
27. KVĚTNA 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 21 1

Žádné, byť i sebelepší historicky poučené publikace 

nedovedou přiblížit člověka tak jako osobní vzpo-

mínky lidí, kteří měli tu možnost se s tímto člově-

kem setkat. Jde-li přitom o tak mimořádnou osob-

nost, jakou byl jedenáctý mistr světa Robert James 

Fischer, nedá se kouzlo takovýchto vzpomínek slo-

vy vůbec vyjádřit.

Čtyři čeští velmistři měli to štěstí potkat se s geniálním 

Američanem nejen za šachovnicí, ale i mimo ni. Své 

myšlenky a vzájemné duely společně uložili do nové 

knihy nazvané Bobby Fischer proti českým velmistrům, kterou letos vyda-

la Pražská šachová společnost. Hned na úvod musím konstatovat, že na mě 

málokterá šachová kniha udělala tak silný dojem.

Pokračování na straně 3

ŠACHOVÝ MUZIKÁL

Benny Anderson

Mix populární 

muziky a šacho-

vého napětí, lás-

ky a studené vál-

ky, to je muzikál 

Chess. Jde o pří-

běh z doby stu-

dené války, kdy 

americká a ruská šachová výpra-

va z propagandistických důvodů 

usilují o vítězství v mezinárodním 

turnaji. (Asi nepřekvapí, že vzo-

rem pro charakter amerického ša-

chisty byl Bobby Fischer.) Auto-

rem hudby jsou  Björn Ulvaeus 

a Benny Andersson (ABBA), text 

má na svědomí spolu s prvně jme-

novaným Tim Rice. Muzikál se po-

prvé hrál v roce 1984, 10. června 

ve 20.00 v Limelight Theatre pro-

běhne v australském městě Wan-

neroo jeho obnovená premiéra. 

(limelighttheatre.com) 

KAVÁLEK O ŠACHU

Lubomír Kaválek

Před časem jsme 

informovali o tom, 

že v listu Washing-

ton Post byla ša-

chová rubrika Lu-

boše Kaválka nej-

prve přesunu-

ta do on-line ver-

ze (17/2009), poté zrušena úplně 

(4/2010). Kaválkovi nyní nabídl pro-

stor web Huffi ngton Post. Kaválek 

na něm píše o právě proběhnuvším 

americkém šampionátu. Mimo jiné 

upozorňuje na to, jak moc se šachy 

liší od ostatních sportů: běžným vý-

sledkem na rozdíl od ostatních není 

rezultát, ale remíza. „Přestavte si 

sportovní událost, kde má hostující 

tým více šancí skórovat, po vyprše-

ní času je skóre nerozhodné a trofej 

zůstane domácím. Něco podobné-

ho se stalo na americkém šachovém 

mistrovství.“ huffi ngtonpost.com
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(GEOPOLITICKÉ) ŠACHY 

SKANDÁL V MOSKVĚ 

Anatolij Karpov  Kirsan Iljumžinov

„V Rusku? Tam je všechno mož-

né,“ připomenou si možná ně-

kteří čtenáři slova známého čes-

kého herce. Smutné je, že nyní 

dostávají další obsah: „Muži 

v černém“, pracovníci soukromé 

bezpečnostní agentury, obsadili 

sídlo ruské šachové federace. 

Tak vypadá jedna nechutná epi-

zoda volby nového předsedy 

FIDE. Pointu tohoto příběhu bu-

deme znát za několik měsíců. 

Bohužel, peripetií si ještě zřejmě 

užijeme hodně. Je pravděpodob-

né, že nastane krize, kterou sa-

motné zvolení nového předsedy 

nemusí odvrátit. A zda se dočká-

me nějaké katarze, to ví snad jen 

Bůh a Putin s Medveděvem…

Ale od začátku: na post předse-

dy mezinárodní šachové federace 

jsou dva kandidáti. Dosavadní šéf 

Kirsan Iljumžinov, prezident Kal-

mycké republiky (jedné z republik 

ruské federace), v západním svě-

tě příliš sympatií nevzbuzuje. Což 

u chlapíka, který prohlašuje, že je, 

resp. byl přítelem Muammara Ka-

dáfího a Saddáma Hussajna a kte-

rý v chudé republice vybudoval 

„Šachové město“ za padesát milio-

nů dolarů, asi nepřekvapí. 

Pokračování na straně 19
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WEIZSÄCKER DALŠÍM Z KANDIDÁTŮ

R. von Weizsäcker

Předseda němec-

kého šachového 

svazu Robert von 

Weizsäcker kandi-

duje na pozici pre-

zidenta Evropské 

šachové unie. Pět-

apadesátiletý We-

izsäcker je tak již vedle Silvio Da-

nailova, Aliho Nihata Yaziciho a ak-

tuálního prezidenta Borise Kutina 

čtvrtým, kdo má zájem o čelní po-

zici v evropském šachu. Něměcký 

předseda vytáhl silný kalibr: sto-

jí za ním: Anatolij Karpov i Garri 

Kasparov. „Šachy jsou nesmírně zá-

vislé na reputaci jejich představite-

lů,“ konstatuje Kaparov a dodává, 

že v porovnání s Iljumžinovem jsou 

z tohoto pohledu Karpov s Weiz-

säckerem mnohem vhodnější kan-

didáti. „Nepochybuji o tom, že 

Karpov a Von Weizsäcker vrátí ša-

chy tam, kam patří. V posledních 

letech jsme na tomto poli ztratili 

příliš mnoho.“ Mimochodem, po-

kud vám je Weizsäckerovo jméno 

povědomé, máte pravdu: Je synem 

bývalého německého prezidenta.  

LÁZEŇSKÝM ŠVIHÁKEM ZDENĚK HÁBA 

Zdeněk Hába

Zdeněk Hába (2233) 

z jihlavského Gor-

dicu se stal vítě-

zem sedmikolové-

ho turnaje v Karlo-

vých Varech, kte-

rý získal pět a půl 

bodu. Atmosféra 

našeho největšího lázeňského měs-

ta zřejmě přispěla k všeobecné „mí-

rumilovnosti“ – hned několik hráčů 

prošlo turnajem bez porážky. O pořa-

dí tedy rozhodlo pomocné hodnoce-

ní. Stříbrnou medaili si veze do Kla-

tov Lukáš Vlasák (2246), bronz zbyl 

na nejlepšího z domácích šachistů, 

FM Jiřího Soukupa (2299). Komplet-

ní výsledky turnaje jsou k dispozici 

na adrese: chess-results.com

ČEŠI PODPORUJÍ KARPOVA
Výkonný výbor Šachového svazu 

ČR rozhodl, že podpoří kandidaturu 

Anatolije Karpova na post předsedy 

mezinárodní šachové federace.  Na 

své minulé schůzi vzal pouze Karpo-

vovu kandidaturu na vědomí s tím, 

že o podpoře konkrétního kandidá-

ta rozhodne až po konečném termí-

nu předání kandidátek. Nyní vydal 

prohlášení, ve kterém se mimo jiné 

uvádí: „Vědom si nutnosti pozitiv-

ních změn ve FIDE, bude Šachový 

svaz České republiky na podzimním 

volebním kongresu v Khanty-Mansij-

sku podporovat kandidaturu Anato-

lije Karpova.“ Celé vyjádření najdete 

na svazovém webu: chess.cz

ROŠKO VYHRÁL V HRADCI KRÁLOVÉ

Luboš Roško

Polabinský FM 

Luboš Roško 

(2345) se stal nej-

šťastnějším z pě-

tičlenné skupi-

ny vítězů první-

ho turnaje letošní 

série Czech Tour 

v Hradci Králové. Roško získal v de-

víti kolech sedm bodů, ze stříbrné 

příčky se radoval jeho oddílový ko-

lega Aleš Jedlička (2293), posled-

ní z medailí oceňovaných pozic 

patřilo Rusovi IM Maximu Chet-

verikovi. Kompletní pořadí turnaje 

a dalších doprovodných akcií na-

jdete na chess-results.com

GRAND PRIX V RAPIDU

Petr Velička

Devátý turnaj do-

mácí série GP Čes-

ké republiky v ra-

pid šachu se stal 

v Libčicích kořistí 

nejvýše nasazené-

ho hráče, IM Jana 

Bernáška (2495). 

Ten získal v devíti turnajových ko-

lech za sedm výher a dvě remízy osm 

bodů a o půl bodu předstihl druhého 

IM Pavla Freislera (2337) z pražské 

Holdie. Třetí místo mezi sto osmi zú-

častněnými díky lepšímu pomocné-

mu hodnocení připadlo FM Tomášo-

vi Vojtovi (2374). Páté místo a do prů-

běžného pořadí soutěže získaných 

pětašedesát bodů vyneslo do čela 

celé série Grand Prix ostravského vel-

mistra Petra Veličku (2447). Zda svou 

pozici udrží, se rozhodně na turnaji 

v Hustopečích. Výsledky turnaje na-

jdete na adrese chess-results.com

BLOGY 

LENDL NEJEN 
TENISTOU

Vítězslav Houška

Lendl a Ostrava? Přiroze-

né, leč tentokrát zcela náhod-

né spojení, ke kterému došlo 

v uplynulém týdnu na webu 

Pražské šachové společnos-

ti (www.praguechess.cz). Za-

jímavá šachově-tenisová sága 

rodiny Lendlů z pera Vítězsla-

va Houšky, které nechybí ani 

pěkná partie, a bezprostřední 

dojmy IM Davida Kaňovského 

z dění na ostravském přeboru 

republiky. To jsou témata no-

vých příspěvků tamních blogů.

„Dědeček Eduard, otec Jiří, sy-

náček Ivan, řečený Hrozný. Ta-

ková jsou jména jedné slavné 

dynastie,“ zahajuje Vítězslav 

Houška své vyprávění o drti-

vých forhendech, šachovém 

umění a pravděpodobně nej-

větší sbírce šachové literatury 

v republice, kterou vlastní díky 

prvně jmenovanému Lendlo-

vi brněnská Státní pedagogická 

knihovna.

