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MOROZEVIČ ODMÍTÁ HRÁT 
S TOPALOVEM

Alex. Morozevič

Alexander Moroze-

vič, hráč číslo devět 

ratingové listiny 

FIDE zrušil svoji 

účast na Světovém 

poháru, jehož vítěz 

se utká s Veselinem 

Topalovem o právo 

vyzvat mistra světa. „Před několika 

měsíci FIDE opět změnila systém 

hry o titul mistra světa a dala Topalo-

vovi právo hrát přímo fi nálový zápas 

turnaje kandidátů. Navíc by se ten 

zápas měl hrát v Sofi i,“ odůvodňuje 

své rozhodnutí velmistr Morozevič 

a pokračuje: „Pro mě jako šachistu 

je podstata těchto změn zcela nejas-

ná. Na první pohled to celé vypadá 

absurdně a ani se mně nechce do 

toho nějak vniknout. S ohledem na 

mé vztahy s Topalovem by se případ-

ný zápas v Sofi i stejně neuskutečnil 

a prostě nemohu hrát turnaj bez 

motivace k tomu, abych v něm obsa-

dil první místo.“

V MOSKVĚ ZAVRAŽDĚN 
IM NIKOLAJEV
Ruský mezinárodní mistr Sergej 

Nikolajev byl o minulém víkendu 

v Moskvě brutálně zavražděn gan-

gem rasistických mladíků. Skupi-

na asi devíti teenagerů ve věku od 

čtrnácti do šestnácti let jej napad-

la noži a baseballovými pálkami 

pravděpodobně kvůli jeho asijské-

mu původu po skončení fotbalové-

ho zápasu. 

I když bylo na ulici hodně lidí, 

nikdo se neodvážil přijít napade-

ným na  pomoc. Při útoku byl také 

vážně zraněn Nikolajevův kama-

rád Tádžik Galijan Guljašov. 

Podle informací velmistra Alexe 

Baburina Nikolajev před časem 

šachu zanechal a stal se úspěšným 

podnikatelem, který ve své fi rmě 

zaměstnával pouze šachisty. Svoji 

lásku k šachu si uchoval do svých 

posledních dní a pravidelně nav-

štěvoval šachové události pořáda-

né v Moskvě.
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Padesáté narozeniny oslavil 30. října 2007 

šachový velmistr, několikanásobný repre-

zentant Československa a posléze Slovenska 

Lubomír Ftáčnik. K jeho výročí se Šachovému 

týdeníku sešlo hned několik gratulantů, kteří 

by chtěli Lubomíra pozdravit. Sérií tří článků 

pro vás připravili mezinárodní velmistři Ján 

Plachetka, Igor Štohl a mistr FIDE a vydavatel 

časopisu Šach-Info Břetislav Modr, se kterým 

Lubomír Ftáčnik doluhá léta spolupracuje.

Pokračování na straně 11

CNN, HBO A MSNBC
KASPAROV V TALKSHOW

Garry Kasparov

Exmistr světa 

v šachu a mož-

ná i nejlepší 

hráč celé šacho-

vé historie Gar-

ry Kasparov se 

objevil  na půdě 

prestižních ame-

rických médií.  Vystoupil v hojně 

sledovaných talk show na stani-

cích CNN, HBO a MSNBC.

Hlavním tématem debat ovšem 

tentokrát nebyly šachové úspě-

chy ruského šampiona, ale spíše 

jeho politické názory na součas-

ného ruského prezidenta Vladi-

mira Putina a jeho  politiku. 

V Kasparovově prvním vystou-

pení v show Stephana Colberta 

sice nejprve došlo na šachové 

téma, když jeho moderátor po 

úvodníku „Mým hostem je člo-

věk, který přechytračil počítač, 

dokáže ale přechytračit něko-

ho, kdo vlastní počítač?“ zmínil 

Kasparovovu nově vydanou kni-

hu o tom, jak šachy kopírují jed-

notlivé životní situace, a vyzval 

exmistra světa k měření sil na 

šachovnici.  Garry Kimovič ale 

okamžitě reagoval slovy: „Vy 

jste tu knihu nečetl, právě jste 

totiž porušil jedno ze základ-

ních pravidel. Nikdy nezačínejte 

bitvu, kterou nemůžete vyhrát!“ 

po kterých následoval urych-

lená nabídka smíru ze strany 

amerického komentátora.

Pokračování na straně 2

GM LUBOMÍR FTÁČNÍK - PADESÁTILETÝ

ORNITOLOGŮ JE VÍC NEŽ PTÁKŮ

GM Lubomír Ftáčnik
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Po otázce, zda je schopen při šachové 

partii počítat šedesát tahů dopředu, 

převedl Kasparov debatu na jiné 

téma: „Šedesát tahů dopředu? To 

nejde. Šachy totiž mají na rozdíl od 

ruské politiky pravidla.“

Ve zbylých talk show však již bylo 

seriózní politiky více než hravých 

slovních hříček na šachová témata. 

V rozhovoru na stanici HBO argu-

mentoval její komentátor Bill Maher 

ruskými předvolebními průzku-

my popularity současné politické 

špičky, ale dostalo se břitké odpo-

vědi. Kasparov mu skočil do řeči 

a okamžitě reagoval: „A jak to víte? 

Opravdu spoléháte na průzkumy 

veřejného mínění z policejního stá-

tu? Myslím, že při stejné míře ovlá-

dání médií a mocenských složek by 

tady měli stejnou míru popularity 

i Bush a Cheney.“ V dalším pak 

exmistr světa kritizoval Putinovy 

podezřelé kontakty s Íránem a hovo-

řil o tom, že ruské vedení hraje se 

světem úplně jinou hru: „Nemáte 

také ten pocit, že zatímco oni hrají 

šachy, my hrajeme jen dámu?“

Jako omyl charakterizoval Kasparov 

i další otázku ohledně voleb v Rus-

ku „Víte, my  Rusku nebojujeme za 

vítězství ve volbách, bojujeme za to, 

abychom vůbec měli nějaké volby!“ 

Ale kritická slova nešetřil ruský pre-

zidentský kandidát ani na účet nej-

vyšších politických kruhů USA, když 

se pustil do kritiky jejich současné 

zahraniční politiky. „Pro mnoho Sově-

tů bývala Amerika baštou demokracie 

a paprskem naděje. Jenže Amerika 

svou důvěryhodnost neustále ztrá-

cí, protože na rozdíl od 70. a 80. let 

používá nyní dvojí metr, co se demo-

kracie týče. Když Rusové sledují ame-

rickou invazi do Iráku a tamní vytvá-

ření demokracie a ve stejný okamžik 

zavírání očí nad hrubým porušová-

ním lidských práv nejen v Rusku, ale 

i v postsovětských republikách, vytvá-

ří to o Americe špatný dojem. Image 

dnešní Ameriky je samozřejmě mno-

hem horší než před 20 lety,“  uvedl 

Kasparov, a potvrdil tak svoji pověst 

nekompromisního člověka a velice 

ostrého řečníka.

Václav Pech

DVORECKÝ ZÁPASU NĚVĚŘÍ

Mark Dvorecký

Věhlasný šachový 

trenér Mark Dvorec-

ký, který v uplynu-

lém roce navštívil 

i Českou republiku, 

od nadcházejícího 

zápasu o titul mistra 

světa mezi Viši 

Anandem a Vladimirem Kramnikem 

neočekává vůbec nic. Sdělil to v roz-

hovoru pro šachový server 

www.e3e5.com a své tvrzení podepřel 

dvěma důvody. „Právo na odvetný 

zápas bylo jako nespravedlivé zruše-

no již v roce 1963 po zápasu Botvinnik 

s Petrosjanem a nikdy se nemělo do 

současného šachu vrátit,“ říká Mark 

Izraelovič, který považuje za nespra-

vedlivé i to, že mistr světa nemusí 

obhajovat svůj titul mezi ostatními 

nejsilnějšími hráči planety v uzavře-

ném turnaji, ale může si vyčkat až na 

jejího vítěze. Což se snad kromě profe-

sionálního boxu nikde ve světě sportu 

nepraktikuje. „Navíc si dovedu před-

stavit, že se ten zápas vůbec hrát nebu-

de,“ Rozebírá Dvorecký druhý důvod 

svých nulových očekávání. „V posled-

ních letech FIDE neustále mění pravi-

dla týkající se zápasů o světový titul 

a již několik plánovaných zápasů bylo 

zrušeno. Proč by měl být právě tento 

zápas výjimkou.“ To, že se zápas ne-

uskuteční i v případě, že již oba hráči 

podepsali kontrakty, nepovažuje tre-

nérská hvězda za vyloučené. „I kdyby 

byly kontrakty již podepsány, jen 

těžko v nich bude napsáno, že musí 

Anand svému soupeři ponechat výho-

du domácího prostředí a hrát v Rusku 

zápas, který budou organizovat lidé 

mající blízký pracovní nebo lidský 

vztah ke Kramnikovi. Naopak, Anand 

má právo, stejně jako měl kdysi Pono-

marjov, předestřít svoje podmínky 

a následně trvat na jejich splnění. 

A jeho podmínky pak budou jenom 

těžko přijaty. Kramnikův tým je totiž 

v tomto ohledu zvyklý diktovat.“

CNN, HBO A MSNBC
KASPAROV V TALKSHOW
Pokračování ze strany 1

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY
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Světová dvojka, Ukrajinec Vasi-

lij Ivančuk (2787), pokračuje ve 

svém letošním spanilém tažení 

napříč šachovým světem. V jeho 

rozletu jej  dokázal jenom zjem-

na přibrzdit maďarský hráč číslo 

jedna Péter Lékó (2755), který 

Ivančukovi v Mukačevu podlehl 

v zápase hraném na dvanáct rapi-

dových partií až v závěrečném 

tie-breaku. Z prvních osmi partií 

nedokázal domácího borce pora-

zit ani v jediné hře, ve dvou par-

tiích podlehl a šest her se skončilo 

smírným výsledkem. Maďarský 

šachista si však všechno vyna-

hradil třetí den, kdy Ivančukův 

náskok dvěma výhrami bílými 

fi gurami dotáhl. V následném 

play-off jej ale bílá barva zradila.

