
29. LISTOPADU 2007 ČÍSLO 48 1

FISCHER V NEMOCNICI

Robert Fischer  
Jedenáctý mistr 

světa, legendární 

Američan Robert 

Fischer, byl podle 

článku uveřejně-

ného ve španěl-

ských novinách 

La Nacion na 

několik týdnů hospitalizován 

v nemocnici Landspitals v island-

ském hlavním městě Reykjavíku. 

Bližší informace o důvodech Fis-

cherovy hospitalizace nejsou zná-

my. Na veřejnost proniklo pouze 

to, že Fischerovy problémy jsou 

vážnějšího rázu.

NĚMCOVÁ HRAJE O ZLATOU
Po sedmém kole mistrovství světa 

mládeže, hraném od 17. do 29. lis-

topadu v turecké Antalyi,  se naše 

reprezentantka WIM Kateřina 

Němcová (2255) dělí s Indkou 

Mary Ann Gomesovou (2262) 

o první místo se šesti body! Naše 

hráčka v sedmém kole porazila  

právě do té doby 

stoprocentní repre-

zentantku Indie 

a dotáhla se na její 

vedoucí pozici. 

Výborně si na tur-

naji vede i Vojtech 

Plát (2296), jenž je 

v kategorii H14 s pěti a půl body na 

devátém místě. Z našich šachistů 

v turnaji dále hrají Tereza Olšarová, 

Jiří Kočiščák, Jan Krejčí a Tomáš 

Pavelek.

NAVARA A LÁZNIČKA 
NA SVĚTOVÉM POHÁRU
V ruském Chanty-Mansijsku, tra-

dičním dějišti vrcholných soutěží 

pořádaných Světovou šachovou 

federací (FIDE), byl prvním kolem 

zahájen letošní ročník Světového 

poháru. Start turnaje skončil pro 

naše barvy polovičním úspěchem, 

když velmistr David Navara v prv-

ním kole porazil Američana Ale-

xandera Ivanova (2565) v poměru 

1,5:0,5, zatímco velmistr Viktor 
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V neděli 25. listopadu oslavil šedesáté naro-

zeniny mnohonásobný reprezentant Čes-

koslovenska a České republiky, velmistr Jiří 

Lechtýnský.

Jiřího Lechtýnského jsem poprvé viděl při 

jednom z ročníků kdysi populární středo-

české spartakiády, které se konala tradičně 

v Čáslavi. Účastnil se tehdy uzavřeného tur-

naje a všechny tam naprosto s přehledem 

přehrával. 

Pokračování na straně 7

RUSKÁ POLITIKA
KASPAROV ZNOVU ZATČEN
Třináctý mistr světa Garry Kaspa-

rov byl v sobotu 24. 11. Moskvě 

zatčen a odsouzen k pěti dnům 

vězení. Kasparov se účastnil jako 

jeden z lídrů ruské opozice proti 

režimu prezidenta Putina povolené 

demonstrace. Společně s Kasparo-

vem byli podle informací zveřejně-

ných na serveru www.kasparov.ru 

zadrženi i lídr mládežnické orga-

nizace liberální strany Jabloko 

Ilja Jašin, lídr NBP Eduard Limo-

nov a šéf ruského hnutí za lidská 

práva Lev Ponomarjov. K policej-

ní akci došlo ve chvíli, kdy se po 

ukončení demonstrace podařilo 

několika účastníkům prolomit 

policejní kordony hlídající místo 

akce. Demonstranti se pak pokusi-

li projít do centra města, kde chtěli 

odevzdat petici do budovy Ústřed-

ní volební komise.

O Kasparovově zatčení informo-

vala agentura Reuters a potvrdil 

ho i sám Garry Kasparov v telefo-

nickém rozhovoru pro rozhlaso-

vou stanici Echo Moskvy přímo 

z policejního autobusu. Ruská 

ofi ciální média však na rozdíl od 

agentury Reuters zatčení Kaspa-

rova popírají.

