účast-

ník obdrží CD s turnajovými foto-

grafi emi. Těsně před polovinou je 

v čele skupina čtyř hráčů ve slože-

ní Meduna, Tichý, Vávra a Šeleljo, 

kteří získali tří body.

Medailisté FIDE Openu.

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.chessul.org/index.php?show=sachovy_festival/festival2009/festival
http://chess-results.com/tnr21624.aspx?art=1&rd=7&lan=5&m=-1&wi=1000
http://www.chess-results.com/tnr21604.aspx?lan=5&art=1
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Znojemský Loucký klášter má 

novou královnu. Stala se jí me-

zinárodní mistryně Jana Jacko-

vá, která získala v letošním roč-

níku tradičního ženského turna-

je plný počet deseti bodů. Dosáh-

la tak nejlepšího individuálního 

výsledku v rámci dalšího z festi-

valů série Czech Tour. 

Nepříjemným překvapením pro 

pořadatele „Znojemské královny“  

byla nízká účast, když se v turna-

ji sešlo pouze jedenáct adeptek na 

královský trůn. Jan Mazuch z par-

dubické agentury Ave-Kontakt, 

která Czech Tour pořádá, říká: „Po-

řádáme tento skvělý turnaj již více 

než dvacet let a podmínky ke hře, 

doprovodný program, věcné i fi -

nanční ceny jsou již tradičně vyni-

kající.“ Slibuje, že pro příští roční-

ky udělá ve spolupráci se znojem-

skými pořadateli vše pro to, aby 

se letošní problém s nízkou účas-

tí již neopakoval.  Možné vysvětle-

ní slabší účasti svých konkurentek 

nabízí Jana Jacková. „Pravděpo-

dobně k tomu došlo proto, že v pá-

tek byl státní svátek a o prodlouže-

ném víkendu začalo několik akcí 

najednou. Je to škoda. Chtěla jsem 

si zahrát ještě o něco lépe. Sešlo se 

nás nakonec jedenáct a hrály jsme 

systémem každá s každou na dva-

cet minut na partii. Na druhé stra-

ně to mělo své kouzlo a bylo to 

rychlé.“

Jana Jacková, která si na turnaji 

cení především přátelské atmosfé-

ry, k pravidelným účastnicím Zno-

jemské královny nepatří. „Cestou 

zpátky jsme se dívali na předchozí 

ročníky a zjistili jsme, že jsem na-

posledy hrála v letech 2007 a 2005. 

Myslím si, že určitě i dříve, ale to 

už jsem si nezjišťovala. Pokud se 

nepletu, letos jsem získala titul 

poprvé.“ Svým stoprocentním vý-

sledkem není naše reprezentantka 

nijak nadmíru překvapena: „Vzhle-

dem ke slabé účasti jsem předpo-

kládala, že mohu uhrát plný počet 

bodů. V žádné partii jsem se necí-

tila ohrožená,“ komentuje svůj vý-

kon přemožitelka Anatolije Karpo-

va z nedávného turnaje v Marián-

ských Lázních. Jacková letos ještě 

hodlá stihnout open ve Wroclawi 

a Curychu a rapidy v Hustopečích 

a Pardubicích. 

Druhé místo se ztrátou jednoho 

bodu obsadila WIM Olga Sikoro-

vá, bronz patří WFM Haně Modro-

vé. „Výkon Hanky Modrové byl pro 

mě jedním z těch milých překva-

pení letošního ročníku,“ potvrzu-

je Jan Mazuch. Zároveň připomí-

ná ještě jednoho úspěšného hráče: 

„Ve FIDE openu ‚zazářil‘ náš oddí-

lový kolega Petr Juchelka, který se 

svým národním ratingem 1644 zís-

kal při průměrném ratingu soupe-

řů 2008 neuvěřitelné  čtyři body. 

Byl to jeho životní turnaj.“

Nižší účast nezaznamenala pou-

ze Znojemská královna, ale také 

celý festival. Proto se letos ve Znoj-

mě po letech neuskutečnil přebor 

družstev v rapid šachu a bleskové 

hře. „Festival byl tak sice komor-

nější, ale na druhé straně jsme se 

CZECH TOUR

ZNOJEMSKOU KRÁLOVNOU JACKOVÁ

Znojemská královnička 2009
1. Richterová, Nataša (1409) 7

2. Lužíková, Nicola (1260) 7

3. Pistovčáková, Aneta 6,5

4. Hemalová, Lýdie (1250) 5,5

5. Dumková, Daniela (1100) 4

6. Konvičková, Zuzana (1000) 2,5

7. Kovičková, Lucie (1000) 1,5

8. Richterová, Julie (1000) 1

9. Kratochvílová, Markéta (1100) 1

Znojemská královna 2009
1. IM Jacková, Jana (2385) 10

2. WIM Sikorová, Olga (2254) 9

3. WFM Modrová, Hana (2020) 6,5

4. Sochorová, Jana (1903) 6,5

5. Sabolová, Gabriela (1839) 6,5

6. Sabolová, Kristýna (1740) 4

7. Nováková, Blanka (1670) 4

8. Vránová, Jarmila (1807) 3

9. Konvičková, Dana (1850) 2,5

10. Smrčková, Světlana (1467) 2

11. Němcová, Olga (1458) 1

OPEN Znojmo 2009

konečné pořadí (7 kol)
1. FM Vorobjov, Jurij UKR (2230) 6

2. Beil, Martin CZE (2182) 5,5

3. Porat, Maya ISR (2197) 5,5

4. Mojžíš, Jan CZE (2150) 5

5. Matras, Ondřej CZE (2231) 4,5

6. FM Bartoš, Jan CZE (2188) 4,5

7. Šnorek, Milan CZE (2155) 4,5

8. Fiala, Jan CZE (2087) 4,5

9. Dvořák, Jan CZE (2212) 4,5

10. Macura, Emil CZE (2059) 4,5

11. Jiruše, Josef CZE (2077) 4,5

12. Petráš, Milan CZE (2083) 4,5

Jana Jacková
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mohli jednotlivým hráčům více vě-

novat. Ve spolupráci s místními po-

řadateli jsme připravili řadu dopro-

vodných akcí – návštěvu vinného 

sklepa, kuželky a večerní blesko-

vý turnaj,“ říká Jan Mazuch, kte-

rý je ovšem zcela spokojen s účas-

tí šachistů v hlavním openu, kte-

rý se již podruhé hrál na sedm kol 

a účastníky „stál“ pouze jeden den 

dovolené. „Zúčastnilo se ho čtyři-

cet sedm  hráčů, což je o polovi-

nu více než loni. Pro mě osobně 

byl turnaj zajímavý tím, že jsem si 

ho sám zahrál a uhrál si své první 

body na Fide ELO. Na místě se totiž 

o turnaj staralo včetně rozhodčích 

osm lidí, což mi umožnilo v tur-

naji si také zahrát,“ říká spokoje-

ně Mazuch. Dalším, velice rych-

le se blížícím dílem série Czech 

Tour je její hlavní turnaj Czech 

Open, a tak se hlavního organizá-

tora ptáme i na něj. Co je pro jeho 

návštěvníky pro letošní léto při-

praveno? „V letošním roce se man-

želé Polgárovi rozhodli uspořádat 

v rámci Czech Openu mistrovství 

světa v Polgár Superstar Chess, 

což je jejich nová verze královské 

hry. Věnují na tuto akci cenový 

fond 10 000 Kč, což jistě přispěje 

k atraktivnosti této novinky mezi 

hráči i novináři. Pravděpodobně 

největší hvězdou festivalu bude 

jedenáctý hráč světa Sergej Mov-

sesjan, který se zúčastní turnaje 

v rapid šachu a pokřtí knihu Par-

dubický fenomén, kterou napsal 

spolu s IM Lukášem Klímou. V ra-

pidu uvidíme rovněž naši jednič-

ku Davida Navaru. Mezi účastní-

ky hlavního turnaje budou mimo 

jiné jeho dvojnásobný vítěz Vlasti-

mil Babula, loňský stříbrný medai-

lista Jiří Štoček a celá řada našich 

i zahraničních velmistrů.“

Ale vraťme se z Pardubic zpět do 

Znojma: vítězem FIDE Openu se 

stal ukrajinský mistr FIDE Jurij Vo-

robjov (2230) před Martinem Bei-

lem (2182) a Mayou Poratovou 

(2197) z Izraele, která byla zároveň 

nejlepší ženou i juniorem turnaje. 

