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Zkušený maďarský šachový trenér a pu-

blicista Tibor Károlyi, který dovedl Péte-

ra Léko k titulu velmistra, dosud publiko-

val šachové knihy o největších hvězdách 

čtyřiašedesáti polí. Psal o Garri Kasparo-

vovi, Anatoliji Karpovovi a Juditě Polgáro-

vé. Jeho kniha „Virtuos koncovek Anatolij 

Karpov“ vyhrála cenu Šachová kniha roku 

2007 britského listu Guardian. Jeho po-

slední dílo se noří do šachové krásy z dru-

hé strany.

Pokračování na straně 12

VÍNO CHUTNALO LÁZNIČKOVI

Viktor Láznička

V tradičně hvězd-

ně obsazeném tur-

naji v rapid šachu 

hraném v Husto-

pečích pod ná-

zvem O pohár sta-

rosty města dob-

rého vína zvítě-

zil se ziskem osmi bodů velmistr 

Viktor Láznička (2636). V devíti-

kolovém turnaji nenašel přemo-

žitele a v přímém souboji porazil 

oba největší konkurenty, velmis-

try Davida Navaru (2718), Serge-

je Movsesjana (2717). Druhé mís-

to s půlbodovou ztrátou na vítěze 

patří nejlepšímu českému šachis-

tovi současnosti, velmistru Nava-

rovi (2718), a bronz si z Hustope-

čí odvezl díky horšímu pomocné-

mu hodnocení velmistr Petr Hába 

(2513). Přehledné kompletní vý-

sledky turnaje, jehož se mezi sto 

třiceti osmi hráči zúčastnilo čtr-

náct velmistrů a osm mezinárod-

ních mistrů, jsou k dispozici na 

adrese chess-results.com

SEIRAWAN BRÁNÍ CHESSBASE

Yasser Seirawan

„Na tahy učiněné 

v průběhu šacho-

vé partie se jed-

noduše nemůže 

vztahovat copy-

right,“ soudí ve 

shodě s americ-

kým právem vel-

mistr Yasser Seirawan, komen-

tátor Silvio Danailovem zažalo-

vaných on-line přenosů serveru 

chessbase.com ze zápasu mezi 

Viši Anandem a Veselinem To-

palovem. „Šachové tahy jsou ve 

světě sportu porovnatelné napří-

klad s údery boxera nebo odpaly 

na baseballu. A ty jsou doménou 

veřejnosti,“ soudí americký ša-

chista. Dodává, že nelze vytvářet 

copyright, který by měl platnost 

pouze několik hodin, po které se 

partie hraje a který by pak pozbyl 

platnosti.

RECENZE

GÉNIOVÉ V PŘÍŠEŘÍ

BLOGY NA PRAGUECHESS.CZ

ŠACHY JSOU JISTĚJŠÍ

Josif V. Stalin

Nestor blogů na 

praguechess.cz, 

Vítězslav Houš-

ka, píše na téma 

Stalin a šachy. 

Stalin vysvětlo-

val inženýrům, 

jak budovat prů-

plav, profesorům zase osvětlil ně-

které otázky jazykovědy. A nám 

šachistům ukáže, jak zatočit se Si-

cilskou obranou. 

Stalin nebyl jediným revolucioná-

řem, který hrál šachy. Velmistr Lu-

děk Pachman vzpomíná ve svých 

pamětech na Fidela Castra a Che 

Guevaru: „Hned při první návště-

vě Kuby jsem se seznámil s Fide-

lem Castrem… Později jsem ho vi-

děl hrát jednu partii. Hned jeho 

druhý tah byl děsivý. Členové vlá-

dy prý jednou sehráli malý ša-

chový turnaj a Fidel v něm skon-

čil na druhém místě. Nevím, zda 

mu k tomu ostatní pomáhali. Prv-

ním, bez konkurence, byl dr. Gue-

vara, čili Che. Jako šachista by měl 

i v Evropě první třídu. Che byl vý-

borný člověk, neuvěřitelně skrom-

ný a skutečný revolucionář-idea-

lista. Několikrát jsem ho navštívil 

v jeho vile, naposledy v září 1964. 

Tehdy se při jedné partii zamys-

lel a pak řekl: ‚Dělat ministra mě 

nebaví. Chtěl bych buď hrát ša-

chy jako vy, nebo dělat revoluci 

ve Venezuele.‘“ Pachman zarea-

goval pohotově: „Víte, comman-

dante, dělat revoluci je jistě zají-

mavé, ale hrát šachy je jistější.“ 
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ILJUMŽINOV VEDE NAD KARPOVEM

Kirsan Iljumžinov

35:21. Takový je 

zatím stav bedlivě 

sledovaného sou-

boje o bafuňář-

ský trůn mezi jeho 

současným drži-

telem Kirsanem 

I l j u m ž i n o v e m 

a dvanáctým mistrem světa v šachu 

Anatolijem Karpovem. Poté, co sou-

časný prezident FIDE odtajnil tým, 

se kterým půjde do voleb, zveřejnil 

i přehled zemí, které mu deklaro-

valy svoji podporu. Není překvape-

ním, že za Iljumžinovem stojí kro-

mě ruské a turecké federace zejmé-

na „lehké váhy“ typu Gabunu, Hon-

durasu nebo Súdánu. (Mimocho-

dem, vybavíte si nějakého šachistu 

z těchto zemí?) Na straně Karpova 

jsou v současnosti kromě naší fede-

race například Spojené státy, Velká 

Británie, Německo či Francie. 

NOVÝ ANAND?

Vaibhav Suri
zdroj: indianchessfed.org

V Indii vychá-

zí další šachová 

hvězda. Šacho-

vý svět zaujal tři-

náctiletý Vaibhav 

Suri, držitel prv-

ní velmistrovské 

normy a (pocho-

pitelně) také obdi-

vovatel současného světového šam-

pióna a Višiho Ananda. „Chci být 

jako on a moc rád bych se s ním ně-

kdy setkal,“ říká na adresu mistra 

světa mladý Ind. Ten se nyní připra-

vuje k útoku na další velmistrovské 

normy a na dosažení povinného ra-

tingu 2500 bodů. Vaibhav Suri hraje 

šachy již od svých tří let a na červ-

nové listině FIDE v roce 2006 byl 

dokonce veden jako nejlepší světo-

vý hráč do deseti let. Přestože se vě-

nuje královské hře v průměru čty-

ři a půl hodiny denně, není podle 

svých blízkých jednostranně zamě-

řeným dítětem. Kromě šachu zvlá-

dá ještě školu a je velkým fotbalo-

vým fanouškem.

BLESKY NAD BRNEM
Přes probíhající rekonstrukci sva-

tostánku brněnských blicařů, 

restaurace U Pásků, proběhla o ví-

kendu v jihomoravské metropoli 

další etapa jedenáctileté série bles-

kových turnajů. Náhradní prostory 

poskytla Lokomotiva Brno. Nejlé-

pe se dařilo Miroslavu Jurkovi z br-

něnského Durasu, který si na své 

konto připsal jedenadvacet bodů 

a před druhým v pořadí, Vladimí-

rem Štefl em, zvítězil o přesvědči-

vých čtyři a půl bodu. Třetí příčku 

obsadil Daniel Gajdoš z Jevíčka. 

MEMORIÁL RICHARDA RÉTIHO 

Tomáš Likavský

Velmistr Tomáš Li-

kavský (2473) se 

stal se sedmi body 

z devíti partií vítě-

zem čtvrtého roč-

níku Memoriálu 

Richarda Rétiho, 

jehož dějištěm byl 

slovenský Pezinok. Mezi symbolic-

kým počtem čtyřiašedesáti šachis-

tů obsadili další medailové stupín-

ky IM Pál Kiss (2388) a GM Miku-

láš Maník (2440). Kompletní vý-

sledky turnaje jsou k dispozici zde: 

chess-results.com Fotogalerii lze 

shlédnout na picasaweb.google.com

PŘIBYL USPĚL V MICHALOVCÍCH

Josef Přibyl

Mezinárodní mistr 

Josef Přibyl (2320) 

zvítězil v na turna-

ji v Michalovcích. 