Václav Pech

JIŘÍ LECHTÝNSKÝ – 60 LET

VÝROČÍ VELMISTRA PROPOČTU

Kateřina Němcová

fo
to

: B
ře

ti
sl

a
v

 M
o

d
r



29. LISTOPADU 2007 ČÍSLO 482

Láznička (2610) podlehl po nevy-

dařené první partii stejným pomě-

rem Poláku Bartolomiejovi Macie-

jovi (2606).

Většina favoritů turnaje se s par-

tiemi proti papírově mnohem 

slabším soupeřům zdárně vypo-

řádala. Jediným z favoritů, který 

se se sibiřským mrazem rozloučil 

již po prvních dvou partiích, byl 

Ukrajinec Pavel Eljanov (2691) 

podlehnuvší Enamulemu Hossai-

novi (2514). 

Dojem ze zajímavých bojů však tvrdě 

kazí přímo úděsná kvalita „po sibiř-

sku“ stále zamrzlých on-line přeno-

sů, které dokážou otrávit nejednoho 

šachového fanouška. Doufejme, že 

se pořadatelé s ubývajícím počtem 

šachovnic v tomto ohledu citelně 

polepší.

BALÁČEK USPĚL V DELEMONTU
Český reprezentant Tadeáš Balá-

ček obsadil na dobře obsazeném 

turnaji v Delemontu mezi devade-

sáti dvěma účastníky sedmnácté 

místo. V turnaji hráli tři velmis-

tři a šest mezinárodních mistrů 

a T. Baláček v něm byl nasazen 

jako dvacátý třetí. Ve čtyřech 

kolech nasbíral 3,5 bodů, v posled-

ním kole prohrál s nasazenou 

jedničkou GM Andrejem Sokolo-

vem, který se stal celkovým vítě-

zem turnaje. Stejně tak 4,5 bodu, 

ale horší pomocné hodnocení 

měli stříbrný GM S. Maze a bron-

zový IM D. Bojkov.

O ŠACHOVÉHO KRÁLE ADVOKÁTŮ

Vlastimil Louček 
Šachovým králem 

České advokátní 

komory se v Brně 

stal Vlastimil Lou-

ček (2293) z ŠK 

Union Louny, kte-

rý v devíti turna-

jových kolech zís-

kal osm bodů a o celý jeden a půl 

bodu předstihl druhého v pořadí 

Pavla Lva (2168) ze Zbrojovky 

Vsetín. Bronz si z brněnského 

hotelu Boby Centrum do Grygo-

va odváží za šest bodů Stanislav 

Sochor (2117). Dvoudenního tur-

naje pořádaného agenturou Ave 

Kontakt se zúčastnilo dvacet pět 

šachistů, mezi nimiž byla i jedna 

žena, Silvie Walterová.Tadeáš Baláček vs. Andrej Sokolov

David Navara Viktor Láznička

Mistr Opo
Hledáme: fotografi e, dopisy, partiáře a další dokumenty, 

připomínající českého šachového mistra Karla Opočenského.

Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respektive mož-

nost si je ofotit pro připravovanou knihu o mistru 

Opočenském. Případně je můžeme od Vás i odkoupit. 

Na knize, kterou vydá občanské sdružení Pražská 

šachová společnost, se autorsky podílejí velmistr 

Vlastimil Hort, spisovatel Vítězslav Houška a velmistr 

Lubomír Kaválek.

Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti

Sudoměřská 8, Praha 3, 130 00

tel: 603 861 533

e-mail: pavel.matocha@gmail.com
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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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Mistrem světa v bleskovém šachu 

se v Moskvě stal ukrajinský velmis-

tr a druhý hráč světového žebříč-

ku Vasilij Ivančuk. Získal ve třiceti 

osmi partiích dvacet pět a půl bodu 

a o celý bod předstihl druhého Viši-

ho Ananda. Bronzová příčka pat-

ří obhájci loňského titulu Ruskovi 

Alexenderu Griščukovi a jen kvůli 

horšímu pomocnému hodnocení 

skončil na čtvrté příčce Američan 

Gata Kamsky.