Nejlepší ze seniorů, Milan Šnorek 

(2155), skončil na sedmém místě. 

Tradiční memoriál Ing. Turka, hra-

ný současně jako přebor Jihomo-

ravského šachového svazu v rapid 

šachu, vyhrál nečekaně Ivan Mar-

kovič (2194) z ŠK Hustopeče před 

Davidem Holemářem (2326) a ně-

meckým šachistou Reinhardem 

Blodigem (2134). Vítězem bles-

kového turnaje se stal mistr FIDE 

Marian Sabol (2361) z Vysoké-

ho Mýta, turnaj mládeže vyhrál 

slovenský šachista Robert Vrba 

(1471) a v turnaji dívek do čtrnác-

ti let o titul znojemské královnič-

ky triumfovala Nataša Richterová 

(1409) z brněnského Durasu.

Václav Pech

Po exhibičním vítězství nad exmistrem světa Karpovem se Jana Jacková těšila velké pozor-
nosti médií.

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



S námi budete vidět!

Už 15 let fandíme hokeji

Staňte se partnery nejúspěšnějšího kolektivního sportu!

Reference:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Česká pojišťovna a.s, Budějovický Budvar, n.p.,
Tipsport a.s, Škoda Auto a.s.

www.bpa.cz
hokej@bpa.cz
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V pondělí 11. května by oslavil 

osmdesáté páté narozeniny člo-

věk, jehož život měl dva pev-

ně vyhraněné, leč zcela rozdíl-

né poločasy. Za necelých osm-

desát let, po které mohl kráčet 

po této planetě, stihl být stejně 

vášnivým komunistou jako za-

přísáhlým antikomunistou, ate-

istou i aktivním katolíkem, mít 

strach a odpor k Německu, po-

sléze se však stát jeho občanem 

i reprezentantem.  

„Pro Pachmanův styl byla typic-

ká vysoká kultura založení par-

tie, výborná znalost teorie, prak-

tičnost, pragmatismus, sebedů-

věra a optimismus,“ píše o na-

šem sedminásobném přebor-

níkovi, hájícím československé 

barvy na osmi olympiádách, vel-

mistr Genna Sosonko. „Luděk byl 

tehdy, v padesátých a první po-

lovině šedesátých let, silným vel-

mistrem, který byl vítán na všech 

mezinárodních turnajích. Nehrál 

však jenom šachy. Byl také veli-

ce činným spisovatelem, napsal 

více než osmdesát titulů, které 

byly přeloženy do mnoha světo-

vých jazyků, organizoval a tréno-

val,“ dodává nizozemský velmis-

tr ruského původu při charakte-

ristice nejen šachového rozhledu 

našeho šachisty.

S Luďkem Pachmanem jako s tre-

nérem se setkal před lety i náš 

současný nejlepší šachista, vel-

mistr David Navara. „S velmis-

trem Pachmanem jsem se se-

známil roku 1995, snad v sou-

vislosti s mistrovstvím republi-

ky do 10 let,“ vzpomíná David 

na dobu před již téměř patnácti 

lety. „Nedlouho poté mě velmistr 

Pachman krátkou dobu trénoval. 

Asi jsem celkem nevděčný člo-

věk, podařilo se mi zapomenout, 

kdo tyto tréninky zprostředko-

val. Předtím i potom jsem přeče-

tl z jeho pera mnoho knih, což 

nepochybně přispělo k mému ša-

chovému růstu. Na jeho knihách 

vyrostly celé generace šachistů,“ 

konstatuje zcela po právu vel-

mistr Navara. Teorie (Strategie, 

nebo Taktika) moderního šachu 

byly dlouhou dobu nepostrada-

telnými knihami všech domácích 

hráčů, kteří to se šachem mys-

leli vážně. Dnes se možná mla-

dý šachista při nahlédnutí do ja-

kéhokoli dílu série knih o teorii 

zahájení usměje a zakroutí hla-

vou v údivu nad tím, jak se mohl 

někdo učit zahájení z takových 

knih, ale v době jejich vydání by-

chom je mohli označit dnes mo-

derním slovem „bestseller“. 

„Tréninků s velmistrem Pachma-

nem se nekonalo mnoho, proto-

že dost času trávil v Německu,“ 

odpovídá velmistr Navara na do-

taz po náplni tréninků s Luďkem 

Pachmanem. „Začaly někdy oko-

lo roku 1995 nebo 1996 a trvaly 

zhruba rok, možná dva. Pokud 

si vzpomínám, obsah byl cel-

kem různorodý. Někdy mi uka-

zoval, jak bránit koncovku z par-

tie Capablanca - Menčíková, 1929 

(nebo také Aronian - Carlsen, Ta-

lův memoriál 2006), také mi čas-

to ukazoval mnohé poučné partie 

nejen ze své praxe. Nejvíce času 

ale asi věnoval zahájení. Pamatu-

ji si, že mi vytiskl návrh reperto-

áru oběma barvami. Asi dvakrát 

jsme rozehrávali varianty, na kte-

ré jsem se předtím měl připra-

vit. Tehdy jsem pílí rozhodně ne-

vynikal, takže můj repertoár zů-

stal celkem beze změny. Přiznám 

se, že celkem nelituji, že jsem 

navzdory přání velmistra Pach-

mana nezačal černými hrát rus-

kou obranu místo sicilské. Kaž-

dý hráč má svůj styl a některá 

zahájení mu ‚sedí‘ více než jiná. 

Na druhé straně si nelze nevšim-

nout, že tehdy trochu opomíje-

ná ruská obrana se mezitím stala 

snad největším postrachem vůd-

ců bílých kamenů a že i velmis-

tři Topalov a Anand se jí v zápa-

se o mistra světa raději vyhnuli,“ 

říká o současném úspěchu jemu 

tehdy navrhovaného zahájení 

David Navara. Ten stále považu-

je Luďka Pachmana za vynikají-

cího teoretika. „Ještě pár měsíců 

před smrtí napsal velmi kvalitní 

článek o berlínské obraně. (Ša-

chInfo 17/2002) Neshody ohled-

ně repertoáru ale našim vzájem-

ným vztahům neublížily. S vel-

mistrem Pachmanem jsme nadá-

le byli v občasném kontaktu.“

Zatímco o Pachmanově šacho-

vé erudici nebylo ve světě po-

chyb, spory bylo možno vést 

o jeho nešachové činnosti. „V 

roce 1948 se mladý a energic-

ký Pachman stává členem komi-

se, kterou museli projít a proká-

zat před ní svoji loajálnost a zna-

losti marxismu-leninismu lékaři 

v nemocnicích, univerzitní profe-

soři, inženýři a vědečtí pracovní-

ci,“ píše v již zmíněné eseji vel-

mistr Sosonko, který tvrdí, že Lu-

děk Pachman byl tvrdým exami-

nátorem. „On vynášel poslední 

soud, z něhož se universitní pro-

fesor dozvěděl, že by bylo lépe, 

kdyby šel pracovat jako umývač 

LUDĚK PACHMAN

ROZPORUPLNÁ OSOBNOST Z NELEHKÉ DOBY

Mladý Luděk Pachman.
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oken a na stranických školeních 

pak přednášel dialektický mate-

rialismus. Jeho oblíbeným téma-

tem byl komunismus jako nej-

vyšší stadium kapitalismu.“ Svou 

tehdejší zaslepenost však velmis-

tr Pachman hned několikrát ote-

vřeně přiznal. „Patřil jsem k po-

divnému společenství lidí, pro 

které jakési budoucí vidiny jsou 

vším a současné utrpení milionů 

ničím, kteří nenávist vydávají za 

vyšší lásku a násilí za vyšší svo-

bodu, nadekretované formule za 

pravdu a mít vlastní odlišný ná-

zor za zločin,“ píše ve své autobi-

ografi i s názvem ‚Boha nelze vy-

hnat‘ Luděk Pachman.