V průběhu devíti-

kolového turnaje, 

hraného nezvyk-

lým tempem třicet 

tahů za devadesát minut plus hodi-

na na dohrání partie, získal sedm 

a půl bodu. O půl bodu předstihl 

domácího (sedmnáctiletého) Šte-

fana Mazúra (2397). Bronzovou 

medaili získal s odstupem jedno-

ho a půl bodu další ze slovenských 

šachistů Peter Deméter (2238). Po-

drobné výsledky turnaje, kterého se 

zúčastnilo dvacet osm hráčů, jsou 

k nahlédnutí na chess-results.com 

POHOSTINNÁ SIBIŘ
Po šestém kole turnaje, hraného 

pod záštitou Anatolije Karpova, se 

Dmitrij Jakovenko (2725) na Sibi-

ři jistě necítí jako ve vyhnanství. Na 

turnaji hraném ve městě Pojkov-

ské je na čele se čtyřmi body. Jako-

venkovi sekunduje velmistr Alexan-

dr Rjazancev (2674). O další mís-

ta se dělí „sedmistovkaři“ Karjakin 

(2739), Vitjugov (2707), Motylev 

(2704), Jobava (2715) a Rublevsky 

(2704). Kompletní výsledky turna-

je jsou k dispozici na jeho ofi ciální 

stránce: admoil.ru/chess_2010.html 

ZWARDOŇ ZVÍTĚZIL V BRUNTÁLE

Vojtěch Zwardoň
zdroj: www.nss.cz

Blicalo se také na 

severu Moravy. 

Své rychlé myš-

lenky mezi pade-

sáti dvěma šachis-

ty nejlépe hájil 

Vojtěch Zwardoň 

(2205) z Karvi-

né. Za ním skončil kroměřížský Jo-

sef Mudrák (2368). Oba jmenovaní 

svým soupeřům odebrali osmnáct 

a půl bodu. Třetí místo patřilo do-

mácímu Pavlovi Kárníkovi (2279) za 

sedmnáct a půl bodu. Stránky turna-

je: volny.cz/breta.mucha/info.htm

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://chess-results.com/tnr34851.aspx?lan=5
http://picasaweb.google.com/reti.pezinok/20100605Retimemorial#
http://chess-results.com/tnr33989.aspx?lan=5
http://www.volny.cz/breta.mucha/info.htm
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„Po pravdě řečeno jsem se více 

věnoval odjezdu Kateřiny Něm-

cové než sledování samotné-

ho turnaje,“ potvkrej rdil můj 

dojem z letošní Mitropy šéftre-

nér našich reprezentací, IM 

Michal Konopka. Sedmé místo 

mužů a šesté místo žen je v tra-

dičním souboji mladých šacho-

vých družstev středoevropské-

ho regionu pro většinu fanouš-

ků lehkým zklamáním. Z indi-

viduálních výkonů přesvědči-

ly pouze výsledky lídrů obou 

družstev, IM Pavla Šimáčka 

a WFM Kristýny Havlíkové. Ty 

byly zastíněny předčasným od-

jezdem WGM Kateřiny Němco-

vé z turnaje (psali jsme v minu-

lém čísle). 

Reprezentační trenér byl před 

startem obou soutěží mírným 

optimistou. „Věřil jsem, že by 

oba naše celky mohly být černý-

mi koni turnaje.“ Dodává však, 

že když mluvil o očekáváních 

u ženského týmu, měl na mys-

li celek s Kateřinou Němcovou 

v sestavě. Jak všichni víme, do-

padlo to jinak. „Myslím si, že se 

Katka nechala přemluvit k účasti 

na turnaji, kam možná sama ani 

nechtěla,“ řekl Šachovému týde-

níku ke Katčinu odjezdu meziná-

rodní mistr Štěpán Žilka. „Upřed-

nostnit Mitropu před maturit-

ním večírkem jistě nebylo snad-

né. Následnou útočnou kampaň 

proti našemu kapitánovi považu-

ji za to nejhorší, co se mohlo stát. 

Že se Katka cítila pod velkým tla-

kem, sice vyloučit nemůžu, přes-

to na mě tato verze nepůsobí pří-

liš věrohodně,“ říká náš repre-

zentant. (Další a podrobnější vy-

jádření zúčastněných k tématu 

najdeme na svazovém webu.)

Za mírně podprůměrný považuje 

výsledek mužského družstva Pa-

vel Šimáček. Rozdělil vystoupe-

ní týmu na dva poločasy. „Naše 

družstvo mužů vstoupilo do sou-

těže dobře a v první polovině tur-

naje jsme oprávněně živili nadě-

je na jednu z medailí. Ve druhé 

polovině se „cosi“ zaseklo a už se 

nám nepodařilo vyhrát ani jednu 

partii, což vedlo k zaslouženému 

pádu tabulkou.“ Se Šimáčkovým 

hodnocením souhlasí i Štěpán 

Žilka: „Myslím si, že každý z nás 

udělal pro výsledek maximum. 

Před dvěma roky nám to v Itálii 

vyšlo, letos ve Švýcarsku prostě 

byli soupeři lepší a přálo jim víc 

štěstí.“ 

Výkony děvčat se Pavlu Šimáčko-

vi líbily: „Zvláště Kristýna Hav-

líková předváděla v první polo-

vině velmi kvalitní výkon, kte-

rým si významně řekla o nomi-

naci na olympiádu.“ Litovat mů-

žeme především ztrát s poslední-

mi dvěma družstvy tabulky. „Bez 

MITROPA CUP

CHTĚLI JSME VÍC

Turnaj doprovodila simultánka „domácí“ legendy Viktora Korčného.

Italka Marina Brunellová měla důvod k ši-
rokému úsměvu.Jan Krejčí
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nich by byl výsledek jistě vese-

lejší.“ 

Suverénním vítězem obou sou-

těží byla Itálie. Dvojice Carua-

na – Vocaturo zcela ovládla muž-

skou soutěž hrou i výsledky. Žen-

skému klání prozměnu vládla 

v azurových barvách hrající Olga 

Ziminová. Italové udělali dojem 

také na naše reprezentanty: „Je 

radost sledovat italský reprezen-

tační A-tým v akci. Silou svého 

družstva dali předem jasně na-

jevo, pro jakou medaili si přijeli 

a té také bez problémů dosáhli,“ 

říká s respektem Štěpán Žilka. 

Podle slov „Šimiho“ však letoš-

ní turnaj nebyl žádnou „one man 

show“. „Fabiano Caruana jezdí 

na Mitropu pravidelně. Zkuše-

nosti začal sbírat v Brně a v po-

sledních letech na oplátku vý-

znamně táhne Itálii k lepším vý-

sledkům. Nebyl však rozhodně 

jediným jménem k zapamatová-

ní, skvěle hráli i další. Třeba Ca-

ruanův kolega v italském druž-

stvu Ital Vocaturo, nebo Maďaři 

Rapport a dvojice Pappů, ale také 

mnoho dalších.“

Jak bylo řečeno výše, naši díru 

do světa neudělali. „Jedině Pa-

vel Šimáček a Kristýna Havlíko-

vá mají uspokojivé výsledky, za 

které bychom je mohli pochválit, 

ostatní byli průměrní,“ hodno-

tí své svěřence trenér Michal Ko-

nopka. „Aféra s odjezdem se na 

náladě týmů nemohla neproje-

vit, přesto si musíme přiznat, že 

jsme čekali podstatně více.“ Po-

kud chceme spolu s trenérem na-

jít nějaké „radosti“ právě ukonče-

ného turnaje, musíme být skrom-

ní: naši si zahráli kvalitní turnaje 

a snad si také něco odnesli z pří-

prav s kapitánem obou družstev, 

velmistrem Jansou.

„Svůj výkon bych označil za so-

lidní,“ soudí při bilancování 

vlastní hry IM Šimáček. Na letoš-

ní Mitropě byly první šachovni-

ce obsazeny silně. „Na souboje 

a konfrontaci s mladými evrop-

skými talenty jsem se těšil. Když 

porovnám svůj výkon na Mitro-

pě s výkonem na mistrovství re-

publiky v Ostravě, zahrál jsem 

zhruba stejně dobře a konečných 

čtyři a půl bodu tomu odpovídá. 

