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Třetí ročník mezistátního 

šachového zápasu českých 

a slovenských manažerů 

vyhráli přesvědčivě čeští 

reprezentanti. V zápase 

v rapid šachu na sedmnác-

ti šachovnicích se hrály 

čtyři kola a Česká republi-

ka zvítězila 3:1 (na partie 

celkově 39,5 : 28,5). Tým 

ředitelů z Čech a Moravy vedl na první šachovnici dlouholetý člen české 

reprezentace, velmistr Vlastimil Babula. Lídrem slovenských šachistů byl 

nejlepší slovenský hráč, velmistr Sergej Movsesjan. 

Pokračování na straně 14

ZA PROHRU DOMÁCÍ PRÁCE

T. Kosincevová  
Rivalita sester Ko-

sincevových je 

patrná přede-

vším v jejich vol-

ných partiích, kte-

ré mezi sebou 

Táňa a Naďa hra-

jí doma. Doklá-

dá to svědectví jejich otce Anatoli-

je. „Ano, na ofi ciálních turnajích 

si nechceme brát navzájem body, 

a tak naše partie končí remízou,“ 

říká starší ze sester Kosincevových 

Naděžda a dodává, že vyjasně-

ní toho, která ze sester je lepší, si 

nechávají na doma. „Tam hrajeme 

naplno a ani jedna z nás nechce 

být tou, která prohraje.“ To potvr-

zuje i otec Kosincevových a od-

haluje také hlavní motivaci, kte-

rá hraje v domácích bitvách dvou 

vynikajících ruských šachistek zá-

sadní roli. „Doma prostě remízy 

nebereme. Holky hrají do posled-

ního tahu a ta, která z nich prohra-

je, umývá nádobí.“

MEZI ŠPIČKOU PANUJE DŮVĚRA

Viši Anand  
K palčivému té-

matu možné počí-

tačové nápovědy 

se vyjádřil v roz-

hovoru pro ruské 

rádio Maják ak-

tuální mistr světa 

Viši Anand. „Jsou 

vlastně dvě situace, které mohou 

nastat,“ říká indický velmistr. 

„Buď hráč počítačové nápovědy 

opravdu využívá, nebo mají pou-

ze ostatní účastníci turnaje po-

dezření, že ji použil,“ upozorňu-

je nejlepší současný šachista i na  

druhou stránku věci s tím, že dru-

hý případ je podle něho přece je-

nom častější. 

Pokračování na straně 2
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MEZISTÁTNÍ ŠACHOVÝ ZÁPAS MANAŽERŮ 

ZABIJÁKY JSOU KLAUS A BUDINSKÝ

ČESKÁ EXTRALIGA DRUŽSTEV 2009
SOUBOJ GIGANTŮ
SKONČIL NEROZHODNĚ

David Navara

Úvodní kolo Ex-

traligy České re-

publiky nepřines-

lo odpověď na zá-

sadní otázku le-

tošního ročníku: 

Mahrla, nebo Nový

 Bor? Inu, nevíme. 

Vyrovnaný zápas dvou hlavních fa-

voritů nejvyšší domácí soutěže své-

ho vítěze nepřinesl, a tak budeme 

čekat na případná zakolísání dvou 

největších českých klubů. Překva-

pivě úspěšný vstup do Extraligy 

mají za sebou hráči debutantské-

ho celku z pardubických Polabin. 

Nováček soutěže zvítězil v obou 

odehraných zápasech a usadil se 

společně s ostravským Geofi nem 

na čele tabulky. Český reprezen-

tant David Navara vyhrál obě úvod-

ní kola a právě partii proti novobor-

ské jedničcce Nikitu Vitjugovovi 

okomentoval pro čtenáře Šachové-

ho týdeníku.

„Můj osobní tip před sezonou byl, 

že Polabiny s udržením nebudou 

mít tak vážný problém, jak mno-

zí nováčkům přisuzují,“ komen-

tuje největší překvapení úvodního 

dvojkola Petr Boleslav z 1. novobor-

ského ŠK. Nečekal ale, že by pola-

binští udeřili hned v úvodním kole 

na půdě Frýdku-Místku. „V Třinci 

pak už jenom potvrdili skvělý vý-

kon z prvního kola a získali další 

tři body,“ dodává na adresu výcho-

dočeského klubu.

Pokračování na straně 10

České a slovenské manažery vedli na první šachovnici 
velmistři Vlastimil Babula a Sergej Movsesjan.
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pokračování ze strany 1

„V takovém případě se okamžitě 

mění atmosféra turnaje a vztahy 

mezi lidmi,“ říká velmistr Anand. 

Na velkých turnajích ale panuje 

mezi aktéry v tomto ohledu důvě-

ra. „Já věřím svým soupeřům a oni 

zase věří mně, že tahy, které hraji, 

jsou z mé hlavy.“ I tak však velmis-

tr Anand považuje kontrolu mož-

ného přijímání nápovědy za nut-

nou a zároveň souhlasí s tím, že 

by hráči měli na partie chodit zce-

la bez mobilních telefonů.

KARPOV SI NA KASPAROVA POSVÍTÍ

Karpov chystá odvetu.

Plánovaný a odložený zápas mezi 

dvěma šachovými legendami, 

velmistry Anatolijem Karpovem 

a Garri Kasparovem se uskuteční 

v nadcházejícím roce ve Francii. 

Médiím to sdělil dvanáctý mistr 

světa Anatolij Karpov s tím, že ho-

vořit o konkrétním termínu je pro-

zatím brzy. „Organizátoři čeka-

jí na moji a Kasparovovu odpo-

věď. Co mohu prozatím říci, je to, 

že formát zápasu bude stejný jako 

ve Španělsku. Budou se hrát čty-

ři partie v rapid šachu a osm bles-

kovek.“ Anatolij Karpov se podle 

svých slov poučil z drtivé porážky, 

kterou mu jeho velký rival v ne-

dávno skončeném zápasu uštěd-

řil. „V průběhu našeho zápasu se 

ukázalo, že jsem si již odvykl hrát 

rychle. V řadě mnou prohraných 

partií rozhodoval čas a to je v zá-

pasech takového kalibru prostě ne-

odpustitelné, “ vysvětluje Karpov 

příčiny své porážky a zároveň sli-

buje, že se na odvetný zápas při-

praví mnohem lépe. „Jsem připra-

ven na to, že před zápasem mini-

málně na měsíc ukončím všechny 

svoje mimošachové aktivity a plně 

se budu soustředit na přípravu.“

V MOHELNICI ZVÍTĚZIL JAN KREJČÍ
Vítězem třiadvacátého ročníku 

turnaje v rapid šachu Mohelnice 

Open se v sobotu stal Jan Krejčí 

(2163) z Litovle. Ve vyrovnaném 

devítikolovém turnaji získal, stejně 

jako další čtyři šachisté, šest a půl 

bodu a o jeho prvenství rozhodlo 

pomocné hodnocení. Druhou příč-

ku obsadil mezi dvaapadesáti hrá-

či Vít Valenta (2180) ze Šumperku 

a ze třetího místa se radoval uni-

čovský Jiří Navrátil (2150). Kom-

pletní výsledky jsou k dispozici 

na adrese www.otisek.com.

JUNIORSKÝM MISTREM SVĚTA 
FRANCOUZ

M. Vachier-Lagrave 
Francouzský vel-

mistr Maxime Va-

chier-Lagrave se 

stal v Argenti-

ně novým mis-

trem světa v ka-

tegorii do dva-

ceti let, když se 

mu v závěrečných kolech podaři-

lo díky lepšímu pomocnému hod-

nocení rozhodnout vyrovnaný sou-

boj se stříbrným Bělorusem Serge-

jem Žigalkem. Bronzová medaile 

ve chlapecké kategorii putuje díky 

výkonu velmistra Michala Ols-

zewského do Polska. Vládkyní dív-

čího šachového světa se stala Indka 

WGM Soumya Swaminathanová, 

která prošla třináctikolovým turna-

jem  se ziskem devíti a půl bodu. 

Stříbro si do Peru odváží WIM Dey-

si Cori Tellová a bronz pak Turky-

ně Yildiz Betul Cemreová. O všech 

ženských medailí rozhodovalo až 

pomocné hodnocení. Česká ša-

chistka Tereza Olšarová obsadila 

se šesti a půl bodem dvacáté čtvr-

té místo. Kompletní výsledky jsou 

k dispozici na chess-results.com.

KLOVANS A CEBALO 
MISTRY SVĚTA SENIORŮ

Janis Klovans  
Chorvat Miso Ce-

balo a Lotyš Ja-

nis Klovans se sta-

li v italském Con-

dinu mistry svě-

ta seniorů pro rok 

2009. V jedenác-

tikolovém turna-

ji získali osm a půl bodu a o jedi-

nou půlku předstihli v pořadí třetího 

Rusa Vitalije Ceškovského. Sloven-

ský zástupce, velmistr Ján Plachet-

ka, skončil se sedmi body na dva-

cátém druhém místě. Mezi dvaceti 

osmi zúčastněnými ženami se nejví-

ce dařilo gruzínské exmistryni světa 

Noně Gaprindašviliové. Ta si na svo-

je konto připsala sedm a půl bodu. 

O půl bodu méně získala Ruska Je-

lena Fatalibekovová a se stejným ro-

zestupem „doběhla“ třetí v pořa-

dí Tatjana Fomynychová v barvách 

Estonska. Konečné výsledky jsou 

k nahlédnutí na ofi ciální stránce 

www.arcoworldchess.com.

http://www.chess-results.com/tnr26636.aspx?lan=5
http://www.arcoworldchess.com/bando_mondiale2009.htm
http://www.otisek.com/mohelnice/index.htm


28. 11. – 5. 12. 2009
Mariánské Lázně

hotel Cristal Palace

pořádá o.s.  Pražská šachová společnost  www.praguechess.cz

šachový zápas krásných nadějí 

CZECH COAL CHESS MATCH

proti zkušeným legendám

Humpy Koneru
Kateřina Lahno
Anna Muzyčuk
Jana Jacková

Viktor Korčnoj
Jan Timman
Robert Hübner
Vlastimil Hort

Humpy Koneru
Kateřina Lahno
Anna Muzyčuk
Jana Jacková

Viktor Korčnoj
Jan Timman
Robert Hübner
Vlastimil Hort
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Ohromný talent, fantastický propo-

čet, cit pro fi gury a láska k šachu, 

ale zároveň také lehkomyslnost, ne 

zrovna příkladný vztah ke vzdělání 

a častá zklamání a selhání zejména 

v první části kariéry. To vše je pře-

hled toho, co lemovalo kariéru jed-

noho z nejlepších útočníků sovět-

ské šachové školy, který si v ničem 

nezadal ani s nepřekonatelným 

Michailem Talem, velmistra Leoni-

da Štejna.