Na začátku čtyřicátých let jej 

podle vlastních memoárů za-

jímaly pouze dvě věci (šachy 

a válka). Byl plný vzdoru proti 

německé rozpínavosti a nenávi-

děl Adolfa Hitlera. Po účasti na 

demonstraci v Mladé Boleslavi 

v roce 1940 poprvé okusil věze-

ní. Po skončení války pak podle-

hl celkové euforii ve společnosti. 

Vítězství Sovětů, hrůzné zážitky 

lidí přeživších pobyt v koncent-

račních táborech, kam byl v prů-

běhu války internován také jeho 

bratr, to vše mělo na tehdy dva-

advacetiletého Pachmana velký 

vliv. Knihy Bedřicha Engelse, se 

kterými ho seznámil právě jeho 

bratr, se pro něj staly na dlouhý 

čas oblíbenou četbou. „Engels 

a jeho myšlenky ho fascinovaly. 

Našel novou víru a smysl života,“ 

píše v portrétu českého šachisty 

pro server www.christnet.cz Zu-

zana Kůrová. 

O tom, že může být pohled Gen-

ny Sosonka na našeho bývalého 

šachistu příliš příkrý, nepochy-

buje ani David Navara. „Nedlou-

ho po smrti velmistra Pachma-

na vyšel v ŠachInfu esej velmist-

ra Sosonka. Tento sovětsko-nizo-

zemský šachista je velmi erudo-

vaným a uznávaným autorem, ale 

mám pocit, že tentokrát velmist-

ru Pachmanovi ukřivdil,“ říká 

velmistr Navara s tím, že stejný 

pocit měl i tehdy, bezprostředně 

po vydání článku. „Ale ani jsem 

nenapsal dopis do redakce, což 

je pro mě typické. Všichni máme 

své chyby. Když se mě na velmist-

ra Pachmana v souvislosti s tímto 

esejem loni ptal jeden velmi silný 

hráč, snažil jsem se mu to vysvět-

lit. Připustil jsem, že esej GM So-

sonka může být celkem pravdi-

vý, ale rozhodně neobsahuje ce-

lou pravdu, a uvedl jsem, že jsem 

znal úplně jiného člověka, než 

jaký tam byl vylíčen.“ Pro Davi-

da Navaru tak zůstává jeho před-

chůdce na postu české jedničky 

člověkem přímočarým, otevře-

ným, velkorysým, s citelným vy-

právěčským talentem a smyslem 

pro humor. „Za své tréninky ne-

chtěl peníze, byl vlídný a psal 

krásné články, například o setká-

ních a utkáních s Bobby Fische-

rem. Pro Československý šach 

také napsal nějaké dobré články, 

ale teď narychlo si nemohu přes-

ně vybavit konkrétní čísla, ve kte-

rých jsou uveřejněny.“ A velmistr 

Navara prozrazuje ještě jednu pi-

kantnost ze života svého někdej-

šího trenéra. „Vzpomínám si jen, 

že zamlada za malý obnos psal 

kamarádům pro slečny milost-

né básně a že jednou omylem ně-

jakou báseň použil dvakrát, při-

čemž adresátky se znaly a pově-

děly si o tom. Celkově ale mohu 

říci, že naše rodina má na Luďka 

Pachmana velmi dobré vzpomín-

ky, já nejsem výjimkou.“

Naprostým obratem v životě vel-

mistra Pachmana byly událos-

ti Pražského jara. Poté, co naši 

zemi, v rámci bratrské pomo-

ci, obsadila vojska zemí Varšav-

ské smlouvy, se z uvědomělé-

ho straníka stal zarytý antiko-

munista a bojovník proti stáva-

jícímu komunistickému režimu. 

„Když dostal Pachman po návra-

tu z Kongresu FIDE v Luganu po-

volení jezdit po republice, hrát 

simultánky a přednášet, přichá-

zelo na tyto akce obrovské množ-

ství lidí,“ píše Genna Sosonko 

a zároveň přiznává, že důvodem 

těchto návštěv nebylo pouze ak-

tuální šachové dění, ale zejmé-

na Pachmanův nepochybný řeč-

nický talent, se kterým rozebíral 

aktuální politickou situaci. „Mu-

sím přiznat, že mi nebylo lhos-

tejné, když lidská masa naslou-

chala tomu, co říkám,“ přiznal 

velmistr Pachman o několik let 

později. Rok po vstupu vojsk na 

naše území, v srpnu 1969, je Lu-

děk Pachman zatčen, o rok poz-

ději propuštěn, aby pak byl ješ-

tě dvakrát odveden zpět do věze-

ní, kde držel hladovky a odmítal 

s kýmkoli hovořit. „Přestal mlu-

vit a s dozorci i lékaři komuniko-

val pouze písemně. Když ho pak 

přišla navštívit jeho žena a mlu-

vila s ním, i jí psal odpovědi na 

lístečky,“ říká Gennadij Soson-

ko ve své eseji. Nakonec byl v lis-

topadu 1972 donucen k emigraci 

do Německa. Tam pobýval zpr-

vu v Solingenu a později v Paso-

vě, který se mu stal nakonec dru-

hým domovem. Okamžitě se za-

pojil do politiky, když se stal pří-

slušníkem pravého křídla Křes-

ťanskosociální unie (CSU) a po-

radcem pozdějšího kancléře Hel-

muta Kohla a lídra a zakladate-

le CSU Franze Josefa Strausse. 

„Herr Pachmana si velice váží-

me,“ říkala tehdy paní Strausso-

vá. „Je skvělý řečník a polemik.“

Po „Sametové revoluci“ se vel-

mistr Pachman jako pětašedesá-

tiletý vrátil do Prahy „Čekal jsem, 

Knihy Luďka Pachmana hluboce ovlivnily 
nejen české šachisty.
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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