Zápas organizovaný Josephem 

Reshem, známým především 

pořádáním zápasu Vladimira 

Kramnika s počítačovým pro-

gramem „DEEP FRITZ“,  se hrál 

v ukrajinském Mukačevu ve 

dnech 26.- 28.října 2007, když 

v každém hracím dnu zasedli sou-

peři za šachovnici čtyřikrát. Par-

tie byly hrány s netradiční časo-

vou kontrolou, při níž měl každý 

z hráčů na celou partii 10 minut 

s přídavkem deseti sekund za 

každý provedený tah.

 

VASILIJ  IVANČUK (2787)—
—PÉTER LÉKÓ (2755) 
Sicilská obrana [B31]

Mukačevo 2007

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6 4.Sxc6 

dxc6 5.d3 Sg7 6.Jbd2!? Jf6 7.a4 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-zp-+-+-%
4P+-+P+-+$
3+-+P+N+-#
2-zPPsN-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
7…Jd7N Novinka v sedmém tahu par-

tie mezi dvěma špičkovými velmistry 

není zase jen tak často k vidění. 

8.h3 0–0 9.a5 e5 10.Jc4 De7 

11.0–0 Vd8 12.Sd2 Jf8 

XABCDEFGHY
8r+ltr-snk+(
7zpp+-wqpvlp'
6-+p+-+p+&
5zP-zp-zp-+-%
4-+N+P+-+$
3+-+P+N+P#
2-zPPvL-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

13.Vb1! Počátek plánu, který dá 

bílému iniciativu na dámském 

křídle. Ivančuk chce pomocí nástu-

pu svého „b“ pěšce otevřít dámské 

křídlo a využít sloupce „b“ k pro-

niknutí těžkých fi gur do soupeřovi 

pozice. 

13…f6 14.b4 Se6 15.Je3 b6 Vel-

mistr Goluběv navrhuje ve svých 

poznámkách k partii pokračování 

15…Sf7!? 16.bxc5 Je6 17.Sb4 Vab8 

s tím, ze by se černý mohl zbavit 

svého dvojpěšce. 

16.axb6 axb6 17.bxc5 bxc5 Pocho-

pitelně nelze brát dámou 17…

Dxc5?? pro 18.Sb4 Db5 19.Sxf8 

s rychlým koncem partie.

XABCDEFGHY
8r+-tr-snk+(
7+-+-wq-vlp'
6-+p+lzpp+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+PsNN+P#
2-+PvL-zPP+"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy
18.Vb6!? Dd7 Do úvahy přichází 

i o krůček delší přesun černé dámy 

18…Dc7 19.Db1 Va7. Z drobné 

nevýhody černého pravděpodobně 

nedostane ani 18…c4!? pro 19.Jxc4 

Sxc4 20.dxc4 Dc5 (20…Va4!?) 

21.Se3 Dxc4 22.Jd2 

19.Db1 Sf7 S myšlenkou zapoje-

ní pokojně odpočívajícího jezd-

ce f8 do hry. Černý může i tady 

krýt sedmou řadu pomocí tahu 

19…Va7, ale i zde by bílý zřej-

mě udržel výhodu  20.Db2 Sf7 

21.Va1! s výměnou obranné věze 

a následným proniknutím do 

bílé pozice 21…Vxa1+ (21…Vda8 

22.Vxa7 Vxa7 23.Vb8±) 22.Dxa1 

Je6 23.Da6 s malou výhodou. 

20.Vb7 Dc8 21.Jg4 Je6 Na růžích 

ustláno, nevím kdo tenhle příměr 

vymyslel, ale zkusili jste se někdy 

vyspat v růžích(!?), by neměl 

ZÁPAS VASILIJ IVANČUK vs PETER LÉKO

RAPID VÍKEND V MUKAČEVU

Vasilij Ivančuk vs Peter Léko
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černý ani po 21…Vb8 22.Vxb8 

Dxb8 23.Jh6+ Sxh6 24.Sxh6 Dxb1 

(24…Dd6 25.Jd2±) 25.Vxb1 c4 

26.d4 exd4 27.Jxd4± 

22.Sh6 Vd7 [22…Jd4?! 23.Jxd4 

cxd4 (23…exd4 24.Db6) 24.f4!±] 

23.Vb6!? Vda7 

XABCDEFGHY
8r+q+-+k+(
7tr-+-+lvlp'
6-tRp+nzppvL&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+P+N+$
3+-+P+N+P#
2-+P+-zPP+"
1+Q+-+RmK-!
xabcdefghy
24.Db2 Velmistr Goluběv uvá-

dí jako možná přesnější pokra-

čování tah 24.Dc1 s hrozbou 

Sxg7 a Dh6+. Černý by pak 

musel odpovědět 24…Sh8, pro-

tože se mu nehodí ani 24…Dc7?! 

25.Sxg7! když nefunguje mezi-

tah 25…Jf4 pro 26.De3 Kxg7 

(26…Dxb6? 27.Sxf6 Kf8 28.Sxe5 

Je6 29.Dh6++-) 27.Dxc5; Dobré 

není ani 24…Va1?! 25.Dxa1 Vxa1 

26.Vxa1 s dobrou hrou bílého. 

24…Va2 Šanci na zisk fi gury po  

24…f5!? si Lékó pravděpodobně 

s klidem nechal ujít. Iniciativa 

bílého po 25.Sxg7 fxg4 26.Jxe5 

Jxg7!? 27.Jxg4 spojena se dvěma 

pěšci za fi guru by měla být dosta-

tečnou náhradou. Možná bych 

ale ve svém okolí našel šachisty, 

kteří by hlasitě vykřikovali něco  

o tom, že iniciativa vždycky 

pomine, ale fi gura je věčná… 

25.Dc3 V2a3 Stejná reakce bílé-

ho přejde i na nakopnutí druhou 

věží 25…V8a3 26.Dd2 jen může 

být černá osmá řada mnohem 

citlivější. 

26.Dd2! Sh8 hrozilo Sxg7 

a Dh6+ 

27.Vfb1 V3a6 28.Se3 Sg7 29.Jh6+ 

Sxh6 30.Sxh6 Vxb6 31.Vxb6 

Dc7 Proč vlastně nezavřít bílého 

střelce  31…g5!? například 32.Dc3 

Dc7 33.Vb1 Da7 34.h4 gxh4 

35.Jxh4 Jd4! 

32.Vb1 De7 33.Dc3 g5 34.Vb6 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-wql+p'
6-tRp+nzp-vL&
5+-zp-zp-zp-%
4-+-+P+-+$
3+-wQP+N+P#
2-+P+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
34…Jd8? Pravděpodobně je ústup 

aktivního černého jezdce za slávy 

do zápolí chybný. Pěšec c6 se dal 

pokrýt i jinak. Dobré může být 

třeba 34…Dd6 a na straně bílého 

je jenom malá výhoda, kterou by 

bylo, i přes Ivančukovu skvělou 

techniku jen těžké realizovat. 

35.h4! g4 36.Jh2! A tady je 

vidět, proč byl 34. tah černého 

špatný. Po vyhnání bílého jezdce 

z f3 by mohl následovat parádní 

skok Jd4 a černá pozice by byla 

v pořádku. 

36…Se6 37.Se3 c4 38.dxc4 Kf7 

Umělá inteligence na mě pokři-

kuje: Proboha proč ne 38…Va3 

a když se bílý přikryje 39.Vb3 

zahraji přece  39…Va4 a stojím 

mnohem lépe než pak stál černý 

v partii?

39.Jf1 Teď už by bílému celá věc 

tak nevadila. Po 

39…Va3 40.Vb3 Va4 Má totiž 

k dispozici 

41.Jd2 A stojí s pěšcem více mož-

ná i přivyhraně. 

41…Jb7 42.Vb6 Dd7 [42…Ja5 

43.c5!]

43.c5 Kg6 44.Kh2 Jd8 45.Dd3 

S pěšcem navíc a aktivními fi gu-

rami nabízí ukrajinský velmis-

tr výměnu dam, která se dá jen 

obtížně odmítnout. Černý spo-

léhá na vtipnou taktickou obra-

nu, ale jako kdybych slyšel, jak 

si Ivančuk po vousy pobrukuje: 

„Klid pánové, všechno vidím!“ 

45…Dxd3 46.cxd3 Va3 47.d4 

XABCDEFGHY
8-+-sn-+-+(
7+-+-+-+p'
6-tRp+lzpk+&
5+-zP-zp-+-%
4-+-zPP+pzP$
3tr-+-vL-+-#
2-+-sN-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47…g3+! To je Lékova poslední 

šance. Bílý nemůže drzého pěšce 

nijak rozumně sebrat, ale i tak nalé-

zá jedinou a dostačující obranu. 

48.Kg1! exd4 Na 48…Sc4 je téměř 

vynuceno 49.fxg3!? Vxe3 50.Jxc4 

Vxe4 51.Jd6 Vxd4 52.Vb8 Je6 

53.Vg8+ Kh5 54.Je8! f5 55.Jf6+ Kh6 

56.g4 fxg4 57.Jxg4+ Kh5 58.Jf6+ 

Kh6 59.g4 Jg7 60.g5+ Kg6 61.Je8 

Kf7 62.Vxg7+ Kxe8 63.Vxh7 s dob-

rými šancemi bílého na výhru „GM 

Goluběv“. 