Se jménem Leonida Štejna je zároveň 

spojen i příběh jednoho z nejneu-

věřitelnějších vzestupů, které viděl 

svět šedesáti čtyřech polí. Dnes by 

se možná mohl prodávat v rámci lite-

ratury osobního růstu pod názvem: 

„Od soustruhu do světové špičky 

s lehkostí a za dva roky.“ 

„Štejn měl fantastický talent,“ říká 

o svém kolegovi ze sovětské repre-

zentace dvanáctý mistr světa Anato-

lij Karpov, ale zároveň upozorňuje 

na jeho nedostatky, se kterými se set-

kal při jejich společné účasti na jed-

nom z mezinárodních turnajů v roce 

1970. „Tehdy i potom později se mi 

zdálo, že si sám svoji výkonnost sni-

žuje. Jednoduše málo pracoval, měl 

velice úzký repertoár zahájení ob-

sahující královskoindická postavení 

za obě barvy a černými sicilskou…“ 

Pravdou ovšem je, což přiznává také 

velmistr Karpov, že svoje zahájení 

měl obehraná velice dobře a měl pro 

ně vynikající cit. „Pro velmistra tako-

vého formátu, jakým byl Štejn, je to 

ale v turnajích nejvyšší úrovně bohu-

žel nedostatečné.“ 

Nedostatek metodičnosti v přípravě 

je možné hledat ve Štejnově vzdělání. 

Již jeho vstup do školy poznamenal 

začátek druhé světové války, který 

rodinu budoucího velmistra vyhnal 

z domovské Ukrajiny a do blízkos-

ti Taškentu v Uzbekistánu, kde mu 

velice brzo, ve věku šestatřiceti let 

zemřel otec, na jehož bedrech ležela 

z větší části obživa rodiny. Po skon-

čení války se Štejnovi vrátili domů 

a usadili se ve Lvově, matka sice prá-

ci našla, ale život Štejnových ovláda-

la bída, která přinutila i děti zabývat 

se něčím jiným než pouze školní 

docházkou. 

Leonid Štejn na Přeboru SSSR

Mladý Leonid byl v té době kost 

a kůže, a i když se velice snažil ne-

ztěžovat mamince život špatnými vý-

sledky ve škole, příliš se mu to nedaři-

lo a občas nosil domů i pětky. „Přesto-

že měl vždy vynikající paměť a před-

stavivost, neměl nikdy rád učebnice 

a klid spojený s vytrvalostí nebyl ni-

kdy jeho silnou stránkou,“ píší o jeho 

mladých letech autoři znamenité 

monografi e velmistr Eduard Gufeld 

a mistr Lazarev. A právě to byly vlast-

nosti, které v budoucnu ovlivnily 

Štejnovu šachovu kariéru. Vždy pa-

třil k největším talentům ukrajinské 

mládežnické reprezentace, ale nikdy 

nebyl ukrajinskou jedničkou a v re-

prezentačních výběrech ho trenéři 

stavěli až na čtvrtou šachovnici, kde 

slabší soupeře spolehlivě porážel, za-

tímco jeho výsledky se zkušenějšími 

a silnými hráči, se kterými by se se-

tkal na předních šachovnicích, zda-

leka nebyly tak hvězdné. „Štejn mě 

již tehdy ohromoval svým talentem,“ 

hovoří o časných letech Leonidovy 

tvorby uznávaný ruský trenér Viktor 

Kart. „Kromě talentu však také ohro-

moval svoji lehkomyslností. V pozici 

na šachovnici se orientoval jako jas-

novidec. Jestliže zkušený šachista 

vidí při přemýšlení nad tahem pouze 

určitý výsek šachovnice, Štejn viděl 

již tehdy šachovnici celou a byl nějak 

schopen předvídat a zhodnotit kaž-

dou pozici, která se na šachovnici tře-

ba jenom mohla objevit. Když uka-

zoval varianty, které při partii počí-

tal, celá šachovnice se doslova chvě-

la,“ obdivoval schopnosti mladého 

Leonida Štejna sovětský trenér. Neo-

pomněl ale ani očividné nedostatky. 

„S takovým, zdaleka ne pro všech-

ny samozřejmým darem, byl mladý 

Štejn neskutečně netrpělivý a vůbec 

se nedokázal donutit se za šachovni-

cí zamyslet a často přijímal neskuteč-

ně ukvapená rozhodnutí a zkušení 

soupeři toho uměli využít,“ vzpomí-

ná a přidává zkušenost z jedné z roz-

hodujících partií přeborů družstev, 

kde Štejnův soupeř prošel v partii 

třemi ostrými časovými tísněmi, za-

tímco náš hrdina na celou partii spo-

třeboval necelých dvacet minut, bě-

hem nichž několikrát vypustil jas-

nou výhru a partie nakonec skonči-

la pro Štejnovo družstvo osudnou re-

mízou. Právě netrpělivost a neschop-

nost samostatné práce pak ukrajin-

skému mladíkovi bránila v dalšímu 

postupu a získání titulu šachového 

mistra. Při všech příležitostech v prů-

běhu padesátých let selhal a sám se 

již oddal pocitu marnosti, a dokon-

ce se rozhodl ukončit svoji šachovou 

dráhu. V roce 1956 sice velice naděj-

ně rozehrál přebor Ukrajiny a vysně-

ná mistrovská norma byla již na do-

sah, ale opět nezvládl závěr turnaje 

a nakonec odpadl z vedoucí skupiny 

až na desáté místo. Rozhodl se vrá-

tit ke studiu, ale opět se mu nedaři-

lo a po necelém roce byl ze školy od-

poroučen. Zvítězil sice v polofi nále 

přeboru Ukrajiny, ale fi nálového tur-

naje se díky zákazu nejvyššího ukra-

jinského stranického orgánu nesměl 

LEONID ŠTEJN

OD SOUSTRUHU DO SVĚTOVÉ ŠPIČKY ZA DVA ROKY
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zúčastnit a to uspíšilo jeho rozhod-

nutí se se svými pokusy o zisk titu-

lu mistra skončit. Důvodem bylo, že 

si mezi koly jednoho z předchozích 

turnajů dovolil hrát karty, což bylo 

vyhodnoceno jako narušení sportov-

ního režimu.

„Končím se šachem,“ řekl Leonid 

svým přátelům na podzim roku 

1958. Zároveň také složil funkci ša-

chového trenéra a nastoupil na mís-

to soustružníka v jedné z domácích 

továren. O šachu nechtěl slyšet celý 

rok a až na podzim dalšího roku se 

rozhodl uskutečnit poslední pokus 

o zisk mistrovského titulu. Nastoupil 

do polofi nále ukrajinského přeboru 

hraného v Charkově. Ale ani tento 

„poslední pokus“ nevyšel. „Tentokrát 

už s těma šachama končím opravdu 

a navždy. Stačilo!“ říkal při odjezdu 

z Charkova svým kamarádům a do-

dával: „Už mě bude pětadvacet let 

a do titulu mistra mám stejně daleko 

jako na Měsíc. Byl to můj poslední 

turnaj.“ 

A pak přišel zázrak, který občas bo-

hyně Caissa naděluje svým miláč-

kům. Na fi nálový turnaj ukrajinské-

ho přeboru hraný v Kyjevě nemohl 

přijet lvovský šachista Gorenštejn 

a ani jeho náhradník Litvinov a ko-

hosi v tísni napadlo: „Co zavolat Štej-

novi?“ První dvě kola ještě proběhla 

bez Leonida Štejna, ale ve třetím již 

byl v hrací místnosti sudý počet hrá-

čů a do turnaje nastoupil úplně jiný 

Štejn. Opatrnější, zodpovědnější, 

bílými útočící a černými se nevy-

hýbající remízám. Výsledkem bylo 

třetí místo a o plný jeden a půl bodu 

překročená kdysi nedostupná mis-

trovská norma. Bonusem pak byla 

vstupenka do polofi nálového turnaje 

přeboru Sovětského svazu. Šachová 

pohádka byla zahájena a to, co násle-

dovalo, překvapilo celý svět.

O dva roky později se Leonid Štejn 

probojoval do fi nále přeboru Sovět-

ského svazu hraného v Moskvě a ješ-

tě nedávno regulérní soustružník těž-

ce zacvičil s budoucími mistry světa. 

A že to bylo ve velkém stylu, ukazují 

následující partie. 

LEONID ŠTEJN – TIGRAN PETROSJAN 
Francouzská obrana [C18]

Moskva 1961

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 

5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 Je7 7.Dg4 Jf5

Dnes volí černí spíše agresivnější 

7…cxd4 8.Dxg7 Vg8 9.Dxh7 Dc7 

s nejasnou hrou.

8.Sd3 h5 9.Df4 Jc6 Petrosjan, kte-

rý byl po pátém kole ve vedoucí 

skupině se třemi a půl body, jas-

ně ukazuje, ze hraje na výhru. 

Proti debutantovi přeboru se roz-

hoduje nezvolit tehdy za nejlepší 

pokračování považované  9…Dh4, 

kde by musel hrát například po 10.

Je2 Dxf4 11.Sxf4 horší koncovku 

a chce v šestém kole ještě nevýraz-

ného soupeře porazit. Raději tak 

Štejna láká do složité hry, ve kte-

ré by bílého mohla zradit jeho v té 

době známá netrpělivost.

10.Je2 Jce7 11.Jg3 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-snpzp-'
6-+-+p+-+&
5+-zppzPn+p%
4-+-zP-wQ-+$
3zP-zPL+-sN-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

11…Jg6? Ve své snaze vyprovoko-

vat Leonida Štejna k nějakým ne-

předloženostem přepíná pozdější 

mistr světa strunu. Svým jedenác-

tým tahem ztrácí další tempo a to se 

mu nakonec stane osudným. Z hor-

ší pozice se mu již do konce par-

tie – pro Petrosjana dokonce velice 

krátké – nepodaří vymanit a bílý se 

po celou partii ani na chvíli nenechá 

vyvést z konceptu. Těžko radit mi-

stru světa, ale snad měl raději zku-

sit tah 11…c4 nebo se pustit do bílé-

ho centra pomocí 11…cxd4 ať to sto-

jí, co to stojí.

12.Dd2 Sd7 13.Vb1! Prakticky zadr-

žuje černého krále v centru šachov-

nice, kde mu nadejdou zlé časy.

