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NETUŠENÝ ŠACHOVÝ SLOUPEK
SPORT

Od kdy začít?
ŠACHY

�asto se mne rodi�e ptají, kdy 
je nejlepší za�ít s hrou šachovou. 

první turnaj. To je velký svátek 
pro hrá�e i jeho rodi�e. A také 

nky

V radniční novinách Prahy 10 najdou 

čtenáři čas od času šachový slou-

pek mistra FIDE Miloslava Netuši-

la. Grafi ckým prvkem, který na něj 

na sportovní straně novin upozor-

ňuje, je fotografi e rozehrané šacho-

vé pozice. Hned na první pohled je 

pozice podezřelá, bílý má vyvinuté 

jen tři pěšce na f3 a g4 a na d4 a po-

tom ještě jezdce na h3. Ale co, tak 

prý originální mistr Netušil hrá-

val i vážné partie. Problematická je 

však sama šachovnice, přesněji její 

natočení – v pravém rohu je černé 

pole… Archiv je na webu, podívejte 

se například na čísla 13 nebo 6, vždy 

na stranu 7 (ceskydomov.cz). Grafi k 

radničních novin nemusí tušit, jak 

má být postavená šachovnice. Autor 

sloupku by to tušit měl. 

KREML ZAVOLAL 
A KARJAKIN NEODOLAL
„Ryba vždy hledá hlubší vodu 

a člověk si zase vybírá podle toho, 

kde se žije lépe. 

Pokračování na straně 2
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BLOGY ŠACHISTŮ

ZÁKULISÍ TURNAJŮ 
A ZÁKOUTÍ DUŠE

Jak hospodaří s časem velmistr 

David Navara a jak závodil v běhu 

na břehu Rýna. Co dělá o víken-

du mistryně Soňa Pertlová a s kým 

popíjí medovinu. Proč velmistr 

Robert Cvek nemá rád České drá-

hy a kolik uběhne, když mu ute-

če kondička. Jakou normu v Olo-

mouci bezpečně splnil mistr Da-

vid Dejf Kaňovský či co dělal mistr 

Vojta Plát na hradě Bouzově.

Nejen to, ale i mnoho dalších po-

střehů těchto šachistů najdete 

na jejich blogách na internetových 

stránkách Pražské šachové společ-

nosti www.praguechess.cz. 

O populismu psal ve svém po-

sledním příspěvku nejlepší čes-

ký šachista David Navara a svoji 

úvahu zakončil slovy: „Děkuji, 

že jste dočetli až sem. Vím, že 

bych měl psát stručněji, ale asi 

se to už nenaučím. Poznání 

vlastních chyb je prvním, ale 

někdy také posledním krokem 

k jejich odstranění.“

Pokračování na straně X

Silní šachisté, skvělí organizá-

toři, sbírka umělců, byznysme-

nů, laureátům Nobelovy ceny, 

ale také tradičních klubových 

podivínů a pochybných po-

stav. Šachové turnaje všech 

velikostí za účasti naprostých 

začátečníků i několika mistrů 

světa. To je nejstarší šachový 

oddíl sídlící ve švýcarském Cu-

rychu, který v letošním roce 

oslaví dvě stě let svého trvání.

Šachový klub z jednoho z největších švýcarským měst se sice nemůže svo-

jí historií rovnat s těmi absolutně nejstaršími šachovými komunitami z Lon-

dýna či Paříže, ale i tak je rok jeho založení skutečně úctyhodný a spadá až 

na přelom vlády císaře Napoleona; tedy do doby, kdy většina deskových her, 

považovaných v té době za hazardní a nežádoucí, počala pomalu vystupovat 

z ilegality dané církevními zákazy.

Pokračování na straně 2

Turnajové foto Curych 1934

CURYCH

NEJSTARŠÍ ŠACHOVÝ KLUB NA SVĚTĚ
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Sergejovi zjevně 

někdo učinil na-

bídku, která se je-

nom těžko odmí-

tá, a to já z čistě 

lidského hledis-

ka plně chápu,“ 

řekl na adresu vel-

mistra Sergeje Karjakina šéftrenér 

ukrajinské reprezentace, velmis-

tr Vladimir Tukmakov. Za hlavní 

důvod Karjakinova odchodu po-

važuje velmistr Tukmakov neutě-

šený stav v ukrajinské společnos-

ti jako celku. „Není to jenom o ša-

chové federaci, ale stejná situace je 

i v ostatních druzích sportu, snad 

kromě fotbalu, a velice podobné je 

to také v oblasti umění a kultury.“ 

Jako eticky problematické však 

ukrajinský trenér vidí chování rus-

ké federace, která zdědila po býva-

lém SSSR celou armádu trenérů, 

ale namísto toho, aby tuto převza-

tou sílu nasměrovala na svoji vlast-

ní mládež, vybrala si právě nejlep-

ší ukrajinské šachisty. „Jsem dalek 

od toho, abych naše severovýchod-

ní sousedy obviňoval z toho, že zá-

měrně oslabují svoje největší kon-

kurenty, ale právě to se v důsled-

ku toho stalo. Karjakinovi nabídli 

takové podmínky, o kterých nemo-

hou snít ani rodilí Rusové!“

VE STARÉM MĚSTE VEDE MARTIN PETR

Martin Petr  
Čtvrtý nasazený 

mezinárodní mi-

str Martin Petr 

(2478) je po čtvr-

tém kole se sto-

procentním bo-

dovým ziskem 

na čele mezi-

národního otevřeného turnaje 

ve Starém Městě. Druhá příčka 

prozatím patří IM Vladimíru Tal-

lovi (2483) a bronzový je po čtvr-

tém dějství Jakub Roubalík 

(2242). Oba mají, stejně jako po-

četná skupinka nejbližších pro-

následovatelů, na vedoucího hrá-

če ztrátu půl bodu. V desetikolo-

vém turnaji měří svoje síly dvě stě 

dvacet osm šachistů ze čtrnácti 

zemí a jeho výsledky a průběh 

je možno sledovat na ofi ciální 

stránce www.fera.hitech.cz.

V RAKOVNÍKU ZVÍTĚZIL OUTSIDER

Jan Sodoma  
Překvapivým vítě-

zem uzavřeného 

velmistrovského 

turnaje hrané-

ho od osmého 

do patnáctého 

srpna v Rakovní-

ku se stal nejní-

že nasazený Jan Sodoma (2354). 

V devíti kolech získal sedm bodů 

a jako jediný splnil velmistrovský 

bal! Na druhém místě se umís-

tila IM Zuzana Štočková (2413) 

a třetí příčka patří rakouskému 

mezinárodnímu mistrovi Mar-

tinu Neubauerovi (2443). Kom-

pletní výsledky jsou k dispozici 

na stránce chess-results.com.

SUVERÉNNÍ VÍTĚZSTVÍ 
ROBERTA CVEKA

Robert Cvek  
Velmistr Ro-

bert Cvek (2520) 

se stal suverén-

ním vítězem ote-

vřeného turna-

je hraného pod 

názvem Metal-

mex Open 2009 

v Liberci. V devíti kolech získal 

osm a půl bodu a o celé dva body 

předstihl své nejbližší konku-

renty. Na druhém místě skončil 

mezi sedmdesáti devíti zúčast-

něnými šachisty FM Josef Ko-

pal (2273) a bronzovou příčku 

v konečném pořadí obsadil další 

z v turnaji hrajících mistrů FIDE 

Tomáš Studnička (2341). Kom-

pletní výsledky jsou k nahlédnu-

tí na chess-results.com.

PŘEBORNÍKEM MAĎARSKA 
ZOLTÁN ALMASI

Zoltán Almasi  
Maďarský vel-

mistr Zoltán Al-

masi (2684) se 

stal devětapade-

sátým přebor-

níkem Maďar-

ska, když díky 

z á v ě r e č n é m u 

finiši předstihl po téměř celou 

dobu turnaje vedoucího Feren-

ce Berkese (2647). Oba jmeno-

vaní hráči získali v devíti kolech 

šest bodů a o půlku předstih-

li bronzového velmistra Csabu 

Balogha (2595). Kompletní vý-

sledky turnaje jsou k dispozici 

na chess-results.com.

ČESKOSLOVENSKÁ STOPA 
NA VÍDEŇSKÉM TURNAJI

G. Timoščenko  
Mezinárodní mis-

tr Štěpán Žilka je 

po dvou kolech 

šestnáctého roč-

níku otevřeného 

turnaje ve Vídni 

se dvěma body 

ve vedoucí sku-

pině hráčů. Společně s ním 

v turnaji s třemi sty padesáti 

sedmi šachisty startují z čes-

kých a slovenských zástupců 

také GM Gennadij Timoščenko 

(2482), IM Juraj Lipka (2419), 

FM Martin Červený (2380), FM 

Neklan Vyskočil (2347) a Petr 

Skácelík (2269). Průběžné vý-

sledky turnaje jsou k dispozici 

na chess-results.com.

NA STAUNTONOVU POČEST 
ANGLIE VÍTĚZÍ 

Howard Staunton  
Na začátku týd-

ne vyvrcholil 

Memoriál Ho-

warda Staunto-

na. Ve dvoukolo-

vém schevenin-

genském zápa-

se zvítězila An-

glie nad družstvem Nizozemí 

26,5 – 23,5. Nejlepším z deseti 

zúčastněných hráčů se stal Nig-

el Short s osmi body, čímž se v 

průběžné ratingové tabulce vy-

švihl opět nad hranici 2700 bodů. 

Když vezmeme v úvahu jeho věk 

(44), jedná se o skvělý úspěch. 

Součástí memoriálu byl i uzavře-

ný turnaj na 9 kol. Na startovní 

listině se objevily i legendy Jan 

Timman, který celý turnaj vy-

hrál, a třetí v pořadí Viktor Korč-

noj. Více informací se dočtete na 

www.howardstaunton.com.

V. Tukmakov
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Po odřeknutí několika „západních“ 

šachistů a z toho vyplývajícím ne-

zájmu nejednoho z pořadatelů se 

staly hostiteli Grand Prix téměř vý-

hradně republiky bývalého Sovět-

ského svazu. Aktuálně Grand Prix 

pokračuje v arménském Jermuku 

Memoriálem Tigrana Petrosjana.