Jaké měl dojmy David Kaňov-

ský z Ostravy? Bolavé svěrače, 

údajná absence hezkých domo-

rodek, neúčinnost magie for-

málního oblečení a neudržitel-

nost zdravého způsobu života, 

takový je souhrn Kaňovského 

pobytu v Ostravě. 

Václav Pech
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Velmistři Hort, Kaválek i Pach-

man dokázali své vzpomínky 

vložit do slov s neuvěřitelnou 

lehkostí, tyto stránky jsem pro-

létl doslova se zatajeným de-

chem a všechen svět kolem mne 

jakoby přestal existovat. Ačkoliv 

jsem toho o Fischerovi přečetl už 

poměrně dost, jeho osobnost mě 

lákala podobně jako asi většinu 

šachistů, znovu jsem se dozvě-

děl úplně nové skutečnosti, kte-

ré opět malinko pozměnily mé 

smýšlení o tomto rytíři šedesáti 

čtyř polí.

Všech dvacet tři partií, které se-

hráli naši velmistři proti Bobby-

mu, jsou opatřeny jejich vlastní-

mi poznámkami. Což zvláště jako 

aktivní komentátor s povděkem 

kvituji, neboť komentáře „kibiců“ 

se jim nikdy nevyrovnají. Pou-

ze v případě velmistra Filipa se 

o analýzy postaral současný nej-

silnější český hráč velmistr David 

Navara, který svými komentáři 

v podstatě vyvrací mou předcho-

zí myšlenku. David do knihy při-

pojil také vlastní kapitolu, ve kte-

ré popisuje svůj vztah k Fischero-

vi a co všechno si od něj během 

své šachové kariéry vzal.

Po stránce grafi cké považuji kni-

hu rovněž za velmi zdařilou, 

uvnitř najdeme řadu fotografi í 

doplňujících jednotlivé výkla-

dy. V závěru díla nalezneme uži-

tečné Portréty hráčů a přehledné 

Tabulky turnajů a olympiád. Ne-

chybí ani Rejstřík partií.

Nová publikace Pražské šachové 

společnosti sice není kniha, kte-

rou by člověk mohl studovat týd-

ny či dokonce měsíce, ale přes-

to by měla najít místo v knihov-

ničce každého šachisty, kterému 

šachová historie není zcela lhos-

tejná. 

David Dejf Kaňovský

Filip, Hort, Kaválek, 

Navara, Pachman: 

Bobby Fischer 

proti českým velmistrům. 

Vydala Pražská šachová 

společnost

Praha 2010.
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NOVÁ KNIHA VYDANÁ PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISHER
proti českým velmistrům

„Bobby Fischer je šachová báseň i pravda. Mistr mistrů světa. 

O to víc mě uchvacují partie čtyř našich slavných velmistrů, 

kteří Bobbymu statečně vzdorovali. Skvělé čtení, úchvatná 

šachová dobrodružství, výtečná kniha. Tvůrcům blahopřeju 

a čtenářům velmi velice doporučuju.“ 

˜ Vítězslav Houška, spisovatel ˜

„Šachy se s příchodem Fischera radikálně změnily 

a ani po jeho odchodu nebudou už nikdy stejné jako dříve. 

To, že dnes hrajeme s elektronickými hodinami, dostáváme 

za hru relativně vysoké honoráře a novináři nás považují za geniální 

podivíny, není samo sebou. Takový stav má více příčin, ale Fischerův 

vliv je nepřehlédnutelný. Tato kniha poskytuje čtivou formou náhled 

do části života a díla jedenáctého mistra světa. Cenná je zejména 

díky svědectvím hráčů, kteří se s Fischerem setkali osobně.“

˜ David Navara, nejlepší český šachista ˜

zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné
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Šachový historik Jan Kalendovský 

nás upozornil, že s Robertem Fis-

cherem nehráli jen naši velmistři. 

V recenzi pro Novoborský šachový 

server uvedl, že kromě Pachmana, 

Filipa, Kaválka a Horta se s legen-

dárním Fischerem střetli ještě Ru-

dolf Pitschak a Walter Ader Haus-

mann. Tyto partie Jan Kalendovský 

vylovil ze starých análů pro čtená-

ře Šachového týdeníku.

Prvním Čechoslovákem, který se 

s Fischerem utkal, byl brněnský mis-

tr německé národnosti Rudolf Pits-

chak (nar. 1902). Tento světoběžník 

byl v dobách první republiky pro-

fesionálním šachovým redaktorem 

(vedl unikátní denní šachovou hlíd-

ku v německých novinách Tagesbo-

te) a byl prakticky všude, kde se ko-

nal ve 30. letech nějaký významný 

turnaj. I jako hráč byl proslulý, zdo-

lal např. v miniaturce Salo Flohra, vy-

hrál turnaj při kongresu FIDE v Be-

nátkách 1929, velmistr Tartakower 

mu věnoval celou kapitolu ve své 

knížce „Neue Schachsterne“ (Vídeň 

1935). Po válce byl jako Němec Pits-

chak odsunut (žil chvíli v Rakousku 

a Německu) a v padesátých letech se 

odstěhoval za moře do USA. A zde 

se právě utkal s mladým Fischerem. 

Stalo se tak v 58. otevřeném přebo-

ru USA v Clevelandu (Ohio) v srpnu 

1957. Startovalo 175 hráčů a pořadí 

vítězů znělo: 1. Fischer 10(12), 2. Bis-

guier 10, 3. D. Byrne 9,5, 4. R. Byrne 

9 bodů atd. Kolikátý skončil Pitschak 

– o tom tabulky mlčí. Zde ta slavná 

partie, zatím poslední z Pitschakovy 

dlouhé kariéry:

R. PITSCHAK – R. FISCHER [A16]
Cleveland /US Open/ /03/, 7. 8. 1957

1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0 

5.e4 d6 6.Jge2 c5 7.0–0 Jc6 8.h3 

Vb8 9.d3 a6 10.f4 Sd7 11.a4 Je8 

12.Kh2 Jc7 13.Se3 b5 14.axb5 axb5 

15.Dd2 bxc4 16.dxc4 Vb4 17.e5 dxe5 

18.Sxc5 Vxc4 19.Sb6 Db8 20.b3 

Dxb6 21.bxc4 Jd4 22.Jxd4 Dxd4 

23.Dxd4 exd4 24.Je4 Sc6 25.Va7 Vc8 

26.Vd1 Kf8 27.Jd6 exd6 28.Sxc6 Je6 

29.Va8 Vxa8 30.Sxa8 Jc5 31.Kg2 d3 

32.Kf3 Sc3 33.Vb1 Ja4 34.Ke3 Jb2 

35.Sf3 d2 36.Se2 f5 37.g4 Ke7 38.g5 

Kd7 39.h4 Kc6 40.h5 gxh5 41.Sxh5 

(B. Wade – The Games of Robert Fis-

cher, London 1972, 130) Remíza

Na turnaji v Santiagu 1959 se s Fis-

cherem utkal kromě Pachmana ješ-

tě jeden (bývalý) Čechoslovák! Byl 

to Walter Ader Hausmann, kte-

rý se narodil 7. 11. 1913 v Hodoní-

ně. Před válkou získal titul mistra na 

sjezdu ÚJČŠ v Praze 1938. Po obsa-

zení ČSR nacisty emigroval do Chi-

le (jako zástupce Baťova obuvnické-

ho koncernu), kde se účastnil šest-

krát fi nále přeboru země (poprvé 

1947 a naposledy 1974), získal ně-

kolik medailí a přeborníkem Chile 

se stal roku 1966. Chile reprezento-

val na šachových olympiádách 1956 

v Moskvě, 1960 v Lipsku, 1964 v Tel 

Avivu, absolvoval řadu mezinárod-

ních turnajů. Byl též redaktorem ša-

chových časopisů „Jaque Mate“ a „El 

Alfi l“ (1944-1958). Ještě v devadesáti 

letech měl pozoruhodný rating 2270 

a fi guroval ve dvacítce nejlepších nej-

starších šachistů světa! Zemřel v led-

nu 2003.

W. A. HAUSMANN – R. FISCHER [B99]
Santiago (13), 06.05.1959

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Se7 8.Df3 

Dc7 9.0–0–0 Jbd7 10.f5 e5 11.Jb3 

b5 12.a3 Sb7 13.h4 Vc8 14.Sd3 h5 

15.Kb1 Jb6 16.Jd2 Jg4 17.Sxe7 Dxe7 

18.Jf1 Vxc3 19.bxc3 d5! 

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9+l+-wqpzp-0
9psn-+-+-+0
9+p+pzpP+p0
9-+-+P+nzP0
9zP-zPL+Q+-0
9-+P+-+P+0
9+K+R+N+R0
xiiiiiiiiy
20.De2 0–0 21.Sxb5 axb5 22.Dxb5 

Jc4 23.Db4 Dxb4+ 24.cxb4 Jf2 

25.Jg3 Jxa3+ 26.Kb2 Jc4+ 27.Kb3 

Je3 28.Vd2 Jxh1 29.Jxh1 dxe4 

30.Jg3 Sd5+ 31.Ka4 Va8+ 32.Kb5 

Vb8+ 33.Kc5 Vc8+ 34.Kd6 Jc4+ 

35.Kd7 Jxd2 36.Kxc8 Sc4 0–1

RUDOLF PITSCHAK A WALTER ADER HAUSMANN

NAŠI PROTI FISCHEROVI

Rudolf Pitschak Walter Ader Hausmann
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Triumfem ukrajinských velmist-

rů skončil poslední z turnajů sé-

rie Grand Prix FIDE, která byla 

před dvěma lety odstartována 

s velkou pompou a nyní se z nou-

ze dohrává v Astrachani. Pro sed-

ma-dvacetiletého Pavla Eljano-

va je jeho astrachaňské vítězství 

a potvrzení pozice ratingově nej-

lepšího Ukrajince bezesporu nej-

větším životním úspěchem. Vel-

mistr Eljanov vedl turnaj prak-

ticky od pátého kola. Soupeřům 

sice několikrát dovolil náskok 

dorovnat, ale vzápětí zase odsko-

čil minimálně o půlbodík vpřed. 