13…Vb8 Pokud se černý pokusí 

uklidit svého krále na dámské křídlo 

pomocí 13…Dc7, může následovat 

replika 14.Dg5 a s černou rochádou 

to nebude rozhodně nijak růžové. 

Komplikace vznikající po 14…cxd4 

15.Jxf5 exf5 16.cxd4 Dc3+ 17.Kd1 

Dxd4 18.Vxb7 by měly být výhodné 

bílému.

14.0–0 c4 Vzhledem k bydlišti čer-

ného krále černý logicky uzavírá 

centrum šachovnice. 

15.Se2 Jxg3 Bere svému soupeři 

i možnost výměny na f5 s následují-

cím potenciálním průlomem centra 

postupem pěšce. Iniciativu bílého to 

ovšem již nemůže zastavit. Pro bí-

lého také hraje jeho dvojice střelců 

z nichž zejména ten černopolný, ne-

mající na polích své barvy žádného 

oponenta, může po diagonále a3-f8 

černého krále nepříjemně pozlobit. 

Tomu výrazně napomáhá i fakt, že 

černí pěšci již nemohou zmíněnou 

úhlopříčku nijak zakrýt.

16.fxg3 h4 

XABCDEFGHY
8-tr-wqk+-tr(
7zpp+l+pzp-'
6-+-+p+n+&
5+-+pzP-+-%
4-+pzP-+-zp$
3zP-zP-+-zP-#
2-+PwQL+PzP"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy

Leonid Štejn si vždy rád zakouřil.
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17.Sg4 Bílý sice ničím přímo nehro-

zí, ale jistota a přesnost ukládání 

útočných fi gur Leonida Štejna je 

skutečně obdivuhodná. Bělopolný 

střelec sehraje nakonec, nikoli bez-

prostředně, rozhodující roli při ote-

vírání poslední obranné brány před 

černým panovníkem.

17…hxg3 18.hxg3 De7 19.a4 Sxa4 

„Když už stát špatně, tak mít ales-

poň pěšce navíc,“ říká staré pravid-

lo, kterým se řídí v nouzi i Tigran 

Petrosjan. Avšak k tomu, aby ulou-

pený pěšák sehrál nějakou význam-

nější roli, už nedojde.

20.Va1 b5 Přibližně stejné tahy 

ze strany bílého by následovaly 

i po 20…Dd7.

21.Sa3! Do hry vstupuje již skromně 

zmíněný černopolný střelec a Pet-

rosjanovu králi začne být velice brzy 

horko. Jak zesílí svoji pozici bílý, 

je asi docela jasné. Zdvojení bílých 

věží na „f“ sloupci bije do očí, ale jak 

vlastně otevřít centrum? To již tak 

jednoduché není. Tedy pro nás, tuc-

tové šachisty. Pro Štejna nebylo nic 

jednoduššího.

21…Dd7 22.Vf2 Vb7 23.Vaf1 Dd8 

24.Dd1! Tohle už tak jasně vidět ne-

bylo. Bílá hrozba oběti na e6 s dal-

ším dámským skokem na g4 je zcela 

reálná a černý proti ní nemá dlouho-

době účinnou obranu. Partie vlastně 

končí skoro dříve, než začala.

24…Vh6 25.Sc1 Vh7 

XABCDEFGHY
8-+-wqk+-+(
7zpr+-+pzpr'
6-+-+p+n+&
5+p+pzP-+-%
4l+pzP-+L+$
3+-zP-+-zP-#
2-+P+-tRP+"
1+-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
26.Sxe6!! Na 26…fxe6 přijde 27. 

Dg4 a po dobrání na g6 a vniknu-

tí věží na sedmou řadu by se z čer-

ného krále stal fackovací panák a to 

Petrosjan pochopitelně nechtěl při-

pustit, a proto se vzdal. Tato poráž-

ka pro něho byla na turnaji tou je-

dinou a arménský velmistr získal 

v Moskvě titul přeborníka Sovět-

ského svazu. Pro debutanta přebo-

ru, Leonida Štejna, bylo třetí místo 

v konkurenci nejlepších sovětských 

a potažmo světových šachistů gran-

diózním vstupem do světa velkého 

šachu. 1–0

LEONID ŠTEJN – MICHAIL TAL 
Sicilská obrana [B94]

Moskva 1961

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

Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 Jbd7 7.Sc4 Da5 

8.Dd2 e6 9.0–0–0 b5 10.Sb3 Sb7 

11.Vhe1 Jc5 12.Sxf6 gxf6 13.Df4 

Se7 14.Dg4 Tah, který sám Michail 

Tal v jedné ze svých nedávno před 

touto partií vydaných statí doporu-

čoval vůdcům bílých fi gur. Leonid 

Štejn se rozhodl právě proti němu 

jeho doporučení využít. Štejn sice 

nikdy nebyl teoretikem, ale v tom-

to případě se podle dostupných 

pramenů Talovi po partii se stu-

diem jeho článku sám pochlubil.

14…0–0–0 Osmý mistr světa se roz-

hoduje ukrýt svého krále na dám-

ské křídlo, ale jak ukáže další prů-

běh partie, černý tím své problémy 

rozhodně nevyřeší. Snad proto se 

v odborném tisku při analýzách ob-

jevilo jako lépe hodnocené pokra-

čování 14…Kf8 s myšlenkou zabrá-

nit bílé dámě ve výletu na pole g7.

15.Sd5! Velmistr Štejn neváhá 

a chce okamžitě vyměnit hlavní-

ho obránce černé královské tvrze, 

střelce na b7. Při realizaci své myš-

lenky musel ovšem bílý zvážit také 

důsledky výpadu černého na dám-

ském křídle.

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+l+-vlp+p'
6p+-zppzp-+&
5wqpsn-+-+-%
4-+-sNP+Q+$
3+LsN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
15…b4 Dává černému jednoho 

z pěšců bílého dámského křídla. 

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
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150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč
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K tomu, aby člověk pustil černou 

dámu do intimní bubliny svého 

krále, musí mít dobré nervy a vý-

borný propočet. 16.Sxb7+ Kxb7 

17.Jd5 exd5 Autoři poznámek v kni-

ze věnované Leonidu Štejnovi se do-

mnívají, že na 17…Vhg8 by přišlo 

18.Jc6! s okamžitou pohromou pro 

černého. Nicméně „moudrý“ počí-

tač a jeho hrubá síla s jejich názo-

rem nesouhlasí a variantu prodlužu-

je o 18…Dc7 19.Jxc7 Vxg4 20.Jxd8+ 

Kxc7 21.Jxf7 Vxg2 a pozici hodnotí 

jenom jako mírně lepší pro bílého.

18.exd5 Vd7 Bez následků se 

černému udržet svoji fi guru na-

víc nepodaří. Tah 18…Vde8 vede 

po 19.Jc6 Dc7 (Slabší je 19…Dxa2 

20.Dxb4+ Kc7 21.Ve3 se silným úto-

kem bílého.) 20.Dxb4+ Kc8 21.Da3 

s hrozbou postupu b2-b4 21…f5 

22.Vxe7 Vxe7 23.b4 Je4 24.f3 Jf6 

25.Db2 s výhodou bílého. (K té 

vede také tah 25.Dxa6+±.)

19.Jc6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+k+rvlp+p'
6p+Nzp-zp-+&
5wq-snP+-+-%
4-zp-+-+Q+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
19…Dxa2 Jediná praktická šance 

černého jak kontrovat na smělou 

hru svého soupeře. Ale i na vý-

pad černé dámy má velmistr Štejn 

pádný a předem dobře připravený 

argument. 20.Dxb4+ Kc7 21.Jxe7 

Vb8 22.Da3 Nabídka na společný 

odchod dam do prostoru mimo 

svět šedesáti čtyřech polí tupí, nebo 

přinejmenším brzdí útočný zámysl 

Michaila Tala. Ten soupeřovu na-

bídku pochopitelně odmítá.

22…Dc4 23.Jc6 Vb3 24.Da5+ Vb6 

Okamžitě prohrává 24…Kb7 pro 

25.Ve8.

25.Kb1 Ja4 26.Vd4 Jxb2 27.Kc1! 

Jenom ne 27.Vxc4 pro 27…Jxc4+ 

a bílý by se musel rozloučit jak 

se svojí dámou, tak s rozhodující 

výhodou.

27…Dc5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mkr+p+p'
6ptrNzp-zp-+&
5wQ-wqP+-+-%
4-+-tR-+-+$
3+-+-+-+-#
2-snP+-zPPzP"
1+-mK-tR-+-!
xabcdefghy
28.Ve3! Do hry proti černému králi 

se po třetí řadě zapojuje i dosud sta-

ticky přihlížející bílá královská věž 

a na její přesun nelze již nijak účinně 

reagovat.

28…Kb7 29.Vc3 Vb5 Vynalézavá 

obrana hodná mistra světa!

30.Da3! Po 30.Vxc5 dxc5 by sice 

černý stál na prohru, ale podařilo 

by se mu trochu pozměnit charakter 

pozice a zároveň zvýšit svoje šance 

na přežití.

30…Dxa3 31.Vxa3 Vxd5 32.Ja5+ 

1–0

Třetí místo v prestižním turna-

ji dalo Leonidu Štejnovi místenku 

do mezipásmového turnaje 

ve Stockholmu, kde by za běžných 

okolností díky dělení šestého až 

sedmého místa získal místen-

ku mnohem prestižnější, místen-

ku na turnaj kandidátů mistrovství 

světa. Turnaj kandidátů však Štej-

novi nebylo souzeno sehrát kvů-

li pravidlu, které tehdy FIDE vůči 

sovětským velmistrům uplatňova-

la. Turnaj kandidátů mohl hrát li-

mitovaný počet hráčů z jedné země 

a Štejn skončil za Jefi mem Gelle-

rem, Tigranem Petrosjanem a Vik-

torem Korčným. I tak byl velmistr 

Štejn se svým výsledkem v „mezi-

pásmu“ více než spokojen. „Jsem 

zcela spokojen,“ řekl tehdy Leonid 

novinářům a dodal: „Vždyť jsem se 

teprve před třemi lety stal mistrem 

a teď přijde takové povýšení. Sice 

jsem si nevybojoval letenku k tur-

naji kandidátů, ale musím říct, že 

by mě bylo trapně, kdybych si na to 

měl stěžovat. Jestli se mohu pova-

žovat za kandidáta na titul mistra 

světa? Musím se toho v šachu ještě 

mnoho naučit…“

Podobná situace se ale opakovala 

v roce 1964 na mezipásmovém tur-

naji v Amsterdamu. Opět se před 

něho do turnaje kandidátů vmáčk-

la trojice Sovětů: Michail Tal, Bo-

ris Spasskij a Vasilij Smyslov. Ještě 

jednou měl velmistr Štejn blízko 

do bojů o nejvyšší titul. Na „mezi-

pásmu“ v tuniském Sousse obsadil 

šesté až osmé místo společně se Sa-

muelem Reshevskym a Vlastimilem 

Hortem. V rozehrávce o postupové 

místo však neuspěl. I tak byl pova-

žován za jednoho z horkých favori-

tů nadcházejícího mezipásmového 

turnaje v Petropolisu v roce 1973, 

kterého se ale již nedožil. Leonid 

Štejn zemřel na infarkt v moskev-

ském hotelu Rossija ve věku os-

matřiceti let. Jeho poměrně krátká 

kariéra mezi světovou špičkou mu 

přinesla řadu věrných fanoušků, 

kterým s jeho odchodem odešel 

skvělý útočník a počtář, jehož par-

tie jim přinášely tolik radosti.