49.Sxd4 Vd3 50.Se3 Sd7 S ideou 

Jd8-e6 Zkusit se asi dalo i 50…

Va3!? 

51.Vb8 gxf2+ Snad bylo lepší 

dokončit původní myšlenku a se 

svým vraníkem skutečně vyskočit 

do centra dění 51…Je6  

52.Kxf2 Je6 53.Jc4! 

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+l+-+p'
6-+p+nzpk+&
5+-zP-+-+-%
4-+N+P+-zP$
3+-+rvL-+-#
2-+-+-mKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
53…Vc3? Hrubka na závěr jenom 

urychluje asi již nevyhnutelné. 

54.Jb6!+- Vc2+ 55.Kf3 1–0

Václav Pech

Výsledky jednotlivých partií:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Vasilij Ivančuk (2787) 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 6.0

Peter Lékó (2755) 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 6.0
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O víkendu bylo na Krétě zahájeno 

mistrovství Evropy družstev, na kte-

rém nás bude pod vedením trenéra 

a kapitána IM Michala Konopky 

reprezentovat celek ve složení GM 

David Navara (2656), GM Viktor 

Láznička (2610), GM Zbyněk Hrá-

ček (2598), GM Vlastimil Babula 

(2596) a GM Tomáš Polák (2540). 

Kapitán Michal Konopka nám před 

odletem poskytl rozhovor.

S jakým cílem odjíždíte na mis-

trovství Evropy?

Letošní mistrovství Evropy družs-

tev je velmi kvalitně obsazeno. 

I když máme vysoký průměr prv-

ních čtyř šachovnic (právě podle 

tohoto průměru jsou mužstva nasa-

zována) — 2615,  jsme nasazeni až 

jako č.13. Musíme respektovat tuto 

sílu, být skromní, a třeba z toho 

něco zajímavého vzejde. Určitě 

chceme skončit do 16. místa.

Můžeš nám popsat složení týmu 

a stručně okomentovat případné 

změny oproti předešlým repre-

zentačním akcím?

 Budeme hrát v sestavě Navara, 

Láznička, Hráček, Babula, Polák. 

Vidíte další posun Viktora oproti 

olympiádě v Turínu. Dlouho jsem 

přemýšlel, koho postavit na dru-

hou šachovnici. Přece jen je Zbyněk 

velezkušený hráč, který má něco 

za sebou a jedná se o poměrně cit-

livou otázku. Nakonec to vyřešil on 

sám a dal přednost dravému mládí. 

Na páté místo bylo více kandidátů. 

Je tady Honza Votava, Robert Cvek 

a další. Nakonec dostal přednost 

letošní přeborník republiky Tomáš 

Polák, který má v tomto roce velkou 

formu a kromě zaváhání na velmis-

trovském turnaji v Brně se mu daři-

lo. Vždycky věřím té sestavě, která 

odlétá, že je ta nejlepší. A je tomu 

tak i letos.

Koho považuješ za hlavního favo-

rita šampionátu?

Favorit je vždy dán nasazením 

– takže samozřejmě Rusové 

(2730!), kteří prahnou po odči-

nění série neúspěchů posledních 

let. Jenom připomínám ztrá-

tu dominantního postavení na 

olympiádě v Calvii 2004 (1.Ukra-

jina) a výbuchy na ME v Gote-

borgu 2005 (skončili až za námi) 

a na loňské olympiádě. Dále samo 

sebou Ukrajina (2703) a čtvr-

tí nasazení olympijští vítězové, 

Arménie (2690). Ale pozor, třeba 

se konečně ukážou Ázerbájdžán-

ci (3. nasazení, smrtící dvojka 

Radjabov+Mamedjarov). Oni byli 

v posledních letech vždy vysoko 

nasazeni, ale končili průměrně. 

Mladé mužstvo zraje a tahle puš-

ka určitě někdy vystřelí. Překva-

pivá je sestava 5. nasazených Bul-

harů, protože Topalov nehrál za 

Bulharsko ani na ME družstev na 

domácí půdě v Plovdivu 2003. 

Určitě překvapí ale i některé další 

družstvo.

Proč zůstal tentokrát mimo hru 

velmistr Štoček?

Jirka Štoček určitě nezůstal mimo 

hru, ba naopak, velmi jsem o něj 

stál. Považuji ho za vynikající-

ho a tvůrčího šachistu. Jirka měl 

v průběhu roku o účast zájem, 

nakonec ale v létě odřekl. Jak 

se vyjádřil, má trochu problémy 

s motivací v těchto soutěžích a stá-

le ho pronásleduje představa, že by 

nebyl pro mužstvo až tak platný. 

Můžeme jen doufat, že se na ně-

které z příštích akcí v sestavě zno-

vu objeví.

Jaký je Tvůj názor na složení žen-

ské reprezentace. Mohou mladé 

a ambiciózní hráčky přinést do 

týmu oživení?

Samozřejmě mohou přinést ožive-

ní! Jak mi sdělil reprezentač-

ní kapitán ženského týmu Ríša 

Biolek, na první šachovnici má 

hrát Eva Kulovaná, na druhé Katka 

Němcová. Pro obě to bude skvělá 

škola, obě mají chuť do tréninku 

a rychle se zlepšují. A až se vrátí 

do mužstva Jana Jacková, která si 

chtěla letos odpočinout, může být 

naše ženská reprezentace nebez-

pečná každému soupeři.

Vím, že sleduješ průběžně celou 

řadu našich šachistů. Můžeš jme-

novat některé další tváře, které 

by do budoucna mohly vstoupit 

i do mužského celku?

Když se dívám na výsledky 

z posledních týdnů, musím smek-

nout před Petrem Hábou. Tomu 

to pořád hraje! Zářil na 1. šachov-

nici při Evropském poháru klu-

bů v Turecku a úspěšně zvládnul 

dva následující ligové víkendy 

v Rakousku a Německu. Jistě ješ-

tě neřekl poslední slovo. Dalším 

adeptem je stále se lepšící Honza 

Bernášek. Hraje zajímavé a bojov-

né šachy, má splněny dvě velmist-

rovské normy a titul je na spadnutí. 

Kromě toho tu máme již zmíněné 

hráče Votavu a Cveka. Honza Vota-

va hraje už několik sezon velmi sta-

bilně. A je tu celá řada dalších jmen, 

záležet bude na každém z nich.  

Václav Pech

ROZHOVOR S KAPITÁNEM REPREZENTACE IM MICHALEM KONOPKOU

HVĚZDNÁ ČESKÁ SESTAVA

reprezentační kapitán IM Michal Konopka
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Dvojice OSC Baden-Baden 

a Werder Brémy vstoupila nejlé-

pe do nového ročníku německé 

Bundesligy. Oba týmy vyhrály 

své zápasy, a usadily se tak na 

čele tabulky hned za vedou-

cím Wattenscheidem, který 

má ovšem o jeden předehraný 

zápas se Solingenem více. OSC 

Baden-Baden, kde již tradič-

ně hraje slovenský přeborník 

a vedoucí hráč našeho extraligo-

vého šampióna z Pardubic, vel-

mistr Sergej Movsesjan (2667) 

porazil nejprve  Zehlendorf 

a poté i Kreuzberg. Sám velmistr 

Movsesjan pro Šachový týdeník 

okomentoval uplynulý víkend 

takto: „Družstvo OSC Baden-

Baden zahajovalo letošní Bun-

desligovou sezonu v Berlíně. 

Zehlendorf ani Kreuz-berg sice 

nepatří k favoritům soutěže, 

měli jsme však z průběhu toho-

to víkendu velké obavy. Hlavním 

důvodem byla absence větší-

ho počtu našich hráčů - kolize 

s finálovým víkendem španělské 

ligy a MS v šachu naslepo v Bil-

bau nadělalo vedení týmu dost 

vrásek. Nakonec se podařilo 

s vypětím všech sil (například 

já jsem cestoval v sobotu brzy 

ráno z Chorvatska, kde jsem 

hrál ligu, a ve 14.00 hodin odpo-

ledne už se muselo nastoupit 

na partii…) zajistit dostatečně 

kvalitní sestavu. SK Zehlendorf 

je jedním z outsiderů soutěže 

a tak vysoké vítězství Baden-

Badenu nelze brát jako příliš 

velké překvapení. I když se moje 

partie vyvíjela poměrně dost 

bizardním způsobem (přehoze-

ním tahů v zahájení jsem mohl 

už v 9. tahu přijít o pěšce), mla-

dý soupeř nakonec boj  s vlastní 

nervozitou a nedostatkem času 

nezvládl a partii prohrál. Nao-

pak Schlosser přehlédl v jedno-

duché pozici mezišach a musel 

se vzdát. Ve většině zbývajících 

partií se už žádné drama neko-

nalo. V nedělním zápase se oče-

kával poněkud vyrovnanější boj. 

Ovšem Kreuzberg nás příjemně 

překvapil nenasazením své jed-

ničky Aronjana, který v sobot-

ním zápase nechyběl. Sám 

Levon to s úsměvem vysvětloval 

příliš brzkým začátkem zápasu 

(v neděli se hraje v 10.00). Sice 

se nám trochu nabourala přípra-

va, ale na výsledek zápasu to 

velký vliv nemělo. Já jsem měl 

opět „trochu“ netradiční partii, 

když se mi podařilo v uzavřené 

variantě sicilky udělat velkou 

rošádu…“   

SERGEJ MOVSESJAN (2667)—
—RAJ TISCHBIEREK (2487) 
Sicilská obrana [B23]

Bundesliga 2007

Komentuje GM Sergej Movsesjan

1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.Jge2 e5 4.g3 

g6 5.d3 Sg7 6.Se3 Jc6 7.Sg2 Jge7 

8.Dd2 Jd4 9.h3 0–0 10.g4 Se6 

11.f4 f5 12.gxf5 gxf5 13.0–0–0 

Da5 14.a3 Jg6 15.fxe5 Jxe2+ 

16.Dxe2 f4 17.Sd2 Sxe5 18.h4 Kh8 

19.Vdf1 Da6 20.h5 Je7 21.Vh4 b5 

22.Vhxf4 Sxf4 23.Sxf4 b4 24.Jb1 

Jg8 25.axb4 cxb4 26.Se3 h6 

27.Sd4+ Kh7 28.Vg1 Vf7 29.Sf3 

Je7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-+-snr+k'
6q+-zpl+-zp&
5+-+-+-+P%
4-zp-vLP+-+$
3+-+P+L+-#
2-zPP+Q+-+"
1+NmK-+-tR-!
xabcdefghy

30.Vg6 O několik tahů dříve bílý 

obětoval věž za černopolného 

střelce soupeře a nyní nastává čas 

druhé bílé věže!  