„Ve skutečnosti jsem neměl na 

tomto turnaji co ztratit,“ říkal Pa-

vel Eljanov už v průběhu turnaje. 

A dodal: „To je právě ten důvod, 

proč jsem pro ostatní hráče tak ne-

bezpečný.“ O Pavlově nebezpeč-

nosti se v průběhu turnaje pře-

svědčilo hned kvinteto účastníků. 

Pravděpodobně klíčovým momen-

tem, který rozhodl o úspěchu vel-

mistra Eljanova, byla partie pátého 

kola proti Číňanovi Wangovi. „Prv-

ní polovinu partie jsem hrál pří-

šerně,“ přiznává Eljanov. Částečně 

prý soupeře podcenil (Wang Jua je 

možné podcenit!?). „Ztratil jsem 

hodně času a stál špatně,“ dodává 

Eljanov. Přiznal, že v jednu chvíli 

uvažoval o vzdání partie. 

WANG JUE (2752) 
– PAVEL ELJANOV (2751) 
Slovanská obrana 

dámského gambitu [D12]

Astrachaň 2010

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 c6 4.e3 Sf5 

5.Jc3 e6 6.Jh4 Se4 7.f3 Sg6 8.Db3 

Dc7 9.Sd2 Se7 10.Jxg6 hxg6 11.0–

0–0 a6 12.c5 Jbd7 13.Ja4 Vb8 

14.Sd3 Vxh2 15.g4 Sd8 16.g5 Jh5 

17.f4 Vxh1 18.Vxh1 Jf8 19.Vg1 

Dc8 20.Dc2 Sc7 21.Kb1 Ke7 

22.Sc1 De8 23.b3 Jd7 24.Jc3 a5 

25.Sa3 Va8 26.Ja4 Kf8 27.Dh2 Ke7 

28.Jb6 Va7 29.Se2 Kd8 30.Sxh5 

gxh5 31.Dxh5 g6 32.Dh7 Jxb6 

33.cxb6 Sxb6 34.Dg7 a4 35.Kb2 

axb3 36.axb3 

XABCDEFGHY
8-+-mkq+-+(
7trp+-+pwQ-'
6-vlp+p+p+&
5+-+p+-zP-%
4-+-zP-zP-+$
3vLP+-zP-+-#
2-mK-+-+-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy
36…Vxa3!? „Moje jediná šance 

byla spojena právě s touto obětí 

kvality,“ tvrdil Eljanov. „Byl jsem 

ve velice těžké situaci a neměl 

jsem co ztratit.“ A bílý se v pozici 

nezorientoval dobře. 37.Kxa3 Kc7 

38.Vh1 De7+ 39.Kb2 Sa5 40.Vh7 

Db4 41.Dxf7+ Kb8 42.Vh2 Dc3+ 

43.Ka2 Sb4 44.De8+ Ka7 45.Dxg6 

Dxe3 46.Dc2 Sc3 47.g6 De1 48.b4 

Sxd4 49.Dd3 Dg1 50.Ve2 Kb8 

51.Kb3 Da1 52.f5 exf5 53.Dxf5 

Dc3+ 

0–1

GRAND PRIX V ASTRACHANI

MLÁDÍ PŘEVÁLCOVALO ZKUŠENOST

Tak pánové, kterému hráči byste na turnaji fandili?

Ukrajinské derby dvou úspěšných. Bílý má černé a černý bílé.
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Eljanovův výkon ocenil také jeden 

z pořadatelů turnaje, velmistr Az-

majparašvili. „Pavlovi se v uplynu-

lých turnajích série příliš nedařilo, 

a tak sem přijel spíše v podceňova-

ném postavení. Tady ale předvedl 

kreativní a nekompromisní šachy.“ 

Azmajparašvili připomněl i to, že 

Eljanov dokázal obě prohry bílými 

dokázal kompenzovat dvěma vý-

hrami černými. Za klíčový okamžik 

pak Zurab Azmajparašvili s nadsáz-

kou označil Eljanovův nápad před 

partií proti Peteru Lékovi. „Po své 

druhé výhře černými Pavel v žer-

tu prohlásil, že se zajde ostříhat 

a nový sestřih by mu mohl přinést 

ještě více štěstí. Provedl to a hned 

v následující partii vyhrál a opět se 

probojoval do čela tabulky.“ 

V pětičlenné skupině Eljanovových 

nejbližších pronásledovatelů, kte-

rá proběhla cílovou páskou s od-

stupem jednoho bodu, přisoudi-

lo pomocné hodnocení stříbro dal-

šímu z Ukrajinců Ruslanovi Pono-

marjovovi. Bronz vybojoval nejlep-

ší z Rusů, vemistr Dmitrij Jakoven-

ko. Právě ten však rozhodně nevy-

užil všechny šance, které si na ša-

chovnici v průběhu třinácti kol vy-

tvořil. Nejvíc patrné to bylo ve dru-

hé polovině turnaje, kde nevyužil 

vyhranou pozici proti Borisi Gel-

fandovi. Bramborová medaile zů-

stala Ázerbájdžánci Mamedjaro-

vovi, který sice špatně odstartoval, 

ale v prostřední části turnaje dra-

maticky zrychlil a propracoval se 

pod stupně vítězů. Mocně fi nišoval 

také Jevgenij Alexejev; a právě par-

tii těchto hráčů si pro svoji analýzu 

vybral velmistr Petr Hába. 

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2763) 
– JEVGENIJ ALEXEJEV (2700) 
Dámský gambit [E15]

Astrachaň 2010

Komentuje: GM Petr Hába

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.g3 

Sb4+ 5.Sd2 Se7 6.Sg2 c6 7.Dc2 

0–0 8.0–0 b6 9.b3 Jbd7 10.Vd1 

Sa6 11.a4 Vc8 12.a5 c5 13.axb6 

Dxb6 14.Da2 Sb7 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+nvlpzpp'
6-wq-+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+-+NzP-#
2Q+-vLPzPLzP"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy
15.Sa5! Vypadá to na vylepšení vari-

anty. Neopatrné 15.b4? vedlo v par-

tii Mikhalevski,V. (2631) – Adams, 

M. (2699), Edmonton 2009 ke zby-

tečným starostem bílého. 
Ivančuk je určitě charizmatický chlapík, 
módní ikonou se ale asi nestane.

Wang Jue má sice pohled neviňátka, přesto 
je těžké pochopit, jak ho mohl pozdější vítěz 
Eljanov podcenit. 

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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15…Da6 Asi až během partie hle-

dal Alexejev vhodné pole pro svou 

dámu. Na kraji šachovnice bude 

trochu v nesnázích, jak se dovíme 

z dalších komentářů. Dříve se dá-

vala přednost ústupu 15…Dd6. 

16.dxc5 Jxc5 17.b4? Velmi láka-

vé uchopení iniciativy postupem 

svých dámských pěšců mohlo na-

razit na tuhý taktický odpor. Malou 

výhodu stále uchovávalo skromné 

17.Jbd2. 17…Jce4 18.c5 Jg4 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6q+-+p+-+&
5vL-zPp+-+-%
4-zP-+n+n+$
3+-+-+NzP-#
2Q+-+PzPLzP"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy
19.Jd4 Na tento tah se zřejmě Ma-

medjarov spoléhal. Hrozí totiž ne-

jen vidlička na černé jezdce, ale 

také chycení dámy pěšcem z b5. 

Druhá hrozba se zdála černému 

natolik silná, že jí podlehl a pro-

šel mimo geniální myšlenky svou 

dámu prostě obětovat! 

19…e5? První hrozbu šlo „jedno-

duše“ pokrýt dobráním pěšce f2: 

19…Jgxf2! a po zaklapnutí pasti 

na dámu 20.b5 (nic neřeší 20.Vf1 

Sf6) ji „prostě“ obětovat: 20…Dxa5! 

21.Dxa5 Sxc5!! Fantastická pozi-

ce! Za dámu má sice černý jenom 

fi guru a pár pěšců. Po chvíli ale 

zjistíme, ze visící bílá věž nemů-

že uhnout pro ztrátu jezdce a další 

vazba znamená, že bílý přijde ještě 

o celou věž! Například: 22.Ja3 (22.

Sxe4? Jxd1) 22…Sb6 23.Db4 Jxd1 

24.Vxd1 e5. Při mírné materiální 

výhodě a potenciální slabosti sou-

peřova krále stojí černý již o něco 

lépe. Ne tak dobré bylo braní dru-

hým jezdcem 19…Jexf2 pro 20.b5 

Dxa5 21.Dxa5 Jxd1 22.Jb3 stále 

s příjemnější pozicí pro bílého. 

20.Jf5 Df6 Jinou možností bylo 

20…Sxc5 21.bxc5 Df6 22.f3 Dxf5, 

ale bílý nebude spěchat s dobráním 

jezdce a bude se konsolidovat na-

příklad silným 23.Vc1! s výhodou. 

21.Jxe7+ Dxe7 22.f3 Dg5 Po 22…

Df6 stihne bílý pomocí taktiky do-

končit vývin: 23.Vd3 Sa6 24.Jc3!. 

Smůla černého spočívá v tom, že 

při dobrání věže se zatoulaný jez-

dec už nestihne vrátit do hry. Napří-

klad: 22…Je3 23.fxe4 Jxd1 24.Dd2. 

23.Db3 Jxg3 24.hxg3 Je3 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5vL-zPpzp-wq-%
4-zP-+-+-+$
3+Q+-snPzP-#
2-+-+P+L+"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy
25.Jd2! Dokončení vývinu je 

mnohdy cennější než materiál! 