Václav Pech

Bitva s Botvinnikem
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Nejsilnější uzavřený turnaj roku 

hraný pod názvem Memoriál Mi-

chaila Tala odstartoval v uplynu-

lém týdnu a jeho výsledky mohou 

odpovědět hned na několik pro 

šachový svět velice zajímavých 

otázek. Jednou z těch hlavních 

je, zda Magnus Carlsen, který 

suverénně zvítězil v posledním 

superturnaji v Nanjingu, potvrdí 

svůj hvězdný výkon také v pří-

mém souboji s téměř kompletní 

nejužší světovou špičkou.

„Turnaj je skutečně až neuvěřitelně 

silný,“ konstatuje jeden z jeho fa-

voritů, aktuální mistr světa Ind Viši 

Anand. Je si jist, že právě zaháje-

ný turnaj rozhodně nebude chybět 

v análech šachové historie. „Dlouho 

jsem neviděl, aby se v jednom tur-

naji utkalo tolik silných šachistů.“ 

S mistrem světa zcela souhlasí také 

bývalý mistr světa FIDE, Ukrajinec 

Ruslan Ponomarjov. Ten na rozdíl 

od většiny účastníků moskevské-

ho turnaje nepatří ke standardním 

abonentům těch nejsilnějších uza-

vřených turnajů, ačkoliv by jej jeho 

rating k podobné výsadě rozhod-

ně opravňoval. „Jsou tady skuteč-

ně ti nejlepší z nejlepších a všich-

ni bychom chtěli v co největší míře 

ukázat naše schopnosti,“ říká mla-

dý ukrajinský velmistr. Kategoric-

ky však Ponomarjov odmítá, že by 

se moskevský turnaj mohl nazývat 

neofi ciálním mistrovstvím světa. 

„Ne, to prostě a jednoduše nelze. Je 

ovšem pravdou, že kdyby se o ša-

chovém trůnu rozhodovalo v tur-

naji, mohla by být jeho sestava do-

cela podobná a pravděpodobně by 

se zvýšil i cenový fond.“

Prakticky přede všemi účastníky 

turnaje stála velice těžká úloha pří-

pravy rovnou ke dvěma vrcholným 

událostem. Téměř ihned po zavr-

šení Talova memoriálu se v Mosk-

vě ještě odehraje mistrovství svě-

ta v bleskovém šachu a o několik 

stovek kilometrů dál na východ 

se pak zahajuje letošní ročník Svě-

tového poháru. „Musel jsem se 

za měsíc a půl připravit na oba tyto 

turnaje a jsem sám zvědav, jak se 

mi to podařilo,“ říká velmistr Po-

nomarjov. O svém cíli pro mos-

kevský turnaj se rozhovořil i vel-

mistr Anand. „Ve skutečnosti ne-

mám s Memoriálem Michaila Tala 

spojený žádný velký cíl,“ říká in-

dický šachista a doplňuje: „Mu-

sím prostě jenom hrát dobře a sle-

dovat, v jaké formě se právě na-

cházím, a na základě toho dělat 

závěry. Pokud budu hrát dobře, 

pak bude dobré i všechno ostatní. 

Jsem vždy velice rád, když mohu 

hrát v podobně silných turnajích, 

a většinou mě hra na nich přináší 

velké uspokojení. Je to ovšem ve-

lice vyčerpávající. Každý den vás 

čeká nový extrémně těžký boj…“ 

Hned v úvodním kole turna-

je na sebe narazili Magnus Carl-

sen a Vladimir Kramnik, tedy dva 

velcí konkurenti na celkové vítěz-

ství. Většina partie probíhala v re-

žii černými hrajícího exmistra svě-

ta, který již v zahájení získal malé 

plus, a postavil tak do horšího svět-

la Carlsenovu přípravu vedenou 

Garri Kasparovem. „Magnusův tre-

nér svoji přípravu zjevně přece-

nil,“ konstatuje Vladimir Kramnik. 

„Systém s tahem Dc2 v Nimcovi-

čově indické byl Kasparovovou ob-

líbenou zbraní a je tak jasné, že 

nad ním Kasparov s Carlsenem 

také společně pracovali. Pracova-

li však špatně,“ říká ruský velmistr. 

Ten zároveň také vyzdvihl charak-

ter a vůli po vítězství svého mladé-

ho soupeře tahajícího po celou par-

tii za kratší konec. „Po časové kont-

role jsem si sedl a pokoušel se najít 

nějakou cestu, jak bych mohl partii 

vyhrát,“ objasňuje dění po jedena-

čtyřicátém tahu Vladimir Kramnik. 

„Rozhodl jsem se tedy v lepší pozici 

nabídnout remízu. Tu ale Magnus 

omítl! Naprosto nepředstavitelná 

věc. Stál hůře, a přesto chtěl tu po-

zici vyhrát. Po partii mně Magnus 

tento můj dojem potvrdil, když mi 

řekl, že hrál skutečně na výhru,“ 

objasňuje s údivem ruský velmistr. 

Po třetím kole do pořadí v turna-

jové tabulce promluvily pouhé 

tři rozhodnuté partie a právě Vla-

dimir Kramnik a Viši Anand jsou 

společně s Levonem Aronjanem 

těmi šťastnými hráči usadivšími 

se na čele. Pro čtyřicáté šesté číslo 

Šachového týdeníku jsme vybrali 

právě jednu z rezultativních partií, 

jejímž vítězem se stal mistr světa 

Viši Anand.

Václav Pech

MEMORIÁL MICHAILA TALA

V MOSKVĚ NASTOUPILA TĚŽKÁ TECHNIKA

Souboj dvou mistrů světa
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VIŠI ANAND (2788) 
– PETR SVIDLER (2754) 
Grűnfeldova indická obrana [D85]

Memoriál Michaila Tala 2009

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 

Jxd5 5.Sd2 Sg7 6.e4 Jb6 7.Se3 0–0 

8.h3 e5 9.Jf3 exd4 10.Sxd4 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-sn-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-vLP+-+$
3+-sN-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
10…Sxd4 Černý nemusí nutně sám 

pospíchat s výměnou černopolných 

střelců a může se nejprve věnovat 

svému vývinu. Tomu slouží pokračo-

vání 10…Se6. Například v partii Glej-

zerov - Rjazancev (Biel 2009) se bí-

lému po 11.Sxg7 Kxg7 12.Dd4+ f6 

13.0–0–0 De7 14.De3 Jc6 15.Jd4 Jxd4 

16.Vxd4 Vad8 17.Vxd8 Vxd8 18.Se2 

nepodařilo získat naprosto nic, a byl 

to naopak černý, kdo se mohl tahy 

18…Db4 případně 18…a5 pokusit 

o zisk výhody. 

11.Dxd4 De7N Podle mojí databáze 

nový tah, ale příliš bych tomu nevě-

řil. Pole e7 vypadá pro černou dámu 

celkem přirozeně. Černí již v pozici 

zkoušeli 11…Jc6 12.De3 Se6 13.Se2 

Jc4 14.Sxc4 Sxc4 15.Dc5 Sa6 16.Jd5 

s přibližně rovnou hrou, viz par-

tie Anastasian, A. (2565) - Rade, M. 

(2436), Kallithea 2008.

12.De3 Jc6 13.Sb5 Jb4 14.Vc1 Se6 

15.b3 a6 16.Se2 Jc6 Dobře vypadá 

také pokračování 16…c5.

17.0–0 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pzp-wqp+p'
6psnn+l+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+PsN-wQN+P#
2P+-+LzPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
17…f6 Velmistr Svidler nechce při-

pustit postup bílého centrálního 

pěšce na e5 a následný pokus o vy-

užití oslabených černých polí krá-

lovského křídla. Zároveň také kryje 

pole g5 od možného výpadu bílé-

ho jezdce. Prozatím to ale vypadá, 

že to s přesunem bílých sil nebude 

tak žhavé. Například po 17…Vfd8 

18.e5 má černý k dispozici 18…Jd5 

19.Dh6 Jxc3 20.Vxc3 Jd4 a výhoda 

bílého se spíše nekoná.

18.Vfe1 Charakter pozice určuje 

pěšcová struktura, která dává bílé-

mu díky čtyřem bílým pěšcům proti 

třem černým větší šance na králov-

ském křídle, a tím se bude v dalším 

průběhu partie mistr světa také řídit. 

Po několika přípravných tazích, kte-

ré bílé pěchotě uvolní cestu vpřed, 

nastoupí bílý proti hradbám vzty-

čeným v okolí černého krále. Mistr 

světa také ignoruje pro jeho věže 

nabízející se sloupec „d“, protože 

výměny, které by na něm pravděpo-

dobně proběhly, by mohly sílu jeho 

nástupu citelně oslabit.

18…Vad8 19.Sf1 Sf7 20.Jh2 Se6 

21.f4 Anandův plán zahájil svo-

ji fi nální fázi. Bílí pěšci se vydá-

vají vpřed a je na černém, aby si 

v centru šachovnice vytvořil dosta-

tečnou protihru, a zaměstnal tak 

útočně naladěné síly úřadujícího 

mistra světa.

21…Jd4 22.f5 Sf7 Ani druhý mož-

ný ústup střelce hry zcela nerov-

ná. 22…Sc8 23.fxg6 hxg6 24.Dg3 

Kg7 (Nadějnější je určitě 24…Df7, 

i když i tady má bílý výhodu.) 

25.Jd5±.