30…Jxg6 31.hxg6+ Kxg6 32.Sh5+ 

Kh7 33.Sxf7 Sxf7 34.Dg4  34. Dg4 

Vg8 (34… Sg6 35. Dd7+) 35. Qf5+ 

Bg6 36. Qd7+ 1-0

1–0 

I v týmu Werder Brémy máme svoje 

zastoupení. Již tradičně se v sestavě 

objevují dva naši reprezentanti a vel-

mistři Zbyněk Hráček (2598) a Vlas-

timil Babula (2596). Na výhrách 

svého týmu v úvodních dvou kolech 

nad družstvy z Eppingenu a Tegern-

see se tentokrát podílel jenom druhý 

jmenovaný velmistr Babula, který 

obě partie zremízoval.

Dvě remízy proti exmistru světa 

FIDE Rustam Kasimdžanovovi a svě-

tové dvojce Vasilijovi Ivančukovi si 

připsal na první šachovnici týmu 

TSV Bindlach velmistr David Nava-

ra. Davidovi se v loňském ročníku 

Bundesligy příliš nedařilo, a tak 

jsou pro něho tyto výsledky určitě 

povzbuzením. O partii s hvězdným 

Ukrajincem, který v posledním roce 

zažívá fantasticky úspěšnou sezonu 

se s námi David, ještě před jeho odle-

tem na mistrovství Evropy, podělil. 

BUNDESLIGA

NAVARA UDRŽEL IVANČUKA

GM Sergej Movsesjan
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VASILIJ IVANČUK (2787)—
—DAVID NAVARA (2656) 
Španělská hra [C88]

Bundesliga 2007

Komentuje GM David Navara

Velmistr Ivančuk hrál v sobotu ve 

španělské lize, takže jsem očeká-

val, že budu hrát spíše s velmist-

rem Gelfandem nebo s velmistrem 

Fedorčukem. Na velmistra Ivanču-

ka jsem se o týden dříve naštěstí 

také připravoval. 

1.e4 Toto bylo příjemné překvapení. 

1…e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.h3 

Sb7 9.d3 d6 10.a3 Dd7 11.Jc3 Vfe8 

Jak jsem večer po partii zjistil, GM 

Ivančuk tuto pozici už hrál i černý-

mi. Ještě později jsem se dozvěděl, 

že den před touto partií se v partii 

Širov - Ivančuk hrané v semifi nále 

španělské ligy stalo 11…Vae8.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+lzpqvlpzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zPLsNP+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
12.Sa2 Střelec je tady někdy méně 

zranitelný. Například po 12…Jd4 

13.Jxd4 exd4 14.Je2 c5. Postup 12.a4 

b4 (nebo 12…Jd4) stejně mnoho 

bílému neslibuje, přesto ale tento tah 

příliš nechápu. 12.Jd5 Jxd5 13.exd5 

Jd4. Bílými bych asi zkusil 12.Jg5 

Jd8 13.f4, ale po 13…exf4 14.Sxf4 h6 

15.Jf3 Je6 by černý neměl mít problé-

my. Jen bych ještě rád dodal, že fakt, 

že bych něco zahrál před napsáním 

článku do časopisu, neznamená, že 

by tomu tak bylo i poté. Za úvahu stá-

lo 12.Sg5 h6. Dobré asi je i 12…Jd8 

13.d4 exd4 14.Jxd4 Je6 (14…h6 15.Sf4 

c5!? (15…Je6 16.Jxe6 fxe6 17.e5 Dc6 

18.Sxe6+ Kh8 19.Df3 Dxf3 20.gxf3 

dxe5 21.Sxe5 Sxf3 22.Sxc7s malou 

výhodou) Něco takového uváděl pan 

Pech v komentářích k bleskové par-

tii J. Polgar – Navara hrané naslepo 

v březnu 2007, kde jsem zvolil 17…

dxe5?.) 16.Jf5 c4 17.Sa2 Sxe4 nemusí 

být špatný nápad, přestože to navrhu-

je Fritz.) 15.Jxe6 fxe6 a na 16.e5 černý 

může odpovědět Dc6.) 13.Sh4 Jh7!?. 

12…Jd8 Převod jezdce na e6 je v této 

variantě standardním plánem. Pří-

liš dobré nebylo 12…Sf8 13.Sg5 Jh5 

14.Jd5 s hrozbou odskoku Jf3. Na tahu 

12…h6 se mi nelíbilo oslabení pole f5, 

uvažoval jsem o 13.Jh4 Jd4 14.Je2. 

Teď ale mám poměrně silný pocit, ze 

černý může dobrat na e4 14…Jxe4 

13.Sg5 Je6 Po 13…h6 14.Sh4 g5 

15.Sg3 hrozí d4 a 15…c5 16.Jh2 

Je6 17.Jg4 s malou výhodou bílého 

povede k oslabení pole d5. 

14.Sh4 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+lzpqvlpzpp'
6p+-zpnsn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-vL$
3zP-sNP+N+P#
2LzPP+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
14…c5 Tento tah se mi nelíbil, ale 

chtěl jsem něco podniknout proti d3-

d4. Na 14…h6 přijde právě 15.d4. Po 

14…Sd8 by sice černý byl dobře při-

praven na postup d3-d4, ale ten stře-

lec by se stejně bez tahu c-pěšce roze-

hrát nedal. 15.b4 (15.d4 exd4 16.Jxd4 

Jxd4 17.Dxd4 c5) ; 14…Jf4 15.d4 Jg6 

16.dxe5 dxe5 a) 16…Jxh4? 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+lzpqvlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+p+-zP-+-%
4-+-+P+-sn$
3zP-sN-+N+P#
2LzPP+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

17.Sxf7+! Kxf7 18.e6+! Kxe6 (18…

Dxe6 19.Jg5+) 19.Jg5+ Ke5 a bílý asi 

nějak vyhraje. Toto jsem ještě viděl, 

našel jsem g3 a Dd2 a rozhodl jsem 

se zahrát něco jiného. Naštěstí jsem 

to nepočítal. Útok bílého je vážně 

nebezpečný, ale černý někdy může 

Šachový 
magazín
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dobrat na e4, jindy zahraje d6-d5 

a uteče králem na d6 nebo na f7. Po 

partii jsem po dlouhém přemýšlení 

našel krásnou a velmi přesvědčivou 

cestu k výhře. 20.f4+! Kxf4 21.Jf7!! 

(Přesvědčivé je i 21.Dd2+ Ke5 22.Vf1 

(Láznička) nebo několik Fritzových 

návrhů.) Černý král se nemůže vrátit 

a zahyne po 21…Sxe4 22.Vxe4+ (22.

Vf1+ Ke3 23.Vf2 také stačí.) 22…Jxe4 

23.Df1+ Ke3 24.Dd3+ Kf4 25.Vf1+ .; 

b) 16…Jxe5 17.Jd4s malou výhodou; 

Tady má bílý několik zajímavých 

pokračování. Mně se z pohledu čer-

ného nelíbilo 17.De2 Jxh4 18.Jxe5, 

ale stroj říká, že po Dd4 stojí čer-

ný skvěle. 17.Dxd7 (17.Sxf6 Dxd1 

18.Vaxd1 Sxf6 19.Vd7 Ve7 20.Ved1 asi 

nic nedává, ale ruku do ohně bych za 

to nedal.) 17…Jxd7 18.Sxe7 Vxe7 (po 

18…Jxe7? 19.Vad1 černý něco ztratí: 

19…Vad8 (19…Ved8 20.Jg5) 20.Vxd7 

Vxd7 21.Jxe5) 19.Jd5 Sxd5 20.Sxd5 

Vb8 a bílý asi nestojí lépe. 

15.Sxf6! Sxf6 16.Sd5! Výměna bělo-

polného střelce asi je správným kro-

kem, Sf6 do boje o pole d5 zasáh-

nout nemůže. Lákavé bylo i 16.Jd5 

Sd8 17.b4 , slabina na d5 černému 

přeci jen může způsobit potíže, 17…

Jc7 nejde kvůli 18.Jb6. Po 17…Vc8 

18.Dd2 Sxd5 19.Sxd5 Jf4 20.Sa2 Sb6 

by pozice měla být zhruba vyrovna-

ná, jezdec na f4 bílému dost vadí.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+l+q+pzpp'
6p+-zpnvl-+&
5+pzpLzp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNP+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
 16…Sd8 Asi správně jsem zavrhl 16…

Jf4 17.Sxb7 Dxb7 kvůli 18.g3! Jxh3+ 

19.Kg2 Jg5 20.Jd5 Sd8 (20…Jxf3 

21.Jxf6+ gxf6 22.Dxf3 s dalším úto-

kem na pěšce h7 by černý král nemu-

sel přežít.) 21.Jxg5 Sxg5 22.Dh5 . Bílý 

získá prudký útok, dále přijde f2-f4 

nebo Vh1. Černými bych asi zku-

sil něco na způsob 22…f6 23.f4 Sh6 

24.Jxf6+ gxf6 25.Dxh6 Dg7, možná 

ještě s vložkou 23…exf4 24.gxf4, ale 

bílý zde díky lepší pěšcové struktu-

ře má nevelkou převahu. Pozornost 

si rozhodně zasloužilo pokračování 

16…g6 , po Sg7 bílý někdy musí počí-

tat s postupem f7-f5. Ale nejsem si 

jistý, zda bude černý potom mít na 

královském křídle něco konkrétního. 