Hlavním favoritem turnaje se tak 

stal domácí šachista Levon Aronjan 

(2768), který se díky svým nespor-

ným úspěchům a šachové univer-

zálnosti stává jedním z hlavních 

kandidátů na světový přebornický 

titul. Start do turnaje se Levonovi 

skutečně vydařil. Dvakrát udeřil bí-

lými fi gurami, fanoušky nadchl ze-

jména svoji partií čtvrtého kola proti 

vyhlášenému obránci Gatovi Kam-

skému. Pak ovšem přišla nečekaná 

porážka od Uzbeka Kasimdžanova, 

která poněkud zchladila optimismus 

jeho fanoušků. „Moji hlavní chybou 

v té partii bylo, že jsem nehrál vari-

antu, kterou jsem dobře znal. Dal 

jsem na radu kamaráda, který mi 

předložil variantu, ve které bílý ‚také 

nic nemá‘,“ odůvodnila arménská 

jednička špatnou pozici, do které se 

s bývalým vicemistrem světa FIDE 

záhy dostala. „Tah 19.e6 jsem neznal. 

Příteli se má pochopitelně věřit, ale 

měl jsem si to jeho doporučení ověřit. 

U šachovnice jsem pak nemohl najít 

správný protilék.“ Aronjanovi pak 

nepomohla ani nápaditá oběť kvali-

ty, kterou v průběhu partie považo-

val za vynucenou, ale hned několik 

příznivců ozbrojených počítači s ním 

nesouhlasilo. „Lidi, já jsem u partie 

ten počítač neměl,“ zněla odpověď 

arménského velmistra. „To je moc 

dobře,“ okamžitě doplnil za všeobec-

ného smíchu Rustam Kasimdžanov.

 

Zaváhání turnajového favorita vyu-

žila hbitě dvojice Peter Lékó (2756) 

a Vasilij Ivančuk (2703). Vždy spo-

lehlivě hrající Maďar na startu zvítě-

zil hned ve dvou partiích a vzhledem 

k tomu, že je zpravidla neobyčejně 

těžké jej porazit, bude pro jeho pro-

následovatele obtížné se přes něho 

v tabulce prodrat na vyšší příčky. 

Druhý z lídrů právě probíhajícího 

zápolení odstartoval méně nápad-

ně, ale jeho chvilka přišla ve čtvrtém 

a pátém kolem, kde se výhrami nad 

Jevgenijem Alexejevem a Ivanem 

Čeparinovem probojoval do vedení. 

A nebyly to výhry ledajaké! Zejména 

o té první, ve které bílými fi gurami 

rozdrtil za pomoci efektních obětí 

ruského velmistra Alexejeva.

VASILIJ IVANČUK (2703) 
– JEVGENIJ ALEXEJEV (2714)
Rétiho zahájení [A13]

FIDE Grand Prix Jermuk 2009

1.c4 Jf6 2.Jf3 e6 3.g3 d5 4.Sg2 d4 

5.0–0 c5 6.e3 Jc6 7.exd4 cxd4 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-zP-zPLzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

8.d3 Vzniklá pěšcová struktura 

odpovídá strukturám vznikajícím 

v moderní variantě Ben-Oni s tím, 

že bílý má nyní, oproti zaběhlým 

zvyklostem, na své straně tempo 

navíc a hrozí nástupem své pěš-

cové majority na dámském kříd-

le zahnat černé fi gury na ústup 

a prodloužit tak svého bělopolného 

střelce. Možnosti černého v centru 

a na královském křídle jsou přece 

jenom kvůli „ztrátě tahu“ omezeny.

8…Se7 9.Ve1 0–0 10.Ja3 Bílý může 

svého dámského jezdce poslat i ji-

nou stezkou mající blíže do centra 

šachovnice, jak to v jedné ze svých 

partií učinil dnes již jeden z klasi-

ků šachové hry, Američan Reuben 

Fine. Po 10.Jbd2 Db6 11.b3 Sd7 

12.a3 a5 13.Sb2 Vfe8 14.Vc1 Sc5 

15.Jg5 h6 16.Jge4 Jxe4 17.Jxe4 e5 

FIDE GRAND PRIX V JERMUKU

ZAVÁHÁNÍ FAVORITA VYUŽIL PETER LÉKÓ

Pořadí po 5. kole:
1. Ivančuk, Vasilij UKR (2703) 3,5

2. Lékó, Peter HUN (2756) 3,5

3. Kasimdžanov, Rustam UZB (2672) 3

4. Aronjan, Levon ARM (2768) 3

5. Gelfand, Boris ISR (2755) 3

6. Eljanov, Pavel UKR (2716) 2,5

7. Jakovenko, Dmitrij RUS (2760) 2,5

8. Karjakin, Sergej UKR (2717) 2,5

9. Čeparinov, Ivan BUL (2678) 2,5

10. Bacrot, Etienne FRA (2721) 2

11. Akopjan, Vladimir ARM (2712) 2

12. Alexejev, Jevgenij RUS (2714) 2

13. Kamsky,Gata USA (2717) 2

14. Inarkijev, Ernesto RUS (2675) 1

Lékó vítězí v úvodním kole nad Inarkievem.
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18.Jxc5 Dxc5 19.Vb1 získal bílý ma-

lou výhodu, viz. Fine, R – Jonsson, 

E, Stockholm 1937.

10…Je8 Jedna z možných reakcí 

černého, který by měl hledat mož-

nosti rozhýbání svých centrálních 

pěšců. Černému se v minulosti 

zle nevyplatil jiný jezdcový ústup 

10…Jd7. Po 11.Jc2 Jc5? (Lepší je 

rozhodně 11…a5, 11…e5 či něco 

podobného.) 12.b4! Ja4 13.b5 Jb8 

14.Jcxd4 Jc5 15.Sa3 a6 16.Jb3 Jxb3 

17.Sxe7 Dxe7 18.axb3 Vd8 19.Dc2 

Jd7 vytvořili hráči v partii Gross, Š. 

(2420) – Zvolánek, L. (2260), Bra-

tislava 1990 miniaturu se špatným 

koncem pro černého. Mnohem 

lépe o pár let později dopadl černý 

po vyčkávacím 10…Ve8 11.Jc2 a5 

12.b3 Sf8 13.Sg5 h6 14.Sxf6 Dxf6 

15.a3 Sd7 16.Vb1 Vab8 17.b4 axb4 

18.Jxb4 Dd8 19.h4 Dc7 a černý 

neměl v partii Pavlovič, M. (2498) 

– Zhang Zhong (2603), Port Erin 

2004 žádné problémy.

11.Jc2 f6 12.Sd2 Vasilij Michajlovič 

pokračuje v logickém plánu podpo-

ry nástupu bílých pěšců dámského 

křídla. Méně pochopitelnou je pro 

mě volba 12.Jh4 g5 13.Jf3 e5 14.h4 

z partie Arakhamia Grant, K. (2440) 

– Botsari, A. (2245), Jakarta 1993.

12…a5 13.a3 a4 Černý sice zamezil 

nástupu bílé pěšcové falangy, ale 

stálo ho to nějaký čas, který by mu 

mohl do budoucna chybět. Bílý má 

navíc na výběr ze dvou plánů a kro-

mě hry na dámském křídle se může 

vyrojit i na bojišti nacházejícím se 

na straně zcela opačné, kde se 

v současnosti rozhodně nenachází 

nadbytek soupeřových fi gurek.

14.Jb4 Jc7 Malé plus si vůdce bí-

lých fi gur udrží také po tahu opev-

ňujícím centrální pole d4 14…Sc5 

15.Jxc6 bxc6 16.Sb4 Db6 17.Sxc5 

Dxc5 18.b4 axb3 19.Dxb3 e5 20.Jd2.

15.Vb1 Sd7 Po 15…e5 by se mohl 

bílý, i díky přeběhnutí černého vra-

níka na dámské křídlo, přeoriento-

vat a zahrát 16.Jh4 Sd7 17.f4!? s ma-

lou výhodou.

16.Jh4 Ja5 17.f4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+psnlvl-zpp'
6-+-+pzp-+&
5sn-+-+-+-%
4psNPzp-zP-sN$
3zP-+P+-zP-#
2-zP-vL-+LzP"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy
17…g6 Možná se mohl velmistr Ale-

xejev bez tohoto tahu obejít, ale po-

stup černého pěšce sám o sobě nic 

nekazí.

18.f5!? Oběť pěšce vede k ostré hře 

proti černému králi, ale nemusí být 

nutně tím nejlepším pokračováním. 

V každém případě náleží velmistru 

Ivančukovi uznání za odvahu, kte-

rá mu nakonec přinesla i celý bod 

a nám u monitorů našich počítačů 

velkou, někdy až detektivní zábavu.

18…gxf5 Nějak mě příliš nenapa-

dá nic patřičně průrazného po dru-

hém braní 18…exf5; poklepat důle-

žitě prstem na pole d5 dovede každý 

šmoula, ale praktický důkaz o sla-

bosti braní pěšce „éčkem“ nějak ne-

vidím. 19.Jd5 (Nic převratného pro 

bílou barvu není vidět, přinejmen-

ším mýma očima, ani po 19.Sh6 

Ve8 20.Jd5 Sc6.) 19…Jxd5 20.Sxd5+ 

(Po 20.Sxa5 Vxa5 21.Sxd5+ může 

stát za úvahu díky slabým bí-

lým polím v okolí bílého krále kro-

mě 21…Kg7 s lepší pozicí také dob-

rodružnější 21…Vxd5!?.) 20…Kg7 

21.Df3 (21.Dc1!?) 21…Jb3 22.Vxe7+ 

Dxe7 23.Sb4 De3+ je pro černého 

rozhodně OK.

19.g4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+psnlvl-+p'
6-+-+pzp-+&
5sn-+-+p+-%
4psNPzp-+PsN$
3zP-+P+-+-#
2-zP-vL-+LzP"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy
19…f4? „Když bílý obětoval pěšce,“ 

vysvětloval druhý den Jevgenij, 

„oba jsme si mysleli, že po 19…

fxg4! 20.Dxg4+ Kh8 21.Jg6+? hxg6 

22.Dxg6 má bílý rozhodující útok. 

Ale jak se ukázalo, oba jsme celou 

věc nedopočetli dokonce. Po 22…

Vf7!! 23.Dxf7 Se8 je bílá dáma chy-

cena a slavit může černý!“

20.Sxf4 S hrozbou 21. Jf5 a nelze 

21…exf5 22. Sxc7 Dxc7 23. Vxe7 

s útokem proti černému králi.

20…Ja6 21.Jd5!? Bílý má na mysli 

například variantu 22. Jxe7 Dxe7 

23. Jf5 Dd8 24. Jh6+ a dalším 

Sf4-d6 s vyhranou pozicí, a tak 

ruskému velmistrovi nezbývá než 

na tuto možnost reagovat.

21…exd5 Nic vážnějšího nelze na-

mítnout proti 21…Sc5!? s nejasnou 

pozicí.

22.Sxd5+ Kg7 Jasně slabší je  22…

Kh8? 23.Df3 a černému hrozí smr-

tící Jg6+!. Například na 23…Se8 

následuje 24.Jf5 Sc5 25.Sh6 s vý-

hrou ukrajinského velmistra.