Byl bych spokojenější, kdybych 

měl o bod více, ale nevyužil jsem 

všech možností,“ dodává vedou-

cí hráč české sestavy. Převažující 

spokojenost s individuálním vý-

konem vyjádřil také Štěpán Žilka. 

Tématem našeho povídání se Žil-

kou však nebylo jen dění ve švý-

carském Churu. „Když jsem po-

prvé neofi ciálně překročil hranici 

2500 bodů a potřeboval jsem, aby 

mi vyšlo (je jednou z podmínek 

pro udělení titulu GM), hrál jsem 

několik posledních partií sezony 

Pavel Šimáček

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

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu 
Pražské šachové společnosti
www.praguechess.cz

Vladimír Talla

http://www.praguechess.cz
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velmi úsporně a na jistotu. Svého 

jsem dosáhl, nyní se ale vracím 

ke své normální hře,“ svěřuje se 

Štěpán. Jedním dechem dodává, 

že strach o ELO je pro šachistu 

zkázou. „Měl jsem svůj plán, co 

na tomto turnaji chci vyzkoušet, 

a toho jsem dosáhl. Až do posled-

ního kola se mi navíc dařilo.“ Žil-

ka měl po osmi partiích perfor-

manci 2500 bodů, přestože hrál 

hned pětkrát černými. „V posled-

ním kole jsem prohrál bílými, 

což můj výsledek opticky znač-

ně pokazilo, hodnotit však tako-

vou akci podle jedné nepovedené 

partie by nebylo vhodné,“ dodá-

vá Štěpán. 

Pavel Šimáček velmi pozitiv-

ně hodnotil působení nehrající-

ho kapitána družstva, Vlastimi-

la Jansy. „Velmistr Jansa je ve-

lice zkušený a osvědčený kapi-

tán a trenér, který může pora-

dit a pomoci hráči jakékoli úrov-

ně,“ soudí Pavel Šimáček. Spolu-

práci s  Jansou si nemůže vyna-

chválit. „Jen je mi líto, že neby-

lo více času a že jsem podobnou 

příležitost neměl už jako junior,“ 

říká. „Srovnávat velmistra Jansu 

s někým jiným lze jen obtížně, 

jeho osobnosti a zkušenostem 

nemůže u nás nikdo konkuro-

vat.“ Ve stejně pozitivním duchu 

o přínosu našeho kapitána hovo-

řil i Štěpán Žilka: „Myslím si, že 

mít v týmu takového experta na 

zahájení, jako je velmistr Jansa, 

nám určitě prospělo. Jeho pomoc 

při přípravě na partie byla znač-

ná, zejména u dívek jsme mohli 

po zahájeních vidět na šachovni-

cích skoro vždy velmi dobré po-

zice. Jansa je jedním z mála lidí, 

kteří umí poradit ochotně a záro-

veň dobře. Svou úlohu kapitána 

podle mě zvládl dobře. Dělal, co 

mohl, výsledek družstva je však 

prací jednotlivých hráčů, radit 

nám během partií nemůže. Mys-

lím si, že moc víc pro družstvo 

udělat nemohl,“ soudí Žilka. 

Štěpán Žilka vyhrál na turnaji je-

dinou partii. Podělil se o ni se 

čtenáři Šachového týdeníku.

ŠTĚPÁN ŽILKA (2509) 
– CHARLES MONROY (2459)
Královská indická (E99)

Kometuje: IM Štěpán Žilka

1.d4 d6 Tomuto tahu jsem příliš ne-

rozuměl. V přípravě jsem našel, že 

soupeř hraje výhradně indické 1…

Jf6 a 2…e6. Čtyřhodinová příprava 

na ostrý Rubinštejnův systém 9…

Dc7 tedy jakoby byla zbytečná. Své-

mu repertoáru ale natolik věřím, že 

mě toto překvapení stejně potěšilo. 

Královská indická je to poslední za-

hájení, kterého bych se bál. 

2.Jf3 Nedovoluji černému zahrát 

rychlé e5, i když ani to by příliš 

nevadilo. 

2…Jf6 3.c4 g6 4.Jc3 Sg7 5.e4 0-0 

6.Se2 e5 7.0-0 Výhoda hlavních 

variant spočívá v tom, že vám je 

soupeři nevyvrátí, ani kdyby se na 

partii připravovali celý den. 

7…Jc6 Klasické pojetí, často se zde 

vyskytují systémy jako 7…Ja6, 7…

Jbd7, 7…exd4, ve kterých černý 

neriskuje, že bude zničen na dám-

ském křídle, na druhé straně ale 

zcela postrádají aktivní plán. 

8.d5 Je7 9.Je1 Další populární 

tahy jsou zde 9.Jd2 a hlavně 9.b4. 

Jd7 10.Se3! Nyní jsem soupe-

ře prozměnu překvapil já. Zatím 

jsem v této pozici hrál vždy 10.Jd3 

f5 11.Sd2 s bodovým ziskem 4,5/5, 

očekával jsem zde však perfektní 

přípravu mého soupeře. V posled-

ním kole jsem se k systému 10.Jd3 

bohužel vrátil, můj král to ale ten-

tokrát odnesl hrozným způsobem. 

f5 11.f3 f4 12.Sf2 g5 13.Jd3 Stá-

le se hraje hlavní varianta, černý 

udělal pro tuto pěšcovou struktu-

ru typické tahy a připravuje se na 

útok. Mým úkolem je zničit ho na 

dámském křídle dřív, než přijde na 

řadu můj král. 

13…Jf6?! Lepší je 13…b6! 14.b4 

a5 15.a3 Jf6 16.c5 Sd7 17.Jb2 g4; 

a přesně toto jsem měl na mysli, 

když jsem použil variantu 10.Se3. 

Doufal jsem, že by soupeř, který 

Královskou indickou vůbec nehrá-

vá, mohl kopírovat schéma známé 

ze systému 10.Jd3. 

14.c5 Vf7?! Asi je na čase si říci, 

v čem se systémy 10.Jd3 a 10.Se3 

tak výrazně liší, abychom chápali, 

co se na šachovnici bude dít a proč 

se pozice černého tak rychle 

Štěpán Žilka

Vlastimil Jansa
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zhroutí bez jediné hrubé chyby. 

10.Jd3 se hrává s plánem postavit 

jezdce na f2, což černému kompli-

kuje prosazení útočného g4. Stře-

lec na d2 pak stojí docela skrom-

ně. Protože má v tomto systému 

bílý dobré prostředky pro obranu 

svého krále, ale chybí mu dosta-

tečný arsenál ke zničení dámské-

ho křídla soupeře, hra se zde tro-

chu zpomalí. Naopak 10.Se3 je vy-

soce agresivní pojetí hry, kdy ne-

cháme krále bez obrany a jdeme 

vyhodit dámské křídlo černého do 

vzduchu. Dvě útočné fi gury navíc 

na této části šachovnice (Sf2 a Jd3 

oproti Jf2 a Sd2) smetou jakýkoliv 

pokus o odpor. Jedinou otázkou 

vždy zůstává, dožije-li se toho ve 

zdraví také náš král. 

15.Vc1 Je8?! Další tah typický pro 

systém 10.Jd3. Černý si stále mys-

lí, že zabezpečí dámské křídlo 

a bude pak nerušeně pokračovat 

v útoku.

XABCDEFGHY
8r+lwqn+k+(
7zZZzZ-`nr¨lZ'
6-+-zZ-+-+&
5+-zPPzZ-zZ-%
4-+-+PzZ-+$
3+-`NN+P+-#
2PzP-+L¨LPzP"
1+-tRQ+RˆK-!
xabcdefghy
16.a4! Zatím si pouze zvětšuji pro-

stor na dámském křídle a opevňuji 

pole b5. Sudičky ale chtěly, aby se 

tento pěšec proslavil něčím význam-

nějším. 

16…Kh8?! Další příprava útoku, kte-

rý se nikdy neuskuteční. Když jsem 

viděl tento tah, napadlo mě, že by se 

zde černý mohl třeba i vzdát. To by 

nás ale připravilo o hezký závěr. 

17.Jb5! Boj o oslabení pole b6, hro-

zím získat Pa7. 