23.Jg4 gxf5 24.Jh6+ Kh8 Špatné je 

24…Kg7? pro hezké, byť jednodu-

ché 25.Dxd4! Kxh6 (Okamžitě pro-

hrává 25…Vxd4 pro 26.Jxf5++-.) 

26.exf5 Vxd4 27.Vxe7± s jasnou 

výhodou na straně bílého.

25.Df2! Bílý hrozí sebrat pěšcem 

na f5 a následně například přemís-

tit svého jezdce přes e4 na c5.

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+pzp-wql+p'
6psn-+-zp-sN&
5+-+-+p+-%
4-+-snP+-+$
3+PsN-+-+P#
2P+-+-wQP+"
1+-tR-tRLmK-!
xabcdefghy
25…fxe4? Hrubá chyba v mír-

ně horší pozici, která končí par-

tii. Lepší cestou nepochybně bylo 

25…Sh5, i když po 26.Jxf5 De5 

27.g4 Sg6 28.Sg2 má bílý malou 

výhodu. Do nějakého rozhodnutí 

je ale opravdu hodně daleko. Snad 

ještě lépe vypadá tah 25…f4 s mož-

ností postupu černého pěšce ještě 

o políčko dál, což by se nemuselo 

zcela líbit Anandovu králi. Po 26.

Je2 přijde 26… Jxe2+ 27.Sxe2 Sg6 

se zcela hratelnou pozicí černého.

26.Vxe4 Dd6 27.Vd1 c5 28.Jxf7+ 

Vxf7 29.b4 Vazba na centrálním 

sloupci se stane černému osudnou.

29…f5 30.bxc5 fxe4 31.Dxf7 Jf3+ 

32.Dxf3 1–0Analýza po vzrušující úvodní partii
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„První zápas, hned na onlinu 

a hned výhra, to je prostě fanta-

zie,“ sdělil novoborskému serveru 

po vítězném zápase ve Frýdku po-

labinský lídr IM Martin Petr ozna-

čující ve shodě se svým kapitánem 

za klíčový faktor úspěchu dobrou 

přípravu a nováčkovské nadšení. 

„Elová převaha soupeřů v součtu 

víc než tisíc bodů se naštěstí ne-

projevila a my zvítězili zaslouže-

ně, i když to chvílemi vypadalo 

na některých deskách nahnutě,“ 

hodnotí průběh zápasu kapitán 

Pavel Benčo.

Stoprocentním Polabinám na čele 

tabulky prozatím sekundují pou-

ze šachisté Geofi nu Ostrava. Jejich 

výhry nad brněnským nováčkem 

a hráči ze Zlína nevyzývají jakéko-

li pochyby. Byly jasné a přesvědči-

vé a ostravští v nich neztratili ani 

jedinou hru.

Přes úctu k výkonu vedoucích 

celků tabulky byl jasným šlágrem 

úvodních kol souboj loňských nej-

vyšších medailistů: mistra republi-

ky, družstva ŠK Mahrla Praha, a vi-

cemistra z Nového Boru.

„Naším základním cílem bylo od-

cházet ze zápasu s minimálně stej-

nou bodovou ztrátou jako náš sou-

peř,“ říká Petr Boleslav. „Samo-

zřejmě jsme toužili s úřadujícím 

mistrem vyhrát a pokořit tak ko-

nečně ‚baštu‘ Mahrly Praha,“ při-

znává a zároveň také potvrzuje, 

že jeho tým měl před možná klí-

čovým zápasem roku i krátké, byť 

ne zcela šachu věnované soustře-

dění. „Vzhledem k tomu, že jsme 

měli v pátek v Novém Boru zahajo-

vací večírek, společné sezení s tý-

mem jsme nechali až na sobot-

ní podvečer.“ Nadmíru zodpověd-

nou kolektivní přípravu pak podle 

vyjádření velmistra Navary vyne-

chal i mistrovský klub. „Kolektivní 

sezení tentokrát nebylo, připravo-

vali jsme se individuálně,“ svěřuje 

Šachovému týdeníku velmistr Na-

vara a přidává ještě jednu perlič-

ku. „Snad to není tajemství, ale je-

den náš hráč (nebudu ho zde jme-

novat) se připravil sice na správné-

ho soupeře, ale na špatnou barvu, 

což zjistil asi deset minut před za-

čátkem utkání.“

Podle mínění Davida Navary a také 

ryze matematického zpracování 

základních sestav obou celků byl 

mírným favoritem klub z Nového 

Boru a průběh zápasu tomu i od-

povídal. „Čísla mluví jasně, papíro-

vými favority jsme byli,“ přiznává 

Petr Boleslav. Přiznává, že vzhle-

dem k průběhu zápasu panovala 

po zápase v jeho družstvu trochu 

smutná nálada. „Nedokázali jsme 

dotáhnout dobře rozehraný zápas 

do vítězného konce.“ Spokojenost 

s výkonem svého družstva a záro-

veň s výkonem svým vlastním vy-

jádřil i lídr pražské Mahrly, vel-

mistr Navara. „Jsem s výsledkem 

– jak individuálním, tak i týmo-

vým – spokojen a myslím, že ostat-

ní také.“ S úsměvem dodává: „Mu-

sím se rychle pochválit za před-

vedenou hru, než si svůj výsle-

dek zase zkazím. Ne, teď vážně. 

Myslím si, že po dvou partiích je 

na hodnocení brzy.“ Na hodnocení 

je skutečně po úvodním dvojkole 

příliš brzy, ale dramatická partie, 

která rozhodla o výsledku klíčové-

ho zápasu, rozhodně stojí za pře-

hrání.

Václav Pech

DAVID NAVARA (2707) 
– NIKITA VITJUGOV (2694) 
Francouzská obrana [C11]

Extraliga družstev 2009

1.e4 e6 „To jsem vzal v úvahu, 

ale nějak jsem se na to zapomněl 

pořádně podívat. Ani jsem si ne-

byl jistý, s kým budu hrát,“ říká 

velmistr Navara.

2.d4 d5 3.Jc3 V minulosti hrál 

náš velmistr poměrně často tah 

3.Jd2. „Bez mučení přiznám, 

že po Jd2 v některých varian-

tách za bílého nevidím výhodu. 

Po rychlé remíze jsem netoužil, 

tak jsem se rozhodl zkusit něco 

jiného,“ komentuje David Navara 

svoji volbu pro tuto partii.

3…Jf6 Častěji se černí uchylují 

k pokračování 3…Sb4.

4.e5 Jfd7 5.f4 c5 6.Jf3 a6 „Měl 

jsem pocit, že po 6…Jc6 7.Se3 

Se7 soupeř černými nějaké par-

tie prohrál. Pohled do databáze 

ukazuje vzorové partie Vitjugov 

– Maslak a Vitjugov – Lysyj, obě 

ČESKÁ EXTRALIGA DRUŽSTEV 2009

SOUBOJ GIGANTŮ SKONČIL NEROZHODNĚ
pokračování ze strany 1

Souboj na první šachovnici Navara – Vitjugov
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2008. Kde se v přípravě stala chy-

ba?“ ptá se velmistr Navara.

7.Se3 Jc6 8.Dd2 b5 9.a3 Db6 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-+n+pzpp'
6pwqn+p+-+&
5+pzppzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3zP-sN-vLN+-#
2-zPPwQ-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
10.g3 Bílý se po partii domní-

val, že by zde mohlo být dob-

ré 10.Je2!, ale nebyl si svým do-

jmem zcela jistý. Dalším plá-

nem by pak mohlo podle velmis-

tra Navary být c2-c3 a f4-f5. „Mi-

mochodem, jezdci na f3 a d4 sto-

jí asi lépe než na e2 a d4, proto-

že tam jednak nevadí Sa6xe2, za-

druhé je větší naděje na prosa-

zení postupu f4-f5.“ (GM Nava-

ra). Černý by na tah bílého jezd-

ce mohl reagovat 10…a5 11.c3 b4 

12.axb4 cxb4 13.f5 bxc3 14.bxc3 

exf5 15.Jf4 Je7 16.Sd3 Sa6 17.0–0 

s více než dostatečnou kompen-

zací bílého (viz partie Bobras 

– Heberla, Ustroň 2006). 

Po 10.Se2 cxd4 11.Jxd4 Sc5 by bí-

lému jezdci mohlo případně chy-

bět pole e2, i když to nemusí být 

zase až tak tragické. Například 

12.Vd1 Sb7 13.b4 Sxd4 14.Sxd4 

Jxd4 15.Dxd4 Dxd4 16.Vxd4 f6 

s rovnou hrou.

10…Sb7 Do úvahy přicházelo také 

10…cxd4 11.Jxd4 Sc5 12.Jce2 a5.

11.Sh3 David Navara upozorňuje 

na to, že někdy může černému 

hrozit vzetí na c5, na d5 a na d7, 

ale po správné odpovědi černého 

bude bílému chybět kontrola pole 

e4. Zajímavé by bylo pokračování 

11.Je2!?.

11…cxd4 12.Jxd4 Po braní střel-

cem by měl černý k dispozici od-

pověď 12.Sxd4 Jxd4 13.Jxd4 Sc5 

14.Jce2 a5.

12…Sc5 13.Jce2 a5 14.Kf2 0–0 

Může se zdát, že černý nemůže 

rošovat pro dvojnásobné braní 

na e6 s následným odběrem čer-

ného jezdce na d7, ale černý by, 

při prodloužení varianty, mohl 

pokračovat tahem 17…d4 a vý-

hrou. „Vzetí na e6 nevychází ani 

po vložce 15.c3 b4, protože čer-

ný po dobrání na e5 (16.Jxe6 fxe6 

… 18.Sxd7 Jxe5) dá černý šach 

na d3. 19.Sh3 Sxe3+, 20…Jd3+,“ 

doplňuje česká jednička.

15.Jxc6 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+n+pzpp'
6-wqN+p+-+&
5zppvlpzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-+-vL-zPL#
2-zPPwQNmK-zP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy
15…Dxc6! Najednou hrozí d5-d4. 

Slabší bylo 15…Sxc6 16.Jd4 b4 

17.a4 Sb7!?= s rovnou hrou.

16.Vhd1 Situace bílého není 

nijak jednoduchá a bílý také 

po partii přiznal, že v této chvíli 

hrál pouze na remízu. Po 16.Jd4 

Sxd4 17.Sxd4 Jc5 s dalším Je4 

dává černému výhodu. Na 16.b4 

zase přijde 16…d4. A dobré není 

ani 16.Sg2 díky centrálnímu úde-

ru 16…d4! a po 17.Sxc6 dxe3+ 

18.Kf1 exd2 (18…Sxc6!?) 19.Sxb7 

Vad8 20.Kg2 Jb6 stojí černý jasně 

lépe.