Ivančuk s Alexejevem rozebírají v tiskovém centru partii.



20. SRPNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 34 5

23.Kh1 Ivančuk připravuje rozho-

dující otevření linie „g“ proti černé-

mu králi. Následující reakce černé-

ho je ovšem rozhodující chybou.

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7+p+lvl-mkp'
6n+-+-zp-+&
5sn-+L+-+-%
4p+Pzp-vLPsN$
3zP-+P+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+R+QtR-+K!
xabcdefghy
23…Ve8?? Černý mohl vyzkou-

šet návrat jednoho z jezdců blí-

že k centru šachovnice 23…Jc6. 

Bílý by pak mohl zahrát 24.Jf5+ 

Kh8 25.Sh6 Vg8 26.Sxg8 Kxg8 

27.Df3 Sxf5 28.gxf5 Kh8 29.Vg1 Sf8 

30.Sf4, což by s dalším zdvojením 

bílých věží na sloupci „g“ mělo dát 

bílému i nadále do rukou iniciati-

vu. Naopak fatální následky by pro 

černého mělo 23…Sc5 24.g5 Sc6 

25.gxf6+ Vxf6 26.Vg1+ Kh8 27.Dh5 

Sxd5+ 28.cxd5 a nejen proti hrozí-

címu matu po 29.Jg6+ nemá černý 

dostatečnou obranu. Asi nejlepší 

alternativou tak bude pro černého 

tah 23…Kh8 a po 24.Df3 hrozí čer-

nému opět jezdcový skok na pole 

g6. 24…Vg8 (Lpění na materiá-

lu 24…De8 naráží na 25.Jf5 Sxf5 

26.gxf5, hrozby Sh6 a Vg1 dávají 

bílému opět velké, možná i roz-

hodující plus.) 25.Sxg8 (25.Jf5!?) 

25…Kxg8 26.Dd5+ Kg7 27.Jf5+ 

Sxf5 28.Dxf5 Jc6 29.Ve2 Dc8 

30.Dd5 s výhodou bílého díky ně-

kolika černým fi gurám v ofsajdu.

24.g5! Bílý se chopil nabídnuté 

příležitosti a se vší parádou roz-

ráží bránu útulku černého krále. 

Po tahu v partii je černý již zcela 

ztracen.

24…Kh8 Hezký mat dostane 

černý po 24…fxg5 25.Dh5 Vf8 

26.Se5+ Sf6 27.Dxg5+ Kh8 28.Jg6+ 

Kg7 29.Je7+ Kh8 30.Sxf6+ Vxf6 

31.Dxf6#.

25.Dh5 Vg8 26.Sxg8 Kxg8 27.g6 

Sc6+ 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7+p+-vl-+p'
6n+l+-zpP+&
5sn-+-+-+Q%
4p+Pzp-vL-sN$
3zP-+P+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+R+-tR-+K!
xabcdefghy

28.Ve4! Kdepak, uhýbat králem 

a zároveň ucpávat sloupec „g“ 

se rozhodně nebude! 28…Sxe4+ 

29.dxe4 hxg6 30.Dxg6+ Kh8 

31.Dh5+ 1–0

„Ten útok se dal odrazit,“ řekl pora-

žený z partie druhý den ráno na sní-

dani velmistru Gelfandovi a žurnalis-

tovi Juriji Vasiljevovi. „Říkal počítač?“ 

ptá se velmistr Gelfand a dodává: 

„Počítače nemají s tím, co se odehrá-

vá u šachovnice, nic společného.“

„Byl jsem okouzlen tím, jak krásně 

se moje idea dala vyvrátit,“ říká Va-

silij Ivančuk poté, co mu jeho sou-

peř ukázal vyvrácení zmíněné v ko-

mentářích k partii. „22…Vf7 je tak 

neskutečně elegantní,“ dodává zku-

šený Ukrajinec s tím, že si při partii 

byl vědom, že svými tahy se pohybu-

je na hranici krajního rizika. Se svým 

výkonem v turnaji ale Vasilij Michaj-

lovič i přes to, že se nachází ve vede-

ní, příliš spokojen není. „Rozhodně 

bych nezveličoval kvalitu partií, kte-

ré jsem tu vyhrál. V obou bylo hodně 

chyb. Neříkám, že nejsem rád, že se 

mi je povedlo vyhrát, ale jejich kva-

lita má daleko k tomu, aby je bylo 

možno označit za krásné.“

Turnaj bude v Jermuku pokračo-

vat až do 23. srpna.

Václav Pech

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



Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70  Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz

Kompletní řešení 
„v jednom“

Nabízíme Vám:

1.    Individuální řešení atraktivního 

financování prostřednictvím 

CAT Finance: od pronájmu přes 

financování až po leasing.

2.    Smluvní servisní služby „na 

míru“: od prohlídek přes údržbu 

až po plné servisní smlouvy.

3.    Široké možnosti zajištění a 

garantování oprav a údržby.

4.    Bonusová výbava strojů.

5.    Dodávky náhradních dílů po celé 

ČR do 48 hodin.

6.    12 hodinová pohotovostní služba.

7.    Nejlepší pokrytí území sítí 

poboček se 150 servisními 

specialisty a 70 mobilními 

servisními auty.

8.    11 půjčoven strojů The Cat 

Rental Store.

9.    Kvalifikované poradenství pro 

použití a nasazení strojů.

10.  Jedinečná nabídka servisně 

prověřených použitých strojů.

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

inzeratKSS_A4 vyska tisk.indd   1 25.10.2007   11:54:28
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Splněné normy mezinárodních 

mistrů pro Kristýnu Havlíkovou 

(2161), výborné umístění Lenky 

Ptáčníkové (2258) a excelentní vý-

kon Štěpána Žilky (2466), který 

zvítězil v turnajovém openu sys-

témem start-cíl, jsou hlavními re-

zultáty dalšího z letních šacho-

vých festivalů, který skončil minu-

lý čtvrtek v Olomouci.

Letošní ročník Olomouckého ša-

chového léta byl svými „rozměry“ 

jedním z těch nejzdařilejších, když 

šachisté mohli své síly poměřit hned 

v pěti uzavřených turnajích, jednom 

openu a třech menších turnajích 

v rapid šachu, v bleskovém šachu 

a turnaji pro seniory.

V nejvýše ceněných uzavřených 

turnajích s možností splnění vel-

mistrovské normy měli naši šachisté 

hned několik zástupců. Čtyři želízka 

v ohni jsme měli v turnaji označe-

ném písmenem A, když zde české 

barvy hájili GM Vigen Mirumjan 

(2506), IM Pavel Šimáček (2476), IM 

Jan Krejčí (2453) a FM Karel Mali-

novský (2367). České kvarteto bylo 

ve hře i v turnaji B, kde o GM normu 

bojovali IM David Kaňovský (2483), 

IM Vojtěch Plát (2406), IM Richard 

Biolek mladší (2361) a trio mladíků 

pak doplňoval zkušený velmistr Ma-

rek Vokáč (2466).

S největší vervou se do tradičního 

lovu za velmistrovskou normou pus-

til Pavel Šimáček. V úvodních šesti 

kolech nabral čtyři a půl bodu a jeho 

situace již začala vypadat růžově. 

Pak ale přišla zaváhání v soubojích 

s velmistry Mirumjanem a Ivano-

vem a vytoužená norma opět upla-

vala. Ani dalším českým kandidátům 

na nejvyšší titul se nijak výrazně ne-

dařilo, a tak se z GM balu mohl ra-

dovat pouze švédský mezinárodní 

mistr Nils Grandelius (2515). Z bojů 

ve velmistrovském turnaji přinášíme 

překvapivě vyrovnanou partii první-

ho s posledním, ve které neměl pa-

pírový favorit až do posledních tahů 

žádnou výraznou převahu.

KONSTANTIN MASLAK (2545) 
– KAREL MALINOVSKÝ (2367) 
Španělská hra [C92]

Olomouc 2009

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 

0–0 9.h3 Ve8 10.d4 Sb7 11.Jbd2 Sf8

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+lzp-+pzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+LzP-+N+P#
2PzP-sN-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
12.d5 Nebezpečná varianta propa-

govaná z českých šachistů zejmé-

na španělským znalcem, velmistrem 

Jansou. Bílý získává v centru prosto-

rovou převahu a ucpání jeho bělo-

polného španělského střelce při tom 

nehraje přílišnou roli, protože černý 

stejně nemá jiný způsob hry proti bí-

lému centru než tah c7-c6 a po vý-

měně na c6 se pro bělopolného střel-

ce otevřou opět výborné perspekti-

vy. Páku černého f7-f5 pak může bílý 

zkusit předejít manévrem Jf3-h2-g4 

a po případném Jxg4 hxg4 bude úlo-

ha černého poměrně obtížná. K va-

riantě počínající postupem d5 však 

existují i kritické hlasy a situace roz-

hodně není až tak jasná, což ostatně 

ukáže i tato partie.

12…Jb8 13.Jf1 Jbd7 14.Jg3 g6 

15.Jh2 h5 16.Jf3 Sg7 Pokračování 

16…Jc5 vyzkoušel proti současnému 

mistrovi světa neúspěšně Vasilij Ivan-

čuk na turnaji Dos Hermanas v roce 

1996. Po 17.Sc2 c6 18.b4 Jcd7 19.dxc6 

Sxc6 20.Sb3 Jb6 21.Sg5 Sd7 22.Jh4 

byla malá výhoda na straně indické-

ho velmistra. Anand, V (2725) - Ivan-

čuk, V. (2735), Dos Hermanas 1996.

17.Sg5 De7 18.Dd2 Bílý by rád zame-

zil osvobozujícímu postupu černého 

pěšce „c“ pomocí dalšího tahu Vad1. 

Jiný názor na pozici měli také v roce 

1996 šachisté v Číně. V partii Qin 

Kanying – Liss hrané v Pekingu při-

stoupil k okamžité destrukci černé-

ho dámského křídla tahy 18.Sc2 Df8 

19.a4 po 19…Jh7 20.Se3 De7 21.axb5 

axb5 22.Dd3 c6 23.dxc6 Sxc6 24.Vad1 

získal malou výhodu.

18…Df8 19.Se3 Vac8 20.Vad1 Jh7 

Po okamžitém 20…c6 21.dxc6 Vxc6 

22.Jg5 Ve7 vypadá pozice černého 

mírně nešikovně.

21.Sc2 c6 Povinný tah se černému 

nakonec podařilo prosadit, ale ani 

po provedení tohoto postupu nemá 

černý vyhráno. Bílý se zakousne 

OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO

OTĚŽE V RUKOU CIZINCŮ

Jedním z doprovodných programů byla i simultánka GM Movsesjana.
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do jeho dámského křídla a pokusí se 

z tohoto zakousnutí zhltnout nějaké 

tučnější sousto.