Na jeho lpění by mohl bílý dopla-

tit zbytečnou ztrátou půlbodu po 

25.Vd3? Dxg3! 26.Vxe3 De1+ s re-

mízou věčným šachem. 

25…Jxd1 26.Jf1! Závěrečný akord 

v obranné symfonii. Černý jezdec 

je ztracen a pouhý pěšec s věží 

nebude stačit na dvě lehké fi gu-

ry. S vědomím, že pozice je velmi 

špatná, zahrál Alexejev následující 

slabší tahy a tím ještě urychlil svo-

ji porážku. 

26…f5?! 26…Sa6 27.Dxd1 s jasnou 

převahou bílého. 

27.Vxd1 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5vL-zPpzppwq-%
4-zP-+-+-+$
3+Q+-+PzP-#
2-+-+P+L+"
1+-+R+NmK-!
xabcdefghy
27…f4?! Ztrácí navíc ještě kvalitu, 

neboť černá věž nebude mít po na-

padení vhodný ústup. Určitě delší 

odpor šlo klást po 27…Kh8. 

28.Sh3 fxg3 Na 28…Vce8 rozhodne 

29.Sd7 s dalším c6.;Převod na krá-

lovské křídlo po šesté řadě 28…Vc6 

odevzdává pěšce hned: 29.Dxd5+ . 

29.Sxc8 Vxc8 30.e4 K technicky 

vyhrané a jednodušší pozici ved-

lo i 30.Vxd5 Sxd5 31.Dxd5+ Kh8 

32.Kg2. 

30…Vf8 31.exd5 e4 32.f4 Zde by 

„pikožrouti“ asi neodolali a hráli 

32.fxe4 a vyhráli by také.

32…Dxf4 33.Dxg3 1–0

Václav Pech

foto: ofi ciální stránky turnaje

Konečné pořadí
1. Eljanov, Pavel UKR (2751) 8

2. Ponomarjov, Ruslan UKR (2733) 7

3. Jakovenko, Dmitrij RUS (2725) 7

4. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2763) 7

5. Alexejev, Jevgenij RUS (2700) 7

6. Radžabov, Tejmur AZE (2740) 7

7. Lékó, Peter HUN (2735) 6,5

8. Gašimov, Vugar AZE (2734) 6,5

9. Wang Jue CHN (2752) 6,5

10. Gelfand, Boris ISR (2741) 6

11. Svidler, Petr RUS (2735) 6

12. Ivančuk, Vasilij UKR (2741) 5,5

13. Inarkijev, Ernesto RUS (2669) 5,5

14. Akopjan, Vladimir ARM (2694) 5,5

Tejmur Radžabov – Šachrijar Mamedjarov
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Superblickár a najlepší americ-

ký šachista Hikaru Nakamura 

pricestuje v júli do Banskej Štiav-

nice, aby sa stretol s najlepším 

slovenským šachistom Sergejom 

Movsesianom. Spoločne uvedú 

do pohybu živé fi gúrky, ktoré 

budú demonštrovať ich partiu 

hranú naslepo. Banská Štiavni-

ca tak pokračuje v tradícii živé-

ho šachu, ktorý už šiesty rok pri-

ťahuje pozornosť šachistov. Oba-

ja veľmajstri svetovej špičky odo-

hrajú proti sebe aj ďalšie exhibič-

né súboje. Najskôr to budú 2 par-

tie vo Fischerovom šachu (tzv. 

Chess960), pričom v tejto disci-

plíne získal Sergej na MS bron-

zovú medailu, a Hikaru je do-

konca úradujúci majster sveta. 

Obaja sú aj excelentní blickári 

a aj preto budú ďalej na progra-

me 2 partie v bleskovom šachu.

To však zďaleka nebude jedi-

ný šachový program. V dňoch 

10. 7.–18. 7. 2010 sa uskutoční cel-

kove až 6 turnajov, pričom najväč-

šiu pozornosť budú pútať Medzi-

národné majstrovstvá Slovenska. 

Najsilnejší Open A je určený pre-

važne pre hráčov s ratingom nad 

2000 a bude v ňom (okrem titu-

lu majstra SR v kategórii mužov, 

žien a juniorov) možnosť uhrať 

medzinárodné normy. Hráči s niž-

ším elom, ktorí si netrúfajú na prí-

liš silnú konkurenciu, si môžu za-

hrať Open B, kde sa bude tiež hrať 

o zaujímavý cenový fond. Nere-

gistrovaní šachisti majú možnosť 

prihlásiť sa do Openu C. Na spes-

trenie programu budú okrem fut-

balového turnaja a kultúrnych ak-

tivít pripravené aj tri sprievodné 

turnaje (riešiteľský, bleskový a ho-

lanďany). Celkový cenový fond vo 

všetkých šiestich turnajoch dosa-

huje 8400 eur, čo je rekordná či-

astka v porovnaní s predchádza-

júcimi národnými šampionátmi 

od vzniku samostatnej republiky 

v roku 1993. Uzávierka prihlášok 

končí dňa 10. 6. 2010. Viac infor-

mácií, ako aj kompletné propozí-

cie, môžete nájsť na stránke podu-

jatia www.livechess.sk.

Prvé zmienky o živom šachu si-

ahajú až do prelomu 7. a 8. sto-

ročia nášho letopočtu, keď fran-

ský kráľ Karol Martel rozširoval 

šach po území dnešného Španiel-

ska. Staré letopisy tvrdia, že mal 

v obľube efektné predstavenia 

a zahájil v Európe aj tradíciu ži-

vých šachov. Samozrejme sa hra 

so živými fi gúrami rozšírila i v Ori-

ente. Svedkom jednej takejto par-

tie sa stal napríklad aj legendárny 

MEDZINÁRODNÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL BANSKÁ ŠTIAVNICA 2010

ŽIVÉ ŠACHY S NAKAMUROU
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Marco Polo, keď počas svojich 

ciest na sklonku 13. storočia za-

vítal aj do paláca indického knie-

žaťa. V spomínanej krajine mala 

táto forma hry často pikantnú prí-

chuť – záznamy zo 16. storočia na-

príklad hovoria o tom, že vlád-

ca Hindistánu menom Ak-bar hral 

šach na nádvorí svojho prepycho-

vého paláca (vydláždenom čierny-

mi a bielymi dlaždicami), pričom 

fi gúry tvorilo 32 vybraných krá-

savíc. V prípade, že niekto kráľa 

porazil, jeho výhrou boli práve ti-

eto krásne panny. Príliš často sa 

to však nestávalo, pretože Ak-bar 

bol vynikajúci šachista. Podstatne 

krutejšiu formu mal živý šach na 

dvore sultána Mohameda I. Tam 

každá vyradená fi gúra okamžite 

putovala do rúk kata. Podobne sa 

zodpovednosti za hrdelné rozsud-

ky zbavoval aj inkvizítor Peter Ar-

bues alebo ruský cár Ivan Hrozný, 

ktorý taktiež nechával živé fi gú-

ry okamžite popraviť. Neskôr bol 

živý šach veľmi obľúbený vo via-

cerých krajinách, pričom jeho tra-

dícia pretrváva až do súčasnosti. 

Živý šach má tradíciu aj v českých 

krajoch. Napríklad v roku 1771 

hrali šach s ľudskými fi gúrami mo-

ravský gróf Vojtech Jozef z Hodic 

a pruský kráľ Friedrich. Šachovni-

cou im bola lúka zámku Rosswald. 

V roku 1787 gróf Jozef Thun z Ho-

hensteinu hral živú partiu v Karlo-

vých Varoch ako predstavenie pre 

kúpeľných hostí a uviesť by sa dali 

aj ďalšie príklady z neskoršieho 

obdobia.

V Banskej Štiavnici sa živý šach 

hral prvýkrát v roku 2005, keď 

v partii naslepo proti sebe na-

stúpili GM Igor Štohl a GM Ser-

gej Movsesian. Po nerozhodnom 

výsledku bol Sergej úspešnejší 

v bleskovej partii. V rokoch 2006 

a 2007 Sergej opäť zvíťazil, ten-

toraz však nebolo potrebné hrať 

dodatočné partie, rozhodlo sa už 

v súboji so zaviazanými očami. 

Sergejovými súpermi boli GM Na-

vara (2006) a GM Hráček (2007). 

V tom čase sa v Štiavnici uskutoč-

nili aj Medzinárodné majstrov-

stvá SR za účasti 188 (2006) resp. 

225 hráčov (2007). O rok neskôr 

mal najlepší slovenský veľmajs-

ter s triumfom poriadne veľa sta-

rostí, keď GM Markoš okrem par-

tie naslepo dokázal remizovať aj 

v bleskovej partii. Musela sa hrať 

až dodatočná superblicka (3 min-

úty na partiu), v ktorej bol napo-

kon Sergej úspešnejší. Rok 2009 

priniesol azda najväčšiu kompli-

káciu, bolo totiž veľmi nepriazni-

vé počasie a pripravení veľmajst-

ri (Movsesian a Láznička) muse-

li odcestovať domov. Súboj so ži-

vými fi gúrkami sa odohral v ná-

hradnom termíne. Sily si v ňom 

zmerali IM Peter Vavrák a WGM 

Regina Pokorná, ktorá v partii 

zvíťazila. Uvidíme, čo nám pri-

nesie rok 2010, keď budeme mať 

možnosť sledovať súboj „gigan-

tov“ Movsesiana (v Štiavnici zati-

aľ nezdolaný) a Nakamuru.

Milan Maroš
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Tři dny poté, co oslavil svoje devě-

tadevadesáté narozeniny, 8. květ-

na 2010 zemřel v Budapešti doyen 

velmistrů, Andor Lilienthal. Byl 

poslední ze 27 velmistrů, kteří hrá-

li s deseti mistry světa, mezi nimi 

s Emanuelem Laskerem, Josém 

Raúlem Capablankou či Alexan-

derem Aljechinem, a šest z nich 

porazil. Vyhrál i mistrovství Sovět-

ského svazu a to způsobem, že dva 

z pozdějších světových šampió-

nů – Smyslov a Botvinnik – skon-

čili za ním. Lilienthal v roce 1985 

pod svým jménem vydal knihu Ša-

chy byly můj život. Jenže publika-

ce byla komunistickým režimem 

značně cenzurovaná, tudíž o fan-

tastickém osudu legendárního ša-

chisty prozradila jen málo. Ve sku-

tečnosti Lilienthal žil pestrým ži-

votem, neustále riskoval, měl po-

věst hráče dobrodružné povahy, 

historky o něm jsou ohromující. 