17.Sxb7 Dxb7 18.Jd5 Jc7 Nepří-

jemného jezdce je třeba se zbavit co 

nejdříve, jinak by bílý buďto zahájil 

nějakou akci na dámském křídle po 

a3-a4, nebo spíše zamezil postupu 

d6-d5 po b3,c4 a potom se pokusil 

na d5 převést jezdce. To jsou mé 

spekulace, partii jsme nerozebírali. 

19.Jxc7 Po 19.c4 Jxd5 bílý jezdce 

na d5 stejně nedostane, takže by 

černý neměl mít problémy. 

19…Sxc7 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+qvl-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+pzp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-+P+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
20.Jd2?! Při partii jsem se velmi 

obával oběti dvou pěšců 20.c4! bxc4 

(Jinak by si bílý pokryl b-pěšce a začal 

převádět jezdce na d5.) 21.dxc4 Dxb2 

22.Vb1 a) Černému by nemělo vadit 

22.Dd5 Vab8, ale Fritzovy návr-

hy jako; b) 22.Da4 Db7 (22…Veb8 

23.Vab1 Dxb1 24.Vxb1 Vxb1+ 25.Kh2 

a bílý asi stojí lépe díky souhře svých 

fi gur.) 23.Vab1; c) nebo 22.Dd3 Db7 

23.Vab1 Dc6 24.Jh2 s hrozbou Jg4, 

Je3 mohou také být docela nepříjem-

né. 22…Dxa3 23.Vb7. Bílý má výbor-

nou kompenzaci, pěšec f7 je slabý 

a střelec nehraje. (Silné může být 

také 23.Dd5 , hrozí Jg5 s dalším vze-

tím na f7 a v případě 23…Va7 24.Va1 

Dc3 25.Vec1 Db3 26.Vcb1 Dc3 27.Dc6 

může bílý hrát na výhru.) Mé oba-

vy dobře ilustruje varianta 23…Da5 

a) 23…Ve7!? 24.Dd5 (hrozí Vxc7) 

24…Vf8 25.Veb1 Da4 26.Va7 bílému 

také dává přinejmenším dostatečnou 

kompenzaci.; b) 23…Sa5? 24.Dd5 

Vf8 je pro černého špatné nejen po 

25.Vxf7, ale i v případě 25.Jg5 Sxe1 

26.Vxf7 Kh8 27.Vxf8+ Vxf8 28.Jf7+ 

Kg8 29.Jh6+ Kh8 30.Dg8+ ; 24.Dd5 

Vab8 (Fritz 9 správně preferuje 

24…Veb8 25.Veb1 Vxb7 26.Vxb7 Vf8 

a věří černému. Bílý ale nemusí ni-

kam spěchat, stačí zahrát 27.g3 h6 

28.Kg2 , černý svou pozici nemůže ni-

jak vylepšit a snadno se může dostat 

do problémů.) 25.Veb1 (25.Dc6! Fritz 

9) 25…Vxb7 26.Vxb7 Vb8? 27.Dc6! 

Vxb7 28.De8# . 

20…Sa5 Bál jsem se, že bych po 

20…d5 21.exd5 (21.Df3 d4) 21…

Dxd5 22.Df3 Dxf3 23.Jxf3 f6 24.a4 

Kf7 25.Va2 s dalším Vfa1 nebo axb5 

a Vfa1 prohrál koncovku. Mé oba-

vy byly nadměrné, ale co chcete od 

člověka, který loni prohrál sedm 

z prvních deseti partií? 

21.Ve3  Po 21.c3 d5 bude pěšec d3 po 

výměně na d5 také slabý a 22.Df3 d4 

GM David Navara při partii s GM Vasilijem Ivančukem
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23.Jb3 Sb6 24.cxd4 (24.c4!?) 24…exd4 

by černému vadit nemělo. Po 21.b4 

cxb4 22.Jb3 Sb6 23.axb4 d5 je pozi-

ce zhruba vyrovnaná, jezdec na b3 

nehraje. A místo 23…d5 může černý 

přemýšlet i o aktivní hře po sloupci f. 

21…Sxd2 22.Dxd2 f6 Tímto tahem 

jednak koketuji s postupem d6-d5, 

jednak si ponechávám po 23.f4 

možnost pěšce dobrat a držet. 

23.De2 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+q+-+-zpp'
6p+-zp-zp-+&
5+pzp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-+PtR-+P#
2-zPP+QzPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
23…a5 Nechtěl jsem hrát 23...d5 

24.exd5 Dxd5=, protože jsem si vzpo-

mněl na 5. partii zápasu o mistra svě-

ta Schlechter - Lasker. Mám pocit, 

ze  pan Pachman ve své Strategii 

moderního šachu hodnotil Schlech-

terovu pozici příliš pesimisticky, ale 

proti velmistru Ivančukovi se mi to 

nechtělo ověřovat. Přinejmenším 

snad zatím nevadí 25.f4 Dd4. 

24.c3 b4 25.axb4 axb4 Ambicióz-

nější by bylo 25…cxb4. 

26.Vxa8 Vxa8 27.d4 bxc3 28.bxc3 

cxd4 29.cxd4 exd4 30.Dc4+ d5 

31.Dxd4 dxe4 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+q+-+-zpp'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wQp+-+$
3+-+-tR-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

32.Vxe4 Zbytek nemá cenu 

podrobně komentovat. Určitá 

opatrnost je nezbytná, ale prohra 

by byla kuriozitou. Remízu jsem 

zatím nenabízel, protože v hor-

ší pozici to není příliš slušné. 

32…Dc6 33.De3 Vc8 34.Kh2 h6 

35.Ve7 Dd6+ 36.g3 Dc5 37.Ve8+ 

Kf7 38.De6+ Kg6 39.Dg4+ Kh7 

40.Ve2 Ve8 41.Vd2 Vd8 42.Va2 

Vd4 42…Va8?? 43.De4+ 

43.Df3 Dd5 44.Dxd5 Vxd5 ˝–˝

Druhé dvojkolo nejsilnější klubové 

soutěže se bude hrát v předvánoč-

ním duchu 15. prosince.

Václav Pech
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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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MUŽ DVOU TVÁŘÍ
Luboše Ftáčnika znám ještě z doby 

zasahující hluboko do minulé-

ho století. Poznal jsem ho nejen 

jako hráče a spoluhráče, když se 

zúčastnil velmistrovského turna-

je ŠACHinfa, který jsem pořádal, 

a hrál za družstvo Bohemians 

v dobách jeho slávy, ale i jako 

skvělého spolupracovníka maga-

zínu ŠACHinfo a zejména jako 

příjemného společníka a kamará-

da. Nenapadá mě nic špatného, co 

bych na něj mohl říci, kromě toho, 

že mě nepotěšilo, že jsou pryč ty 

doby, kdy oslovoval Honzu Smej-

kala „starý pane“, protože mu je 

teď víc, než bylo tenkrát „starému 

pánovi“, a hlavně,  že stejný počet 

let tím přihodil do vínku i mně. 

Podíváte-li se na dvě jeho fotogra-

fi e, uvidíte jistě podstatný rozdíl. 

Ne, není to tak, jak si myslíte, je to 

úplně jinak. Ta první, kdy se usmí-

val pod vousy, je ze šachové olym-

piády v Novém Sadu v roce 1990. 

A jak došlo k té dnešní podobě, jak 

vidíte z fotografi e z letošního mis-

trovství Evropy v Drážďanech? To 

není otázka let, ale sázky. Po same-

tové revoluci v roce 1989 se Lubo-

šův bratr Milan, dost mu podobný 

a také s knírkem, dal na politiku 

a stal se poslancem. A Luboš tehdy, 

nic zlého netuše, zaparkoval v Bra-

tislavě u pumpy a „benzínová 

výčepní“, chcete-li pumpařka, ho 

vítala, že jej včera viděla v televizi 

v parlamentu a že mu to tam moc 

slušelo a že… To Luboše zarazilo 

a mělo to být pro něj varováním, 

když jej jeho nejstarší bratr vyzval 

k neofi ciální soutěži. Tvrdil, že 

bude spokojený, když si ho budou 

lidé plést s poslancem z parlamen-

tu a ne naopak jeho s tím šacho-

vým velmistrem. Luboš se pak 

čestně přiznal, že tuto partii rychle 

a zcela přesvědčivě prohrál. A aby 

si ho nepletli, tak si nechal narůst 

vousy a od té doby nosí ten nový 

„plnovousový“ sestřih.

Léty zmoudřel, ze zapřísáhlého 

vegetariána a  odpůrce alkoholu 

i na té společenské úrovni se stal 

„normální“ člověk. Zjistil, že vše-

ho s mírou je asi tou nejrozum-

nější životní fi lozofi í, a že i trocha 

alkoholu, třeba jedno či dvě piva 

po obědě, nebo sklenka dobrého 

vína nejsou na závadu, ba spíše 

naopak. 

Díky tomu si může konečně 

vychutnat život ze všech jeho dob-

rých stránek a vzhledem ke své-

mu mládí na to má ještě dostatek 

času. A s trochou „stařecké“ ironie 

mu přeji co nejméně vajíček za 

šachovnicí (nejsou zdravá) a co 

nejvíce spokojenosti mimo omezu-

jících 64 polí. A pokud vajíčka, tak 

ta křepelčí. Jsou malá, tak to tolik 

nebolí, a navíc jsou zdravá. A hlav-

ně, pěkně prosím, stárni pomalu! 