17…a6 18.Ja3 Zachování napětí je 

přesnější než vložení výměny na d6. 

18…Jg8 To už vypadá spíš jako pro-

hraná sázka než jako hraní seriózní 

partie. Lepší bylo 18…Jg6. 

19.Jc4 h5! Zde již sice tento tah pů-

sobí trochu úsměvně, konečně si ale 

černý aspoň uvědomil, kde měl ce-

lou dobu hrát. 

20.cxd6 cxd6 21.Db3! (21.Jb6?! Vb8 

22.Db3 Sd7) Lepší než jít jezdcem 

na b6 hned, nyní černý nedostane 

střelce na d7. 

Jh6?!

XABCDEFGHY
8r+lwqn+-ˆk(
7+Z+-+r¨l-'
6Z+-zZ-+-`n&
5+-+PzZ-zZZ%
4P+N+PzZ-+$
3+Q+N+P+-#
2-zP-+L¨LPzP"
1+-tR-+RˆK-!
xabcdefghy
22.Jb6? (22.Sb6!! De7 23.Sa5) Zde 

mě můj plán svedl ze správné ces-

ty, vůbec jsem nehledal jiné tahy. Vě-

děl jsem, že na toto pole patří jezdec, 

kdybych ale nejdříve postavil střelce 

na a5, vybití dámského křídla by ne-

trvalo tak dlouho. 

22…Vb8 23.Jxc8!? Možná by si jez-

dec, který procestoval polovinu ša-

chovnice, zasloužil lepší osud než 

být vyměněn za střelce v základním 

postavení, Sc8 je ale v královské in-

dické pro černého jedna z nejdůleži-

tějších fi gur. 

Vxc8 24.Sb6 Dd7 25.Vxc8 Dxc8 

26.Vc1 Dd7 27.Jf2 Tuto výměnnou 

operaci se ziskem mnoha temp k po-

stavení fi gur na ideální pozice jsem 

měl na mysli, když jsem hrál 21.Db3. 

27…Sf6! (27…g4? 28.fxg4! hxg4 

29.Jxg4! Jxg4 30.Dh3+ Jh6 31.Dxd7 

Vxd7 32.Vc8 Ve7 33.Sh5) Ani teď ne-

může černý prosadit svůj vytoužený 

postup g4. Chce se proto zbavit své-

ho špatného střelce, je to ale jako vy-

tloukání klínu klínem. Pěšec na b6 

bude ještě horší než střelec. 

28.a5 Opevňuji se na poli b6. 

28…Sd8 29.Dc4 Sc7?! Výměně na b6 

se černý stejně nevyhne, proto ji měl 

udělat okamžitě. 

30.Sd1! Útok na Je8, který kryje Sc7. 

30…Sxb6?! Lepší bylo tuto výměnu 

zahrát až po tahu Sxe8. Nyní mi k sil-

nému pěšci zůstane i silný střelec. 

31.axb6 Jf6 32.Sa4 De7 33.Dc8+ 

Vc8 34.Dc7!? Lepší bylo počítačové 

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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34.De6, to jsem si myslel i u par-

tie, nechtěl jsem ale pozici zbytečně 

komplikovat. 

34…Vf7 35.Dxe7! (35.Db8+!? Vf8 

36.Da7 g4 37.Vc7) Tímto zbavuji sou-

peře protihry. 

35…Vxe7 36.Rc7 Nyní by si černý 

přál, aby na b6 stál radši střelec. 

36…Jhg8

XABCDEFGHY
8-+-+-+nˆk(
7+ZtR-tr-+-'
6ZzP-zZ-`n-+&
5+-+PzzZ-zZZ%
4L+-+PzzZ-+$
3+-+-+Pz+-#
2-zP-+-`NPzP"
1+-+-+-ˆK-!
xabcdefghy
37.Sc6! Nejpřesnější. 

37…a5 (37…bxc6 38.b7 Vxc7 

39.b8D Ve7 40.dxc6 Je8 41.Dd8) 

38.Sxb7 Jd7 39.Vxd7! Vxd7 

40.Sc8 A zde se soupeř vzdal, pě-

šec b6 ho připraví o celou věž. 1:0

Václav Pech

foto: ofi ciální stránky turnaje

Konečné pořadí – muži

1. Itálie 15b. 26

2. Maďarsko 14b. 21,5

3. Švýcarsko 11b. 19

4. Chorvatsko 10b. 19

5. Německo 9b. 20

6. Rakousko 8b. 17,5

7. Česká republika 7b. 16,5

8. Slovensko 6b. 14

9. Francie 6b. 12

10. Slovinsko 4b. 14,5

TOP 5 performance – ženy
1. Ziminová, Olga ITA (2309) 2471

2. Majsuradzeová, Nino FRA (2250) 2390

3. Sepsová, Monika SUI (2181) 2385

4. Rudlofová, Anna HUN (2344) 2370

5. Rozičová, Vesna SLO (2271) 2358

9. Havlíková, Kristýna CZE (2251) 2273

Konečné pořadí – ženy

1. Itálie 13b. 11,5

2. Slovinsko 11b. 10,5

3. Maďarsko 11b. 10

4. Německo 10b. 10

5. Chorvatsko 10b. 9,5

6. Česká republika 8b. 8,5

7. Slovensko 8b. 8

8. Francie 7b. 8,5

9. Rakousko 6b. 7

10. Švýcarsko 6b. 6,5
TOP 5 performance – muži
1. Caruana, Fabiano ITA (2675) 2780

2. Vocaturo, Daniele ITA (2393) 2710

3. Pap Gyula HUN (2496) 2686

4. Jenni, Florian SUI (2520) 2669

5. Pap, Gabor HUN (2534) 2623

14. Šimáček, Pavel CZE (2518) 2545

http://www.sachy.biz
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Po třídenních bojích čtyř ša-

chistů s ratingem přesahují-

cím 2700 bodů, které se odehrá-

ly ve španělském Leonu, se z pr-

venství radoval izraelský velmis-

tr Boris Gelfand (2741). Po nepří-

liš poutavém průběhu semifi ná-

lových bojů o tom rozhodla dra-

matická fi nálová přestřelka mezi 

ním a hlavním favoritem, Armé-

nem Levonem Aronjanem (2783).

„Nějaký čas jsem byl doma v Ar-

ménii a tvrdě trénoval. Věřím, že 

se to nemine účinkem,“ sliboval po 

příletu do Španělska svým fanouš-

kům Levon Aronjan. Také měl co 

napravovat, letos se mu příliš ne-

dařilo. Rapid šach hraje rád, Levo-

novi fanoušci proto doufali v jeho 

návrat do špičky. 

Ani šachovým turnajům se nevy-

hnula krize. Projevila se změnou 

formátů turnajů, občas i na úkor 

jejich atraktivity. To se bohužel 

událo také v Kastilii. V  semifi ná-

lových duelech zvítězila opatrnost 

nad tvořivostí a ochotou riskovat. 

Ruská plnila svoji pragmatickou 

úlohu a sedm z osmi odehraných 

partií skončilo smírem i před třicá-

tým tahem. 

Páteční semifi nále pro sebe rozho-

dl až v bleskových partiích Boris 

Gelfand, když svého soka, domá-

cího reprezentanta Francisca Val-

leja, zdolal až v páté partii. Přesto-

že ctím pravidlo, že „blicky se nea-

nalyzují“, nemám jako autor jinou 

možnost než toto pravidlo porušit. 

BORIS GELFAND (2741) 
– FRANCISCO VALLEJO PONS (2703) 
Nimcovičova indická obrana [E43]

Leon 2010, bleskový šach

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 b6 

5.Sd3 Sb7

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zplzpp+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vlPzP-+-+$
3+-sNLzP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy
6.Jge2 Boris Gelfand si pro bles-

kovou partii vybírá zřídka hrané 

pokračování s pro bílého nepříliš 

příznivou statistikou. Statistika je 

však jedna věc, praxe druhá. Ze-

jména v blicce může být všechno 

jinak a ostrá hra, která v důsled-

ku posledního tahu bílého vzniká, 

slibuje mnohem zajímavější prů-

běh, než tomu bylo v partiích hra-

ných tempem rapid šachu. Klid-

nějším a nejhranějším pokračová-

ním ve vzniklé pozici je nepochyb-

ně 6.Jf3.