Cenzoři vyškrtli i to, že byl velice 

pohledný, statný a šarmantní.

Jeho bratr, který vedl italskou re-

stauraci v londýnském Soho, také 

zemřel v 99 letech. Jeho sestra 

byla královna krásy a tanečnice. 

Tatínek se živil i jako automobi-

lový závodník a jednou byl druhý 

na závodech Moskva-Petrohrad. 

Samotný Andor Lilienthal až do 

smrti vedl aktivní život: řídil auto, 

kouřil a posílal analýzy šacho-

vých partií pro různé časopisy. 

Narodil se v Moskvě v roce 1911. 

Jeho matka, maďarská židovka, 

zpívala v různých divadlech rus-

kého hlavního města. Lilienthalo-

vi byli dva roky, když se s dvěmi 

sourozenci vrátil do Uher. Vyrůs-

tal v Budapešti ve velké chudobě, 

jeho matka na výchovu dětí ne-

měla peníze, záhy je dala do na-

lezince. Lilienthalovi nebylo ani 

deset, ale už pracoval jako pasá-

ček vepřů, spal v kůlně. Nevydr-

žel to a jel k matce do Budapeš-

ti. Ta ho ale vrátila zpět. Jednou, 

dvakrát, třikrát, ale nakonec zjis-

tila, že je to marné. Zůstali tedy 

spolu.

Lilienthal vyrůstal v židovské 

čtvrti Budapešti, v ulici Dob, je-

jíž nejvýznamnější institucí byla 

krčma pana Kohna, která hrála 

v historii šachu stejně významné 

místo jako v dějinách dělnického 

hnutí. Zde malý Andor totiž nej-

častěji hrál šachy o rok mladším 

spolužákem, synem chudé prad-

leny, Jánosem Csermanekem, 

který později změnil příjmení na 

Kádár a po krvavém potlačení re-

voluce v roce 1956 byl až do roku 

1988 generálním tajemníkem 

Maďarské socialistické dělnické 

strany, loutkou řízenou z Moskvy 

a symbolem tzv. gulášového ko-

munismu. Jenomže u pana Koh-

na si děti guláš nedávaly, nanej-

výš chleba se sádlem, který nále-

žel vítězi partie.

Po první světové válce jeho mat-

ka ztratila hlas i ruského milence. 

Začala se živit šitím a synovi přála 

stejný osud. Dala ho jako učně do 

krejčovství, kde šili obleky. Proč 

ne? Lilienthalovi bylo čtrnáct, byl 

šikovný a měl dobrý vkus. Jenže 

život sluhy pro něj není. Po čase 

uteče. Kam ale mohl jít pohledný, 

pro šachy evidentně nadaný kluk, 

který navíc byl Žid? Vybral si Ví-

deň. Pak navštívil Paříž, Berlín, ale 

i Prahu. Před 2. světovou válkou se 

v kavárnách těchto velkých měst, 

ať se jedná o Café Central ve Vídni, 

Café de la Régence v Paříži či Café 

König v Berlíně, utkávali nejslav-

nější hráči. Samozřejmě se hrá-

lo o peníze. Lilienthal z výher ve 

Vídni ušetřil dost peněz na to, aby 

mohl jezdit a hrát po Evropě. Ru-

tina ze stovek kavárenských partií 

vytvářela Lilienthalův osobitý styl: 

málo strategie, o to více taktických 

ANDOR LILIENTHAL

ANDRE VELIKÝ ODEŠEL
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úvah, hledání složitých a nebez-

pečných kombinací. 

Ve dvacátých letech se na jedné si-

multánce se poprvé setkal s Capa-

blankou, s mistrem světa, ale ele-

gantní Kubánec ho nedokázal po-

razit. V Paříži si zahrál čtyři bles-

kové partie s Alexandrem Aljechi-

nem a tři vyhrál. Výsledek všech-

ny šokoval. A právem. Aljechin byl 

mistrem světa. Svého vrcholu do-

sáhl v roce 1934, patřil mezi de-

set nejlepších hráčů na světě. Jeho 

partie s Capablankou na vánočním 

turnaji v Hastingsi v roce 1935 – Li-

lienthal obětoval dámu – vešla do 

dějin šachu. 

ANDOR LILIENTHAL 
– JOSÉ RAUL CAPABLANCA
Nimcovičova indická obrana [E24]

Hastings 12.1934

Komentuje: GM Andor Lilienthal

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.a3 Sxc3+ 

5.bxc3 Tuto ostrou Sämischovu varian-

tu jsem hrával již od svého mládí. 

5…b6 Tímto tahem dává černý na 

srozuměnou, že chce svého bělo-

polného střelce vyvinout buď na 

b7, nebo na a6, a zachovává si nadá-

le možnost postupu d7-d5 a dalšího 

případného útoku na bílého pěšce 

c4 pomocí manévru Jb8-c6-a5. 

6.f3 Rozhodl jsem se přiostřit 

boj o centrum šachovnice. Jinou 

možností bylo zahrát 6. e3, po čemž 

je pro černého nejlepší vyvinout své-

ho střelce na b7. Nyní je síla střelce 

zaměřena na bílého pěšce c4 a navo-

zuje možnost vzniku mnoha variant 

s výměnou bělopolných střelců. 6…

d5 Obvyklým pořadím tahů v této 

variantě je 6…Sa6 7.e4 d5 a bílý zde 

má dvě principiální možnosti: zahrát 

cxd5, nebo postoupit svým centrál-

ním královským pěšcem e4-e5. Na-

příklad 8.cxd5 (Po 8.e5 připomíná 

pozice Botvinnikovu oblíbenou Fran-

couzskou obranu. V partii Vladimi-

rov–Muchidtinov, hrané v polofi ná-

le 23. přeboru SSSR, se dále stalo 8…

Jg8 9.Jh3 dxc4 10.Se2 Dd7 11.Sg5 Jc6 

12.0–0 Jge7 13.Sxe7 Jxe7 14.f4 0–0 

jj
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15.Sf3 a ve vzniklé pozici měl bílý za 

pěšce iniciativu, ale černý má, jak se 

zdá, dostatečné možnosti k jejímu 

odražení.) 8…Sxf1 9.Kxf1 exd5 10.e5 

(Botvinnik měl svého času připra-

ven plán vylepšení hry bílého v této 

variantě, spočívající v tahu 10.Sg5) 

10…Jg8 11.Je2 Dd7 12.Kf2 Jc6 13.Ve1 

0–0–0 a černý měl v partii Lilienthal

–Steiner, hrané v národním turna-

ji mistrů v roce 1933, dobrou pozici. 

7.Sg5 h6 8.Sh4 Sa6 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zp-zp-+pzp-'
6lzp-+psn-zp&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-vL$
3zP-zP-+P+-#
2-+-+P+PzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
9.e4 První, kdo vyzkoušel tuto oběť 

pěšce, byl o rok dříve Aljechin na 

turnaji v Hastingsu proti Eliskase-

sovi. Ten, stejně jako nyní Capab-

lanca, nabízenou oběť nepřijal. 

9…Sxc4 9…dxe4 10.fxe4 g5 11.Sg3 

Jxe4 12.Se5 s následným Sd3 nebo 

Dc2 dává bílému možnosti nebez-

pečného útoku. K pouhému pře-

hození tahů by mohlo vést 9…g5 

10.Sg3 dxe4 11.fxe4. Teoretické kni-

hy uvádějí místo braní na e4 pokra-

čování 11.Se5 vedoucí k zajímavým 

komplikacím po 11…Jbd7 12.Da4 

Sb7 13.h4 gxh4 (Špatné je 13…0–0? 

14.hxg5 hxg5 15.Dxd7! s výhrou bí-

lého.) 14.Vxh4 Jd5) 

10.Sxc4 dxc4 11.Da4+ Dd7 12.Dxc4 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zp-zpq+pzp-'
6-zp-+psn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+QzPP+-vL$
3zP-zP-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

12…Dc6 V již zmíněné partii Al-

jechina s Eliskasesem pokračo-

val černý 12…Jc6 a po 13.Je2 Ja5 

14.Dd3 Dc6 15.0–0 0–0–0 16.Vab1 

(Namísto tahu věží bylo podle ně-

kterých názorů lepší pokračovat 

16.e5 s tím, že bílý získá výhodu po 

16…g5 17.exf6 gxh4 18.De4. Dob-

ře, ale jak by to pokračovalo dál? 

Výměna dam by černého rozhod-

ně nemohla uspokojit, protože by 

pak následně padl jeho krajní pě-

šec „h“. Cítím ale, že po tahu 18…

Dc4! má černý dostatečnou proti-

hru.) 16…g5 17.Sg3 Jh5 18.f4 f6 

měl černý uspokojivou pozici. 

13.Dd3! Nabízenou výměnu dam 

jsem odmítl, protože jsem věřil 

v sílu svého pohyblivého pěšcové-

ho centra. 

13…Jbd7 14.Je2 Vd8 Obě rošády 

by narazily na odpověď v postupu 

mého pěšce „c“ 15. c4! Dlouhou 

rošádu zamítl Capablanca i přes-

to, že získává pěšce po 14…0–0–0 

15.c4 Je5 16.Dc3 Jxc4 pro variantu 

17.Vc1 b5 18.a4 a6 19.0–0, dávají-

cí bílému velmi dobré útočné mož-

nosti na dámském křídle. Napří-

klad okamžitě prohrávalo 19…Kb7 

pro 20.axb5 axb5 21.Db4 a černý 

nemá obranu proti hrozbě 22. Jc3. 