že uvidím monstrum, bývalého 

komunistického fanatika, člově-

ka extrémních idejí, vzpomíná 

na své setkání s Luďkem Pach-

manem vydavatel časopisu Ša-

ch-Info Břetislav Modr. Ze setká-

ní však odcházel příjemně pře-

kvapen. „Ve skutečnosti byl Lu-

děk milý, dobrý a laskavý člověk, 

ochotný vždy pomoci. Člověk, 

se kterým se dal zajímavě strá-

vit čas, pohovořit o čemkoli a za-

smát se.“ 

Přirozená činorodost a potřeba 

prezentovat své názory spoje-

ná se značnými politickými zku-

šenostmi přivedla Luďka Pach-

mana opět do politiky. „Revo-

luce vždy začíná zpěvem písní 

a zdravicemi a končí tím, že po-

žírá vlastní děti. Je nechci mít 

již s žádnou revolucí nic společ-

ného. Ať si požírají, koho chtě-

jí. Přesto však mám jakousi zne-

pokojivou představu, že k stá-

ru, zatroubí-li polnice, znovu na 

ty idiotské barikády polezu,“ na-

psal na konci svých vzpomínek, 

aniž věděl, že se mu toto proroc-

tví vyplní. Stal se hlavním porad-

cem Křesťanské strany, jež na-

konec volby zcela prohrála. To 

bylo pro Luďka Pachmana vel-

ké zklamání. Začal opět střídavě 

žít v Česku a v Německu. „Ode-

šel z Československa před tři-

ceti lety a o jeho ideje a názory 

nyní již nikdo nestál. Přitom ne-

šlo ani tak o jeho komunistickou 

minulost. Jeho doba byla prostě 

pryč a v novém Československu 

už pro něho nebylo místo,“ tvr-

dí Genna Sosonko a chápe Pach-

manův postupný odchod z po-

myslného světla ramp do soukro-

mí. Svůj názor na rozporuplnou 

osobnost žijící v nelehké a roz-

poruplné době shrnuje velmis-

tr Navara: „Nepamatuji období 

minulého režimu, a tehdejšímu 

světu proto rozumím ještě pod-

statně méně než dnešnímu. Ne-

prožil jsem zklamání pramenící 

z Mnichovské dohody, těžká vá-

lečná léta ani poválečná nadšení 

a zklamání. Na tehdejší událos-

ti mám svůj názor, ale necítím se 

příliš oprávněn kritizovat ostat-

ní. Obdivuji, že se velmistr Pach-

man postavil proti sovětské oku-

paci ze srpna roku 1968. Ale ani 

to nepamatuji. Mně zůstane vel-

mistr Pachman v paměti jako vel-

mi vitální vlídný člověk se smys-

lem pro humor, který mnoho pa-

matuje a který sice rád s druhými 

polemizuje, ale umí také odpouš-

tět a usmiřovat se.“ Luděk Pach-

man zemřel 6. března 2003 v ně-

meckém Pasově.

MAXMILIÁN UJTELKY 
– LUDĚK PACHMAN 
Španělská hra [C97]

Komentuje: GM Luděk Pachman

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 

8.c3 0–0 9.h3 Ja5 10.Sc2 c5 11.d4 

Dc7 12.Jbd2 Sd7 13.Jf1 Vfe8 „Ju-

goslávská varianta“ byla tehdy vel-

mi oblíbená. 

14.Sg5?! Později se ukázalo, že 

bílý může po 14.Je3 g6 15.dxe5 

dxe5 16.Jh2! Vad8 17.Df3 Se6 

18.Jhg4! nebo 14. b3 g6 15.Sg5 zís-

kat lepší vyhlídky. 

14 …Jc4! Tím bude aktivizován 

černý jezdec. 

15.Vb1 Po 15.b3 Jb6 se černý do-

stane prostřednictvím tahů c4 a a5 

k protihře na dámském křídle. 

15 …Vac8 16.Sd3 Jb6 17.Vc1 h6 

18.Sh4 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-wqlvlpzp-'
6psn-zp-sn-zp&
5+pzp-zp-+-%
4-+-zPP+-vL$
3+-zPL+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tRQtRNmK-!
xabcdefghy
18 …Sd8! Zcela originální manévr. 

Černý může ve vhodný okamžik 

otevřít „e“ nebo „c“ linii, a tak 

musí bílý dříve nebo později vy-

jasnit situaci v centru. 

19.Sg3 Sc6 20.Dd2 Jbd7 21.d5 

Bílý již nemá dobré vyčkávací tahy 
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a 21.dxe5 dxe5 bylo ještě méně 

vábné, neboť by černému zůstal 

aktivní Sc6. 

21 …Sb7 22.Jh4 Jh5 23.Jf5 Sg5 

24.J5e3 Přirozeně ne 24.J1e3 pro 

24 …g6. 

24 …c4?! Černý měl nyní pokra-

čovat 24 …Dd8!, což mohlo pře-

kazit výpad h4. Předčasná iniciati-

va na dámském křídle vede k pro-

tihře bílého, kterou nemožno pod-

ceňovat. 

25.Sc2 Jc5 26.b4! cxb3 27.axb3 

Jd7 28.Sd1 Jdf6 29.Sf3 Jxg3 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+lwq-+pzp-'
6p+-zp-sn-zp&
5+p+Pzp-vl-%
4-+-+P+-+$
3+PzP-sNLsnP#
2-+-wQ-zPP+"
1+-tR-tRNmK-!
xabcdefghy
30.fxg3! Správný plán! Náhle hrozí 

útok bílého na královském křídle. 

30 …h5 Jinak by musel černý po h4 

měnit svého aktivního střelce. 

31.Vc2 Jd7 32.b4! Pochopitelně ne 

32.Sxh5? Jc5. 

32 …g6 33.De2! Hrozby bílého ne-

lze podceňovat, chce případně obě-

tovat střelce na h5. 

33 …Jf6 34.h4 Sh6 35.g4 hxg4 

36.Jxg4 Jxg4 37.Sxg4 Postavení 

černého vypadá náhle kriticky. Věž 

c8 je napadena a zároveň hrozí po-

stup h4-h5. 

37 …Db6+ 38.Kh1? Bylo těžké 

předvídat, že zde stojí bílý král 

špatně. Po 38.Kh2 by vzniklo kom-

plikované postavení s oboustranný-

mi šancemi. 

38 …Vc4! 39.h5 Po 39.Jd2 Sxd2 

40.Dxd2 Kg7 s dalším Vh8 a Sc8 

by černý získal útok, ale přesto tak 

měl bílý pokračovat. Nyní přijde 

první překvapení – není to tak čas-

té, že oba soupeři útočí na stejném 

křídle. 

39 …f5 40.exf5 Velmi zajímavé bylo 

40.Jd2 Sxd2 41.Dxd2 f4! (Když čer-

ný vezme fi guru 41 …fxg4, remizuje 

bílý pomocí 42.Dg5=) 42.hxg6 Kg7 

s výtečnými útočnými šancemi, na-

příklad 43.g3 Dd8! 44.Kg2 Dg5 

40 …gxf5 41.Sxf5 Vh4+ 42.Sh3 Ješ-

tě stále vše vyhlíží pro bílého v po-

řádku. Ale přijde první překvapení.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+l+-+-+-'
6pwq-zp-+-vl&
5+p+Pzp-+P%
4-zP-+-+-tr$
3+-zP-+-+L#
2-+R+Q+P+"
1+-+-tRN+K!
xabcdefghy
42 …Vxh3+! Jestliže 42 …Sxd5?, 

tak 43.Dd3±. 

43.gxh3 Sxd5+ 44.Kh2 Kh8! Jak 

hned uvidíme, je tento stylový tah 

daleko silnější než 44 …Sf4+. Mu-

sel jsem jen propočítat následující 

komplikace spojené s obětí dámy. 

45.Jg3 45.Df2 Dd8! 46.Jg3 Sf4 

47.Vg1 Vg8 s hrozbou Dh4 a Se6. 

45 …Vg8! 46.Df2 Bílý zdánlivě 

vyhraje důležité tempo prostřed-

nictvím útoku na nekrytou čer-

nou dámu. Jiná krásná oběť dámy 

mohla následovat po 46.Vg1. Čer-

ný by vyhrál po 46 …Dxg1+! 

47.Kxg1 Vxg3+ 48.Kh2 (48.Kf2 

Vg2+; 48.Kf1 Sc4) 48 …Sf4.

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-+-+-+-'
6pwq-zp-+-vl&
5+p+lzp-+P%
4-zP-+-+-+$
3+-zP-+-sNP#
2-+R+-wQ-mK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
46 …Vxg3!! To je blesk z čisté-

ho nebe! Kdyby například 46 …

Sf4?, tak 47.Vg1 Dxf2+ 48.Vxf2 Se3 

49.Vff1 a ve vzniklé koncovce ne-

stojí bílý hůře. 