6…Sxg2 7.Vg1 Sf3 8.Dc2 Krát-

ký proces se svým soupeřem udě-

lal po tazích 8.Vxg7 Je4 9.Sd2 Jxf2 

10.Kxf2 Df6 11.Dg1 Se4+ 12.Jf4 

Sxd3 13.Jcd5 exd5 14.Sxb4 Sg6 

černý v partii Sar, F. – Ščekačev, 

A. (2543), hrané ve francouzských 

Métách v roce 2001, kde bílý již 

nyní seznal marnost svého odporu 

a svému soupeři podal ruku.

8…Jc6 S dobrým výsledkem pro 

černého se již také hrálo 8…Jh5 

9.e4 Jc6 10.Se3 Dh4, viz partie Van 

Kooten, L. (2259) – Conquest, S. 

(2542), Amsterdam 2002.

9.a3 Okamžité hladové 9.Vxg7 

zřejmě narazí na 9…Sd6 s hroz-

bou Jb4 a zároveň braní „nahá“ 

dva, což by bílé věži odebralo jed-

no z posledních ústupových polí 

vedoucích do poklidného postave-

ní v týlu vlastní armády. 

9…Sd6 10.Vxg7 Kf8 Bílá věž je od-

souzena k zániku, a její velitel tedy 

musí najít alespoň trochu adekvát-

ní náhradu. 

11.Jg1 Sg4 12.Vxg4 Jxg4 Bílý 

má za kvalitu prostorovou převa-

hu. Černý král navíc nemá zrov-

na nejvýstavnější příbytek. Bílé fi -

gury působí o něco koordinovaně-

ji, když černý může v budoucnu, 

i díky prostorové újmě, složitě hle-

dat správné rozmístění svých bo-

jovníků. Celkově bych ale dal před-

nost tvrzení, že bílá kompenzace 

za kvalitu je zřejmě nedostatečná.

LEON – RAPID A BLESKOVÝ ŠACH

PO SIESTĚ PŘIŠLO FLAMENCO

1. semifi nále
Gelfand, Boris ISR (2741) ½ ½ ½ ½ 1 ½ 3 ½

Vallejo Pons, Francisco ESP (2703) ½ ½ ½ ½ 0 ½ 2 ½

2.semifi nále
Aronjan, Levon ARM (2783) ½ ½ ½ 1 2 ½ 

Dominguez Perez, Lenier CUB (2713) ½ ½ ½ 0 1 ½

Finále
Aronjan, Levon ARM (2783) ½ ½ 1 0 0 0 2

Gelfand, Boris ISR (2741) ½ ½ 0 1 1 1 4

Boris Gelfand
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XABCDEFGHY
8r+-wq-mk-tr(
7zp-zpp+p+p'
6-zpnvlp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+n+$
3zP-sNLzP-+-#
2-zPQ+-zP-zP"
1tR-vL-mK-sN-!
xabcdefghy
13.h3 Pochopitelně že ne 13.Sxh7? 

pro 13…Dh4 s rozhodujícím dvo-

jím úderem na pole h7 a f2. 

13…Jh2 14.Sd2 Dh4 15.0–0–0 

Dxf2?! Likvidace bílého pěšce sice 

zvýší materiální výhodu černého, 

ale na druhé straně gumuje ze ša-

chovnice černého černopolného 

střelce. To může být při pohledu 

na černá pole v případě otevření 

pozice poměrně nepříjemná věc. 

Zřejmě bych se přiklonil k tahu 

15…Vg8.

16.Je4 Dg2 17.Jxd6 cxd6 18.Se4 

Na válečnou stezku se může bílý 

vydat okamžitě pokračováním 

18.d5!?, které otevírá bílému střel-

ci cestu k oslabeným černým po-

lím. Po asi nejlepším 18…exd5 

(Skryté nebezpečí vznášející se nad 

černým ilustruje varianta po 18…

Je5. Po 19.dxe6 Vc8 20.exd7 Jxd7 

21.Se4 stojí bílý lépe!) 19.e4 bude 

černý muset najít asi jediný, ale 

zdá se, že dostačující tah 19…Dg3! 

Přesto může mít bílý na svých ko-

pačkách iniciativu, například po 

20.Je2 Dxh3 21.Jf4 Dh4 22.Vh1. 

18…Df2 19.Dd3 Vg8 20.Je2 Jf3 

21.Sc3 Jg5 Možná že tady někde 

černý schází ze správné cesty. 

Jako alternativa se nabízí aktivi-

zace dámské věže  21...Vc8 22.Jf4 

s následným propojením obou 

věží na základní čáře pomocí 22… 

Ke7, když nefunguje „otvírák“ 

23.c5  pro 23…d5  a oběti 24.Sxd5 

exd5 25.Jxd5+ Kf8 26.Dxh7 jsou 

odraženy zdvořilou nabídkou vý-

měny dam: 26…Dh4–+. 

22.Sh1 Vc8 23.Jf4 Ja5 

XABCDEFGHY
8-+r+-mkr+(
7zp-+p+p+p'
6-zp-zpp+-+&
5sn-+-+-sn-%
4-+PzP-sN-+$
3zP-vLQzP-+P#
2-zP-+-wq-+"
1+-mKR+-+L!
xabcdefghy
24.c5! Bílý se chápe své jediné 

šance a otevírá pro své střelce dia-

gonály. 

24…dxc5? Černý jde soupeři na 

ruku a spoléhá se na taktiku. Správ-

né bylo snahy bílého o rozdmýchá-

ní ohně přidusit „zednickým“ 24…

d5! Bílý zde má k dispozici sadu ak-

tivních tahů 25.Vf1 Dh4 (K nejasné 

pozici vede také 25…Dh2 26.Sxa5 

bxa5 27.Da6 Va8 28.Db7 Kg7 

29.Dxd7 Vgb8.) 26.Se1 Dh6 27.h4 

Je4 28.Sxe4 dxe4 29.Da6 (Alterna-

tivou je pochopitelně 29.Dxe4 Jc6 

30.Sc3 s dalším d4-d5 a nejasnou 

hrou, ve které se musí černý přesně 

bránit.) 29…Kg7. Počítač nemá jed-

noznačný názor, ale mi připadá, že 

partie dospěla do situace, kdy bílý 

z větší části vypotřeboval svoje ak-

tivní tahy a je otázkou, jak by měl 

svoji kompenzaci vystupňovat. Po-

kud se mu to nepodaří, měla by 

promluvit materiální převaha jeho 

soupeře. 24…Ke7 25.Kb1 d5 26.Se1 

s nejasnou pozicí. 

25.dxc5 Otevření vrat bílému čer-

nopolnému střelci se stane španěl-

skému velmistru osudným. 

25…Jb3+ 26.Kb1 Jxc5 27.Dd6+ 

Ke8 28.Sf6 

XABCDEFGHY
8-+r+k+r+(
7zp-+p+p+p'
6-zp-wQpvL-+&
5+-sn-+-sn-%
4-+-+-sN-+$
3zP-+-zP-+P#
2-zP-+-wq-+"
1+K+R+-+L!
xabcdefghy

Francisco Vallejo Pons
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28…Dc2+ Možná že právě na tento 

tah černý při otevírání centra spo-

léhal. Bílý ale pochopitelně nemu-

sí na nabídku mučednické smrti 

černé dámy reagovat a může v kli-

du svým monarchou ustoupit… 

29.Ka1 Jb3+ 30.Ka2 Dc5 Mat na 

e7 je tak pokryt, ale existuje ještě 

jeden matový obrazec, na který je 

již černý krátký. 

31.Dxd7+ Kf8 32.Dd8+! 

1–0

Druhé semifinále mezi Levo-

nem Aronjanem a Lenierem Do-

minguezem se stalo kořistí prv-

ně jmenovaného velmistra, o je-

hož motivaci po herní pauze již 

byla zmínka. Kubánský šachista 

přicestoval podle vlastních slov 

do Leon dobře připraven, ale 

bez konkrétního cíle a v zápasu 

s „nabuzeným“ Arménem tahal 

přece jenom na kratší konec. Po 

třech remízách rozhodla o vítě-

zi nejdelší partie celého turnaje.