22.dxc6 Vxc6 23.a4 Jb6 24.Sxb6 

Vxb6 25.De3 Vc6 26.axb5 axb5 

XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7+l+-+pvln'
6-+rzp-+p+&
5+p+-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+-zP-wQNsNP#
2-zPL+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
27.Sb3 Nejlepší pole pro bílého střel-

ce, odkud nádherně kontroluje cent-

rální pole, ale také potichu a z dálky 

upozorňuje černého krále na svoji 

prozatím nenápadnou existenci. 

Přímočaré 27.Sd3 by mohlo narazit 

na 27…Vc5 28.De2 d5! 29.Sxb5 dxe4 

30.Jd2 e3 31.fxe3 Vb8 s dobrou proti-

hrou černého za obětovaného pěšce.

27…Sh6 28.Da7?! Velmistr Maslak 

se rozhoduje pro dámskou invazi 

na rozbité dámské křídlo černého. 

Jeho snahou bude obsadit sloupec 

„a“ a následně také polechtat pěš-

ce b5 z těsného sousedství pole a5. 

V neposlední řadě může bílá dáma 

také najít útočiště na poli a2, odkud 

by pak zvýraznila dominantní pozi-

ci bílého střelce. Lépe mohlo snad 

vyznít skromnější 28.De2, ale ani 

zde by neměl bílý žádnou velkou 

výhodu.

28…Vb8 28…De7 29.Da5 Jf6 30.Jh4 

Kh8 (30…Kg7? 31.Jhf5++-) 31.Dxb5 

Dc7 a černý by mohl mít za pěšce 

b5 dostatečnou kompenzaci ve hře 

na dámském křídle.

29.Va1 Dc8 30.Da2 Než na chiméru 

v podobně konzumace černého pěš-

ce b5 spoléhá ruský velmistr raději 

na útok proti černému králi, kterého 

opustilo poměrně dost jeho přiroze-

ných obránců.

30…Dc7 31.Db1 Va6 32.Vxa6 Sxa6 

33.Jh4 Kf8 Možná mohl černý hroz-

bu braní na g6 zcela ignorovat a hned 

nastoupit na dámském křídle svým 

pěšcem, jehož úloha na šachovni-

ci se již diametrálně změnila. Místo 

slabého pěšáka se zde objevuje roz-

ražeč obranných valů bílého na dám-

ském křídle. Po 33…b4! 34.Jxg6 bxc3 

35.Dc2 Sd2! 36.Va1 Vxb3! 37.Dxb3 

c2 38.Je7+ Kf8 39.Jd5 c1D+ 40.Vxc1 

Dxc1+ 41.Kh2 Sf4 je pozice na ša-

chovnici nejasná.

34.Dd3 Jf6 35.Jhf5 Jiná pokračo-

vání bílému také nic neslibují, a tak 

je skok jezdcem před bajonety čer-

ných obránců celkem pochopitel-

ným činem.

35…gxf5 36.Jxf5 Jg8 Jak by bílý 

zvyšoval svůj tlak po 36…Sg7, není 

záhadou jenom pro komentátora 

partie, ale také pro jeho silikonového 

pomocníka.

37.Df3 b4 38.Sd5 Sc4 39.Dxh5 

XABCDEFGHY
8-tr-+-mkn+(
7+-wq-+p+-'
6-+-zp-+-vl&
5+-+LzpN+Q%
4-zpl+P+-+$
3+-zP-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
39…Sg7? Pouštět bílou věž na e3 

černý skutečně nemůže! Normál-

ním pokračováním udržujícím rov-

nováhu bylo třeba braní 39…Sxd5 

40.exd5 bxc3 41.bxc3 Sd2. Černý by 

se měl bez problému ubránit.

40.Dh7! Sf6 41.Ve3! Černý najednou 

nemá proti hrozícímu Ve3-g3 žádnou 

rozumnou obranu.

41…Sxd5 42.exd5 bxc3 43.Vxc3 1–0

Václav Pech

Konečné pořadí GM-A:
1. Maslak, Konstantin RUS (2545) 6,5

2. Grandelius, Nils SWE (2515) 6,5

3. Mirumjan, Vigen CZE (2506) 6

4. Ivanov, Michail RUS (2469) 5

5. Šimáček, Pavel CZE (2476) 5

6. Arslanov, Šamil RUS (2376) 4,5

7. Dubov, Danil RUS (2421) 3,5

8. Luch, Michal POL (2415) 3

9. Krejčí, Jan CZE (2453) 3

10. Malinovský, Karel CZE (2367) 2

Konečné pořadí GM-B:
1. Arutunjan, David GEO (2526) 6

2. Zacharcov, Vjačeslav RUS (2541) 6

3. Gavrilov, Alexej RUS (2480) 5,5

4. Vokáč, Marek CZE (2466) 5,5

5. Kaňovský, David CZE (2483) 4,5

6. Plát,Vojtěch CZE (2406) 4,5

7. Semcesen, Daniel SWE (2418) 4

8. Biolek, Richard jun. CZE (2361) 4

9. Erdogdu, Mert TUR (2463) 3,5

10. Kašlinská, Alina RUS (2346) 1,5

Konečné pořadí IM-A:
1. Johansson, Jan SWE (2437) 6,5

2. Lahiri, Atanu IND (2361) 6

3. Bejtovič, Jasmin BIH (2307) 5,5

4. Vrána, Jan CZE (2236) 5,5

5. Chetverik, Maxim RUS (2354) 4,5

6. Oparin, Grigorij RUS (2350) 4

7. Tůma, Jiří CZE (2288) 3,5

8. Masse, Hugues CAN (2220) 3,5

9. Chlostová, Marlena POL (2148) 3

10. Bracker, Frank GER (2280) 3

Konečné pořadí IM-B:
1. Pacher, Milan SVK (2358) 7

2. Langrock, Hannes GER (2383) 6

3. Klíma, Lukáš CZE (2420) 6

4. Bureš, Jaroslav CZE (2259) 5

5. Gannaus, Hannes AUT (2279) 4,5

6. Antipov, Michail RUS (2191) 4

7. Kočetkovová, Julia RUS (2310) 4

8. Blažková, Petra CZE (2182) 3

9. Sonter, Matthew AUS (2158) 3

10. Poratová, Maya ISR (2221) 2,5

Konečné pořadí IM-C:
1. Ageičenko, Gennadij RUS (2375) 7

2. Tibenský, Róbert SVK (2418) 6,5

3. Kirejev, Alexej RUS (2389) 5,5

4. Bronowicki, Mateusz POL (2370) 5,5

5. Havlíková, Kristýna CZE (2161) 4

6. Bente, Bjoern GER (2252) 4

7. Šimek, Petr CZE (2301) 3,5

8. Gasik, Anna POL (2216) 3,5

9. Sluka, Radek CZE (2291) 3,5

10. Volodin, Viktor RUS (2216) 2

Konečné pořadí OPEN:
1. Žilka, Štěpán CZE (2466) 8

2. Černyšov, Konstantin RUS (2555) 7,5

3. Nguyen, Piotr POL (2368) 7

4. Strebkovs, Andrejs LAT (2371) 7

5. Ptáčníková, Lenka ISL (2258) 7

6. Kasparov, Sergej BLR (2487) 6,5

7. Rojíček, Vojtěch CZE (2405) 6,5

8. Pozin, Sergej RUS (2421) 6,5

9. Ter-Karapetjan, Alex GEO (2191) 6,5

10. Tikkanen, Hans SWE (2434) 6,5

Nils Grandelius získal jako jediný GM normu.
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Velmistr David Navara sehrál 

v uplynulém týdnu v Mohuči 

hned několik zajímavých par-

tií, které se nevešly do minulého 

dvojčísla Šachového týdeníku, 

a tak pro vás okomentoval ještě 

jednu svoji partii proti francouz-

skému specialistovi Rafaelovi Va-

ganjanovi.

DAVID NAVARA (2687) 
– RAFAEL VAGANJAN (2568)
Francouzská obrana [C06]

Mainz 2009

Komentuje: GM David Navara

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.Jgf3 Jf6 

Po 4…cxd4 může bílý volit mezi 

5.Jxd4 a přechodem do hlavní va-

rianty po 5.exd5 Dxd5 6.Sc4.

5.e5 Rovnocennou možností je 

vzetí na d5.

5…Jfd7 Zajímalo by mě, co je vlast-

ně špatného na 5…Je4!?.

6.c3 Jc6 7.Sd3 Tato pozice častě-

ji vzniká po 3…Jf6 4.e5 Jfd7 5.c3 

c5 6.Sd3 Jc6 7.Jgf3. V dané situaci 

obvykle vyvíjím jezdce na e2, ale 

i tuto podvariantu jsem nejednou 

hrál oběma barvami. Bílý jezdec 

na d2 stojí trochu zvláštně, ale 

po případné výměně (oběti) na d4 

se rozehraje.

7…Db6 8.0–0 cxd4 Když černý ne-

vezme pěšce ihned, musí počítat 

s 9.dxc5. Po vzetí na c5 by bílý udr-

žel předsunutého pěšce e5 i malou 

výhodu, po silnějším 9…Dc7 s dal-

ším dobráním na e5 by mohl zku-

sit zužitkovat náskok ve vývinu.

9.cxd4 Jxd4 10.Jxd4 Dxd4 11.Jf3 

Db6 12.Dc2 Měl jsem pocit, že 

jsem tento tah už jednou zahrál, 

ale asi to není pravda. Už ani ne-

vím, s kým a kdy jsem se ba-

vil o hlavní variantě 12.Da4 Db4 

13.Dc2 Jc5, prý tam bílý nic nemá, 

ale více o tom nevím. Po 14.Sxh7 

(Po 14.Sd2 Da4 15.b3 černý má 

na výběr mezi ústupy dámy na a3 

a na d7, zatím se mi více líbí první 

možnost.) 14…Dc4 je pozice asi 

vyrovnaná.

12…h6 13.Sd2 Tady možná bílý 

má i lepší tahy, ale mě lákala myš-

lenka Da4 s dalším Sa5 nebo Dg4. 

Nejúspěšnější je 13.Sf4, ale po Jc5 

bílí stejně chodili střelcem na e3.

13…Jc5 13…Sb4!?

14.Se3 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-wq-+p+-zp&
5+-snpzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+LvLN+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14…Db4 Tomuto tahu příliš ne-

rozumím. Přirozeně vypadá 14…

Sd7. Uvažoval jsem tady o obsazo-

vání volného sloupce i o oběti b2-

b4 s cílem dobrat věží na b7, ale 

asi to nic zvláštního nepřináší. Už 

se hrálo 15.Vac1 Vc8 16.Dd2 Dd8 

17.Sb1 s dobrou kompenzací, ale 

černý by neměl stát hůře. Jen je 

otázkou, co udělá s králem. Po ro-

šádě by mu mohla vadit například 

oběť na h6 a někdy i baterie po dia-

gonále b1–h7. Obojímu se dá za-

bránit tahem Jc5-e4, ale je třeba ho 

vhodně načasovat, protože bílému 

dává jiné možnosti jako Sxa7 nebo 

Jd4 s dalším f2-f3.