47.Dxb6 Obě další alternativy jsou 

pro bílého neuspokojivé. 47.Dxg3 

Sf4; 47.Kxg3 Sf4+ 48.Kg4 Dd8. 

47 …Sf4 Úžasné postavení! Přes 

obrovskou materiální převahu je 

bílý proti „skutečné“ síle černých 

fi gur bezbranný. 

48.Vf2 Nebo 48.Vf1 Vg2+ 49.Kh1 

Ve2+ 50.Vf3 Sxf3+ 51.Kg1 Se3+. 

48 …Vg2+ 49.Kh1 Vg8+ Počítal 

jsem s pikantním koncem po 50. 

Vg2 Vxg2 51. Dxd6 Sa8! a přehlé-

dl cestu k prostému matu po 49 …

Vh2+ 50.Kg1 Vh1#. Přesto byl vý-

sledek stejný, neboť se bílý vzdal. 

0–1

Václav Pech

Luděk Pachman ve zralém věku.
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Před samotnými turnaji proběhly 

na Masarykově náměstí, které se 

nachází v samotném centru seve-

romoravské metropole, doprovod-

né akce. Nejprve se v simultánce 

postavil sedmatřiceti soupeřům 

mezinárodní mistr Lukáš Klíma. 

„Lukáš nakonec sehrál třicet sedm 

partií, přičemž osmadvacetkrát 

zvítězil, sedmkrát remizoval a jen 

dvakrát odešel poražen.“ Na zda-

řilou produkci Lukáše Klímy na-

vázal o den později pražský mezi-

národní mistr Ivan Hausner. Toho 

čekalo ve hře naslepo hned deset 

soupeřů. Jeho výsledek byl cel-

kem pochopitelně o něco těsněj-

ší, po těžkém boji nakonec doká-

zal ve třech partiích zvítězit, pět-

krát se se svými soky rozešel smí-

rem a dvakrát soupeři podlehl.

Poté se šachisté přesunuli do 

Domu kultury, kde v pátek 1. květ-

na proběhl turnaj v rapid šachu. 

Ten se díky účasti šesti velmistrů 

zapíše do historie jako nejsilněj-

ší rapid, který se na území Morav-

skoslezského kraje konal. V kon-

kurenci šedesáti dvou hráčů zví-

tězil velmistr Viktor Láznička 

(2598) před velmistrem Sergejem 

Azarovem (2618) z Běloruska. 

„Domnívám se, že se vše vydaři-

lo. Turnaje konané v Domě kultu-

ry města Ostravy byly mimořádně 

silně obsazeny, což si do svých sta-

tistik s chutí poznačím,“ říká ředi-

tel festivalu Marian Jelínek. 

 

Do obou hlavních otevřených tur-

najů se ostravským pořadatelům 

přihlásilo celkem 223 šachistů 

z jedenácti zemí. Mezi nimi byli 

čtyři držitelé velmistrovského ti-

tulu a patnáct mezinárodních mis-

trů. „Ozdobou byla účast paní Mo-

niky Soćkové, jedné ze dvaceti žen 

na světě, kterým se podařilo zís-

kat mužský velmistrovský titul,“ 

konstatuje spokojeně turnajový di-

rektor. Po velmi vyrovnaném prů-

běhu, kdy před posledním kolem 

mělo hned sedm hráčů stejný bo-

dový zisk, zvítězil IM Ivan Hausner 

(2393) z Prahy před dvojicí pol-

ských šachistů – nejvýše nasaze-

ným velmistrem Marcinem Dziu-

bou (2535) a IM Tomaszem Wa-

rakomskim (2488). Na otázku po 

největším pozitivním překvapení 

letošního ročníku odpovídá ředitel 

turnaje bez váhání: „Ivan Hausner“ 

a dodává: „Nestává se často, aby si 

na openu někdo uhrál velmistrov-

skou normu. Ivan Hausner před-

váděl, že s nezavázanýma očima 

dokáže hrát krásné a velmi často 

vítězné partie!“

Největší ozdobou festivalu však 

byl, stejně jako před dvěma lety, 

velmistrovský superturnaj. Toho 

se zúčastnili kromě domácích 

velmistrů Zbyňka Hráčka (2604) 

a Viktora Lázničky (2598) i nej-

lepší polský šachista GM Bartosz 

Soćko (2637) a třetí nejlepší ša-

chista Běloruska, velmistr Ser-

gej Azarov (2618). Přestože měli 

účastníci turnaje zakázánu remí-

zu před třicátým tahem, drtivá 

většina partií nakonec nerozhod-

ným výsledkem končila.„Ano, 

v turnaji bylo velké procento re-

míz, přesto byl turnaj velice bo-

jovný a téměř všechny partie se 

hrály do vyčerpání všech možnos-

tí,“ říká Viktor Láznička. „O vy-

rovnanosti turnaje nejlépe vypo-

vídá, že kdyby oba cizinci zvlád-

li své o trochu lepší pozice v po-

sledním kole, všichni aktéři by 

dělili první místo!“ S výsledkem 

a průběhem turnaje je velmis-

tr Láznička spokojen. „Na turnaj 

jsem přijel s cílem udělat nejmé-

ně ‚plus jedna‘, což se mi podaři-

lo splnit. Po hladké výhře v úvod-

ním kole s velmistrem Azarovem 

přišel v kole následujícím asi nej-

horší zážitek. Sehrál jsem bílými 

proti Zbyňkovi povrchně zahájení 

OSTRAVSKÝ KONÍK

HAUSNER ZASE V SEDLE
pokračování ze strany 1

Ivan Hausner proti IM Kravtsivovi

Medailisté FIDE Open: (zleva) druhý 
GM Dziuba, první IM Hausner a třetí IM Wa-
rakomski.
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a dostal jsem se během pár tahů 

do špatné pozice, jež vyústila do 

věžovky s pěšcem méně, kterou 

se mi naštěstí s vypětím všech sil 

podařilo zachránit. To bylo pro 

další vývoj turnaje velice důležité. 

Po nevyužitých šancích v partiích 

s velmistrem Soćkem přišly další 

dvě korektní remízy,“ říká Viktor 

Láznička, který byl pochopitelně 

nejvíce spokojen s vítěznou par-

tií proti Azarovovi. „Dokonale mi 

vyšla příprava a celkem snadno se 

mi podařilo soupeře přehrát.“ Prá-

vě tuto partii Viktor Láznička pro 

Šachový týdeník okomentoval.

VIKTOR LÁZNIČKA (2598) 
– SERGEJ AZAROV (2618) 
Nimcovičova indická obrana [E34]

Ostrava 2009

Komentuje: GM Viktor Láznička 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 

d5 5.cxd5 Dxd5 6.Jf3 Df5 7.Db3 

Jc6 Pokračování 7…c5 8.a3 Sa5 

9.Dc4 Sxc3+ 10.Dxc3 Jbd7 vede 

k nejasné pozici.

 8.Sd2 0–0 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+-+q+-%
4-vl-zP-+-+$
3+QsN-+N+-#
2PzP-vLPzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
9.h3 Tento postup zpopularizoval 

současný mistr světa Viši Anand, 

který jej úspěšně použil ve svém 

zápase proti Vladimiru Kramniko-

vi loni v Bonnu.

 9…Vd8 10.g4 Da5 Azarovo vylep-

šení oproti partii s Davidem Nava-

rou. V ní po 10…Dg6 11.Vc1 Jd5 

12.Sg2 Jxc3 13.bxc3 získal bílý ve-

lice příjemnou pozici. 

11.e3 Tento tah doporučuje vel-

mistr Jevgenij Postny. 