Nezapomínej, že stárnutím ničíš 

i mne! 

 

FM Břetislav Modr

ORNITOLÓGOV JE VIACEJ 
AKO VTÁKOV
Ľuboša Ftáčnika som asi po prvý 

raz stretol vo vlaku, cestou do 

Halle na turnaj 10-členných juni-

orskych družstiev z miest štátov, 

ktorým sa dnes hovorí visegrád-

ska štvorka. Pod bedlivým zra-

kom bývalého československého 

šampióna a olympionika, nášho 

vtedy ešte spoločného trénera 

Jána Šefca sme aj zohrali voľnú 

partiu, ktorej výsledok bol však 

už vopred daný. Písal sa r.1975, 

Ľuboš bol už nielen kandidát 

majstra, ale aj juniorsky majs-

trom republiky a mal už za sebou 

aj prvé medzinárodné skúsenos-

ti. Ja som mal 10 rokov, 4.triedu 

a šachy som hral zhruba rok, 

ešte veľmi dlho trvalo, kým sa 

priepastný výkonnostný rozdiel 

medzi nami začal aspoň čiastoč-

ne zmenšovať. (Keď mám byť 

k sebe úprimný, ten rozdiel sa 

mi celkom zlikvidovať ani nikdy 

nepodarilo…) Ľuboš sa príliš 

nesústredil a naše prvé mera-

nie síl skončilo tuším až v kon-

covke. Pochválil ma a na záver 

skonštatoval „Ornitológov je 

viac, ako vtákov.“ Príliš som to 

vtedy nechápal a len matne som 

tušil, že tým asi naráža na svoju 

dlhoročnú a vcelku ľahko pocho-

piteľnú prezývku „vták“.

Neskôr sme začali prichádzať do 

styku častejšie. Nebolo to ešte 

vtedy, keď sa začiatkom r. 1977 

stal juniorskym majstrom Európy 

GM LUBOMÍR FTÁČNÍK - PADESÁTILETÝ

ORNITOLOGŮ JE VÍC NEŽ PTÁKŮ
Pokračování ze strany 1

GM Lubomír Ftáčnik, Novi Sad 1990
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a medzinárodným majstrom, ale 

až o pár rokov neskôr. Podarilo sa 

mi prepracovať sa do prvoligového 

družstva Slovanu Bratislava, kde 

Ľuboš žiaril na čelnej šachovnici, 

v r. 1979 sme už zohrali aj prvú 

normálnu turnajovku. Výsledok 

ma ani tentoraz nepotešil, ale nako-

niec sa dôvod k spokojnosti našiel 

- uhral som si titul KM. Klasifi kač-

ná komisia mala určité pochybnos-

ti, keďže som mal priveľa súperov 

z materského oddielu. Ľuboš sa 

ma jednoznačne zastal, jeho slová 

síce v tlači citovať nemožno, ale ich 

obsah bol jasný a titul mi udelili.

Ľubo aj naďalej rýchlo šachovo 

rástol, v r.1980 sa stal veľmajstrom 

a vďaka svojej pracovitosti, húžev-

natosti, bojovnosti a z toho vyplýva-

júcej sebadôvere mieril už postup-

ne do širšej svetovej špičky. Naša 

spolupráca sa začala v r. 1981, keď 

som vyhral juniorske majstrovstvá 

Československa a Ľuboš usúdil, že 

mám určité predpoklady stať sa 

jeho následníkom. Naše spoločné 

tréningy mi hodne pomohli a hoci 

už vtedy sme sa štýlovo dosť líšili, 

stal sa vcelku pochopiteľne a na 

dosť dlho mojim nielen šachovým 

vzorom. Ľubo bol vždy mimori-

adne rozhľadený a inteligentný 

človek, ovplyvnil. aj môj literárny 

vkus a naše vzájomné a často dosť 

ostré debaty aj (a možno najmä!) 

na nešachové témy vždy mali pre 

mňa svoje čaro. Hoci dnešná doba 

je uponáhľaná a hektická, snažíme 

sa držať s ňou krok a aj dnes sme si 

vymenili aspoň pár viet na Skype.

Nebudem tu vyratúvať jeho ďalšie 

šachové úspechy, na to sú rôzne 

encyklopédie a takisto by to ten-

to článoček neúmerne predĺžilo. 

Spomeniem len, že vždy hral 

výborne na vrcholných súťažiach 

družstiev. Na desiatkach olym-

piád a ME za Československo, či 

neskôr za Slovensko sa len pár-

krát našiel v tíme niekto, kto by 

podal hodnotnejší výkon. Predsa 

len osobitnú zmienku si zaslúži 

olympijske striebro z Luzernu 

1982, k najvýraznejšiemu povoj-

novému výsledku nášho šachu 

vôbec veľkou mierou prispel aj 

Ľuboš. Aby sme nespomínali len 

udalosti, ktoré tí mladší poznajú 

len z rozprávania otcov - v r.2005 

sa prebojoval na Svetový pohár 

a tento rok mu postup tesne unikol 

až v poslednom kole. Konštantne 

vysokú výkonnosť si udržuje aj 

vďaka dobrej fyzickej kondícii, až 

sa nechce veriť, že bude oslavovať 

päťdesiatku.

Pre mňa je Ľuboš nielen priateľom, 

ale bol dlho aj čímsi, čo asi naj-

lepšie vystihuje anglický termín 

pathfi nder (navigátor?). Najmä jeho 

zásluhou som začal písať o šachu, 

najprv do dennej tlače (noviny Prá-

ca), neskôr akosi samozrejme aj do 

odborných periodík. Prvé partie, 

ktoré som komentoval do Informá-

tora, boli práve jeho výkony (Ľubo 

jednoducho nestíhal), priviedol ma 

aj k počítačom, databázovému soft-

waru ChessBase, do môjho prvého 

družstva v nemeckej Bundeslige 

atď. Keď som v r. 1993 strávil mesi-

ac v USA, bolo to práve v Seattle, 

kde Ľuboš tesne predtým vyše roka 

žil. Tých príkladov, keď som nasle-

doval jeho cestu, alebo keď ovplyv-

nil moje rozhodnutia, by sa iste 

dalo nájsť aj viac.

Na záver sa znovu vrátim späť: dnes 

som už predsa len trochu múdrejší, 

ako pred tými vyše 32 rokmi a rozu-

miem, čo chcel ten kučeravý teena-

ger povedať tým „ornitológov je viac, 

ako vtákov“. Ľuboš si vždy bol vedo-

mý svojej dôležitosti a svojim typic-

ky ironickým a mierne arogantným 

spôsobom už vtedy naznačil, že vták 

- rozumej Ftáčnik je čímsi jedineč-

ný. A mal naozaj pravdu, v kontexte 

československého šachu svoju výni-

močnosť dokazuje dodnes. Happy 

birthday a všetko najlepšie, Ľubo!

GM Igor Štohl

JÁN PLACHETKA: ĽUBOMÍR  
FTÁČNIK  50 – ROČNÝ
30. októbra oslávi päťdesiatiny jedna 

z výrazných legiend československé-

ho šachu veľmajster Ľubomír Ftáč-

nik. Pojem legenda asi nie je celkom 

na mieste, lebo oslávenec sa nielen 

teší dobrému zdraviu, ale stále hrá  

šach na špičkovej úrovni, udržiava 

si závideniahodnú stabilnú formu 

a v žiadnom prípade nepomýšľa na 

prípadné ukončenie bohatej aktívnej 

kariéry. Budete však so mnou súhla-

siť, že absolútny česko-slovenský 

rekordér s 13 účasťami na šachových 

olympiádach ovenčený striebornou 

medailou z Luzernu,   piatimi titul-

mi majstra Československa, dvoma 

titulmi majstra Slovenska a mnohý-

mi ďalšími úspechmi vstúpil vlastne 

už dávno medzi uznávané legen-

dy a jeho meno je nezmazateľne 

zapísané do zlatej knihy slovenské-

ho  i československého šachu. 

Bratislavský rodák uzrel svetlo sve-

ta 30. 10. 1957 a s kráľovskou hrou 

sa zoznámil až v 13 rokoch, teda vo 

veku, kedy dnes už vyrastajú med-

zinárodní veľmajstri. Na druhej 

strane mal Ľubo šťastie, lebo dostal 

GM Lubomír Ftáčnik
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znamenitú školu v mládežníckom 

oddieli Slovan Bratislava pod vede-

ním vynikajúceho trénera majstra 

Jána Šefca. Spočiatku vari ani nepatril 

medzi tých najnadanejších žiakov, 

ale už vtedy vynikal ctižiadosťou, 

cieľavedomosťou a najmä  obrovskou 

pracovitosťou. Tieto vlastnosti, ale 

zrejme i priaznivé rodinné zázemie 

prispeli k tomu, že skrytý talent napl-

no prepukol v roku 1977 

v podobe  titulov majster 

Európy a vicemajster sveta 

v kategórii juniorov. Nasle-

dujúce dva tituly majstra 

Slovenska (už medzi dospe-

lými) ešte tak veľa nezname-

nali, lebo účasť nebola repre-

zentatívna, ale už senzačné 

2. miesto na plne obsadených med-

zinárodných majstrovstvách ČSSR 

1979 v Trenčianskych Tepliciach 

vyniesli mladému medzinárodnému 

majstrovi nielen splnenie veľmajs-

trovskej normy, ale i účasť na šacho-

vej olympiáde 1980 vo veľmi silnom 

družstve ČSSR. Mladý debutant na 

Malte nesklamal a prispel k výborné-

mu 5. miestu nášho družstva. A o dva 

roky sme sa spolu tešili z neuveriteľ-

ného 2. miesta v Luzerne 1982, kde 

Ftáčnik bol jednou z najvýraznejších 

opôr kolektívu, keď nahral 9,5 zo 14, 

z toho čiernymi 6 zo 7! Odvtedy je Ľu-

bomír pravidelným účastníkom všet-

kých šachových olympiád vo farbách 

ČSSR, ČSFR a potom samostatného 

Slovenska s výnimkou Elisty 1998, 

kedy  Slovensko súťaž mužov neobsa-

dilo. Z tých 13 olympiád na siedmich 

z nich sedel na prestížnej 1. šachov-

nici a treba dodať, že až na zriedka-

vé výnimky odohral drvivú väčšinu 

partií. Spolu sme prežili väčšinu 

šachových olympiád a či už z pozície 

kolegu hráča alebo neskôr kapitána 

družstva môžem zodpovedne pove-

dať, že bez neho si tú olympiádu 

neviem ani prestaviť, tak význam-

ný je jeho prínos k reprezentácii. 