15.Se2 Sd7 16.Vfc1 Je otázkou, 

která věž sem vlastně patří. Pokud 

si dobře vzpomínám, chtěl jsem 

po Je4 mít možnost někdy zahrát 

(17.)a3 Da5 (18.b4), aniž bych se 

musel starat o pěšce a3. Postave-

ní věže na f1 by bylo výhodné při 

prosazování postupu f2-f4-f5, kte-

rý by měl ve zpomalené podobě 

s f2-f3-f4 smysl po tahu Je4. I proto 

stál za úvahu tah 16.Jd4!?.

16…Vc8 Na 16…Je4 přijde 17.a3 

Da5 a teď buďto 18.b4 s dalším 

Jd4 s dvojí hrozbou 20.Jb5 a 20.

f3, anebo prostě 18.Sd3 (Rybka) 

se vzetím na e4, bílý prý stojí lépe. 

Nejde 18…Vc8 19.Dxc8+ Sxc8 

20.Vxc8+ Kd7 21.Vac1 s hrozbou 

Sb5+ a s matovým útokem.

17.Jd4 Jezdec směřuje na b5, tomu 

v dané variantě černý musí bránit.

17…Da5 Po ústupech jezdce bych 

obětoval dámu na c8, například 

17…Je4 18.Dxc8+ Sxc8 19.Vxc8+ 

Kd7 20.Vac1. Velmistr Kaválek dále 

rozebírá mimo jiné 20…Jc5 21.Va8 

a6 22.b3! s hrozbami jako 23.a3 

Dxa3 24.Sb5+, nebo snad i 23.

Sb5+, černý má velké problémy.

18.a3 Uvažoval jsem také o 18.b4?! 

Dxb4 19.Vab1 s nebezpečnou kom-

penzací, ale b-pěšce jsem si chtěl 

nechat na vyhnání jezdce z c5.

18…Dd8 18…Je4 19.Dxc8+ Sxc8 

20.Vxc8+ by bílému dalo rozhodu-

jící útok.

19.Sb5 Hrozí 20.b4 Je4 21.Dxc8.

XABCDEFGHY
8-+rwqkvl-tr(
7zpp+l+pzp-'
6-+-+p+-zp&
5+LsnpzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3zP-+-vL-+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

MOHUČ 2009

Z ÚSPĚCHŮ DAVIDA NAVARY

GM David Navara

foto: Otto Borik
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19…Va8? Zatímco soupeř pře-

mýšlel, spočítal jsem varian-

tu 19…Sxb5 20.Jxb5 a6 21.Jd6+ 

(Nadějné je 21.Jd4!? Va8 22.b4 

s více než dostatečnou kompen-

zací. Po 21.Ja7?! Vc7 22.b4 d4 jez-

dec na a7 stojí špatně.) 21…Sxd6 

22.exd6 0–0! 23.Sxc5 b6 24.Sxb6 

(24.b4 bxc5 25.bxc5 Dd7 a čer-

ný pěšce po dalším Vc6, Vfc8 za-

blokuje.) 24…Vxc2 (24…Dxb6? 

25.Dxc8! Vxc8 26.Vxc8+ Kh7 

27.d7) 25.Sxd8 Vxc1+ 26.Vxc1 

Vxd8 27.Vc6 a5 28.b4 (28.Va6 

s pozdější výměnou pěšců a5 

za d6 je nadějné, ale k výhře má 

bílý daleko.) 28…axb4 29.axb4 

Kf8 30.b5 Ke8 31.b6 Kd7 a k vý-

hře bílému chybí jediné tempo.

20.b4 Ja6? Rybka doporuču-

je skrytou možnost 20…Sxb5 

21.Jxb5 Dd7!, ale i zde má černý 

po 22.Jxa7 (22.De2 a6) 22…Vxa7 

(22…d4!?) 23.Sxc5 problémy 

s králem. Úplně slabé by naopak 

bylo 20…Je4? 21.f3 Jg5 22.h4 Jh7 

23.Jxe6! fxe6 24.Dg6+ +-.

21.Jxe6! fxe6 22.Sxa6? Logič-

tější a silnější bylo 22.Dg6+ Ke7 

23.Sxa6, ale uvažoval jsem o mo-

tivu 24.Sb7, 25.Sxd5 a tady mi 

po 23…b6 (23…bxa6?? 24.Sc5#; 

23…Se8?? 24.Sc5+ Kd7 25.Sb5+) 

24.Sb7 vadil mezitah 24…Se8.

22…b6? Střelec byl nedotknutel-

ný pro mat ve dvou tazích. 22…

Se7 je beznadějné kvůli 23.Sxb7 

Vb8 24.Dg6+ Kf8 25.Sc6. Proto-

že nejsem Rybka, nenapadl mě 

tah 22…Db8!. Černý získá pěš-

ce, ale například po 23.Sd3 Dxe5 

24.Sg6+ Kd8 25.g3!?± s hroz-

bou Sf4 stejně bude stát dost po-

chybně.

23.Dg6+ Teď jsem spočítal, 

že 23.Sb7 Vb8 24.Sxd5 exd5 

25.Dg6+ Ke7 stejně asi nevy-

chází. 23…Ke7 Černý stojí zjev-

ně špatně, má mnoho neroze-

hraných fi gur. Přímá cesta k vý-

hře ale není vidět. Nakonec jsem 

se s tím smířil a pokračoval jsem 

v poziční hře.

24.Vc3!+- Věž míří na 7. řadu 

i na královské křídlo.

24…De8 25.Dg4 Kf7 26.Sd3 Kg8 

Po 26…g5 27.f4 by se černý král 

dostal pod prudký útok, v partii 

bude trpět pro změnu věz na h8.

27.Sg6 Dd8 28.Vac1 Rozdíl 

v působnosti fi gur si zasluhuje 

diagram.

XABCDEFGHY
8r+-wq-vlktr(
7zp-+l+-zp-'
6-zp-+p+Lzp&
5+-+pzP-+-%
4-zP-+-+Q+$
3zP-tR-vL-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

28…a5 29.b5 Nechtěl jsem roze-

hrávat černou věž. Cest k vítězství 

ale bylo více, volba je spíše věcí 

vkusu.

29…Sc5 30.Sxc5 bxc5 31.Vxc5!? 

31.Vf3 De7 32.Sf7+ mi už nesta-

čilo, po 32…Dxf7 33.Vxf7 Kxf7 

34.Vxc5+- by černý alespoň roze-

hrál věže.

31…De7 Beznadějné bylo i 31…

Dg5 32.Dxg5 hxg5 33.Vc7+-.

32.b6 Vb8 33.b7! Df8 33…Vxb7 

34.Vc8+

34.Vc7 a černý se vzdal. 

1–0

GM Rafael Vaganjan
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O týden dřív psal 

velmistr Navara 

o turnaji v ně-

mecké Mohuči: 

„Hotel se nachá-

zel u břehu Rýna, 

a když jsem vy-

šel na správnou 

stranu, mohl jsem se proběhnout 

po pěší zóně na nábřeží. Situaci 

mi ale znepříjemnil zvyk závodit 

s ostatními lidmi pohybujícími se 

podobným tempem. Protože jsem 

nechtěl nevyhlášený závod vzdát, 

běžel jsem o něco déle, než jsem 

měl původně v úmyslu. Přece jen 

také někdy jsem soutěživý. (…) 

V časových tísních jsem ze čtyř 

(povětšinou technicky) vyhraných 

pozic uhrál jeden bod! Asi ve třech 

partiích jsem zase v časové tísni půl-

ky získal, ale přesto mám dost důvo-

dů zamyslet se nad svou technikou 

realizace převahy a změnit hospo-

daření s časem. Zdálo by se, že si 

mám dávat pozor na čas, ale tato 

jinak rozumná rada má jeden malý 

logický nedostatek. Ve většině partií 

jsem totiž v závěru téměř žádný čas 

neměl, takže prakticky nebylo na co 

si dávat pozor!“

Soňa Pertlová se inspirovala proslu-

lým Denikem Ostravaka a svůj po-

slední blog pojednala ve slezském (či 

jakém vlastně?) nářečí: „Slunko peče, 

sotva vidzym na tyn dysplej noťasu 

a za mnu vyhrava v radyju novinka 

Džejn Kirschner. Mama odjechala 

kajsik do tramtaryje, tož idealny čas 

na ďalšyje spravodajstvi, no ni?“

Velmistr Robert Cvek referoval o li-

bereckém turnaji Metalimex, který 

přesvědčivě vyhrál: „Čtvrtá partie 

byla velká bitva. S plným břichem 

nezvládám začátek a stojím bílými 

o něco hůře. Napadá mě bizarní 

14.Jb1?! Překvapil jsem pouze sebe, 

ostatní si asi mysleli, že velmistr 

něco vymyslel. Vymyslel – kravinu. 

Mám málo času, jsem nervózní. Na-

štěstí se mi podařilo všechno strávit. 

Otupělost ustoupi-

la. Napadá mě za-

jímavý tah 24.f4!?. 

Věžovka, technika, 

výhra, uff. Gambri-

nus desítka a krát-

ká analýza, partie 

byla dlouhá. Je ve-

čer v Novém Boru. Sedíme s Bolkem 

a jeho přítelkyní v restauraci. Klá-

bosíme. Je krásně. Krátká analýza 

partií, usrkávání piva, bílého vína, 

dýchání svěžího vzduchu, sedíme 

venku, je nám fajn. Ráno si jdu za-

běhat. Funím. Kondice v háji. Lidi, 

co mají puštěné psi, miluji. Jeden 

(pes) – skoro větší než já - si mě jde 

očuchat. Trnu, je 

to hodný pes, pře-

svědčuje mě maji-

tel. Doufám. Uběh-

nu chabých 6 km, 

zachránit mě může 

jenom sprcha.“ 

David Dejf Kaňov-

ský píše naopak o svém nevydaře-

ném vystoupení na olomouckém 

turnaji, kde se mu s rezervou poda-

řilo splnit normu RGM (remís vel-

mistr). Zremizoval všechno, co mu 

sedělo v cestě, ale slibuje, že to bylo 

poprvé a naposled.