Ještě předtím, než se fi gurky roz-

běhly po šedesáti čtyřech polích 

ve fi nálových bojích, bylo třeba 

zaplnit osm zbývajících míst star-

tovního pole, o která se bojovalo 

ve dvoudenní kvalifi kaci. Už tady 

se sešla velice silná sestava: o účast 

ve fi nálovém turnaji bojovalo šede-

sát čtyři šachistů v čele s několika 

členy „klubu 2700+“  Michaelem 

Adamsem (2729), Ruslanem Pono-

marjovem (2705) nebo Vladimirem 

Akopjanem (2713). Palmu vítězství 

si z kvalifi kace nakonec odnesl 

exmistr světa Rustam Kasimdžanov 

(2690). „Ve skutečnosti to byl pro 

mě velice těžký turnaj. Začal jsem 

sice dobře, vyhrál jsem sedm partií, 

ale v té osmé proti Ponomarjovovi 

jsem ve vyhrané koncovce udělal 

nemožný tah. Pak pro mě bylo velice 

těžké se opět dostat do herní poho-

dy. Rozhodujícím okamžikem kva-

lifi kace byl z mého pohledu zápas 

s Amonatovem, do kterého jsem si 

vůbec nebyl jistý, jestli se dostanu 

do postupové osmičky. Ale naštěstí 

jsem obě partie vyhrál a pak už to 

bylo v podstatě jasné,“ zhodnotil 

průběh kvalifi kace Kasimdžanov.

Společně s Kasimdžanovem pak 

doplnili fi nálovou sestavu ještě 

velmistři Etienne Bacrot (2695), 

Michael Adams (2729), Boris Sav-

čenko (2583), Ruslan Ponomarjov 

(2705), Alexej Drejev (2607), Ser-

gej Rublevsky (2676) a Alexej Kro-

tylev (2600). O pouhý bod a půl 

unikl postup Sergeji Movsesjanovi 

(2670), který skončil čtrnáctý.

Po prvním dni fi nále se na čele star-

tovního pole usadil Ukrajinec Vasilij 

Ivančuk. „Big Chucky“ získal v deva-

tenácti kolech třináct a půl bodu 

za jedenáct výher, pět remíz a tři 

porážky (Bacrot, Mamedjarov a Gel-

fand). S půlbodovým odstupem za 

ukrajinským velmistrem následoval 

obhájce loňského titulu Alexander 

Griščuk a o další půlbod méně zís-

kal v prvním dnu Gata Kamsky.

Na otázku o své domácí přípravě 

k turnaji odpovídal po prvním dnu 

jeden z úspěšných hráčů kvalifi ka-

ce, Angličan Michael Adams (2729): 

„Prostě jsem si dal za cíl hrát co 

možná nejrychleji. To mi pomáhalo 

získávat na hodinách cenné sekun-

dy, i když jsem na druhé straně stál 

v několika zahájeních citelně hůře. 

Je to trochu riskantní taktika, ale 

jinak by byla únava ještě větší.“

Finále se těšilo velkému zájmu 

diváků. Příchozí měli přístup pří-

mo mezi jednotlivé stolky, a tak se 

dostávali až do těsné blízkosti hra-

jících velmistrů. Většině z nich to 

ale vůbec nevadilo. „Když hraji par-

tii, tak mi nic nevadí ani nerozpty-

luje,“ říká Rustam Kasimdžanov. 

„Snažím se plně koncentrovat na 

to, co se odehrává na šachovnici. 