11…e5 12.Sc4 exd4 13.Sxf7+ Kf8 

Malou výhodu má bílý po 13…

Kh8 14.exd4 Jxd4 15.Jxd4 Vxd4 

16.0–0–0. 

14.exd4 Vd7 Nová myšlenka, kte-

rou soupeř vymyslel zřejmě až 

v průběhu partie. Citelně horší je 

14…Jxd4 15.Jxd4 Vxd4 16.0–0–0±, 

kde uzavírá velmistr Postny analý-

zu s tím, že bílý stojí lépe. Má lep-

ší vývin a díky slabému černému 

králi šance na výhru. 

15.Sc4 b5 Logické pokračování, 

ovšem bílý nemusí pěšce přijmout 

a po klidném Se2 stále tahá za del-

ší konec. 

16.Se2 Na 16.Sxb5 přijde 16…Ve7+ 

s dalším Se6. 

16…Jxd4 16…Ve7 17.d5±; 16…Sb7 

17.0–0 a bílý stojí o něco lépe. 

17.Jxd4 Vxd4 18.0–0–0 Sb7 19.Se3 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7zplzp-+-zpp'
6-+-+-sn-+&
5wqp+-+-+-%
4-vl-tr-+P+$
3+QsN-vL-+P#
2PzP-+LzP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
19…Vdd8? Odevzdává iniciati-

vu bílému. Lepší bylo jít do kom-

plikací vznikajících po Sc3. Na-

příklad 19…Sxc3 20.Dxc3 (Nejas-

né je 20.Vxd4 Sxd4 21.Sxd4 Sd5 

22.Sc3 Db6 23.Da3+ c5 24.Sa5 

Dd6 25.Vd1 b4; 20.bxc3 Sd5) 20…

Dxc3+ (20…Vxd1+ 21.Vxd1 Dxa2 

22.Sc5+ Kg8 23.Sxb5 Da1+ 24.Kc2 

Se4+ 25.Sd3 (25.Kd2 Vd8+ 26.Sd4 

Vxd4+ 27.Dxd4 Da5+ s výhodou če-

ného) 25…Da4+ 26.Db3+ Dxb3+ 

27.Kxb3 Sxd3 28.Vxd3 je nepatrně 

lepší pro bílého.) 21.bxc3 Vxd1+ 

22.Vxd1 a6 23.c4 a bílý stojí o něco 

lépe. 

20.Vhg1 Problém černého je, že 

nikdy nemůže vzít na c3 kvůli 

tahu Sc5. 

20…Je4 Co jiného? 

21.Jd5 Sd6 22.g5 Hrozí Jf6, pro-

to se černý i za cenu poškození 

pěšcové struktury snaží vyměnit 

dámy. 

22…Da4 23.Dxa4 bxa4 24.Vg4 

Jc5 

XABCDEFGHY
8r+-tr-mk-+(
7zplzp-+-zpp'
6-+-vl-+-+&
5+-snN+-zP-%
4p+-+-+R+$
3+-+-vL-+P#
2PzP-+LzP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
25.Sc4 Černý král bude i bez dam 

terčem útoku bílého. Po 25.Sxc5 

Sxc5 26.Jxc7 Vxd1+ 27.Sxd1 Vc8 

28.Je6+ Kf7 29.Jxc5 Vxc5+ by se 

černé fi gury rozehrály. 30.Sc2 a) 

30.Kd2 Vd5+ 31.Ke1 (31.Ke2 Sa6+ 

32.Ke1 Ve5+ 33.Kd2 Vd5+ 34.Kc1 

Vc5+=) 31…Ve5+ 32.Kf1 Sc8; b) 

30.Kb1 Sc8; 30…Sc8 s nejasnou 

hrou. 

25…Jd7 25…a3 26.Sxc5 axb2+ 

27.Kxb2 Sxc5 28.Vf4+ Ke8 (28…

Sergej Azarov

Viktor Láznička
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Kg8 29.Je7+ Kh8 30.Jg6+ hxg6 

31.Vh4#) 29.Jxc7+ Ke7 30.Vf7#.

26.a3 Technické řešení, bílý dobe-

re pěšce a jeho fi gury budou nadá-

le dominovat. 

26…Je5 27.Vf4+ Kg8 28.Sa2 Kh8 

29.Vxa4 a6 30.f4 Jd7 31.f5 Ve8 

32.f6 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-mk(
7+lzpn+-zpp'
6p+-vl-zP-+&
5+-+N+-zP-%
4R+-+-+-+$
3zP-+-vL-+P#
2LzP-+-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
32…Jc5 Na 32…gxf6 přijde 33.gxf6 

Vxe3 34.Jxe3 Jxf6 35.Jg4 s dalším 

Sd5 a bílá pozice je hladce vy-

hraná. 

33.Sd4 Je6 34.Sc3 Vad8 35.fxg7+ 

Jxg7 36.Jf6 Ve3 37.Vh4 h5 38.Jxh5 

Vxc3+ 39.bxc3 Jf5 40.Vxd6 Vxd6 

41.Vf4

1–0

Do Ostravy jezdí novoborský re-

prezentant, který minulý měsíc 

dával před šachovnicí přednost 

školním povinnostem, velice rád. 

Pochvaluje si skvělou práci orga-

nizátorů i velmi příjemnou atmo-

sféru, která dává turnaji přátelský 

ráz. Mimochodem, další Láznič-

kův program bude nabitý: „V létě 

plánuji hrát Open Benasque ve 

Španělsku, Pardubice a opět bych 

se rád podíval do Kalkaty. Podzim 

bude také náročný, zúčastním se 

fi nále španělské ligy, Evropského 

poháru, mistrovství Evropy a Svě-

tového poháru.“

Již tradiční součástí ostravské-

ho festivalu je večerní bleskový 

turnaj spojený s rautem. Toho se 

zúčastnilo čtyřicet devět šachis-

tů, z nichž nejúspěšnější byl GM 

Marcin Dziuba. Dalším nočním 

turnajem bylo zápolení v „ho-

lanďanech“, který při účasti de-

síti družstev vyhrála dvojice No-

votný – Šklíba. Národního openu 

se zúčastnilo rekordních sto dva-

cet dva šachistů, suverénně v něm 

zvítězil teprve šestnáctiletý Jan 

Premus ze Slezanu Opava. V dět-

ském rapidu, konaném v předpo-

slední den festivalu, zvítězil při 

účasti čtyřiadvaceti dětí Marek 

Týn ze Slovanu Havířov. 

„Jediné, co bych změnil, pokud 

by šlo věci vrátit, je přátelské 

utkání týmů měst Ostravy a pol-

ského Rybniku,“ říká Marian Je-

línek: „Trošku jsme podcenili sílu 

polského týmu a postavili jsme 

slabší sestavu, která pak ostudně 

vysoko prohrála.“ Jako největší 

devízu festivalu vnímá ředitel tur-

naje práci Lukáše Klímy. „Luká-

šovy osobité komentáře výrazně 

odlišují náš festival od jiných ša-

chových turnajů či festivalů a re-

prezentativní prostory ostravské-

ho Domu kultury jen podporují 

příjemnou a přátelskou atmosfé-

ru našeho festivalu.“ Rovněž vý-

stava zvětšenin šachových zná-

mek s tematikou prvních třinácti 

šachových mistrů světa i dalších 

šachových osobností ze sbírky ša-

chového trenéra a prodejce Silves-

tara Žigera i prezentace exkluziv-

ních dřevených šachů pana Da-

niela Pryčka přispěly k atraktivi-

tě doprovodného šachového pro-

gramu. 