Pavel Matocha

BLOGY ŠACHISTŮ

ZÁKULISÍ TURNAJŮ A ZÁKOUTÍ DUŠE
pokračování ze strany 1

„Zajímavá příhoda se stala při partii posledního kola turnaje v rapid šachu. Můj sou-

peř, ázerbájdžánský velmistr Namig Gulijev, přišel k partii a okamžitě po podání ru-

kou mi jako černý spustil hodiny. Viděl jsem, že se jinde ještě nehraje, ale rozhodl 

jsem se přesto zahrát 1.d4. Celkem rychle se stalo 1…d5 2.c4 dxc4 3.Jf3 Jf6 4.e3 e6 

5.Sxc4 c5 6.0-0 a6 7.Sb3 a ještě asi další 4 tahy. Mezitím na pódiu někdo z organizáto-

rů začal do mikrofonu německy mluvit o blížícím se posledním kole. Potom za námi 

přišel rozhodčí a vysvětlil nám, že kvůli přímým přenosům musíme rozehranou partii 

zrušit a zahájit znovu. Je zajímavé, jak si téměř na cokoli dokážu bleskově utvořit dva 

názory. Na jedné straně bych velmi rád zahájil partii jinak (tahem 1.e4), na druhé 

straně jsem měl pocit, že by to bylo vracení tahů a že to odporuje duchu pravidel, pro-

to jsem obhajoval pokračování ve hře. Ani soupeř nechtěl začínat znovu od začátku. 

Nakonec se našel kompromis – partii jsme rozehráli znovu, ale měli jsme zopakovat 

odehrané tahy. Soupeř mě ale překvapil, když omylem zahrál 5…a6. Divil jsem se, co 

to znamená. Když mi ukázal, že mám zahrát 6.Sb3, udělal jsem to a po 6…c5 7.0-0 

jsme se vrátili do předchozí pozice. Ještě v zahájení mi soupeř nabídl ve vyrovnané 

pozici remízu. Odmítl jsem, ale nakonec jsem prohrál. Soupeř hrál celou partii velmi 

silně. Věděl jsem, že má nevyrovnané výkony a že při dobré formě je velmi nebez-

pečný, ale rozhodl jsem se zariskovat a tentokrát to prostě nevyšlo. Snad zase příště!“ 

(David Navara, foto Otto Borik)

Robert Cvek Soňa Pertlová David Kaňovský
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O počátku jeho existence se šachový 

badatel rozhodně nedočte z dobo-

vých curyšských novin, které se díky 

palčivosti domácích problémů a všu-

dypřítomné cenzuře zaměřovaly ze-

jména na události proběhnuvší vně 

domácích vysokých a pevných zdí je-

denáctitisícového města. Podle účet-

ních dokladů o činnosti klubu, které 

našel a nechal sešít v roce 1830 jeden 

ze členů, je patrné, že se na založení 

oddílu podílely obě hlavní síly vývo-

je tehdejší společnosti – obchodníci 

a umělci. Trio malířů Heinrich Mau-

rer a bratři Carl a Heinrich Schulthes-

sové doplněné o městského poklad-

níka Sigmunda Spöndliho, výrobce 

papíru Leonharda Zieglera a obchod-

níka s potravinami Johanna Eschera 

stojí za fenoménem, který přežil až 

do doby internetu a kosmických letů.

Počátky oddílu byly ovšem pocho-

pitelně skromné a potvrzují skuteč-

nost, že dobrý oddíl lze vybudovat 

jenom na pevných základech a po-

stupně budované tradici. V roce 1820 

se tehdy již dvacetičlenný oddíl něko-

likrát utkal se svými rivaly z další vý-

chodošvýcarské šachové bašty, neda-

leko ležícího Winterthuru, a všechny 

čtyři zdokumentované zápasy curyš-

ští vyhráli. „Jestli to bylo pouze dílem 

šachové síly, nebo dovedné archiv-

ní strategie klubového sekretáře již 

není možné říci,“ konstatuje v sou-

hrnu existence švýcarského oddílu 

ve svém článku na www.chessbase.

com Richard Forster. Rokem 1825 za-

číná pro tehdy malý a i počtem čle-

nů skromný oddíl éra velkých šacho-

vých turnajů, která trvá s drobnými 

přestávkami až do dneška.

Historicky první turnaj spatřil světlo 

světa zejména díky nejlepšímu klu-

bovému hráči Heinrichu Meisterovi. 

„Meisterovi se podařilo soustředit ša-

chové nadšence z celé země do Ba-

denu, lázní ležících nedaleko od Cu-

rychu,“ konstatuje autor seriálu člán-

ků o oddílové historii a zároveň želí 

toho, že se o výsledcích turnaje 

a potažmo o výkonu curyšských ša-

chistů dochovala pouze jediná krát-

ká zmínka. Z prvního turnaje se však 

tradici ještě vytvořit nepodařilo. Do-

mácím hráčům tedy nezbylo, než se 

pokoušet porovnávat síly v zápasech, 

z nichž jeden, proti šachistům z Le-

segesellschaft, byl hrán korespon-

denčně. Pro curyšské nedopadl vů-

bec dobře, svým soupeřům podleh-

li v obou hraných partiích.

Max Pestalozzi

Další série skutečných turnajů hra-

ných převážně lokálními celky pro-

běhla až v desetiletí počínajícím ro-

kem 1868. „Pravidla tehdy hraných 

turnajů byla velice neformální,“ vy-

práví Richard Forster. „Účastníci si 

sami mohli vybrat, s kým změří svo-

je síly, a mohli se svým protivníkem 

sehrát tolik partií, kolik jenom chtěli. 

Na konci dne pak byly sečteny výhry 

a prohry pro každý ze zúčastněných 

klubů.“ Nedostatkem tohoto systé-

mu však bylo to, že utkání končila 

drtivými porážkami domácích klu-

bů. „Slabší hráči z hostujícího klubu 

zpravidla nemarnili čas cestováním 

za ‚jistou porážkou‘, a tak na straně 

hostů hrály pouze ‚hvězdy‘, kdežto 

za domácí usedli k šachovnici všich-

ni, kdo měli ruce a nohy a chuť po-

měřit své, byť jen skromné síly,“ zdů-

vodňuje pravidelný úkaz té doby švý-

carský šachový historik.

Systém takto hraných turnajů pocho-

pitelně příliš nevyhovoval, a tudíž 

bylo nutno přistoupit ke zpřehledně-

ní výsledků šachových turnajů a zá-

pasů, v jejichž důsledku vznikl i dnes 

známý švýcarský systém mající pre-

miéru na klubem pořádaném turna-

ji v Curychu v roce 1889.

To však již spadá do období „vlády“ 

prvního z významných oddílových 

předsedů, známého pedagoga Maxe 

Pestalozziho, kterému se podařilo 

vytáhnout klub ze skoro jisté záhuby 

a dovést ho zpět k prosperitě a ve-

doucímu postavení v rámci své země. 

Po roce 1880 byl curyšský klub blíz-

ko „vyhynutí“. Počet jeho členů klesl 

na patnáct a šachový život v Cury-

chu si sáhl na svoje dno. Na členské 

schůzi v roce 1887 se přeživší skalní 

rozhodli svěřit osud svého oddílu 

do rukou mládí a do svého čela zvo-

lili mladého zapáleného šachistu 

Maxe Pestalozziho, což se ukázalo 

jako jedna z nejprozíravějších vo-

leb v historii klubu. Již za tři měsíce 

vzrostl počet jeho členů o více než 

sto procent a velice brzy pak dosáhl 

na historicky nejvyšší úroveň.

V nejbližším létě dokázal uspořádat 

dva malé turnaje, kterých se účast-

nilo šestadvacet hráčů převážně 

z domácího Curychu a v zimě pak 

proběhl první ročník pravidelného 

zimního turnaje. O rok později při-

jíždí německý mistr Emil Schallopp, 

aby sehrál proti třinácti členům klu-

bu simultánku, a v létě 1889 pak při-

chází průlomový turnaj s premiérou 

švýcarského systému, o němž již byla 

řeč. „Curyšská šachová společnost 

byla vedoucí silou nově vzniklé Švý-

carské šachové federace a i zde hrál 

Max Pestalozzi prominentní roli jako 

její sekretář a později i president,“ 

píše Richard Forster a k osobě Pesta-

lozziho dodává: „Jeho klub pak v le-

tech 1895, 1903 a 1909 hostil domácí 

šampionáty, kterých se účastnilo čím 

dále tím více hráčů, pro které byl ur-

čen neustále se zvyšující cenový fond 

CURYCH

NEJSTARŠÍ ŠACHOVÝ KLUB NA SVĚTĚ
pokračování ze strany 1
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a i doba, po kterou turnaj probíhal, se 

začala prodlužovat.“

K dalším aktivitám curyšských ša-

chistů pod vedením Maxe Pestalozzi-

ho patřilo v roce 1893 otevření pra-

videlné šachové rubriky v novinách 

Neue Zürcher Zeitung. V roce 1898 

přijíždí do Curychu poprvé mistr 

světa Emanuel Lasker a hraje simul-

tánku, kde vítězí v jednadvaceti par-

tiích a nachází jediného přemožitele 

Dr. Eugena Meyera. Za deset let klub 

přešel od téměř jisté záhuby k pra-

videlnému pořádání velkých letních 

i zimních turnajů, šachové hlídce 

v novinách a návštěvám mistra světa. 

Poměrně solidní vysvědčení pro mla-

dého a zapáleného funkcionáře, není 

liž pravda?!

Každá éra ale jednou končí a po Pes-

talozzim, který opustil Curych v roce 

1901, aby přijal místo ve správě že-

leznic v Bernu, nastoupil do čela 

klubu reverend Eduard Thomann. 

Tomu bylo souzeno vést klub v dal-

ších jednadvaceti letech přes počína-

jící zlatý věk šachu až po královské 

hře nehostinná léta první světové vál-

ky. I na jeho předsednictví však mo-

hou v Curychu vzpomínat s hrdos-

tí. V roce stoletého výročí se Curych 

mohl pyšnit nejširší členskou základ-

nou ve Švýcarsku. V jeho řadách hrá-

lo sto tři hráčů, zatímco v bernském 

šachovém klubu jen šedesát sedm, 

v Davosu jednašedesát stejně jako 

v Ženevě a v Baselu pak pouze rovná 

šedesátka. „Z počátku měl klub velké 

plány na uspořádání mezinárodního 

turnaje, ale díky odporu dalších švý-

carských klubů a potížemi se zajiště-

ním dostatečného cenového fondu 

museli organizátoři ze svého cíle sle-

vit,“ říká ve svém článku Richard For-

ster. „I tak se na turnajích majících 

punc národních akcí čas od času ob-

jevili zahraniční věhlasní mistři jako 

například Theodor von Scheve a Jac-

ques Mieses. V jednom z těchto tur-

najů bylo dokonce dosaženo poměr-

ně řídkého jevu, když se jeho vítězi 

staly dvě dvojice bratří. Hans a Paul 

Johnerovi a bratři Hennebergerové 

hrající toho času za Bern byli v his-

torii švýcarského šachu velmi důleži-

tými personami po celá desetiletí, ať 

už jako hráči, skladatelé šachových 

úloh, teoretici nebo spisovatelé. Poz-

ději se jak oba Johnerové, tak i Wal-

ter Hennenberger stali členy šachové-

ho klubu v Curychu.“

Neustal ani život na poli šachové pro-

pagace. Mistr světa Emanuel Lasker 

se do Curychu opětovně vrátil k se-

hrání dvou simultánek. V roce 1916 

ve své produkci na dvaceti pěti ša-

chovnicích zvítězil v osmnácti due-

lech, ale odešel třikrát poražen. Jeho 

přemožiteli byli již zmíněný Wal-

ter Henneberger, Walter Preiswerk 

a Hermann Bühler. 