Nevnímám ani to, jestli mně pří-

tomní lidé fandí, nebo naopak.“

První den turnaje se příliš nepodařil 

Alexeji Širovovi. „V jedné chvíli jsem 

měl dokonce minus pět, ale pak jsem 

začal vyhrávat. Po partii s Adamsem 

jsem dokonce žertoval, že to byla 

moje nejlepší partie v obou moskev-

ských turnajích,“ uvedl velmistr Širov

MICHAEL ADAMS (2729)—
—ALEXEJ ŠIROV (2739) 
Dámským pěšcem [A45]

Moskva 2007

1.d4 Jf6 2.Sg5 Je4 3.Sf4 c5 4.f3 

Da5+ 5.c3 Jf6 6.Jd2 cxd4 7.Jb3 Dd8 

8.cxd4 d5 9.e3 e6 10.Je2 Sb4+ 11.Kf2 

0–0 12.a3 Sd6 13.Jc3 Sxf4 14.exf4 

b6 15.Jc1 Je8 16.g3 Jd6 17.Jd3 Jf5 

18.Jb4 a5 19.Jc2 Sa6 20.Je3 Jxe3 

21.Kxe3 Sxf1 22.Vxf1 Jc6 23.Dd3 

Vc8 24.Vac1 Je7 25.Kf2 Jf5 26.Jb5 

Dd7 27.a4 Jd6 28.Jxd6 Dxd6 29.Db3 

Vc6 30.Vc3 Vxc3 31.Dxc3 Dd7 32.Vc1 

Dxa4 33.h4 b5 34.h5 b4 35.Dd3 Da2 

36.Dd2 b3 37.h6 a4 38.hxg7 Vb8 

39.Ke3 a3 40.Dd3 Dxb2 41.Vb1 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+pzPp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-zP-+$
3zpp+QmKPzP-#
2-wq-+-+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

MS V BLESKOVÉM ŠACHU

IVANČUK VYHRÁL TITUL V POSLEDNÍM KOLE S ANANDEM

O fi nále byl velký zájem mezi diváky, kteří měli přístup přímo k hracím stolkům.
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41…Dxb1! Širov se ani s pár vte-

řinami na praporku nebojí, jeho 

propočet je i za těchto okolnos-

tí bezchybný. Černí pěšci jsou 

v pozici silnější než dáma.

42.Dxb1 a2 43.Db2 Va8 0–1

S jednou věcí však velmistr Širov 

příliš spokojený nebyl: „Nejsem 

úplně odvázaný z toho, že se 

všechny partie turnaje přenáše-

jí on-line,“ řekl Širov. „Podob-

ný blicák berou zpravidla vážně 

ti, kteří bojují o první místa, ti 

ostatní se prostě musí hrou bavit. 

Ale tady musí člověk myslet i na 

to, aby třeba v zahájení neukázal 

něco, co by mělo být prozatím 

skryto.“

Nejúspěšnějším hráčem druhého 

dne byl mistr světa Viši Anand 

(2801). Po prvním dnu mu patři-

la až pátá příčka s dvoubodovou 

ztrátou na vedoucího Ivančuka. 

Ta ale vzala rychle za své a indic-

ký velmistr se rychle blížil na čelo 

turnaje. O titulu mistra světa tak 

rozhodlo až poslední kolo a vzá-

jemná partie obou vedoucích hrá-

čů. Vasilij Ivančuk a Viši Anand 

nasbírali v dosavadním průbě-

hu turnaje shodně 24,5 bodu. 

Kolem hracího stolku se shlukl 

neuvěřitelný dav diváků, takže 

mnohem lepší přehled měli ti, 

kdo dali přednost sledování par-

tie na internetu. Černými hrající 

Ivančuk se dostal do horší pozice 

a krize na šachovnici vyvrcholila 

po 28. tahu:

VIŠI ANAND—
—VASILIJ IVANČUK
Sicilská obrana [B42]