16…b4 Nemusí být nejlepší pouš-

tět se okamžitě do bílé dámské 

pěchoty po 16…Sxe3+ 17.Dxe3 

Dxc2, protože 18.Vac1 Dxb2 

19.Vd2 dává bílému zajímavou 

kompenzaci a ukazuje, proč si 

bílý vybral pro svoji královskou 

věž právě pole d1.

17.Jd4 Sxd4 „Po tahu v partii 

jsem opět hrál na výhru – jed-

nak nestojím hůře, jednak pro 

nás pozice v tu dobu nevypada-

ly dobře,“ říká David Navara. Ji-

nou cestou, po které mohl černý 

kráčet, je zvyšování tlaku na bod 

d4 pomocí 17…Db6. I zde by ale 

měly být šance vyrovnány.

18.Sxd4 Jc5 19.Sg2 

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 
Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistři 
David Kaňovský a Vojtěch Plát

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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Pořadí po 2. kole:
1. ŠK Geofi n Ostrava 6 12,5

2. 2222 ŠK Polabiny 6 10

3. 1. Novoborský ŠK 4 11

4. ŠK Mahrla Praha 4 9,5

5. SAGINA Pardubice 4 8,5

6. A64 VALOZ Grygov 3 7,5

7. ŠK Zikuda Turnov 3 7

8. ŠK SK Zlín 3 7

9. BŠŠ Frýdek-Místek 1 6,5

10. TŽ Třinec 0 7

11. ŠK DURAS BVK –Královo Pole 0 5

12. TJ Bohemians Praha 0 4,5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6-+q+p+-+&
5zp-snpzP-+-%
4-zp-vL-zP-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPPwQ-mKLzP"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy

19…b3 „Pokračování 19…Je4+ 

20.Sxe4 dxe4 21.Se3 a bílý se 

díky kontrole volného sloupce 

nemusí bát,“ říká velmistr Navara 

a hned dodává: „Černý ale možná 

také ne.“ 21…Db5 22.axb4 axb4 

23.Vxa8 Sxa8=.

20.c3 Na 20.Vac1 může černý 

reagovat 20…Je4+ 21.Sxe4 dxe4 

22.cxb3 e3+ a průvan po bílých 

polích spojený s různobarevný-

mi střelci by mu měl následně 

po 23.Dxe3 Dg2+ 24.Ke1 okamži-

tém Sa6, nebo i po vložení bra-

ní na h2 zřejmě vynutit nějakou 

remízu.

20…Je4+ 21.Sxe4 dxe4 22.De3 

Vad8 23.g4 Při různobarevných 

střelcích bude hrát velkou roli 

iniciativa a bílý se chce pokusit 

ji získat pomocí postupu svého 

pěšce na sloupci „f“ až na pole 

f6. To ale černý pochopitelně při-

pustit nemusí.

23…f6 24.exf6 Na 24.Kg3 může 

černý vyzkoušet například tah 

24…f5!?.

24…gxf6 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+l+-+-+p'
6-+q+pzp-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-vLpzPP+$
3zPpzP-wQ-+-#
2-zP-+-mK-zP"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy

25.Sc5 Vd3!? Velmistr Vitju-

gov mohl zahrát také 25…Vfe8 

26.Vxd8 („Původně jsem chtěl po-

kračovat 26.g5 fxg5 27.Vxd8 Vxd8 

28.Vg1 a tady má černý výběr 

mezi opatrným 28…Vd5 a ostrým 

28…Vd3 29.Vxg5+ Kf7 30.De2 

Vf3+ 31.Ke1. Ještě jsem viděl 31…

Sa6 32.Dg2 Vf1+ 33.Kd2 a even-

tuálně někdy e3+. Hodnocení 

pozice ovšem neuvedu. V obou-

stranné časové tísni by partie stej-

ně mohla skončit jakkoliv.“ (GM 

Navara)) 26…Vxd8, ale vadilo 

mu pokračování 27.Sd4. Na dru-

hé straně mohlo bílého strašit 

prosazení centrálního e6-e5 s ná-

sledným průnikem černé věže 

na d3.

26.Vxd3 exd3 27.Vg1 Vf7 Vel-

mistr Vitjugov po partii ukázal 

tah 27…Vd8 postavený na varian-

tách, které Šachovému týdeníku 

poskytl velmistr Navara. Téměř 

všechny prý pocházejí od  Davi-

dova soupeře. 28.Sd4 a) 28.g5 f5 

(28…fxg5 Rybka 29.Vxg5+ (29.

Sd4!?) 29…Kf7 a tady prý není 

žádný mat, například 30.Dg3 (30.

Vg7+ Kxg7 31.De5+ Kf7 32.Dh5+ 

Kg7 33.Dg5+ Kf7 34.De7+ Kg6=) 

30…Df3+! 31.Dxf3 Sxf3 32.Se3 d2 

s remízovou věžovou koncovkou.) 

29.Sd4 (29.g6? hxg6! 30.Vxg6+ 

Kf7 s výhodou černého.) 29…

Vxd4! 30.cxd4 Dc2+ 31.Kg3 Se4 

32.d5 (32.Vc1?? Dg2+) 32…d2!? 

a věčný šach už musí hledat bílý. 

b) 28.Se7 Vd7 29.Sxf6 d2 30.Sd4

 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+r+-+p'
6-+q+p+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-vL-zPP+$
3zPpzP-wQ-+-#
2-zP-zp-mK-zP"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

30…Dg2+! 31.Vxg2 d1J+! 

32.Kg3 Jxe3; 28…Vxd4 29.cxd4 

Dc2+ 30.Kg3 Sd5? (30…Kf7! 

(Rybka) vede asi k remíze.) 31.f5 

d2 32.fxe6 d1D 33.Vxd1 Dxd1 

34.e7±.

28.Ke1! „Dost nepříjemný tah, 

bílý chce postavit krále na d2 

a případně zahrát g4-g5. Jak uvi-

díme, koncovky jsou pro bílého 

lepší. Tady se soupeřova časová 

tíseň ještě prohloubila, po tahu 

měl už jen zhruba minutu a půl 

a posledních několik tahů par-

tie provedl se zbývajícími se-

kundami (obvykle dvěma). Mně 

po tahu zbylo šest minut, potom 

jsem se chvíli držel na třech a na-

konec jsem také zůstal na pra-

porku. Hra na čas mi pomohla 

udržet si malou časovou rezer-

vu – čím více času spotřebuji, tím 

více ho zůstane soupeři! (GM Na-

vara) Alternativou bylo 28.g5 Vg7 

29.Ke1 (Tah 29.Sd4! s malou vý-

hodou bílý podle vlastního vyjád-

ření viděl, ale něco se mu na něm 

přece jenom nelíbilo. „Asi jsem 

Nikita Vitjugov
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přehlédl 29…d2 30.Ke2!,“ konsta-

tuje David.) 29…fxg5 s možným 

skokem černé dámy na pole e4.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+-+r+p'
6-+q+pzp-+&
5zp-vL-+-+-%
4-+-+-zPP+$
3zPpzPpwQ-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-mK-tR-!
xabcdefghy

28…De4 29.Kd2 Dxe3+ 30.Kxe3 

Přinejmenším rovnocenně vy-

padá i braní střelcem. Vzniklá 

koncovka je pro bílého citelně 

lepší zejména díky lepší pěšcové 

struktuře a pěšcovým slabinám 

černého na d3 a a5.

30…Vd7 31.g5 Na 31.Sd4 by měl 

velmistr Vitjugov odpověď 31…

e5! a po 32.fxe5 fxe5 33.Sxe5 Ve7 

34.Kd4?! (K remíze by mohlo vést 

34.Kf4.) 34…Sf3 stojí černý zjev-

ně dobře.(Naopak černému by se 

nemusela vyplatit sázka na sílu 

pěšce „d“ spojená s obětí kvality 

po 34…Vxe5 35.Kxe5 Sf3 Bílý se 

s „utíkáčkem“ vypořádá pomocí 

36.Kf4 Se2 37.Ke3.)

31…fxg5 Výhoda zůstává na stra-

ně bílého také po 31…f5 32.Sd4 

Sa6!? (32…Se4 33.c4) 33.h4. 

32.Vxg5+ „32.Sd4 byla také mož-

nost, ale střelcová koncovka 

vznikající po 32.Vxg5+ Vg7 mi 

připadala vyhraná.“ (GM Navara)

32…Kf7 32…Vg7 33.Kxd3 Vxg5 

34.fxg5 „by podle mě mělo být 

vyhrané. Dva volné pěšce bílý asi 

dokáže vytvořit a černý je nejspí-

še nezastaví. Můj první dojem by 

ale potvrdila až důkladnější ana-

lýza,“ říká David Navara.

33.Sd4 a4 34.Kxd3 Rozhoduje se 

nejprve zlikvidovat černého pěš-

ce na d3, protože tuší, že pěšec 

„a“ mu bude méně nebezpečný 

a i nadále zůstává slabinou.

34…Sd5 35.c4 Sc6 36.Kc3 Ke7 

37.Ve5 Vc7 38.Kb4 Ještě pře-

svědčivější zřejmě bylo 38.f5, ale 

bílý přiznal, že po 38…Sd5 nesti-

hl spočítat důsledky pokračování 

39.f6+!? Kf7 40.c5+-.

38…Vb7+ 39.Ka5 Možné bylo 

také zahrát 39.Kc5.

39…Kd7 Zřejmě poslední po-

chybení černého. Tužší od-

por mohl novoborský hráč klást 

po 39…Vd7!. Nicméně 40.Sc3 

Vd3 41.Kb4 Vh3 42.f5 by měl bílý 

i podle mínění velmistra Nava-

ry pravděpodobně stejně vyhrát. 

Třeba 42…Vxh2 (42…Sd7 43.f6+ 

Kxf6 44.Vh5++-) 43.Vxe6+ (43.

f6+!?) 43…Kd7 44.Kc5+-.

40.Vh5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+k+-+p'
6-+l+p+-+&
5mK-+-+-+R%
4p+PvL-zP-+$
3zPp+-+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
40…Kc8 „Hráli jsme Českou ext-

raligu, takže hodiny nic nepřida-

ly. Sice jsem svému zápisu věřil 

a před utkáním jsem se na tem-

po hry ptal, ale přesto jsem se 

rozhodl pokračovat v bleskovém 

tempu. Možná to není dobré ře-

šení, ale naštěstí jsem pozici ne-

zkazil.“ (GM Navara)

41.Vh6 Do Říma zde vede již více 

cest. Vyhrávalo například také 

41.Vg5!?, ale i další pokračování.