HERMANN BÜHLER – EMANUEL LASKER
Hra dvou jezdců v obraně [C59]

Curych 1916

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 d5 

5.exd5 Ja5 6.Sb5+ c6 7.dxc6 bxc6 

8.Se2 h6 9.Jf3 e4 10.Je5 Sd6 11.d4 

Dc7 12.Sd2 Sxe5 13.dxe5 Dxe5 

14.Sc3 Dc7 15.Jd2 Lépe vypadá 

15.Dd2! Jb7 16.Sxf6 gxf6 17.Jc3 f5 

18.0–0–0 s výhodou na straně bílého.

15…Sf5 16.Jc4 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-wq-+pzp-'
6-+p+-sn-zp&
5sn-+-+l+-%
4-+N+p+-+$
3+-vL-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
16…Jb7 Ústup jezdce z kraje ša-

chovnice na nepříliš výrazné pole b7 

nemusí být nejlepším řešením. Pro-

niknutí bílých lehkých fi gur do čer-

né pozice a následná ztráta rošády 

by měly být pro černého špatné. 

16…Jxc4 17.Sxf6 gxf6 18.Sxc4 Vd8 

19.Dh5 Sg6 20.De2 vypadá pro čer-

ného celkem stravitelně.

17.Se5 De7 18.Jd6+ Jxd6 19.Sxd6 

De6 20.c4 Vd8 20…e3!? 21.fxe3 

Sg4 22.c5 Dxe3 23.Dd3 Dxe2+ 

24.Dxe2+ Sxe2 25.Kxe2 je pro bí-

lého pochopitelně lepší, ale černý 

může v klidu hrát a doufat ve smír-

né uzavření sporu.

21.c5± Jd5 22.Da4 Dd7 Příliš šan-

cí na záchranu nedávalo ani oběto-

vání kvality po 22…Vxd6 23.cxd6 

Dxd6, protože černí pěšci dámské-

ho křídla jsou příliš slabí, než aby 

mohl jejich vůdce uvažovat o reál-

né kompenzaci.

23.0–0 

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7zp-+q+pzp-'
6-+pvL-+-zp&
5+-zPn+l+-%
4Q+-+p+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
23…Se6? Poslední nepřesnost, kte-

rá mistru světa partii defi nitiv-

ně prohrává. Správné bylo 23…f6 

24.Vad1 Kf7 s lepší, ale ještě ne vy-

hranou pozicí bílého.

24.Dxe4+- Jf6 25.De5 h5 26.f4 

1–0

O tři roky později v roce 1919 Lasker 

zvítězil ve dvaadvaceti partiích z pěta-

dvaceti. Úspěšnou dobu reverenda 

Thomanna pak ukončil rok 1921 a si-

multánky předních světových hráčů 

Alexandra Aljechina, Richarda Réti-

ho, Rudolfa Spielmanna a Richarda 

Teichmanna.

Růst šachového hnutí v Curychu ale 

přece jenom přibrzdila válka, a tak 

na další významné akce si museli cu-

ryšští milovníci královské hry počkat 

až do roku 1925, kdy se v Curychu 

vzpomínalo stoleté výročí prvního 

Fritz Gygli
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velkého turnaje pořádaného oddí-

lem v nedalekém Badenu. Zároveň 

se v místním Dolder Grand Hotelu 

konala první výroční konference teh-

dy čerstvě vzniklé Světové šachové 

organizace (FIDE). „Turnaj pořádaný 

k těmto výročím byl již dvacátým de-

vátým domácím šampionátem a jeho 

hlavní hvězdou byl v Berlíně žijící 

mistr Paul Johner, který nedávno 

předtím v berlínském turnaji před-

stihl hvězdy typu Akiby Rubinsteina, 

Richarda Teichmanna či Jacquese 

Miesese. Jeho návrat domů, na který 

domácí příznivci šachu čekali 16 let, 

předčil všechna očekávání. Johner 

získal v jedenácti partiích deset bodů 

a vyhrál turnaj s náskokem plných tří 

bodů před druhým v pořadí Fritzem 

Gyglim.

„S takovou převahou předtím nikdo 

domácí přebor nevyhrál,“ říká článek 

uveřejněný k výročí klubu na www.

chessbase.com. Po Johnerově drti-

vém vítězství, ke kterému mu do-

pomohla i určitá dávka šachového 

štěstí, se okamžitě rozvířily debaty 

o jeho zařazení do reprezentačního 

družstva pro FIDE nově organizova-

né šachové olympiády. Díky jeho po-

loprofesionálnímu statusu a dalším 

fi nančním kompenzacím však otáz-

ka Johnerovy olympijské budouc-

nosti později vyhasla.

Kongres FIDE, jakožto velká me-

zinárodní akce, otevřel pro curyš-

ský klub další etapu jeho existence. 

Hlavním cílem jeho funkcionářů se 

stalo uskutečnění velkého meziná-

rodního turnaje s účastí předních 

světových šachistů. Trnem v oku 

jim bylo to, že organizátoři švýcar-

ského přeboru v roce 1932 hraného 

v konkurenčním Bernu pozvali hned 

tři kandidáty na titul mistra světa: 

Salo Flohra, Maxe Euweho a Jefi -

ma Bogoljubova (který v roce 1928 

zastával v Curychu na týden pozici 

oddílového trenéra), ale také samot-

ného světového šampiona Alexandra 

Aljechina. Pokud nechtěl Curych 

přijít o pozici domácí šachové jed-

ničky, pak prostě musel udělat něco 

podobného a ještě lepšího! „Bylo 

velice těžké si jen představit, jak by 

toho mohli šachoví nadšenci v Cury-

chu dosáhnout, zejména v době, kdy 

světem zmítala hospodářská krize, 

která s sebou přinesla citelný dopad 

na případné sponzorské peníze.“ Cu-

ryšským šachistům se ale podařilo 

něco zdánlivě nemožného. Kromě 

čtyř již jmenovaných, Flohra, Bogol-

jubova, Euweho a Aljechina zavítal 

do míst svých univerzitních studií 

další ze světových TOP-hráčů – Aa-

ron Nimcovič – a na poslední chvíli 

se do turnaje dostal po odřeknutí ně-

kolika pozvaných hráčů také exmistr 

světa Emanuel Lasker, který předtím 

na devět let opustil svět šedesáti čtyř 

polí. Většího triumfu ani organizátoři 

z Curychu dosáhnout nemohli. 

Švýcarským a potažmo curyšským 

mistrům se na turnaji příliš nedařilo 

a nebyli schopni plně držet krok se 

svými věhlasnými soupeři, ale přesto 

se jim podařilo v průběhu bojů získat 

několik cenných skalpů. 

AARON NIMCOVIČ 
– WALTER HENNEBERGER 
Nimcovičova indická obrana [E22]

Curych 1934

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Db3 

Sxc3+ 5.bxc3 d6 6.f3 0–0 7.Sg5 

De7 8.e4 e5 9.Vd1 c5 10.d5 Jbd7 

11.g4 Ve8 12.Sd3 Jf8 13.Je2 h6 

14.Sc1 J6h7 15.h4 Df6 16.Jg1 Jg6 

17.h5 Jf4 18.Sxf4 Dxf4 19.Se2 Jg5 

20.Vd3 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-zp-+-zp&
5+-zpPzp-snP%
4-+P+PwqP+$
3+QzPR+P+-#
2P+-+L+-+"
1+-+-mK-sNR!
xabcdefghy
20…f5!!–+ 21.gxf5 Sxf5 22.Db1 

22.exf5 e4 23.fxe4 (23.Vd2 exf3 

24.Kd1 f2 25.Jh3 Jxh3 26.Vxh3 

Vxe2–+) 23…Dxe4 24.Vhh3 Jxh3 

25.Vxh3 Dg2–+

22…Ve7? 22…Sd7–+

23.Kd1? Nyní by už braní 23.exf5! 

vedlo po 23…e4 24.fxe4 Dxe4 

25.Vh2 jen k nejasné hře. 23…Sd7 

24.Kc2 b5 25.De1 bxc4 26.Vd2 

Sa4+ Ještě lepší a pro velkého hy-

permodernistu bezbolestnější by 

bylo 26…De3.

27.Kb2 Vb8+ 28.Ka3 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-tr-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5+-zpPzp-snP%
4l+p+Pwq-+$
3mK-zP-+P+-#
2P+-tRL+-+"
1+-+-wQ-sNR!
xabcdefghy
28…Veb7 29.Kxa4 Df7 30.Sxc4 

Dd7+ 31.Ka3 Dc7 32.Sb3 Da5+ 

33.Kb2 c4 34.Dd1 Da4 35.Vf2 Turnaj kandidátu 1953



XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zpr+-+-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+Pzp-snP%
4q+p+P+-+$
3+LzP-+P+-#
2PmK-+-tR-+"
1+-+Q+-sNR!
xabcdefghy
35…Vxb3+! 36.Ka1 Da5 K matu 

v nejpozději sedmi tazích vede 

36…Vb2.

37.Vc2 Vxc3 38.Vhh2 Vcb3 39.Dc1 

c3 40.Vhg2 Vb1+ 0–1

Turnaj byl pravděpodobně nej-

prestižnějším turnajem ve světě 

v období let 1930-34 a byla o něm 

napsána nádherná turnajová kni-

ha s partiovými poznámkami sa-

motného Alexandra Aljechina, kte-

rá obsahuje také humorné zprávy 

z každodenního průběhu turnaje 

napsané novinářem a účastníkem 

turnaje Fritzem Gyglim.

Po druhé světové válce začal v Cu-

rychu šachový život navazovat 

na slavnou éru velkého turnaje 

z roku 1934 jen velice skromně. Je-

dinou velkou událostí byla v roce 

1946 návštěva Jefi ma Bogoljubova, 

který zde jako přípravu na národní 

přebor sehrál malý přípravný tur-

naj s pěti dalšími soupeři. „Bogol-

jubov vyhrál, ale nebylo to nijak 

bezbolestné, když podlehl švýcar-

skému přeborníkovi z roku 1927 

a dvojnásobnému vicepresidento-

vi klubu Dr. Adolfu Staehelinovi,“ 

říká se v článku Richarda Forstera.