15.0–0 a5 Capablankův posled-

ní tah patří do kategorie vyčkáva-

cích tahů. Bílý nyní nemůže zahrát 

16.f4 pro 16…Jc5 17. Dc4 Dxe4!, 

a tak jsem přirozeně odstoupil se 

svojí dámou. Na tah 15…Je5 jsem 

chtěl odpovědět 16.Dc2 a v přípa-

dě nabízejícího se skoku černého 

jezdce na c4 16…Jc4 otevřít pozici 

v centru prostřednictvím postupu 

17.d5! a po 17…exd5 zahrát 18.Jd4. 

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+-zpn+pzp-'
6-zpq+psn-zp&
5zp-+-+-+-%
4-+-zPP+-vL$
3zP-zPQ+P+-#
2-+-+N+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
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16.Dc2 Podle Euweho bylo lep-

ší zahrát 16.Vac1 s dalším postu-

pem c3-c4. Ale na Vc1 může černý 

pokračovat 16…Je5 a po nějakém 

z možných ústupů bílé dámy, na-

příklad 17.De3, zahrát 17…Jg6 a po 

18.Sxf6 gxf6 na šachovnici vzniká 

nejasná pozice. Nejlepším pokra-

čováním asi bylo okamžité 16.c4!, 

protože zde černý nemůže zahrát 

na zisk právě postoupivšího pě-

šáka 16…Je5 17.Dc3 Jxc4 díky od-

povědi 18.Vfc1 b5 19.a4! Po 16. c4 

však musí bílý počítat s odpovědí 

e6-e5. 

16…Dc4 Někdy je dokonce i dáma 

dobrou blokádní fi gurou! Nyní je 

postup bílého pěšce zastaven a bí-

lému nic nedává ani 17.e5 pro 17…

g5 18. exf6 gxh4 a bílý pěšec na f6 

je odsouzen k záhubě. 

17.f4 Brání postupu g7-g5 a hro-

zí tahem e4-e5. Černý tak musí 

ustoupit se svojí věží. 17…Vc8 

18.f5 Tento tah byl některými ko-

mentátory zpochybňován. Myslím 

si ale i dnes, že je nejlepší. Na zá-

kladě analýzy 19. tahu můžeme 

následně posoudit, kdo má skuteč-

ně pravdu. 18…e5 Již při tahu 18. 

f5 jsem viděl, že budu možná moci 

obětovat dámu, a tak jsem v roz-

rušení očekával Capablankovu od-

pověď. 

19.dxe5 Podle Euweho dává bílé-

mu poziční výhodu tah 19.Vad1, 

ale jak by mohl třiadvacetiletý ša-

chista projít kolem možnosti tak 

krásné kombinace? Můj tah je ve 

skutečnosti silnější než Euweho 

doporučení. 

19…Dxe4?! Musím se přiznat, že 

jsem Capablankovi velice vděčný 

za to, že zahrál tento tah! Od doby, 

kdy jsme tuto partii hráli, uplynu-

lo již mnoho let, ale kdykoli jsem 

vyrazil na přednáškové turné po 

Sovětském svazu nebo do zahra-

ničí, vždy po mně chtěli šacho-

ví příznivci ukázat, jak jsem ge-

niálnímu Kubánci obětoval dámu. 

Pojďme se na kritickou pozici po-

dívat podrobněji. „Nyní je pro čer-

ného jediným tahem pokračování 

19…Dc5+“, píše Euwe. Po 20.Sf2! 

(Euwe ve své analýze za bílé pokra-

čuje 20.Jd4 Jxe5, po čemž navrhuje 

výměnu 21.Sxf6 gxf6 a tvrdí, že je 

to pouze černý, který může z da-

ného postavení profi tovat. Musí 

ale bílý brát na f6?!) 20…Dxe5 

21.Sd4 Dxe4 (Na 21…Dd6 má bílý 

22.Vad1 a na ústup 21…De7 při-

jde velice silné 22.e5! Jxe5 23.Jg3 

0–0 24.Vae1 Jfd7 25.f6 gxf6 26.Jh5 

s rozhodující výhodou bílého.) 

22.Dxe4+ Jxe4 23.Sxg7 Vh7 24.f6 

je černá pozice beznadějná. Ještě 

nejlepším pokračováním pro čer-

ného je 19…Jxe5, ale i tady získá 

bílý iniciativu po 20.Jf4. Například 

na pokračování 20…Jfd7 přijde od-

pověď 21.Vad1 0–0 22.Jd5 s hroz-

bami Je7+ nebo f5-f6. 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-zpn+pzp-'
6-zp-+-sn-zp&
5zp-+-zPP+-%
4-+-+q+-vL$
3zP-zP-+-+-#
2-+Q+N+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
20.exf6!! Základní idea oběti 

spočívá v tom, že černý král uví-

zl v centru šachovnice a ani jeho 

věže nejsou doposud vyvinuty 

a nemohou zasáhnout do hry. 

20…Dxc2 21.fxg7 Vg8 22.Jd4 

Nyní je pod křížovou palbou i čer-

ná dáma a zároveň nemá černý 

král k dispozici ani jediné pole, 

kam by se mohl schovat před hro-

zícím smrtelným šachem bílé věže 

z pole e1! 

22…De4 Takové tahy se nedě-

lají s lehkým srdcem, ale nic ji-

ného černému nemůže pomo-

ci. Například 22…Dd2 23.Vae1+ 

Je5 24.Vxe5+ Kd7 25.Vd5+ Ke8 

26.Ve1+ je pro bílého vyhrané, 

stejně jako 22…Dxc3 23.Vae1+ Je5 

24.Vxe5+ Kd7 25.Ve7+. 

23.Vae1 Jc5 24.Vxe4+ Jxe4 

XABCDEFGHY
8-+r+k+r+(
7+-zp-+pzP-'
6-zp-+-+-zp&
5zp-+-+P+-%
4-+-sNn+-vL$
3zP-zP-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
25.Ve1! Závěrečný akord kombi-

nace bílého. Bílý má rozhodují-

cí materiální převahu. 25…Vxg7 

26.Vxe4+ V turnajových knihách 

bývá uvedeno, že se Capablanca 

po tomto tahu vzdal. Ale není to 

pravda… 

26…Kd7 Byl zahrán ještě tento 

tah, ale Capablanca viděl, že po 

27.Ve7+ Kd6 28. f6 vyhraje bílý ša-

chem Sg3+, a rozhodl se nečekat 

na moji odpověď. Usmál se, podal 

mi ruku a blahopřál mi k vítězství. 

1–0

S Capablankou byli přátelé, v pře-

stávkách turnaje v Moskvě v roce 

1935 spolu chodili balit holky, Li-

lienthal takto poznal i svoji ženu.

Nehrál vždy jen s velmistry, ale 

také s umělci, například se sklada-

telem Sergejem Prokofjevem či vý-

tvarníkem Marcelem Duchampem. 

O něm Lilienthal říkal, že je „nejta-

lentovanějším francouzským hrá-

čem“. Vzorem pro Lilienthala byl 

přesto bohémský Savielly Tarta-

kower. Tento Francouz sice nikdy 

nezískal titul mistra světa, ale jako 

světák byl neporazitelný. Jednou 

například celou výhru z jednoho 
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turnaje prohrál v kasinu. Nemluvě 

o tom, jak po něm ženy šílely.

Lilienthal později navštívil i Pra-

hu, odkud se svým přítelem, slav-

ným židovským šachistou a česko-

slovenským mistrem Salomonem 

Flohrem (původem z Horoden-

ky z Haliče) odjel do lázeňského 

města na Slovensko (dnes Turčian-

ske Teplice). Turnaj vyhrál, pak se 

vsadil s Flohrem, že přeplave v ob-

leku pod vodou na jeden nádech 

hotelový bazén. „Před našim ho-

telem byl velký bazén. Řekl jsem 

svému příteli Salovi, že ho přepla-

vu pod vodou. Flohr odpověděl, 

že to nic není, ať ho přeplavu ob-

lečený. Řekl jsem mu, že ho pře-

plavu i v obleku. Vsadili jsme se 

o 300 korun, což v této době byly 

velké peníze, a také jsem spočí-

tal, co bych za takovou sumu mohl 

koupit. Atrakce se uskutečnila 

před velkém obecenstvím. Druhý 

den se v novinách objevila moje 

karikatura, jak plavu pod vodou,“ 

vzpomíná si Lilienthal na tuto udá-

lost ve svém životopise. 

Kvůli podobným výstřelkům Li-

lienthala pomalu objevila média. 

Jeho jméno se často skloňovalo 

ve společenských rubrikách časo-

pisů, protože kolem něj se vždy 

něco zajímavého dělo. Někdy kvů-

li výhrám v šachách, ale také často 

díky pletkám se ženami. Před hně-

vem paroháčů musel mnoho tur-

najů předčasně opustit.

V roce 1935 odjel do Moskvy, 

o pět let později vyhrál mistrovství 

SSSR, oženil se, pak přišla zprá-

va, že porazil Michaila Botvinnika. 

Kdo to je, ptali se tenkrát lidé. Za 

pár let dorazila i odpověď: první 

sovětský mistr světa po roce 1945.

ANDOR LILIENTHAL 
– MICHAIL BOTVINNIK 
Dámská indická obrana [E19]

Moskva 1940

Komentuje: GM Andor Lilienthal

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Necítil jsem 

se na to, abych v této partii hrál 

proti Nimcovičově indické. 

3…b6 4.g3 Sb7 5.Sg2 Se7 6.0–0 

0–0 7.Jc3 Je4 8.Dc2 Po dlouhá 

a dlouhá léta, ve skutečnosti snad 

i desetiletí, sloužila tato pozice 

bezpečnostní služby 

pult centralizované ochrany

slaboproudé systémy

zpracování hotovosti

zkoušky odborné způsobilosti

facility management
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jako základní pozice rozehrává-

ní Dámské indické obrany a tepr-

ve tady nebo v dalších pěti až de-

seti tazích začínala vlastní tvorba. 