O šachu se v Ostravě letos skuteč-

ně vědělo. Ředitel turnaje, který 

svou funkci zastává již třetím ro-

kem, si pochvaluje přístup „své-

ho“ města: „Velmi příjemně mne 

překvapila podpora statutární-

ho města Ostravy, za což bych 

chtěl velmi poděkovat.“  Popula-

rita „Koníka“ zase o něco vzrost-

la: „Mezinárodní šachový festival 

Ostravský koník 2009 byl popr-

vé ve své šestnáctileté historii za-

řazen mezi významné akce měs-

ta Ostravy, což se projevilo i ve 

vyšší propagaci festivalu v rám-

ci Ostravy i okolí,“ pochvaluje si 

a dodává: „Ostravané si už zvyk-

li na naše propagační akce v cen-

tru města a jsme rádi, že se jich 

účastní i neregistrovaní šachisté. 

Jakmile se festival přestěhuje do 

prostor Domu kultury, chodí se 

na turnaje a komentování Lukáše 

Klímy dívat zejména šachisté, kte-

rým časová zaneprázdněnost ne-

dovolí účastnit se turnajů. A to je 

také jedním z hlavních cílů naše-

ho snažení. Chceme, aby se náš 

festival stal místem pro setkávání 

všech šachových příznivců,“ uza-

vírá Marian Jelínek. 

Václav Pech

Ředitel turnaje Marian Jelínek.

Uzavřený velmistrovský turnaj
1. GM Láznička, Viktor CZE (2598) 3,5

2. GM Hráček, Zbyněk CZE (2604) 3,5

3. GM Soćko, Bartolomiej POL (2637) 2,5

4. GM Azarov, Sergej BLR (2618) 2,5

FIDE Open
1. IM Hausner, Ivan CZE (2393) 7

2. GM Dziuba, Marcin POL (2535) 7

3. IM Warakomski, Tomasz POL (2488) 6,5

4. IM Kravtsiv, Martyn UKR (2511) 6,5

5. IM Bernášek, Jan CZE (2443) 6,5

6. GM Sergejev, Vladimir UKR (2479) 6,5

7. IM Pesotsky, Vitalij UKR (2318) 6,5

8. IM Doležal, Radoslav CZE (2432) 6

9. IM Plischki, Sebastian GER (2363) 6

10. Malík, Jan CZE (2203) 6

Národní Open
1. Premus, Jan CZE (1905) 8

2. Čubok, Milan CZE (1914) 7

3. Kubík, Michael CZE (1707) 7

4. Hasinski, Krystian POL (1985) 7

5. Plesník, Miroslav CZE (1863) 7

6. Hlubina, Pavel CZE (1965) 6,5

7. Píša, Vladimír CZE (1897) 6,5

8. Sobek, Martin CZE (1967) 6,5

9. Kubeczka, Aleš CZE (1965) 6,5

10. Vícha, Martin CZE (1883) 6,5
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Výzva, kterou vyslali ázerbaj-

džánští šachisté světu, se ukáza-

la jako příliš smělá. Jejich „sbor-

ná“ podlehla družstvu světa roz-

dílem dvou tříd. Celkové skó-

re 21,5:10,5 jasně říká, kdo byl 

v Baku pánem.

Svět reprezentovali Viši Anand, 

Vladimir Kramnik, Alexej Širov 

a Sergej Karjakin. Už z výčtu jmen 

je zřejmé, že domácí kvarteto ne-

mělo snadnou úlohu, leč výsled-

ná pohroma se přece jen nečekala. 

Domácí novináři v reakci na ni stří-

dali snižování důležitosti zápasu 

se zatracováním vlastních repre-

zentantů. „Především je nutné po-

chopit, že celý zápas neměl žádné 

principiální sportovní cíle a před 

našimi hráči rozhodně nestál úkol 

v tomto zápase zvítězit,“ psal v ko-

mentářích zápasu místní novinář 

Tušijev. „Pro nikoho nebylo tajem-

stvím, že zápas měl především po-

pularizovat šachovou hru a výsled-

ky takových zápasů jsou až druho-

řadé.“ Server www.azerisport.com 

oproti tomu své šachisty nijak ne-

šetřil: „Azerbajdžánci nehrají jako 

velmistři, ale jako nějací kandidá-

ti mistra. Naše první trojka přece 

není při pohledu na rating o nic 

slabší, než jejich soupeři!“ 

O pohled z druhé strany se po-

staral nejúspěšnější hráč vítěz-

ného celku, exmistr světa Vladi-

mir Kramnik, který byl svým vý-

konem mile překvapen. „Ázerbaj-

džánci jsou sice dobrými šachisty, 

ale je možné, že ještě nemají do-

statečnou zkušenost s hrou na po-

dobné úrovni. Navíc, rapid má své 

zvláštní zákonitosti. Občas musíte 

zahrát rychle a v krátkém časovém 

okamžiku spočítat všechny možné 

kombinace a navíc se při tom ješ-

tě nedostat do časové tísně. Prá-

vě to se našim soupeřům tentokrát 

nedařilo.“ Pravděpodobně nejhor-

ší výsledek z domácích hráčů si 

připsal velmistr Gusejnov, který se 

v průběhu turnaje změnil v „otlou-

kánka“. Hra mu skutečně nešla 

a jeho prohra s Alexejem Širovem 

je toho jasným důkazem.

ALEXEJ ŠIROV (2745) 
– GADIR GUSEJNOV (2659) 
Sicilská obrana [B72]

Baku 2009

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jc6 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 0–0 

8.Sb3 d6 9.h3 Ja5 10.Dd2 Jiným 

dobře vyzkoušeným pokračová-

ním je tah 10.0–0. Po 10 …a6 11.f4 

Dc7 12.Jf3 Jc4 13.Sxc4 Dxc4 14.e5 

dxe5 15.fxe5 Jh5 16.Dd5 získal bílý 

výhodu [Kurajica, B. (2530)-Miles, 

A. (2555), Wijk aan Zee 1977].

10 …b6 Vladimir Kramnik v do-

bách, kdy ještě nevyznával Rus-

kou, vyzkoušel proti Nigelu Shor-

tovi pokračování 10 …Sd7. Po 

11.Sh6 Vc8 12.Sxg7 Kxg7 13.Dd3 a6 

14.f4 e5 sice získal poměrně dob-

rou pozici, ale nakonec se z celého 

bodu radoval jeho soupeř [Short, 

N. (2690)-Kramnik, V. (2740), 

Novgorod 1997]; Rauf Mamedov 

zvolil proti mistru světa Anando-

vi 10 …Jxb3 což by po 11.axb3 d5 

mohlo vést k vyrovnání šancí. Vý-

sledek partie to ale opět nepotvrdil 

… [Anand,V. (2783)-Mamedov, R. 

(2645), Baku 2009].

11.0–0–0 Sb7 12.f3 Jxb3+ 13.axb3 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-zppvlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+PsN-vLP+P#
2-zPPwQ-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

13 …a6 Černý hraje pozici hod-

ně pozvolna, což se mu také stane 

osudným. K dobré pozici by mělo 

vést 13 …d5!? Po 14.e5 Jd7 15.Sh6 

(asi nic zvláštního by bílý nedosáhl 

po 15.e6, na což má soupeř zřejmě 

dostatečný argument v tahu 15 …

Jc5 s nejasnou pozicí.) by mohl mít 

černý kromě „normálních“ tahů 

ZÁPAS ÁZERBAJDŽÁN – SVĚT

ÁZERBAJDŽÁNCI DOSTALI NA FRAK

GM Alexej Širov
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také tematickou černopolnou oběť 

kvality po 15 …Sxe5!? 

14.Sh6 Dc7? Možná již rozhodují-

cí chyba černého. Jeho dáma ztrá-

cí spojení s jezdcem na f6, což 

v budoucnu umožní bílému jezd-

ci skok na pole f5 a rozvinutí ne-

příjemné iniciativy proti černé-

mu králi. Lepší bylo pravděpodob-

ně zahrát 14 …Sxh6 15.Dxh6 e5 

16.Jde2 Vc8 17.Vd3, i když i tady je 

výhoda na straně bílého. 