Naposledy sme spolu hrali v jednom 

družstve na Blede 2002 a spolu sme 

sa radovali z historického 8. miesta 

Slovenska, ktoré sme vzhľadom na 

stále rastúcu konkurenciu považovali 

za takmer zrovnateľné so strieborný-

mi medailami z Luzernu. Dodám, že 

hlavným motorom družstva bol opäť 

Ftáčnik s obdobným výsledkom ako 

pred 20 rokmi (9 z 13).

Pre mňa ostane osobnosť Ľuba Ftáč-

nika  najviac spojená so šachovými 

olympiádami, ale treba spomenúť 

aj celý rad individuálnych úspechov 

v silných medzinárodných turna-

joch. Skúsim vymenovať tie najvýraz-

nejšie: Cienfuegos 1980, Dortmund 

1981, Esbjerg 1982, Trnava 1983, 

Ischia 1986, Altensteig 1987, Baden-

Baden 1987, Lugano 1988, Hamburg 

1988, Los Angeles 1989,  Haninge 

1989, Stara Zagora (zt) 2000, Gold 

Coast 2000, Sydney 2000, Deizisau 

2001, Las Vegas 2006 … A nepochy-

bujem, že pri jeho zdravej životosprá-

ve, športovom režime a neúnavnej  

pracovitosti  v budúcnosti pribudnú 

ešte ďalšie úspechy.

Okrem praktického šachu 

Ftáčnik je aj pracovitým 

šachovým publicistom. 

Spolu sme v roku 1983 

napísali u nás veľmi úspeš-

né  „Šachové olympiády“, 

s iným spoluautorom Ame-

ričanom slovenského pôvo-

du Danny Kopcom vydal v r. 2004 

knihu „Winning the won game“, 

pravidelne prispieva do renomova-

ných šachových časopisov, napr. 

Šachinfo. Jeho hlavným prínosom 

je však dlhoročná spolupráca so 

softvérovou fi rmou ChessBase 

prakticky od jej založenia a ktorú 

dnes používajú šachisti všetkých 

kategórií na celom svete.

Ľubomír je po druhý raz ženatý, 

z prvého manželstva má syna Mar-

tina. Jeho starší brat Milan je verej-

nosti známy ako bývalý minister 

školstva a dnešný starosta mestské-

ho obvodu Bratislava – Petržalka 

a druhý brat (dvojča) Ján pracuje 

ako vedecký pracovník v odbore 

fyziky na MFF UK v Bratislave.   

Offer ends December 31, 2007 – Only for new subscribers!

Special Offer – Save 20% !
 on “the Best Chess Magazine in the World”

800 pages of chess delight for only € 54 – go to www.newinchess.com

a

“Nepatril medzi nejnadanej-

ších žiakov, ale už vtedy vynikal 

ctižiadosťou, cieľavedomosťou 

a najmä obrovskou pracovi-

tosťou.”
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Poprajme jubilantovi do druhej 

päťdesiatky pevné zdravie a ešte 

veľa energie, nech prinesie sebe 

i priaznivcom šachu ešte veľa 

takých zážitkov, akým je  nasle-

dujúca partia s obeťou dámy, ktorú 

by som smelo nazval Ftáčnikovou 

nesmrteľnou. Pochopiteľne je z tej 

slávnej „striebornej“ olympiády:

LEV POLUGAJEVSKIJ—
—LUBOMÍR FTÁČNIK 
Anglická hra [A30]

Luzern 1982

Komentuje: GM Ján Plachetka

1.Jf3 Jf6 2. c4 c5 3. Jc3 e6 4. g3 b6 

5. Sg2 Sb7 6. 0-0 Se7 7. d4 cxd4 8. 

Dxd4 d6 9. Vd1 a6 10. b3 Jbd7.  Za 

už spomenutým famóznym výsled-

kom čiernymi (6 zo 7) sa skrýva-

la dôkladná teoretická príprava. 

Najdorfova sicílska, Grűnfeldka 

a pružný „ježko“ boli vo Ftáčniko-

vých rukách strašné zbrane. 

11. e4 Db8 12. Sb2 0-0 13. Jd2 

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7+l+nvlpzpp'
6pzp-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PwQP+-+$
3+PsN-+-zP-#
2PvL-sN-zPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

13…Vd8 14. a4 Dc7 15. De3 Vac8 

16. De2 Je5 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+lwq-vlpzpp'
6pzp-zppsn-+&
5+-+-sn-+-%
4P+P+P+-+$
3+PsN-+-zP-#
2-vL-sNQzPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
17. h3?! Pripravuje postup f2-

f4, ktorý sa ihneď nehodil pre 

odpoveď Jeg4, ale toto oslabenie 

bude bielemu osudné. Podľa Ftáč-

nika bolo najpresnejšie profylak-

tické 17. Kh1. 

17… h5! Energická a správna re-

akcia. 

18. f4 Jg6 19. Jf3 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+lwq-vlpzp-'
6pzp-zppsnn+&
5+-+-+-+p%
4P+P+PzP-+$
3+PsN-+NzPP#
2-vL-+Q+L+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

19…d5!! Typický úder v centre, 

ktorým čierny preberá iniciatívu. 

20. cxd5? Nebolo dobré ani 20. e5 

Je4 21. Jxe4 dxe4 22. Jd2 (22. Jd4 

hxg3!) Vd3!, ale bojovať o vyrov-

nanie mohol biely ešte ťahmi 20. 

exd5 Sc5+ 21. Kh1 exd5 (unáhle-

né h4?! sa teraz nehodí pre  22. 

f5! Jh5 23. Je4 exf5 24. Jfg5! 

s nebezpečným protiútokom) 22. 

cxd5 Jxd5 23. Jxd5 Sxd5. Nasle-

duje ďalší úder, ktorý biely zrej-

me podcenil: 

20… h4! 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+lwq-vlpzp-'
6pzp-+psnn+&
5+-+P+-+-%
4P+-+PzP-zp$
3+PsN-+NzPP#
2-vL-+Q+L+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

21. Jxh4. Neuspokojivé sú aj iné 

alternatívy: a) 21. e5 Jxd5 22. 

Jxd5 Vxd5 23. Jxh4 Vxd1+ 24. 

Vxd1 Sxh4, b) 21. Jg5 hxg3 22. 

dxe6 Dc5+ 23. Kh1 Jxf4 24. exf7+ 

Kh8 alebo c)  21. dxe6 Sc5+ 22. 

Kh1 Jh5! 23. exf7+ Dxf7 24. Jg5 

Jxg3+ 25. Kh2 Dxf4 26. Dc4+ Sd5 

27. Jxd5 Jf1+ 28. Kh1 Dh2+! s du-

seným matom. 

21… Jxh4 22. gxh4 Dxf4 23. 

dxe6 fxe6 24. e5? Brániť sa mo-

hol ešte výmenami 24. Vxd8+ 

Vxd8 25. Vd1. 

24… Sc5+ 25. Kh1 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+l+-+-zp-'
6pzp-+psn-+&
5+-vl-zP-+-%
4P+-+-wq-zP$
3+PsN-+-+P#
2-vL-+Q+L+"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

25…Jh5!! Začína matový útok, 

ktorý čierny zakončí s nevídanou 

eleganciou. Hrozí Jg3+. 

26. Dxh5 Dg3 27. Jd5 Vxd5! 28. 

Vf1. S chabou nádejou na več-

ný šach 29. Df7+, ale na ťahu je 

čierny: 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+-+-zp-'
6pzp-+p+-+&
5+-vlrzP-+Q%
4P+-+-+-zP$
3+P+-+-wqP#
2-vL-+-+L+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

28… Dxg2+! 29. Kxg2 Vd2+ a pred 

forsírovaným matom 30. Kg3 Vg2+ 

31. Kf4 Vf8+  biely sa vzdal. ( Podľa 

poznámok víťaza z knihy Šachové 

olympiády.)

GM Ján Plachetka
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Boj o účast v příštím ročníku Extra-

ligy České republiky probíhá již na 

obou frontách. Zatímco východní 

část 1. ligy zahájila již o předminu-

lém víkendu, v její „západní“  polo-

vině zasedli hráči k  šachovnicím 

v den státního svátku. Informace 

o bojích v západní části přineseme 

příští týden.

Na Moravě vstoupili do ligových 

bojů nejrázněji šachisté ze Staré-

ho Města a brněnského Durasu. 

Oba zmíněné celky by měly pat-

řit k favoritům soutěže a svoji roli 

tak v předehrávaných oddílových 

derby poměrně hlasitě potvrdily. 

Staroměstským se po létech pře-

tahování a rozmělňování vlastních 

sil podařilo sjednotit své nejlepší 

hráče do jednoho týmu a rázem 

se z nich stal možná hlavní kan-

didát postupu. Průměrný rating 

základní sestavy dosahující téměř 

2400 bodů (přesně 2390) spojený 

s dvojicí velmistrů Vlastimil Babu-

la (2577) a Ján Plachetka (2412) 

dávají tušit velké ambice. 