LEVON ARONJAN (2783) 
– LENIER DOMINGUEZ PEREZ (2713) 
Dámský gambit [D27]

Leon 2010

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 dxc4 4.e3 

e6 5.Sxc4 a6 6.0–0 c5 7.a4 Jc6 

8.De2 cxd4 9.Vd1 Se7 10.exd4 

0–0 11.Jc3 Jd5 12.De4 Jf6 13.De2 

Jd5 14.Sd2 Sf6 15.De4 Jcb4 

16.Je5 Sd7 17.Jxd5 Jxd5 18.Sxd5 

exd5 19.Dxd5 Sxe5 20.dxe5 Sc6 

21.Dc4 Ve8 22.Sf4 Dh4 23.Vd4 

Vad8 24.f3 Vxd4 25.Dxd4 f6 

26.De3 Dh5 27.Ve1 fxe5 28.Sxe5 

Sxa4 29.h3 Sc6 30.f4 Dg6 

31.Df2 Df5 32.Vd1 Ve6 33.Vd8+ 

Ve8 34.Vd2 Ve6 35.Vd8+ Ve8 

36.Vxe8+ Sxe8 37.Sc3 De4 

38.f5 De7 39.Dg3 Df7 40.f6 Dg6 

41.Db8 gxf6 42.Dxb7 f5 43.Dd5+ 

Kf8 44.Dc5+ Kg8 45.Dc4+ Kf8 

46.Sb4+ Kg7 47.Dc5 h5 48.Df8+ 

Kh7 49.Sc3 Df7 50.Dh8+ Kg6 

51.Sd2 f4 52.De5 Sc6 53.Sxf4 

Dd5 54.De2 Dd4+ 55.Se3 De4 

56.Df2 Sb7 57.Sd4 Dc6 58.Sc3 h4 

59.De2 De4 60.Df2 Sd5 61.Sd2 

Kh5 62.Sf4 Db1+ 63.Kh2 De4 

64.Sd6 Kg6 65.Sc7 De7 66.Dc2+ 

De4 67.Dd2 Kf5 68.Df2+ Kg6 

69.Dd2 Kf5 70.Df2+ Kg6 71.Sf4 

Kh5 72.Sc1 Kg6 73.Dd2 De5+ 

74.Kg1 Kf7 75.Df2+ Df6 76.Sf4 

Kg6 77.Kh2 De7 78.Df1 De6 

79.Dd3+ De4 80.Df1 Sc4 81.Df2 

Sd5 82.Sc7 De7 83.Db6+ De6 

84.Sd6 a5 85.Dc5 a4 86.Sc7 De4 

87.Df2 De7 88.Sf4 De4 89.Sc1 

De5+ 90.Kg1 De4 91.Se3 De5 

92.Dc2+ De4 93.De2 Df5 94.Dd2 

De4 95.Sb6 De5 96.Sd8 De4 

97.Sxh4 Sc6 98.Dg5+ Kf7 99.Kh2 

Sd5 100.Sf2 Sc6 101.Sc5 Sd5 102.

h4 Se6 103.Dh5+ Dg6 104.Df3+ 

Df5 105.Db7+ Kg6 106.Sd6 Sd5 

107.Da6 De4 108.Sg3+ Kh5 109.

Df1 Kg6 110.Df2 Kh5 111.Sf4 

Df5 112.De2+ Kg6 113.Dd2 De4 

114.Sg3 Df5 115.Sd6 Sc6 116.

Dc3 Sd5 117.Dg3+ Kh5 118.Dg7 

Se4 119.Sg3 Dg6 120.Dh8+ Kg4 

121.Dc8+ Kh5 122.Dc4 Sc6 123.

De2+ Kh6 124.Sf4+ Kh7 125.h5 

De4 126.Dg4 Sd5 127.Dg5 De6 

128.Se3 De4 129.Sd2 De6 130.

Df4 De4 131.Dc7+ Kg8 132.Dg3+ 

Kf7 133.Sc3 Df5 134.Dh4 Se4 

135.h6 Dg6 136.Df4+ Ke8 137.

g4 Sc2 138.Kg3 Kd7 139.Kh4 

Ke8 140.Sf6 Kd7 141.Dd4+ Kc6 

142.Sg7 Kc7 143.Df4+ Kd7 144.

Sf6 Kc6 145.Sg5 Kd7 146.Dd4+ 

Kc6 147.Dd2 De4 148.Sf4 Dg6 

149.Dd4 Kb7 150.Dc3 Kb6 151.

Dc7+ Kb5 152.Se3 Df6+ 153.g5 

Dg6 154.Dc5+ Ka6 Po dlouhém 

Levon Aronjan

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácích 
akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...

■  V každém čísle barevná 
příloha

■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 600 Kč
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manévrování dostal bílými hrají-

cí Armén svého soupeře konečně 

tam, kam chtěl. Partii rozhoduje 

obětí fi gury spojenou s uvolně-

ním svých prozatím zablokova-

ných pěšců královského křídla.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6k+-+-+qzP&
5+-wQ-+-zP-%
4p+-+-+-mK$
3+-+-vL-+-#
2-zPl+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

155.Db6+! Dxb6 156.Sxb6 Sg6 

157.Kg4! Pointa Levonova úmys-

lu. Po ústupu střelce, například 

157. Se3, by byl jeho úkol mno-

hem složitější a možná díky růz-

nobarevným střelcům i nesplni-

telný. Černý totiž stihne odrazit 

klíčový obchvatný manévr bílé-

ho krále, když na 157. Se3 zahra-

je 157…Kb5 a po dalším 158. Kf4 

Kc4 159. Kf5 stíhá zaujmout kon-

trolu nad přístupem do své po-

zice prostřednictvím tahu 159…

Kd5. Tahem v partii však bílý zís-

kává čas a na jeho výhře nic ne-

mění ani materiální výhoda bí-

lého.

157… Kxb6 158.Kf4 Kc5 159.Ke5 

Kb4 160.Kf6 Se4 161.g6 1–0

Finálový souboj tak svedl dva pa-

pírové favority turnaje a dvaa-

čtyřicetiletý izraelský šachista 

v něm ukázal, že v šachu nemu-

sí být věkový rozdíl žádným pro-

blémem. Po standardních remí-

zách v úvodních dvou partiích 

se podařilo velmistru Aronajnovi 

zvítězit pomocí malé, ale hezké 

kombinace bílými v partií třetí.

LEVON ARONJAN (2783) 
– BORIS GELFAND (2741) 
Rétiho hra[A09]

Leon 2010

1.Jf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Jf6 4.Jc3 

e6 5.b3 Sd6 6.Sb2 0–0 7.Se2 

dxc4 8.bxc4 e5 9.d3 Ve8 10.0–0 

Sg4 11.Vb1 Jbd7 12.Sa1 Vb8 

13.Dc2 Jc5 14.Vfd1 De7 15.h3 Sf5 

16.Jh4 Sd7 17.d4 exd4 18.exd4 

Jce4 19.Sd3 Jxc3 20.Sxc3 Je4 

21.Ve1 Dxh4 22.Sxe4 h6 23.c5 

Sc7 24.d5 cxd5 25.Sxd5 Dh5 

26.Dd3 Sf5 27.Dd4 Dg5 28.h4 

Dg6 29.Vxe8+ Vxe8 30.Vxb7 Se4 

31.g3 Sxd5 32.Dxd5 Sxg3 33.h5 

Sxf2+ 34.Kxf2 Dc2+ 35.Sd2 Ve6 

36.c6 Vf6+ 37.Kg3 Kh7 38.c7 Vf5 

39.Dd4 Dc6 40.Dd3 g6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpRzP-+p+k'
6-+q+-+pzp&
5+-+-+r+P%
4-+-+-+-+$
3+-+Q+-mK-#
2P+-vL-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41.c8D!! Když se zdá, že něco ne-

jde a člověk hodně chce, může na-

jít způsob, jak to provést. 

To se zde podařilo i Levonu Aron-

janovi. Nepříliš složitá kombinace 

nepostrádající estetický náboj nád-

herně ukazuje souhru a spoluprá-

ci bílých fi gur. Vyhrávaly pochopi-

telně i jiné tahy, jako například 41. 