Dokonce i dnes hrají tuto pozici 

nejlepší světoví šachisté a hrají ji 

zpravidla za obě barvy. 

8…Jxc3 9.Dxc3 Velice známou 

chybou je pokračování 9.Jg5??, 

které narazí na mezitah 9…Jxe2+! 

s výhrou černého. Na tah 9.bxc3 

má černý v zásobě hned něko-

lik pokračování. Například po 9…

Jc6 (Po 9…f5 10.d5 Dc8 11.Jd4 Ja6 

dosáhne černý vyrovnání.) 10.Jd2 

Ja5 11.Sxb7 Jxb7 12.e4 d5 13.cxd5 

exd5 14.e5 Dd7 15.f4 f5 by bílá po-

zice byla o něco lepší. 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zplzppvlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-wQ-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
9…d6 V době, kdy se partie hrála, 

bylo za dobré pokračování považo-

váno také 9…Se4, na což jsem chtěl 

odpovědět 10.Sh3, a když (Později, 

na třináctém přeboru SSSR, jsem 

proti Keresovi hrál 10.Je1. O mnoho 

let později zahrál proti stejnému 

soupeři Szabó tah 10.Sf4 a po 10…

d6 11. De3 získal lepší pozici. V teo-

retických učebnicích se kromě zmí-

něných tahů 9…d6 a 9…Se4 obje-

vuje také pokračování 9…f5.) 10…

f5 tak 11.Jd2 Sb7 12.Ve1 s dalším 

e2-e4, protože pokračování d7-d5 

by příliš oslabilo pole e5. 

10.Dc2 f5 Bílý hrozil zahrát Jg5! 

11.Je1 Jinou možností bylo pokra-

čování 11.d5, které narazí na repli-

ku 11…e5 (Slabé je 11…exd5 pro 

12.Jd4!±.) 12.e4 (Taktický boj vzni-

kající po 12.Jxe5 dxe5 13.d6 dává 

černému vynikající pozici vznikající 

tahy 13…Sxg2 14.dxe7 Dxe7.) 12…

fxe4 (Při partii jsem považoval bra-

ní na e4 za přirozené, ale nyní jsem 

změnil názor a myslím, že jde o chy-

bu, která dává bílému kontrolu nad 

důležitým polem e4. Nyní bych čer-

nému doporučil spíše 12…Sc8, když 

po 13.exf5 (na 13.Jd2? by mohlo ná-

sledovat 13…f4 s iniciativou proti 

bílému králi.) 13…Sxf5 14.De2 Jd7 

15.Jd2 Jc5 16.Je4 Jxe4 17.Sxe4 g6 

jsou šance obou stran vyrovnány.) 

13.Jd2 e3 14.fxe3 Vxf1+ 15.Jxf1 Sg5 

16.e4 Sxc1 17.Vxc1 s malou výho-

dou bílého i když Euwe v Encyklo-

pedii soudí, ze jsou šance stran vy-

rovnány. 

11…Jc6 Černý chce dění na ša-

chovnici zkomplikovat. Lepším 

pokračováním, které použil napří-

klad Keres v turnaji o titul mistra 

světa proti Euwemu, je tah 11…

Dc8. Po 12.e4 Jd7 13.d5 Jc5 měl 

černý dobrou pozici. 

12.d5 exd5 13.cxd5 Bílý otevírá 

sloupec „c“ a opozdilý černý pěšec 

na c7 může být černému nebez-

pečný. Slabá jsou také pole e6 a c6, 

a pokud bílý dostane svého jezdce 

na d4, bude jeho výhoda neoddis-

kutovatelná. 

13…Jb4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zplzp-vl-zpp'
6-zp-zp-+-+&
5+-+P+p+-%
4-sn-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPQ+PzPLzP"
1tR-vL-sNRmK-!
xabcdefghy
14.Dd2! To není v žádném případě 

obvyklý tah, ale bílý po něm bude 

schopen svého soupeře zatlačit na 

dámském křídle. Botvinnik před-

pokládal, že bílý bude muset svého 

pěšce na d5 krýt tahem 14.Db3 a po 

14…a5 15.a3 Ja6 udrží černý rovno-

váhu. 

14…a5!? Po podle Botvinnika povin-

ném 14…c5 15.dxc6 Jxc6 16.Jd3 je 

černá pozice velice obtížná. 

15.a3 Ja6 16.b4 To je idea toho, proč 

jsem šel na d2 dámou. Černý jezdec 
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bude stál na poli a6 špatně až do 

konce partie. 

16…Sf6 17.Sb2 Dd7 Černý měl ini-

ciovat další výměny po 17…Sxb2, 

ale i tak by dospěl po 18.Dxb2 Df6 

19.Dxf6 Vxf6 20.Jd3 do horší kon-

covky. Bílý by pokračoval v tlaku na 

pěšce c7 a černý jezdec by pak byl 

na poli a6 zcela mimo hru. 

18.Sxf6 Vxf6 19.Jd3 Pochopitelně 

ne 19.bxa5 pro 19…Jc5 a černý na-

jednou hrozí Jb3 s dobrou hrou. 

19…a4 Bílý již hrozil braním na a5. 

Z otevření sloupce „a“ by profi to-

val také bílý. Zajímavá je následují-

cí varianta: 19…axb4 20.axb4 Db5 

21.Jf4 Dxb4 22.Dxb4 Jxb4 23.Vxa8+ 

Sxa8 24.Va1 Vf8 25.Va4 c5 Celou va-

riantu jsem dopočítal až sem a pak 

jsem si všiml hezkého matu, který 

může černý dostat po 26.dxc6 Jxc6 

27.Sd5+ Kh8 28.Jg6+ hxg6 29.Vh4#. 

20.Vac1 Df7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+lzp-+qzpp'
6nzp-zp-tr-+&
5+-+P+p+-%
4pzP-+-+-+$
3zP-+N+-zP-#
2-+-wQPzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

21.Jf4 Bílý jezdec je dominantní 

fi gurou na šachovnici a černá po-

zice je pozičně prohraná. Ale od 

tohoto tvrzení do konce partie je 

ještě dlouhá cesta. 

21…Sc8 22.Vc3 Sd7 23.Vfc1 h6 

24.h4 Brání černému ve vyhnání 

bílého jezdce pomocí tahu g7-g5. 

24…Va7 Nyní by na 24…g5? ná-

sledovalo 25.hxg5 hxg5 26.Je6 

s výhrou. 

25.h5 Va8 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zpl+qzp-'
6nzp-zp-tr-zp&
5+-+P+p+P%
4pzP-+-sN-+$
3zP-tR-+-zP-#
2-+-wQPzPL+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
26.Ve3 Využívá slabá pole e6 

a g6, stejně tak jako dominant-

ní pozici svého jezdce na f4. Ne-

méně důležité je také to, že čer-

ný jezdec na a6 zcela uvízl, a tak 

bílý přistupuje k rozhodují-

cím operacím v centru a na krá-

lovském křídle. Méně energic-

ké je 26.e3 ve spojením s dalším 

Sg2-f1, protože černý by mohl 

odpovědět b6-b5. 

26…Kh7 27.Vcc3 Pokud černý 

převede jednu za svých věží na 

sloupec „e“ a vymění ji za bílou 

věž, kontrolu nad sloupcem pře-

vezme další z bílých věží. 

27…Vb8 28.Dd3 Va8 29.Jg6 Hro-

zící vpád bílé věže na e7 odvrátí 

černý pouze za cenu kvality. 

29…Vxg6 30.hxg6+ Kxg6 Na 

30…Dxg6 vyhrává 31.Ve7+-. 

31.Ve6+ Černý pochopitelně ne-

může bílou věž brát, ale i tak 

bylo zřejmě jednodušší cestou 

pokračování 31.g4! 

31…Kh7 32.g4 c5 Poslední pokus 

o komplikace pomocí taktiky. 

33.b5 Jc7 34.gxf5 Jxb5 O něco 

tužší bylo 34…Ve8, na což jsem 

plánoval zahrát 35.De4. 35.f6+ 

Kg8 36.Vc4 Pochopitelně že ne 

36.Ve7 pro 36…Dxf6 s útokem na 

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

SALO
FLOHR 
MĚl jsem bojovat!
Biografi e a partie Salo Flohra 

a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest 

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 

Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE 
OBJEDNAT NA ADRESE:

PAVEL. MATOCHA@GMAIL. COM

NOVÉ KNIHY 
PRAŽSKÉ 
ŠACHOVÉ 

SPOLEČNOSTI
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obě bílé věže. 36…Ve8 Jinak by 

následovalo Ve7. Po 36…gxf6 roz-

hodne 37.Vg4+. 

37.Vg4 Vynucuje oslabení pozice 

černého krále. 

37…g5 38.Vxe8+ Sxe8 39.Ve4 

Kf8 Po 39…Dg6 vyhrává 40.Ve7 

Dxd3 41.Vxe8+ Kf7 42.Ve7+ Kxf6 

43.Ve6+ +-. 

40.Ve7 Dg6 41.Se4 Dh5 41…Dxf6 

42.Vxe8+ Kxe8 43.Dxb5+ +-. 

42.Sf3 Dg6 Na 42…g4 následuje 

43.Dh7 s nekrytelným matem. 

43.Vxe8+ Dxe8 44.Dh7 Df7 

45.Dxh6+ Kg8 46.Sh5 

1–0

Lilienthal se proslavil i jako dr-

žitel rekordů v simultánce. Milo-

val simultánky. Hrál je mezi tur-

naji, aby si vydělal peníze. V roce 

1934 ve španělském Bilbau hrál 

proti 121 hráčům, o rok pozdě-

ji v Moskvě ho vyzvalo 135 lidí, 

v roce 1940 ve Sverdlovsku se mu 

postavilo 201 šachistů.