41…Ve7?! Lepší bylo 41…Vf7!, 

což navrhuje Rybka. Nicméně 

i toto pokračování je také prohra-

né, ale dává černému přece je-

nom jakés takés šance.

42.f5 a černý se vzdal. Na K(S)d7 

přijde Sc5. 1–0

Naše nejvyšší domácí soutěž 

bude pokračovat dalšími koly 

5. a 6. prosince.

Výsledky 1. kola:

TJ Boheminas Praha 3,5:4,5 ŠK Zikuda Turnov

ŠK Mahrla Praha 4:4 1. Novoborský ŠK

TŽ Třinec 3,5:4,5 SAGINA Pardubice 

BŠŠ Frýdek-Místek 2,5:5,5 2222 ŠK Polabiny

ŠK Geofi n Ostrava 6,5:1,5 ŠK Duras BVK

A64 VALOZ Grygov 3:5 ŠK SK Zlín

Výsledky 2. kola:

1. Novoborský ŠK 7:1 TJ Bohemians Praha

ŠK Zikuda Turnov 2,5:5,5 ŠK Mahrla Praha

2222 ŠK Polabiny 4,5:3,5 TŽ Třinec

SAGINA Pardubice 4:4 BŠŠ Frýdek-Místek

ŠK SK Zlín 2:6 ŠK Geofi n Ostrava

ŠK DURAS BVK 3,5:4,5 A64 VALOZ Grygov

GM David Navara
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Nejlepších individuálních výkonů 

v zápase manažerů, který se hrál 

v sobotu 7. listopadu v Art Hote-

lu William v Bratislavě, dosáhli ře-

ditel gymnázia PORG Václav Klaus 

a prorektor Vysoké školy fi nanční 

a správní Petr Budinský, kteří vy-

hráli všechny čtyři partie. Další-

mi manažery zabijáky se ziskem 

3,5 bodu ze 4 partií byli ředitel Do-

pravních staveb Brno Vlastimil 

Chládek, ředitel útvaru asset mana-

gement a výroba společnosti ČEZ 

Jiří Pačovský, jednatel fi rmy Fobos 

Business Jan Mach a místopředse-

da představenstva slovenské pojiš-

ťovny Uniqa Radomír Háčik.

Velmistrovský duel na první ša-

chovnici dopadl naopak jedno-

značně ve prospěch slovenského 

reprezentanta, když Sergej Mov-

sesjan porazil Vlastimila Babulu 

3:1. V předvečer zápasu odehráli 

velmistři alternativní simultánku 

proti 22 soupeřům. Simultánka tr-

vala 5,5 hodiny a nakonec velmis-

tři vyhráli 18 partií, 3 remizovali 

(Vlastimil Chládek, Martin Habina 

a Tomáš Habiňák) a 1 prohráli (Li-

bor Kičmer).

Fotogalerii z akce, seznam účast-

níků a kompletní výsledky 

simultánky i zápasu po jednotli-

vých kolech a šachovnicích najde-

te na webu Pražské šachové spo-

lečnosti (www.praguechess.cz).

V minulých dvou ročnících byli 

s šachovou bohyní Caissou spří-

zněnější slovenští manažeři, kte-

ří v roce 2007 vyhráli obě kola 

(10:5 a 11:4) a v roce 2008 kolo 

první (6:14 a 12:8). Letos však do-

minovali Češi a budeme-li počí-

tat jednotlivá kola (11:6, 11:6, 7:10 

a 9,5:7,5), srovnali skóre na 4:4. 

Pavel Matocha

PETER PAŠKO 
– VLASTIMIL BABULA 
A SERGEJ MOVSESJAN
Sicilská hra [B80]

Alternativní simultánka, 

Bratislava 6. 11. 2009

Komentuje: Peter Paško

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

Jf6 5.Jc3 e6 6.f3 a6 7.Se3 b5 8.Dd2 

h5 Sergejov ťah opúšťa teóriu. 

9.0–0–0 Jbd7 10.Kb1 Jb6 11.Df2 

Asi najlepšie. Biely hrozí jazdcovi

na b6.

11…Jfd7 Prirodzené, ale lepšie 

bolo ísť späť jazdcom z b6, čierny 

prestal tlačiť na e4, čo biely vyu-

žije.

12.f4 Sb7 13.f5 e5 14.Je6 fxe6 

15.fxe6 Df6 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+n+-zp-'
6psn-zpPwq-+&
5+p+-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-wQPzP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy

MEZISTÁTNÍ ŠACHOVÝ ZÁPAS MANAŽERŮ 

ZABIJÁKY JSOU KLAUS A BUDINSKÝ
pokračování ze strany 1

Ostré boje probíhaly i na sedmnácté šachovnici zápasu českých a slovenských manažerů 
Jenewein Chess Match 2009, kde na sebe narazili generální ředitel stavební fi rmy SOAS Ĺu-
boslav Belko (vlevo) a manažer z oddělení marketingu GE Money Bank Roman Frkous.

Velmistr Vlastimil Babula dumá nad partií s jednatelem antivirové společnosti Eset Peterem 
Paškem. Po Paškově pravici je člen představenstva společnosti NAD-RESS Jaroslav Zíšek, 
po levici marketingový ředitel cestovní kanceláře Fischer Juraj Heriban.
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16.Sxb6 Lepšie bolo 16.exd7+ Jxd7

17.Dg3 a biely má výhodu. 

16…Dxe6 17.Se3 Opat slabší tah. 

17…Jf6 18.Df3 Vc8 19.Sd3 Vxc3 

20.bxc3 Se7 21.Sg5 Jd7 22.Sxe7 

Kxe7 23.Df5 Biely nevyužíva mož-

nosť čo dostal obeťou kvality, na-

príklad po 23.Dg3 Kf7 24.Vhf1+ Jf6 

25.Vf5 Kg8 26.Vdf1 by mohol byť 

spokojný.

23…Dxf5 24.exf5 Vc8 25.Vhe1 

Jb6 26.Sf1 Ja4 27.Vd3 Tu biely na-

vrhol remízu, Vlastimil súhlasil, 

ale Sergej bol proti… 

27…Jxc3+ 28.Kb2 Ja4+ 29.Kc1 

Jc5 30.Vg3 Kf7 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+l+-+kzp-'
6p+-zp-+-+&
5+psn-zpP+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-tR-#
2P+P+-+PzP"
1+-mK-tRL+-!
xabcdefghy
31.Vee3 Sergej mal pravdu, opäť 

slabý ťah, po 31.Vg6 Je4 32.g4 hxg4 

33.Sg2 d5 34.Sxe4 dxe4 35.Vxg4 

by bola výhoda na strane bieleho. 

31…Se4 32.Vg5 Sxc2 33.Veg3 

Je4 34.Vxg7+ Kf6 35.V3g6+ Kxf5 

36.Kb2 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+-tR-'
6p+-zp-+R+&
5+p+-zpk+p%
4-+-+n+-+$
3+-+-+-+-#
2PmKl+-+PzP"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy
36…Kf4 Týmto ťahom výhoda pre-

chádza k čiernemu, biely rezignu-

je a niekoľkými hybami urýchli 

koniec partie.

37.Vf7+ Ke3 38.Vgg7 Jd2 39.Vc7 

Vxc7 40.Vxc7 Se4 41.Vc3+ Kf2 

42.Sd3 Sxd3 43.Vxd3 Jc4+ 

0–1

Jednatel společnosti Miss Ivan Paulička (vlevo) hraje s prorektorem Vysoké školy fi nanč-
ní a správní Petrem Budinským, za nímž přemýšlí náměstek generálního ředitele Unicredit 
Bank ČR Aleš Barabas.

Jednatel ČEZ Obnovitelné zdroje Libor Kičmer bojuje s místopředsedou představenstva slo-
venské pojišťovny Uniqa Radomírem Háčikem, za nímž sedí spolumajitel Gitus Slovakia 
František Jablonický.

Člen představenstva ČSOB Jan Lamser (vpravo) hraje s ředitelem IBS Slovakia Martinem Hu-
bou. Za nimi bojují ředitel útvaru asset management a výroba společnosti ČEZ Jiří Pačovský 
a jednatel společnosti Cora Geo Tomáš Habiňák.
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LIBOR KIČMER 
– VLASTIMIL BABULA 
A SERGEJ MOVSESJAN 
Rétiho systém [A07]

Alternativní simultánka, 

Bratislava 6. 11. 2009

Komentuje: Libor Kičmer

1.Jf3 d5 2. g3 Sg4 3. Sg2 Jc6 4. c4 

d4 5. h3 Sd7 6. d3 e5 7. 0-0 Jf6 8. 

e3 Se7 9. Ja3 0-0 10. ed4 ed4 11. 

Jc2 Sc5?! 12. a3 a5 13. b3 h6 14. 

Vb1 Sa7 15. g4!? Nechce pustit 

střelce na f5, ale oslabuje postave-

ní svého krále. 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7vlpzpl+pzp-'
6-+n+-sn-zp&
5zp-+-+-+-%
4-+Pzp-+P+$
3zPP+P+N+P#
2-+N+-zPL+"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy

15…Ve8 16. Sb2 Se6 17. b4 ab4 18. 

ab4 h5 Zahajuje protihru na krá-

lovském křídle.

19. g5 Jh7 20. Dd2 Dd7 21. b5 Sh3 

Na tuto oběť černý spoléhal.

22. bc6 Dg4 23. Jfe1 Ve2 24. De2 

De2 25. Sh3 Jg5 26. Sg2 bc6 27. 

Sc1 Dg4 28. f4 Jh3 Po 28…Je6 

může bílý hrát nepříjemné 29.Va1, 

nyní však černý přijde ještě o za-

toulaného jezdce. 29. Kh2 h4 30. 

Vf3 Ve8 31. Sh3 Ve2 32. Kh1 Dg6 

33. f5 Df6 34. Sf4 Sb6 35. Va1 Sc5 

36. Sc7 Sd6 37. Sd6 Dd6 38. Sg2 

De5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+p+-+-+&
5+-+-wqP+-%
4-+Pzp-+-zp$
3+-+P+R+-#
2-+N+r+L+"
1tR-+-sN-+K!
xabcdefghy

Vzhledem k pokročilému veče-

ru a minimu zbývajících hráčů 

se zbytek partie dohrával s hodi-

nami s handicapem. Hráč 10 mi-

nut a velmistři 5 minut. Průběh 

byl dramatický – nejprve po chy-

bách bílého velmistři vymazali 

materiální nevýhodu, ale nakonec 

spadli na čas.