Vxa7, ale způsob zvolený armén-

ským velmistrem je rozhodně nej-

hezčí. 

Lenier Dominguez Perez

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

mailto:pavel.matocha@gmail.com


10. ČERVNA 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 23 13

41…Dxc8 42.Vxf7+! Odvádí čer-

nou věž z pozice překrývající ne-

bezpečnou diagonálu b1-h7, na 

které rozhodne vítězný dvojí úder 

provedený v tahu následujícím. 

42… Vxf7 43.Dxg6+ Kh8 44.Dxf7 

Bez fi gury je odpor černého již 

zbytečný a bílý to přesvědčivě do-

káže. 

45…Dc6 45.Dg6 Dxg6+ 46.hxg6 

Kg7 47.Kf4 Kxg6 48.Ke5 h5 49.a4 

h4 50.a5 a6 51.Sf4 h3 52.Sh2 Kg5 

Černému nepomůže ani „falešný“ 

bílý střelec, protože černý král je 

od dámského křídla příliš daleko. 

Po 52…Kf7 následuje 53. Kd6 Ke8 

54. Kc7 Ke7 55. Kb6 Kd7 56. Kxa6 

Kc6 a po 57. Ka7 musí černý dovo-

lit bílému králi uvolnění vítězné 

cesty pro jeho poslední pěší jed-

notku.

53.Kd6 Kf5 54.Kc6 Ke6 55.Kb6 

Kd7 56.Kxa6 Kc6 57.Ka7 Kb5 

58.a6 1–0

Přestože se velmistr Gelfand po 

porážce ve třetí partii ocitl až na 

hraně propasti, dokázal se vzepřít 

a svému sokovi v poslední partii 

hrané tempem rapidu úder vrátil, 

čímž dovedl zápas do prodlouže-

ní. V něm ještě jednou využil vý-

hody bílých fi gur a strhnul vede-

ní v zápase na svoji stranu. V po-

sledním dějství měl bílé Aronjan, 

a pokud chtěl pomýšlet na první 

místo a s ním spojenou fi nanční 

cenu, musel své „podání“ za kaž-

dou cenu proměnit. Ovšem hned 

po zahájení se černému podařilo 

vyrovnat a následný křečovitý po-

kus bílé armády „černoši“ hravě 

odrazili.

LEVON ARONJAN (2783) 
– BORIS GELFAND (2741) 
Rétiho hra [A09]

Leon 2010

1.Jf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Jf6 4.Jc3 e6 

5.b3 Sd6 6.Sb2 0–0 7.Se2 dxc4 

8.Sxc4 b5 9.Sd3 Sb7 10.Je4 Jxe4 

11.Sxe4 f5 12.Sd3 Jd7 13.h4 De7 

14.g4 c5 15.gxf5 exf5 16.Sxb5 Je5 

17.Sxe5 Sxe5 18.Vc1 f4 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-wq-zpp'
6-+-+-+-+&
5+Lzp-vl-+-%
4-+-+-zp-zP$
3+P+-zPN+-#
2P+-zP-zP-+"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy
19.0–0? Rošáda vede k rychlé po-

rážce, ale ani po ostatních tazích 

by neměl bílý na růžích ustláno 

a za delší konec by tahal nepo-

chybně jeho soupeř. Nyní ovšem 

velmistr Gelfand přivodí bílému 

králi rychlý konec. 

19… fxe3 20.fxe3 Vxf3 21.Vxf3 

Dxh4 22.e4 Sxe4 23.Sc4+ Kh8 0–1

Václav Pech

bezpečnostní služby 

pult centralizované ochrany

slaboproudé systémy

zpracování hotovosti

zkoušky odborné způsobilosti

facility management

Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 693 311 • Fax: +420 596 693 322

www.abasco.cz • info@abasco.cz

Generální ředitelství: Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 • reditelstvi@abasco.cz
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Kniha Géniové v pozadí (Genius 

in the Background) představu-

je několik mimořádných šachis-

tů, kteří jsou široké šachové ve-

řejnosti zcela neznámí, ale přes-

to si jejich dílo či život (či obojí) 

zaslouží obdiv a nezapomnění. 

Jiní autoři by si jistě vybrali de-

sítky jiných osobností, Károlyi-

ho výběr je samozřejmě subjek-

tivní a ovlivněný primárně pro-

středím, kde se sám pohyboval 

(kromě rodného Maďarska hrá-

val Károlyi ligu v Německu a tré-

noval na Singapuru), případně 

lidmi, o nichž dříve psal.

V rozsáhlé knize (384 stran for-

mátu b5) najdete portéty, roz-

hovory, svědectví a partie něko-

lika šachistů spojených s Garri 

Kasparovem (jeho juniorský tre-

nér Alexander Šakarov a jeho 

souputníci z ázerbájdžánského 

Domu pionýrů Ašot Nadanjan 

a Elmar Magerramov).

Kamarád a šachista Ašot Na-

danjan, který měl s Kasparovem 

společného mládežnického tre-

néra, pracoval stejně jako autor 

Tibor Károlyi jako šachový tre-

nér v Singapuru.

Ázerbájdžánský velmistr Elmar 

Magerramov, který hrával s Gar-

ri Kasparovem, ještě když se tři-

náctý mistr světa podepisoval 

Weinstein, a který má s Kaspa-

rovem v ofi ciálních partiích skó-

re plus dva (při započítání trénin-

kových spolu hráli sedmnáctkrát 

a Magerramovo skóre je minus 

čtyři) a jenom Karpov a Kramnik 

porazili Kasparova častěji, než 

neznámý ázerbájdžánský vel-

mistr. V knize je i dosud nezná-

má partie mezi Magerramovem 

a Kasparovem, která není zahr-

nuta v žádné dostupné databázi.

Milovníky koncovek a studií po-

těší kapitoly o izraelském šacho-

vém skladateli Jochananu Afek, 

německém expertovi na konov-

ky Karstenu Müllerovi a rus-

kém šachovém skladateli Olegu 

Pervakovi.

Oleg Pervakov je redaktor kva-

litního ruského šachového časo-

pisu 64 a především geniální ša-

chový skladatel. Posuďte sami, 

jak se v jeho studii bílý jezdec 

proskáče z jednoho rohu šachov-

nice do protihlého a zpět a tím 

rozhodne partii:

RECENZE

GÉNIOVÉ V PŘÍŠEŘÍ
pokračování ze strany 1

Tibor Károlyi

NOVÁ KNIHA VYDANÁ 
PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER
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



10. ČERVNA 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 23 15

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6l+-+-+p+&
5+-+n+-zP-%
4-+-+-+P+$
3zp-+-+-+-#
2P+L+-+N+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
Bílý na tahu vyhraje

1.Sb3 Ke6 2.Jf4+ Kd6 3.Sxd5 Ke5 

4.Je6 Sc8 [4…Kxd5 5.Jc7+ Kd4 

6.Jxa6] 5.Jc7 Kd6 6.Ja8 Sxg4 [6…

Kxd5 7.Jb6+ Kd4 8.Jxc8] 7.Jb6 Kc5 

8.Jc4 Se2 [8…Sf5 9.Sf7] 9.Je3 Kd4 

10.Jg2 Kxd5 11.Jf4+ Ke4 12.Jxe2 

1:0 

V části věnované Karstenu Mül-

lerovi je zdánlivě jednoduchá 

(ve skutečnosti však pekelně 

složitá) koncovka lehkých fi gur 

z první partie zápasu Vladimira 

Kramnika s počítačem Deep Fritz 

(Bonn 2006):

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-zp-+-+-+&
5+-+-zpp+-%
4-sN-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2Pvl-+PzPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Partie sice skončila remízou, ale 

Karsten Müller z této pozice na-

šel cestu k výhře bílého (Kram-

nik) proti jakékoli počítačové pro-

tihře. Garri Kasparov pak ukázal 

díru v Müllerově analýze, takže 

verdikt byl zase remíza. Jenže na-

konec třináctý mistr světa uká-

zal, že jeho nástupce mohl par-

tii opravdu vyhrát. V knize zabí-

rá hustá analýza pět stran, pro mi-

lovníky koncovek lehkých fi gur je 

to delikatesa, ale bohužel trochu 

mimo rozměr této recenze. Chce-

te-li poznat „pravdu“ o této pozi-

ci, kupte si knihu Géniové v poza-

dí a nalistujte stranu 250. 