To však už do čela klubu přichá-

zí další, s Pestalozzim a Thoman-

nem více než srovnatelná osob-

nost, jedna z klíčových postav švý-

carského šachu vůbec, pan Alois 

Nagler. Ten byl do té doby znám 

především jako sloupkař a sklada-

tel šachových úloh. „Kromě toho 

měl ovšem Nagler také fantastický 

organizátorský talent, skvělé vzta-

hy s jednotlivými hráči na celém 

světě a jeho mimořádná láska k ša-

chu udělaly z Curychu rychle cen-

trum světového šachu, kde kro-

mě velkých mezinárodních turna-

jů proběhly také četné simultán-

ky předních světových šachistů 

v čele s první poválečnou zahra-

niční simultánkou tehdejšího mi-

stra světa Michaila Botvinnika,“ 

bilancuje Richard Foster ohrom-

nou vlnu zájmu o šachy a šacho-

vé dění, které zachvátily švýcarské 

město díky aktivitám Aloise Nagle-

ra, jehož dobu v čele klubu oslavu-

jí jeho členové jakou zlatý věk ša-

chu v Curychu.

Rok 1953 byl pravděpodobně zla-

tým hřebem v dějinách curyšské-

ho šachu, když jejich město hosti-

lo jeden z nejpamátnějších turna-

jů světové šachové historie – Tur-

naj kandidátů mistrovství světa, 

o kterém napsal skvělou knihu je-

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



den z jeho účastníků, sovětský vel-

mistr David Bronštejn. 

Kromě Botvinnika se v klubem po-

řádaných turnajích objevili dal-

ší budoucí i stávající mistři světa 

v čele s Michailem Talem. Tal se 

tehdy, na turnaji hraném ke sto pa-

desátému výročí založení klubu, 

díky své hře stal miláčkem místní-

ho publika. V patnácti kolech zís-

kal jedenáct a půl bodu a zvítězil 

s půlbodovým náskokem před Sve-

tozarem Gligoričem a o bod před 

dalším z budoucích mistrů světa 

Robertem Fischerem a dvojicí ko-

runních princů světového šachu, 

Paulem Keresem a Bentem Lar-

senem.

MICHAIL TAL – DIETER KELLER
Curych 1959

Poloslovanská obrana dámského 

gambitu [D44]

1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.d4 

c6 5.Sg5 dxc4 6.e4 b5 7.a4 Db6 

8.Sxf6 gxf6 9.Se2 a6 10.0–0 Sb7 

11.d5 cxd5 12.exd5 b4 13.a5 Dc7 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7+lwq-+p+p'
6p+-+pzp-+&
5zP-+P+-+-%
4-zpp+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
14.dxe6!? Bílý neztrácí čas a jeho 

hlavním cílem je udržet černého 

krále v centru šachovnice, kde mu 

budou moci jeho lépe vyvinuté fi -

gury co nejvíce ublížit.

14…bxc3 15.Jd4 Vg8 16.Da4+ Kd8 

17.g3 Sd5 18.Vfd1 Kc8 19.bxc3 

Sc5 20.e7 Jc6 21.Sg4+ Za oběto-

vanou fi guru se bílému skutečně 

podařilo získat reálné protišance 

v útoku na černého monarchu.

21…Kb7 Pochopitelně nelze drzé-

ho střelce sebrat 21…Vxg4?? pro 

jednoduché 22.e8D+ +-. 22.Jb5!? 

De5 Bílého jezdce pochopitelně 

není nijak jednoduché zlikvidovat. 

Po jeho braní 22…axb5 by následo-

valo 23.Dxb5+ Sb6 24.Vxd5 Vxa5 

25.Vxa5 Jxa5 26.Vd7+- s vyhranou 

pozicí.

23.Ve1 

XABCDEFGHY
8r+-+-+r+(
7+k+-zPp+p'
6p+n+-zp-+&
5zPNvllwq-+-%
4Q+p+-+L+$
3+-zP-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
23…Se4? Zřejmě pochybení ve slo-

žité pozici a časové tísni. Chladný 

počítačový mozek kroutí hlavou 

a ptá se: „A co jako bude bílý hrát 

po Dg5?“ Ale to nemá s reálným 

průběhem partie hrané před více 

než padesáti lety nic společného.

24.Vab1 Vxg4 25.Vxe4! Dxe4 

26.Jd6+ Kc7 27.Jxe4 Vxe4 28.Dd1 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-mk-zPp+p'
6p+n+-zp-+&
5zP-vl-+-+-%
4-+p+r+-+$
3+-zP-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+R+Q+-mK-!
xabcdefghy
28…Ve5?? Rozhodující pochybení. 

Talův soupeř, zjevně nevybaven 

chladnou myslí a skvělým propoč-

tem hodnotícím několik milionů 

pozic za sekundu, nedokázal ře-

šit problémy předkládané mu sou-

peřem po celou dobu partie. Dob-

ré bylo 28…Jxe7 vedoucí k nejasné 

pozici.

29.Vb7+!+- Kxb7 30.Dd7+ Kb8 

31.e8D+ Vxe8 32.Dxe8+ Kb7 

33.Dd7+ Kb8 34.Dxc6 

1–0

Dalším světovým šampionem, 

který navštívil Curych, byl Tigran 

Petrosjan. Tomu se zde ale v roce 

1961 nepodařilo zvítězit a musel 

první příčku přenechat blízkému 

příteli Aloise Naglera Paulu Kere-

sovi. Ten pak na olympiádě v Lu-

ganu v roce 1968 vedl jako trenér 

domácí švýcarské družstvo a stal 

se také čestným členem curyšské-

ho šachového klubu.

Emanuel Lasker, Alexandr Alje-

chin, Max Euwe, Michail Botvin-

nik, Michail Tal, Tigran Petrosjan 

a Bobby Fischer jsou jména mistrů 

světa, kteří se účastnili turnajů 

pořádaných nejstarším světovým 

klubem současnosti. Po dvě stě let 

svého trvání pozvali oddíloví funk-

cionáři na svém turnaji další z ko-

runovaných hlav světového šachu. 

V oslavném turnaji hraném tem-

pem rapid šachu proti sobě used-

nou další světoví šampioni: Boris 

Spasskij, Anatolij Karpov, Garry 

Kasparov, Viši Anand, Veselin To-

palov, Vladimir Kramnik. Turnaj, 

kterému budou předcházet simul-

tánky jednotlivých světových šam-

pionů, proběhne v budově curyš-

ského nádraží 23. srpna.

Václav Pech

1. výroční schůze FIDE roku 1925



20. SRPNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 3418

KALENDÁRIUM
14. – 22. 8. 2009
Staré Město. Open Staré Město. 

Švýcarský systém na 10 kol, tempo 

2 hod./ 40 tahů + 1 hod. dokonce.

František Vrána

fera@hitech.cz

www.fera.hitech.cz

16. – 24. 8. 2009
Jeseník. O putovní pohár lázeň-

ského města Jeseník. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 1,5 hod./ 

/30 tahů + 1 hod. do konce.

Bedřich Výšek

b.vysek@centrum.cz

15. – 22. 8. 2009
Znojmo. Znojemská rotunda. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

2 hod. na partii + 30 s./ tah.

Josef Lahodný

tel.: 724 633 302

jlahodny@gmail.com

www.znojemskakralovna.cz

20. 8. 1909

Olga Rubcovová  
Před sto lety se 

narodila v pořadí 

čtvrtá mistryně 

světa v šachu Olga 

Rubcovová. Kro-

mě zisku titulu 

světové šampion-

ky v praktickém 

šachu (1956-58) se Rubcovová sta-

la také mistryní světa v korespon-

denčním šachu (1972).

21. – 30. 8. 2009
Lhotka u Mělníka. Letní šachový tá-

bor mládeže pro šachisty od šesti 

do šestadvaceti let. Trenéři a lektoři 

IM Michal Konopka a IM Josef Přibyl.

Růžena Přibylová

tel.: 777 071 192

www.sach.cz

22. – 29. 8. 2009
Brezová pod Bradlom (Slovensko). 

Open Brezová. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 1,5 hod./ 40 tahů 

+ 0,5 hod. do konce s bonusem 

30 s. tah. 

Tomáš Perička

tel.: +421 908 370 268

skosuske@gmail.com 

openbrezova.danadaipa.com

22. – 29. 8. 2009
Říčany. Pohár města Říčany. Švý-

carský systém 9 kol, tempo hry 

1,5 hod. + 30 s./ tah.

Radoslav Doležal

tel.: 732 629 416

radolezal@gmail.com

www.openricany.cz

23. – 30. 8. 2009

Fair Trade Chess Festival 2008, IM turnaj

Brno. Fair Trade Chess Festival. 

Švýcarský systém 9 kol, tempo 

90 min./ partie + 30 s./ tah.

Dosi Točev

tel.: 547 216 637

dtocev@d-net.cz

24. – 30. 8. 2009
Rychnov nad Kněžnou. Meziná-

rodní rychnovský šachový festi-

val pro seniory nad padesát let.

Rychnov nad Kněžnou

tel.: 777 124 775

panda.daniel@tiscali.cz

www.panda-rk.cz

27. – 30. 8. 2009
Ústí nad Labem. Open Ústí nad La-

bem. Švýcarský systém na 7 kol, 

tempo 1,5 hod./ partie + 30 s./ tah.

Pavel Chrz

tel.: 602 139 998

open@chessul.org 

4. – 13. 9. 2009
Prievidza (Slovensko). Banícky 

kahanec 2009. Uzavřený turnaj 

IX. – X. kategorie na 9 kol.

Martin Huba

tel.: +421 465 430 599

matin.huba@ibsslovakia.sk 

www.sachprievidza.sk

5. 9. 1929
Osmdesáté narozeniny oslaví brněn-

ská šachistka a fi nalistka ženského 

přeboru ČSR Emili Kočičková.

5. 9. 2009 
Bezměrov. Memoriál Tomáše Baš-

tince. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo 20 min./ partie.

Vladimír Opluštil

oplustil.v@seznam.cz

sokolpostoupky.sweb.cz

5. – 6. 9. 2009 
Havlíčkův Brod. MČR juniorek 

a juniorů jednotlivců a družstev 

v rapid šachu pro všechny zájemce 

narození v roce 1989 a mladší.

Václav Paulík

vaclav.paulik@tiscali.cz

mcr09jun.kssv.cz

7. – 17. 9. 2009 

Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Uzavřené GM, IM a FM turnaje.

Laszlo Nagy

tel.: +36-30-2301914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu
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