Brněnskému Durasu utekl v loň-

ském ročníku postup až v posled-

ním kole v zápasu s Litovlí a je 

zjevné, že se o „znovuposunutí“ 

brněnského šachu do nejvyšší 

soutěže chce pokusit i letos. Jejich 

hlavní trumfy jsou v podstatě 

identické s výše uvedenými před-

nostmi Starého Města. Průměr-

ný rating základní osmičky je jen 

o osm bodů nižší a vražedný duel 

by měli na prvních dvou šachovni-

cích obstarat letošní mistr republi-

ky GM Tomáš Polák (2544) společ-

ně IM Janem Bernáškem (2517). 

A vzhledem k tomu, že se historie 

opakuje a vzájemný souboj obou 

favorizovaných týmů je nalosován 

až na poslední kolo slibuje soutěž 

opět velice dramatické rozuzlení.

Šlapat na paty budou vedoucímu 

tandemu tři severomoravské celky. 

Jako první jmenujme Slavoj Poru-

bu s průměrným ratingem 2358. 

V jejich dresu by měli v řadách sou-

peřů šířit strach a obavy velmistři 

Tomáš Oral (2534) a Robert Cvek 

(2548).  V Ostravě sice nemají 

„povinnou“ velmistrovskou kvótu, 

ale jejich vyrovnaný a silný pře-

dek ve složení IM Vítězslav Rašík 

(2464), IM Vladimír Talla (2430), 

IM Lukáš Klíma (2405) a FM Stani-

slav Jasný (2342) budí požadova-

ný respekt. Třetím černým koněm 

soutěže by mohlo být družstvo 

Třince v čele s IM Pavlem Šimáč-

kem (2481).

Ke klidnému středu tabulky by 

mohl při pohledu na soupisky pat-

řit jihlavský Gordic v čele s velmis-

trem Petrem Hábou (2526). Sou-

pisku jihlavští doplnili nadějným 

Vojtěchem Plátem.

Dále příznivým vylosováním obda-

řená Lokomotiva Brno (GM Pavel 

Blatný) a zkušený nováček sou-

těže z Orlové, který by mohl těžit 

ze své vyrovnanosti a bojovnosti. 

Naopak těžkou situaci budou mít 

pravděpodobně „béčka“ Starého 

Města a Durasu.

Papírové předpoklady potvrdilo 

i první kolo. Oba favorité přesvěd-

čivě porazili svá béčka, Gordic 

Jihlava bez GM Háby porazil ve 

vyrovnaném zápase díky vítězství  

na posledních dvou šachovnicích 

brněnskou Lokomotivu, která na 

Vysočinu přijela bez GM Blatného 

a třinecké béčko nakonec vyzrálo 

na Slavii Orlová. Pozornost byla 

upřena zejména na duel Mittalu 

Ostrava a Slavoje Poruba. O koneč-

ném vítězství ostravských se roz-

hodlo na třetí a čtvrté šachovnici, 

kde své soupeře přehráli FM Sta-

nislav Jasný (2338) a Ivan Břečka 

(2304). Jediné překvapení se kona-

lo na účet SK Stonavy, která podleh-

la i přes vítězství IM Veselovského 

(2385) na první šachovnici nováč-

kům z Rychnova nad Kněžnou. Na 

páté šachovnici podlehl v minia-

turce IM Štefan Gross (2210) Petru 

Čechurovi (2203) a další body při-

nesly rychnovským „pandám“  na 

sedmé a osmé šachovnici Martina 

Folková (2183) a Hana Pirklová 

(2178). A právě partii sehranou na 

sedmé šachovnici vám nyní před-

kládáme.

MARTINA FOLKOVÁ (2183)—
—ALOIS ANTOŠÍK (2193) 
Sicilská obrana [B34]

1.česká liga - východ 2007

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 g6 6.Jxc6 bxc6 7.e5 Jg8 

8.Sc4 Sg7 9.Df3 f5 10.Sf4 Vb8 

11.0–0–0 Vb4 12.Sxg8 Vxg8 13.a3 

Vb7 14.Vhe1 e6 15.h4 

XABCDEFGHY
8-+lwqk+r+(
7zpr+p+-vlp'
6-+p+p+p+&
5+-+-zPp+-%
4-+-+-vL-zP$
3zP-sN-+Q+-#
2-zPP+-zPP+"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
15…Sf8 Zahájení se černému pří-

liš nepovedlo a na první pohled je 

zřejmé, že se bude bílá pozice hrát 

o poznání lépe. Jedinou otázkou 

je, jak zdolat bělopolnou tvrz čer-

ného. Martina se rozhodla pro 

1.ČESKÁ LIGA – VÝCHOD

LÍDŘI SE PROSAZUJÍ

IM Štefan Gross podlehl v miniaturce Petru 
Čechurovi.
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hezkou oběť kvality za otevření 

vrátek po černých polích. 

16.Vd6!? Dxh4 K přehození tahů 

mohlo vést 16…Sxd6 17.exd6 Dxh4 

18.g3 Dd8 i když bílý v této pozici 

rozhodně nemusí hrát jenom 19.Vh1 

17.g3 Dd8 18.Vh1 Sxd6 19.exd6 

Na dobrání drzé kvality nako-

nec přece jenom došlo. Bílá za ni 

má ovšem bohatou kompenzaci 

v podobě černopolného průvanu 

a „momentálně“ postiženého čer-

ného střelce na c8. Hlavní otázkou 

zůstává, zda se černému podaří 

vykrýt všechna černopolná okén-

ka do pozice. 

19…Vg7 

XABCDEFGHY
8-+lwqk+-+(
7zpr+p+-trp'
6-+pzPp+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-vL-+$
3zP-sN-+QzP-#
2-zPP+-zP-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy
20.Se5 Jinou, možná i účinnější 

černopolnou „nalézačkou“ by bylo 

jedovaté 20.De3 s hrozbou 21.Dd4 

například 21…Kf7 22. Se5, nebo 

i 21. Sg5 Da5 22.Sf6 

20…Vf7 21.Je2 Jen k remíze opa-

kováním tahů pravděpodobně vede 

21.Df4 Db6 22.Je4 fxe4 23.Dxf7+ 

Kxf7 24.Vxh7+ Kg8 25.Vh8+ Kf7 

26.Vh7+= 

21…Da5 22.De3 Dd5 Na 22…Db6 

má bílá k dispozici 23.Dc3 

23.Vd1 možné 23.Ve1 s myšlen-

kou Jf4 nebo případně Jd4 by ale 

černý mohl získanou kvalitu vrá-

tit pomocí 23…Vb5 24.Jd4 Dxe5 

25.Dxe5 Vxe5 26.Vxe5 Kf8 i když 

ani tady nemám z černé pozice, 

nehledě na pěšce více, nijak ohro-

mující dojem. 

23…De4 

XABCDEFGHY
8-+l+k+-+(
7zpr+p+r+p'
6-+pzPp+p+&
5+-+-vLp+-%
4-+-+q+-+$
3zP-+-wQ-zP-#
2-zPP+NzP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
24.Dc3 Bílá přidává ke kvalitě ještě 

fi guru a věří, ze jí zisk tempa může 

přinést něco víc, jak jen remízu. 

Nezbývá než před Martininou 

smeknout. Díky ní si můžeme pře-

hrávat takto zajímavou partii. 

24…Dxe2 25.Sf4 Db5? Přes všech-

nu snahu bílé o výhodu mohl čer-

ný s vězí více pravděpodobně pře-

ce jenom zafi xovat remízu pomocí 

tahu 25…Dh5!= kdy není vidět 

nic víc, než opakování tahů po 

26.Dh8+ Vf8 27.Dg7 Vf7 28.Dg8+ 

Vf8 29.Dg7 s remizou. 

26.b3+- Teď je ovšem černý i s věží 

navíc zcela ztracen. S pádem pěšce 

h7 se otevřou brány  a cesta černého 

monarchy bude krátká a bolestivá. 

26…Db6 

XABCDEFGHY
8-+l+k+-+(
7zpr+p+r+p'
6-wqpzPp+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-vL-+$
3zPPwQ-+-zP-#
2-+P+-zP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
27.Dh8+? Spravedlnosti nutno dáti 

za dost tím, ze partie mohla být 

ještě mnohem kratší. Po 27.Sh6 

a proti hrozbě Dh8 nenajdou obra-

nu ani ty nejvýkonnější šachové 

motory. 

27…Vf8 28.Dxh7 Vf7 29.Dg8+ 

Vf8 30.Dxg6+ Vf7 31.Vh1 I zde si 

dovolím nesměle špitnout o tahu 

31.Sh6 ale je to v podstatě úplně 

jedno. Bílý vyhrává ve spoustě 

variant a je lhostejné, bude-li mat 

hned, nebo až za několik tahů. 

31…Dd4 32.Vh7 Df6 33.Dh5 Vxb3 

34.Vh8+ Ještě rychleji by mohla 

bílá zakončit pomocí 34.Se5, ale jak 

již bylo řečeno: katastrofa postihne 

černého krále tak jako tak. 

34…Dxh8 35.Dxh8+ Vf8 36.Dh5+ 

Vf7 37.cxb3 1–0

Václav Pech
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Výsledky 1.kolo:
ŠK Staré Město „B“ 1-7 ŠK Staré Město „A“

TJ Mittal Ostrava 5-3 ŠK Slavoj Poruba

ŠK Gordic Jihlava 5-3 ŠK Lokomotiva Brno

Šachová škola Panda Rychnov 5-3 SK Stonava

SK Slávia Orlová 3,5-4,5 TŽ Třinec „B“

ŠK Duras BVK „A“ 5,5-2,5 ŠK Duras BVK „B“

Martina Folková