V sérii maďarských hráčů Karoly 

Honfi  (maďarský velmistr), Ge-

rardo Barbero (argentinský vel-

mistr, který přesídlil do Maďar-

ska) a Laszlo Lindner, je zajíma-

vý předším osud posledně jme-

novaného. 

Maďarskému šachistovi Lasz-

lo Lindnerovi totiž šachy dvakrát 

zachránily život. Poprvé na konci 

druhé světové války, když v kon-

centrační táboře Bor byli s Tibo-

rem Florianem zašití mezi bará-

ky a tak pohrouženi do šachové 

partie, že si nevšimli, že již odjíž-

dí vlak, který měl všechny vězně 

odvézt na svobodu domů do Ma-

ďarska. Když dohráli, zjistili, že 

všichni spoluvězni i všichni Něm-

ci jsou pryč. Vlak ale do Maďarska 

nedojel, byl cestou zastaven a kon-

centráčníci vyhnáni na pochod do 

www.stockmarket.cz
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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

Říše. Pochod nepřežil nikdo, jeden 

z nich, maďarský básník Miklos 

Radnoti byl později nalezen v hro-

madném hrobě s zezadu prostřele-

nou hlavou. Lindnera s Florianem 

se ujali Srbové a zachránili je. Po-

druhé ho vášeň pro šachy spasi-

la v poválečných letech. V Maďar-

sku začal pracovat v šachovém ča-

sopise, a i když mu nabízeli vyso-

ké místo v tamní administrativě, 

tak ho odmítl, aby se mohl věno-

vat milované hře. Brzy po tomto 

odmítnutí přišel komunistický puč 

a řada členů vlády byla ve vykon-

struovaných procesech odsouzena 

k trestu smrti. Popraven byl i muž, 

který nastoupil na místo, které 

předtím Lászlo Lindner s díky od-

mítl.

Lindner se kromě praktické hry 

a šachové novinařiny věnoval 

i skládání studií a jeho přítel Pál 

Benkö mu pak k osmdesátinám 

věnoval tři problémy, začínající 

písmenem L:

Benkö 1996

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+N+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+k+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2-+LmKR+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Bílý na tahu dá mat prvním tahem

Benkö 1996

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+N+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+k+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2-+LtRK+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Bílý na tahu dá mat druhým tahem

Benkö 1996

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+N+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+k+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2-+RvLK+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Bílý na tahu dá mat třetím tahem

V knize jsou dále představeni 

Petko Atanasov (trenér Veseli-

na Topalova v jeho juniorských 

letech) a Tan Lian Ann, Wong 

Meng Kong, Ignatius Leong, Ja-

son Goh Koon Jong (hvězdy sin-

gapurského šachu, které jsou 

v knize proto, že Tibor Károlyi 

v letech 2002 až 2006 trénoval 

v Singapuru šachisty a že z této 

země pochází i Kárloyiho spolu-

autor Nick Aplin).

Hezký nápad na téma knihy na-

plnili oba autoři pečlivým sepsá-

ním jednotlivých kapitol. Koho 

šachy zajímají víc, než jen v otáz-

ce, co hrát na 1.e4, toho kniha Gé-

niové v pozadí rozhodně nezkla-

me. Knize by jen svědčilo lepší 

grafi cké a polygrafi cké zpracová-

ní. Tak obsahově kvalitní a roz-

sáhlá publikace by měla být vá-

zaná v tvrdých deskách (nikoli 

jen brožovaná v tenkém papíru) 

a doplněna hezkými fotografi e-

mi představovaných neznámých 

osobností (v realitě knihy to vy-

padá, že řadu „zpovídaných“ vy-

fotil autor nekvalitním mobilním 

telefonem, a tak se jejich obličeje 

rozpadají do kostiček).

Pavel Matocha

Károlyi, T., Aplin, N.: 

Genius in the Background 

(Géniové v pozadí). 

Vydal: Quality chess, 

Velká Británie 2009.

 Stran: 384, cena: 24,99 eura



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
5. 6. – 13. 6. 2010
Ostrava-Poruba. Memoriál ostrav-

ských šachistů: Porubské jaro. 

Národní open, švýcarský systém 

na devět  kol. Tempo hodina a půl 

na 30 tahů a hodina 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. Tempo 

hodina a půl na 40 tahů, 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 

11. – 13. 6. 2010
Slanická Osada (Slovensko). Open 

Oravská priehrada. Švýcarský 

systém na devět kol. Tempo 60 mi-

nut na partii.

MSK Dolný Kubín

palo0307@mail.t-com.sk

www.sachnaorave.sk

11. – 13. 6. 2010
Kyjov. Mistrovství ČR družstev 

mladších žáků. Rapid šach, švýcar-

ský systém na devět kol. Tempo 25 

minut na partii s přídavkem 10 s/tah.

Ivan Pařízek

Tel.: 604 442 582 

sachykyjov@seznam.cz 

12. – 20. 6. 2010
Teplice. Open Teplice. FIDE open, 

švýcarský systém na devět kol. Tem-

po 90 minut na 40 tahů + 30 minut 

do konce s přídavkem 30 s/tah.

Josef Obršál

Tel.: +420 736 771 431, 

obrsal@seznam.cz 

13. 6. 2010
Rajecké Teplice. Hodový turnaj 

Rajecké Teplice. Rapid šach, švý-

carský systém na devět kol. Tempo 

20 minut na partii.

Peter Sedliaček

sedlpaje@mail.t-com.sk

19. 6. 2010
Třinec. O pohár třineckých žele-

záren. Rapid šach, švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 20 minut 

na partii.

Milan Babula

Tel.: 602 745 989   

milan.babula@tp.trz.cz      

19. 6. 2010
Havířov. Otevřený přebor Baníku 

Havířov v bleskovém šachu. Švý-

carský systém na patnáct kol. Tem-

po 5 minut na partii.

Jiří Novák

Tel.: 608 835 333

pejinov@seznam.cz

www.bulava.cz/sachy 

22. 6. 1837

Paul Morphy

V americkém New 

Orleansu se naro-

dil jeden z nejge-

niálnějších šacho-

vých mistrů všech 

dob, nekorunova-

ný šampión krá-

lovské hry Paul 

Charles Morphy.

22. 6. 1968

Pavel Blatný

Dvaačtyřicet let 

od svého narození 

oslaví brněnský ro-

dák a jeden z nejo-

riginálnějších vel-

mistrů domácí ša-

chové historie, vel-

mistr Pavel Blatný.  

24. 6. 1968

Boris Gelfand

Své čtyřicáté dru-

hé narozeniny 

oslaví několika-

násobný účast-

ník zápasů kan-

didátů a vítěz 

mnoha meziná-

rodních turna-

jů, reprezentant Izraele, velmistr 

Boris Gelfand.

24. – 27. 6. 2010
Martin (Slovensko). Česko-slo-

venská extraliga žen. Tříčlen-

ná družstva, švýcarský systém na 

sedm kol. Tempo 90 minut na par-

tii s přídavkem 30 s/tah.

Jozef Hlaváčik 

Tel.: +421 (0)910 125 621

fezojek@gmail.com

www.csez2010.chess.sk

25. 6. 1975
V černomořské Tuapse se narodil 

jeden z nejsilnějších šachistů sou-

časnosti, bývalý mistr světa, Rus 

Vladimir Kramnik. 

foto Kramnik

26. 6. 2010
Mosty u Jablunkova. 9. ročník 

turnaje na pomezí ČR, Slovenska 

a Polska. Rapid šach, švýcarský 

systém na devět kol. Tempo 15 mi-

nut na partii. 

Pavel Kantor

Tel.: 724 227 238

Pavel.Kantor@seznam.cz 

www.so-tj-sokol-mosty.wz.cz

26. 6. 2010
Praha. Vyšehrad Open. Rapid 

šach, švýcarský systém na devět 

kol. Tempo 20 minut na partii.

Karel Peka

Vyšehrad.rapid.open@centrum.cz
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