15.h4!± Černému zcela chybí pro-

tihra, která by mohla nástup Alexe-

je Širova proti černému králi zpo-

malit. Gadir Gusejnov se v násle-

dujících tazích přesvědčí, ze „dra-

ka“ nelze rozehrávat poklidně. 

15 …Sxh6 16.Dxh6 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwq-zpp+p'
6pzp-zp-snpwQ&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-zP$
3+PsN-+P+-#
2-zPP+-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
16 …e5? Poslední hřebík do rakve. 

Snad ještě hratelné bylo posunutí 

„e“ pěšce pouze o jediné pole s po-

krytím důležitých centrálních polí 

d5 a f5. 

17.Jf5!+- Je8 Hrozící mat na g7 ne-

pokryje černý ani tahem 17 …Jh5, 

protože po 18.g4 gxf5 19.gxh5 (vy-

hrané je také 19.gxf5 Jg7 20.f6 Je6 

21.Vhg1+ Kh8 22.Vg7 s rychlým 

matem.) 19 …f6 20.Vhg1+ Kh8 

21.Vxd6+- může mít partie již je-

nom jediný výsledek. 

18.Je3 Vc8 Nepomáhá ani návrat 

černého jezdce do opuštěných 

obranných pozic tahem 18 …Jf6. 

Širov by pak mohl pokračovat na-

příklad 19.h5 a po 19 …Vac8 20.Jf5 

Jxh5 dát za posledního obrán-

ce černého krále kvalitu 21.Vxh5 

s rozhodujícím útokem po 21 …f6. 

22.Vxd6+-. 

19.h5 b5 20.Vd2 b4 Černá protiak-

ce na dámském křídle již přichází 

pozdě. 

21.Jcd5 Sxd5 22.Jxd5 Db7 23.g4 

Vc5 24.g5 Vxd5 25.exd5 1–0

Individuální výsledky – Svět
1. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 6,5

2. Anand, Viši IND (2783) 5,5

3. Karjakin, Sergej UKR (2721) 5

4. Širov, Alexej ESP (2745) 4,5

Individuální výsledky 

– Ázerbajdžán
1. Radžabov, Tejmur AZE (2756) 4

2. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2725) 3

3. Gašimov, Vugar AZE (2730) 2

4. Gusejnov, Gadir AZE (2659) 1

5. Mamedov, Rauf AZE (2645) 0,5

Václav Pech

GM Gadir Gusejnov 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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KALENDÁRIUM
9. – 17. 5. 2009 

Rogaška Slatina (Slovinsko). Mi-

tropa Cup. Turnaj reprezenta-

cí Slovinska, Rakouska, Chorvat-

ska, České republiky, Francie, Ně-

mecka, Maďarska, Itálie, Sloven-

ska a Švýcarska. Systém každý 

s každým, 90 minut na 40 tahů 

+ 30 minut na dohrání s přídav-

kem 30 s/ tah. 

Primoz Kokalj 

tel.: +386-41-686-746

e-mail: primoz.kokalj@sah-zveza.si

www.sah-zveza.si/mitropa

13. – 17. 5. 2009 

Frýdek-Místek. Československá 

Extraliga družstev žen. Otevře-

ný turnaj družstev. Švýcarský sys-

tém, 7 kol, tempo 90 minut na par-

tii s přídavkem 30 s/tah. 

Antonín Surma

tel.: 728855086

e-mail: a.surma@chessfm.cz

www.chessfm.cz

15. 5. 2009 

Sedmdesáté narozeniny oslaví br-

něnský šachista Vlastimil Lička. 

16. – 17. 5. 2009

Hluk. Memoriál Vratislava Hory. 

I. ročník mezinárodního šacho-

vého turnaje čtyřčlenných druž-

stev mládeže. Kategorie do 18 let 

(1991 a mladší) a do 12 let (1997 

a mladší). 

Milan Mrkus 

e-mail: milan.mrkus@seznam.cz

sachysm.cz/?q=mvh

16. 5. 2009

Teplice. Memoriál Antonína Dr-

voty. Švýcarský systém na 7 kol, 

tempo 2x 25 minut na partii. 

Radek Bayer

e-mail: radek.bayer@seznam.cz

17. 5. 1836

V Praze se jako třinácté dítě v rodi-

ně narodil první ofi ciální mistr svě-

ta v šachu Wilhelm Steinitz.

20. 5. 2009

V nizozemském Amsterodamu se 

před devadesáti osmi lety narodil 

pátý mistr světa v šachu (1935-37) 

a budoucí prezident FIDE velmistr 

Max Euwe.

23. 5. 2009 

Praha. Smíchovský soudek. Švý-

carský systém, 13 kol, tempo 2 x 5 

min. na partii. 

Josef Čermák

Tel: 257 319 507

e-mail: janmelzer@seznam.cz

sksmichov.wz.cz/web/

23. 5. 2009

Libčice nad Vltavou. Open Caissa. 

Švýcarský systém na 9 kol. 

Radim Hataš

e-mail: radim.hatas@caissa.cz

www.caissa.cz 

23. 5. 2009

Padesáté osmé narozeniny oslaví 

dvanáctý mistr světa v šachu, so-

větský a ruský reprezentant Ana-

tolij Jevgeněvič Karpov.

23. – 30. 5. 2009 

Orlová. Open Orlová. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 2 hodiny 

na partii s přídavkem 30s./tah. 

Jiří Novák 

tel.: +420 608 830 041

e-mail: jino61@quick.cz

www.sachyorlova.cz/open 

24. 5. 2009 

Plzeň. Otevřený krajský pře-

bor v bleskovém šachu. Tempo 

2 x 5 minut na partii. Systém hry 

dle počtu účastníků: švýcarský, 

nebo každý s každým. 

Václav Václavík 

tel.: 602 528 542

e-mail: waclavik@volny.cz

24. 5. 2009

Nový Bor. Memoriál MUDr. Josefa 

Beránka pro hráče narozené v roce 

1991 a mladší. Švýcarský systém na 

7 kol, tempo 2 x 15 minut na partii. 

V. Novotný 

tel.: 739 206 889

e-mail: v.novotny@novoborsky-sk.cz 

27. – 31. 5. 2009 

Praha. ČEZ CHESS TROPHY. Fes-

tival, v jehož rámci proběhne zápas 

mezi Davidem Navarou a Vasilijem 

Ivančukem. Šachové veřejnosti jsou 

určeny též přednášky velmistrů Vlas-

timila Horta, Lubomíra Kaválka, Jána 

Plachetky i další doprovodné akce. 

Pavel Matocha 

tel.: 603861533

e-mail: pavel.matocha@gmail.com

www.praguechess.cz 

28. 5. 2009

Před sto dvaceti lety se ve sloven-

ském Pezinku narodil jeden z nej-

lepších šachistů československé 

historie, velmistr Richard Réti.

30. 5. 2009 

Dolní Němčí. Memoriál Karla 

Bartoše. XV. ročník memoriálu 

v rapid šachu. Švýcarský systém, 

9 kol, tempo 2 x 15 minut. 

Antonín Světínský

tel.: 777 730 600

e-mail: svetinsky@garden.cz 

30. – 31. 5. 2009 

Bruntál. Bruntálský šachový mara-

tón. 14. ročník tradičního čtyřiadva-

cetihodinového turnaje v bleskové hře 

na 98 partií. Cenový fond: 17 000 kč. 

Břetislav Mucha

E-mail.: breta.mucha@volny.cz

www.volny.cz/breta.mucha/info.htm
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