Jeho kariéru zničila válka, dlou-

ho nehrál a po roce 1945 svoji 

dřívější formu již nikdy nenašel. 

Lilienthal od roku 1951 trénoval 

i světového šampiona Tigrana Pet-

rosjana, koučoval i mistra světa 

Vasilije Smyslova. 

V roce 1976 se svou druhou man-

želkou se defi nitivně vrátil do 

Budapešti. Jako doyen maďar-

ského šachového života nechy-

běl na žádném důležitějším tur-

naji, s obligátní cigaretou v puse 

analyzoval partie a dělal si po-

známky. V pokročilém věku rád 

přijímal pozvání na simultánky. 

V Budapešti se potkal s další le-

gendou světového šachu Bob-

bym Fischerem, který se v deva-

desátých letech „skrýval“ v hlav-

ním městě Maďarska. Jak při-

pomíná list Népszabadság, Fis-

cher často navštěvoval Lilientha-

la v jeho bytě ve staré části Budí-

na, natáhl se na kanapi a dlouho 

si spolu povídali.

Jelikož Lilienthal měl i ruské ob-

čanství, s rodinou často navště-

voval svoji vilu na Krymu, dlou-

ze plaval v moři a pochvaloval 

si tamní klima, která astma jeho 

první ženy prý vyléčilo za tři týd-

ny. Když mu bylo 95 let, kouřil 

už jen sedm cigaret denně, a jak 

říkával, žil pouze pro svoji ženu 

Olgu a psa Lindu. 

Deník Magyar Nemzet letos 

8. května ve své sobotní příloze 

v hezkém článku připomínal čte-

nářům, že Lilienthal je stále mezi 

námi. „Bohužel, jeho jméno není 

ani v Who is who. Bylo mu právě 

99 let. Je čas si ho povšimnout,“ 

skončí článek. Lilienthal přesně 

v ten den umřel. 

István Lékó

převzato z časopisu EURO 

21/2010



27. KVĚTNA 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 21 19

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

Mimochodem, výstižný titulek NY 

Times kdysi zněl: „Kde je šach král 

a lidé pěšci“. (nytimes.com). Bě-

hem studií se Iljumžinov zaple-

tl do obchodů s drogami, pro které 

ho také vyloučila ze svých řad jeho 

rodná komunistická strana. A co si 

má člověk myslet o tom, že prý byl 

navštíven mimozemšťany a cesto-

val s nimi po vesmíru v létajícím 

talíři? „Doma jsem však potřebněj-

ší, musel jsem se proto vrátit,“ tvr-

dí. (Intermezzo: při psaní těchto 

vět mi nahlédla přes rameno man-

želka a zeptala se: „A tenhle člověk 

je předsedou nějaké šachové fede-

race? „Ne nějaké, miláčku. Té naší, 

mezinárodní.“ Žena nedodala nic, 

jen se na mě soucitně a s lehkým 

despektem podívala.)

Proti Iljumžinovovi se postavil Ana-

tolij Karpov, který má v šachovém 

světě přirozenou autoritu a který 

svou osobností může vrátit FIDE 

prestiž. První dobrý krok udělal, 

získal pro svou kandidaturu pod-

poru letitého rivala Garri Kasparo-

va. (Intermezzo II: je dobré připo-

menout, že bychom měli zbystřit 

vždycky, když nám někdo tvrdí, že 

naše volba vlastně volbou není, že 

stojíme před výběrem mezi dobrem 

a zlem, „kladným“ a „záporným“ 

hrdinou. V domácích luzích známe 

podobnou situaci z volby fotbalo-

vého šéfa.) Ano, Karpov určitě není 

bez chyb, vždycky byl vnímán jako 

„hodný sovětský kluk“ a jeho etab-

lování v čele FIDE je spíše šancí do 

budoucna. Možná šancí nikoli na 

více peněz, ale určitě šancí na větší 

prestiž šachu. A je podle mého sou-

du dobře, že se tímto směrem roz-

houpal i domácí šachový svaz a to-

muto hráči vyjádřil podporu (píše-

me na jiném místě). 

Ještě před pár dny jsem si podob-

ně jako doktor Watson myslel, že je 

vše tak prosté: ruská federace může 

(logicky) nominovat pouze jednoho 

kandidáta. Rusové tedy někoho vy-

berou a svět na to nějakým způso-

bem zareaguje. Chyba lávky! Před-

seda dozorčí rady (nomen omen) 

ruské šachové federace Dvorkovič 

oznámil, že ruská federace nominu-

je Iljumžinova. K tomuto rozhodnu-

tí mu pomohla moderní technika, 

konzultoval to prý se členy rady te-

lefonem (!?). Karpov něco takové-

ho samozřejmě napadl a dožadoval 

se řádného a staromódního způso-

bu: členové rady se sejdou, budou 

debatovat a následně pro přísluš-

ného kandidáta zvednou ruku. Což 

část členů rady udělala: sešlo se os-

máct členů ze 32 a 17 hlasů Karpo-

va zvolilo kandidátem na preziden-

ta FIDE. Dvorkovič, který přítomen 

nebyl, tuto schůzi napadl a oznámil 

datum další schůze… Zdá se, že zvo-

lání: „Co s tím, Kirsi, Vovko, Toljo?“ 

ztrácí smysl. Ostří střelci z Kremlu si 

už zřejmě svého koně vybrali. Ne-

troufám si tvrdit, že v zájmu šachu…

Aleš Kubeczka

(GEOPOLITICKÉ) ŠACHY 

SKANDÁL V MOSKVĚ 
pokračování ze strany 1

Vovka a Kirsi, kamarádi do deště. Nejsem meteorolog, ale zdá se mi, že tenhle déšť bude kyselý.



Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. 

svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň 

poskytovaných právních služeb. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel. : (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www. jansta-kostka.cz
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KALENDÁRIUM
28. 5. 1889

Richard Réti

Před sto dvace-

ti jedna lety se ve 

slovenském Pezin-

ku narodil jeden 

z nejlepších šachis-

tů československé 

historie, velmistr 

Richard Réti.

29. 5. – 30. 5. 2010
Zaječice. Šachové zaječice. Mis-

trovství ČR žáků v rapid šachu. 

Švýcarský systém, devět kol, tem-

po 25 minut na partii + 10 s/tah.

Jiří Česenek

Tel: 466 262 723

j.cesenek@tiscali.cz

29. 5. 2010 
Dolní Němčí. Memoriál Karla 

Bartoše. Švýcarský systém na de-

vět kol. Tempo 15 minut na partii.

Antonín Světinský 

Tel.: 777 730 600

svetinsky@garden.cz

www.fera.hitech.cz

29. 5. 2010
Považská Bystrica (Slovensko). 

Mistrovství Slovenské republi-

ky čtyřčlenných družstev v rapid 

šachu. Švýcarský systém na devět 

kol. Tempo 15 minut na partii.

Peter Bielik

Tel.: 0905-750098

bielikp@px.psg.sk

29. 5. – 6.6. 2010
Chur (Švýcarsko). Mitropa cup. 

Švýcarský systém na devět kol. Tem-

po 40 tahů za 90 minut + 30 minut 

na dohrání s přídavkem + 30 s/tah.

Swiss Chess Federation

Tel.: +41-315347218

gs@swisschess.ch

www.swisschess.ch

29. 5. 2010 – 6. 6. 2010 
Michalovce (Slovensko). Zemplín-

ská veža. Švýcarský systém na 

9 kol, tempo 90 minut na 30 tahů 

a hodina na dohrání.

Richard Gerbery 

Tel.: 0907889968

gerberyr@yahoo.com

1. 6. 1965

Nigel Short

Před pětačtyřice-

ti lety se narodil 

účastník zápasu 

o titul mistra a je-

den z nejlepších 

Angličanů v historii 

královské hry, vel-

mistr Nigel Short. 

2. – 6. 6. 2010
Bad Homburg (Německo). 

XIII. Rhein-Main-Open. Švýcar-

ský systém na sedm kol. Tempo 

100 minut na 40 tahů, 30 minut na 

dohrání + 30 s/tah.

Schachklub Bad Homburg

Tel.: 0049 6171 698695

info@rhein-main-open.de

www.rhein-main-open.de

3. – 9. 6. 2010
Wrocław (Polsko). Blaszczak Me-

morial. Švýcarský systém na de-

vět kol. Tempo 90 minut na partii 

+ 30 s/tah.

Rafal Siwik

www.blaszczak.siwik.pl

5. 6. 1975
Před pětatřiceti lety zemřel ve fi n-

ských Helsinkách korunní princ 

světového šachu, velmistr Paul 

Keres.

5. 6. 2010
Hustopeče. O pohár starosty měs-

ta dobrého vína. Rapid šach, 

švýcarský systém na devět kol. 

Tempo 15 minut na partii.

Petr Pisk 

Tel.: 731 465 344

petr.pisk@centrum.cz 

5. 6. 2010 
Pezinok (Slovensko). Memoriál 

Richarda Rétiho. Rapid šach, švý-

carský systém na devět kol. Tempo 

15 minut na partii.

Tibor Pobuda

tibor.pobuda@gmail.com

sites.google.com

5. 6. 2010 
Bruntál. Bruntálský šachový tur-

naj. Švýcarský systém na třináct 

kol po dvou partiích s odvetou. 

Tempo 15 minut na partii.

Břetislav Mucha

breta.mucha@volny.cz

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

5. 6. – 13. 6. 2010
Ostrava. Memoriál ostravských ša-

chistů: Porubské jaro. Národní 

open, švýcarský systém na devět 

kol. Tempo 90 minut na 30 tahů 

a 60 minut na dohrání.

Richard Kudla

Tel.: 604 701 182

r.kudla@centrum.cz 

5. – 17. 6. 2010
Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Uzavřené turnaje s možností 

získat normy GM, IM a FM. Tem-

po hry 90 minut na 40 tahů, pak 

30 minut na dohrání s přídavkem 

30 s/tah. 

Laszló Nagy

Tel.:+(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu
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