Třeba se Vám zalíbí partie ze si-

multánky s velmistry, další zajíma-

vosti ze zápasu českých a sloven-

ských podnikatelů „Mat, pane ře-

diteli“ sepíši co nejdříve.

VLASTIMIL CHLÁDEK 
– SERGEJ MOVSESJAN 
A VLASTIMIL BABULA
Morra gambit [B21]

Alternativní simultánka, 

Bratislava 6. 11. 2009

Komentuje: Vlastimil Chládek

1.e4 Velkorysé gesto velmistrů 

– svým soupeřům přepustili bílé 

fi gury.

1…c5 2.d4 Trenér Petr ze mě 

bude mít radost, místo kaváren-

ského 2.b4 – hraji solidní mora 

gambit. Náš první trénink zhruba 

před měsícem jsme zasvětili prá-

vě jemu.

S panem Vlastimilem Babulou 

jsem se poprvé setkal až tady 

v Bratislavě. Kdysi mě zaujala jeho 

partie uveřejněná v některém z na-

šich šachových periodik, už ne-

vím ve kterém, v té partii obětoval 

střelce na f7, pro mě tehdy napros-

to nečekaně. Jeho motiv mi zůstal 

v paměti s tím, že úspěšná oběť 

nemusí mít vždy zcela hmatatelný 

materiální výsledek.

2…cxd4 3.c3 Da5 4.Jf3 Jc6 5.Sc4 

d6 6.0-0 Jf6 7.Db3 e6 8.cxd4 Se7 

9.d5 exd5 10.exd5 Je5 11.Jxe5 

dxe5 12.Sd2 Přemýšlel jsem o 11.

d6 Sxd6 12.Sxf7+, ale po 12.Ke7 se 

mi zdálo, že bych velmistrům dal 

náhle prostor k protiútoku. Vývin 

fi gur by přece neměl nic pokazit. 

12…Dc7 13.Jc3 0-0 14.Jb5 Db8 

15.d6 Sd8 Stojím dobře a nadchla 

mě myšlenka oběti střelce na f7, 

ani se mi nechtělo věřit, že by to 

alespoň na první pohled mohlo ně-

jak vycházet.

Viděl jsem variantu až do posled-

ního tahu v partii (tedy asi remí-

zy), ale v duchu jsem doufal, že 

třeba nevnímám něco co velmistři 

a že se třeba vše ještě snad i ve vý-

hru obrátí.

Soupeři byli opravdu nesmírně 

velkorysí, třeba i tím, že na rozdíl 

od Kasparova nechali své soupe-

ře přemýšlet déle než jenom jed-

nu obchůzku. Myslím, že právě 

Kasparov dokázal pravidla simul-

tánky obrátit až agresivně ve svůj 

prospěch. On přemýšlí, když je 

potřeba, velmi dlouho, ale když se 

Velmistr Vlastimil Babula dohrává simultánku s jednatelem ČEZ Obnovitelné zdroje Liborem 
Kičmerem, který jako jediný velmistry skalpoval. Přihlížejí ředitel gymnázia PORG Václav 
Klaus (vlevo) a jednatel Fobos Business Jan Mach.
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www. praguechess. cz

ocitne soupeř v mezní situaci, tak 

rychle oběhne kolo a nekompro-

misně vyžaduje tah. 

XABCDEFGHY
8rwqlvl-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-zP-sn-+&
5+N+-zp-+-%
4-+L+-+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16.Vac1 Pod dojmem oběti na f7 

jsem zcela přehlédl asi lepší 

16.Sb4. Škoda! 

16…a6 17.Jc7 Sxc7 18.Sxf7 Tak 

přeci jen. 

18…Vxf7 19.dxc7 Da7 20.Se3 b6 

21.Vfd1 Jd7 22.De6 Černý je tak-

řka v zugzwangu, ale všechno mu 

to nějak vychází. 

„Vlastík po výborné hře dosáhl po-

zice, ve které má za obětovanou fi -

guru dokonalou souhru všech fi -

gur, postouplého pěšce c7 a navíc 

útok na oslabené postavení černé-

ho krále. Svoji výhodu mohl dále 

stupňovat tahem 22.Vd6 s myšlen-

kou převést věž přes pole e6 na e8. 

V případě, že by věci dostaly jiný 

spád, tak by mohla přijít na po-

moc věžka z pole c6... Pozice čer-

ného je velice obtížná, ale velmis-

tři Movsesjan s Babulou by jistě 

kladli tuhý odpor. Pokud by čer-

ný pokračoval stejným způsobem 

jako v partii, tak by se rychle uká-

zala síla bílých fi gur,“ pozname-

nal IM Petr Pisk a doprovodil to va-

riantou: 22.Vd6 Db7 23.Ve6 Kf8 

(23.Jf8 24.Vxb6 Se6 25.Vxb7 Sxb3 

26.axb3 +-) 24.Vd1 Dxc7 25.Db4+ 

a bílý stojí výrazně lépe.

22…Db7 23.De8 + Vf8 24.De6+  

Remíza.

„S Vlastíkem mám pokaždé pocit, 

že jsem se setkal s něčím neoby-

čejným. Hraji šachy třicet let, ale 

těžko bych se mohl pochlubit po-

dobnými partiemi jako on (viz na-

příklad jeho další fantastické par-

tie v simultánkách). Morra gam-

bitu jsme se společně věnovali asi 

dvě hodiny a on sehraje takovou 

partii... Ačkoli je amatér a podni-

katel s minimem času, stačí mu vy-

světlit základní principy a pak jde 

vše samo... Mám velkou radost, že 

mám možnost být Vlastíkovi na-

blízku a sledovat jeho výjimeč-

nost nejen na šachovém poli. Vě-

řím, že vás tato partie potěšila po-

dobně jako mě,“ chválí Vlastimila 

Chládka jeho šachový trenér, me-

zinárodní mistr Petr Pisk.

Ředitel Dopravních staveb Brno Vlastimil Chládek (zcela vpravo) čeká, až k němu dojde vel-
mistr Vlastimil Babula, který právě promýšlí tah v partii s primářem radiologie Všeobecné 
fakultní nemocnice Josefem Hořejšem.
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Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. , Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel. : (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka. cz • www. jansta-kostka. cz
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KALENDÁRIUM
12. 11. 1850
V Gatčině nedaleko Petrohradu 

se narodil legendární představitel 

ruské šachové školy a jeden z nej-

vytrvalejších vyzyvatelů Wilhelma 

Steinitze v bojích o šachovou koru-

nu Michail Ivanovič Čigorin.

12. 11. 1934
Čtyřiaosmdesát let po narození 

Michaila Čigorina spatřil v ukrajin-

ském městečku Kamenec-Podolsk 

světlo světa další z velkých Čigo-

rinových pokračovatelů, velmistr 

Leonid Zacharovič Štejn.

14. 11. 2009
Vrané nad Vltavou. Zvolský blesk 

ŠACHY.BIZ. Švýcarský systém 

na 11 kol, tempo 2x 10 min.

zvole@sachy.biz

www.sachy.biz

14. – 21. 11. 2009 
Český Krumlov. Open Jižní Če-

chy. Třetí ročník festivalu hrané-

ho v rámci seriálu CZECH TOUR 

2009–10. Open FIDE, turnaj v ra-

pid a bleskovém šachu. Švýcar-

ský systém na 9 kol, tempo hry 

90 min. + 30 s / tah.

AVE-KONTAKT 

Tel.: 608 203 007 

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

14. 11. 2009
Bučovice. Pohár města Bučovic. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

2x 15 min.

Vlastimil Sedlář

Tel.: 604 874 754

vlastik.sedlar@seznam.cz

sachybucovice.euweb.cz

15. 11. 2009 
Praha-Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na 6 kol, tempo 

2x 20 min.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz 

16. 11. 1975
V Praze umřel pětinásobný přebor-

ník Československa, českosloven-

ský reprezentant mezinárodní mis-

tr a rozhodčí Karel Opočenský.

16. – 18. 11. 2009 
Moskva. Mistrovství světa v bles-

kovém šachu za účasti dvaceti vy-

braných velmistrů včetně aktuál-

ního mistra světa Višiho Ananda.

17. 11. 2009
České Budějovice. Memoriál 

Františka Černíka 2009. Švýcar-

ský systém, počet kol bude stano-

ven podle počtu účastníků, tempo 

2x 5 min.

Michal Šperger

Tel.: 608 973 878

19. 11. 1888 
V kubánské Havaně se v rodině 

kubánského vojenského důstoj-

níka narodil třetí mistr světa v ša-

chu, fenomenální poziční hrát po-

važovaný ve své době za praktic-

ky neporazitelného šachistu, José 

Raul Capablanca.

20. 11. 1934
V běloruském Mogilevu se narodil 

dvojnásobný sovětský přeborník, 

účastník turnajů kandidátů o titul 

mistra světa v šachu a několikaná-

sobný olympijský vítěz, velmistr

Lev Abramovič Polugajevskij.

20. 11. – 15. 12. 2009
Chanty-Mansijsk (Rusko). Další 

ročník Světového poháru v šachu 

s účastí dvou českých velmistrů 

Davida Navary a Viktora Lázničky.

www.fi de.com

21. 11. 2009 
Havířov. Otevřený přebor oddí-

lu Baník Havířov v rapid šachu. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

14 min. + 30s. /tah.

Jiří Novák

Tel.: 608 835 333

pejinov@seznam.cz

www.bulava.cz/sachy 

21. 11. 1908 
Před sto jedním rokem se v ukra-

jinské Goroděnce narodil jeden 

z nejlepších šachistů českosloven-

ské šachové historie – mezinárod-

ní velmistr, mezinárodní rozhodčí 

a zároveň vynikající šachový novi-

nář Salomon Flohr.

21. – 30. 11. 2009 
Kecskemét (Maďarsko). Caissa IM 

+ rating Tournament. Uzavřené tur-

naje s možností získat normu meziná-

rodního mistra. Devět kol, tempo hry 

2 hod./ 40 tahů + 0,5 hod. do konce.

Tamás Erdelyi

Tel.: +36-76-481685

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com

25. 11. 1947 
Dvaašedesát let oslaví český vel-

mistr, mnohonásobný reprezentant 

Československa a vynikající blicař 

a taktik Jiří Lechtýnský. Ve stejný 

den, jen o třicet let později se naro-

dila slovenská šachistka a úspěšná 

reprezentantka, velmistryně Zuza-

na Štočková – Hagarová.
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