Moskva 2007

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Sd3 Sc5 6.Jb3 Sa7 7.De2 Jc6 

8.Se3 d6 9.J1d2 Jf6 10.f4 0–0 

11.Sxa7 Vxa7 12.g4 b5 13.0–0–0 

Vc7 14.Vhg1 De7 15.Kb1 Jd7 

16.g5 Sb7 17.Vg3 Jb4 18.Vh3 g6 

19.Dg4 Vfc8 20.Dh4 Jf8 21.a3 

Jxd3 22.cxd3 h5 23.gxh6 Dxh4 

24.Vxh4 Jh7 25.Jd4 Jf6 26.J2f3 

Ve8 27.Jg5 e5 28.fxe5 dxe5 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+ltr-+p+-'
6p+-+-snpzP&
5+p+-zp-sN-%
4-+-sNP+-tR$
3zP-+P+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
29.Jdf3? Chyba, které stojí Ananda 

titul mistra světa, který by získal 

po 29.h7+ Kh8 (29…Jxh7 30.Jxh7 

exd4 31.Jf6+ Kf8 32.Vh8+; 29…Kg7 

30.Jge6+! fxe6 31.Jxe6+) 30.Vf1! 

exd4 (30…Jxe4 31.Jxf7+ Vxf7 

32.Vxf7) 31.Vxf6 Vee7 32.Vh6! 

29…Jh5 30.Vg1 Kh8 31.Jh3 Sc8 

32.Jf2 Jf4 33.Jxe5? Je2 34.Ve1 Jd4 

XABCDEFGHY
8-+l+r+-mk(
7+-tr-+p+-'
6p+-+-+pzP&
5+p+-sN-+-%
4-+-snP+-tR$
3zP-+P+-+-#
2-zP-+-sN-zP"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy
35.Jeg4? V pravděpodobně již pro-

hrané pozici přehlíží mistr světa 

vidličku… 

35… Jf3! 36.Jf6 Vd8 37.Jd5 Vb7 

0–1

Václav Pech

Konečné pořadí
1 Ivančuk, Vasilij UKR (2787) 25,5
2 Anand, Viswanathan IND (2801) 24,5
3 Griščuk, Alexander RUS (2715) 23,5
4 Kamsky, Gata USA (2714) 23,5
5 Kramnik, Vladimir RUS (2785) 21,5
6 Lékó, Peter HUN (2755) 21,5
7 Rublevsky, Sergej RUS (2676) 21,5
8 Morozevič, Alexander RUS (2755) 21
9 Carlsen, Magnus NOR (2714) 20,5

10 Mamedjarov, Šakrijar AZE (2752) 18,5
11 Adams, Michael ENG (2729) 18,5
12 Ponomarjov, Ruslan UKR (2705) 18
13 Kasimdžanov, Rustam UZB (2690) 17,5
14 Drejev, Alexej RUS (2607) 17
15 Gelfand, Boris ISR (2736) 17
16 Savčenko, Boris RUS (2583) 17
17 Širov, Alexej ESP (2739) 16
18 Karpov, Anatolij RUS (2670) 14
19 Bacrot, Etienne FRA (2695) 12
20 Korotylev, Alexej RUS (2600) 11,5

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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Obdivovali jsme tehdy především 

jeho „dlouhé tahy“ dámou, jejichž 

obětí byl můj kamarád Honza Bílek. 

I když se mu nakonec jako jediné-

mu z celého startovního pole poda-

řilo udržet s velmistrem remízu, při 

následné analýze jsme se oba nesta-

čili divit. Cestou na večeři jsme byli 

zamlklí, až Honza zničehonic s patr-

ným respektem prohodil: „Venco, 

viděl jsi to? Ten člověk má fantas-

tickej propočet! A co pak ukazoval 

v koncovce, ty plány… To bylo neu-

věřitelný.“ Pamatuji si na to dodnes, 

po dobrém čtvrtstoletí.

A můj tehdejší dojem potvrzuje 

i mezinárodní mistr Lukáš Klíma: 

„Co mě na Jurovi nejvíce ohromu-

je, je jeho obrovská znalost zahá-

jení a plánů hry, a to všechno bez 

domácí přípravy s počítačem. Jeho 

hlavní zbraní jsou ohromné zku-

šenosti spojené s dobrým propoč-

tem a celkově velikými znalostmi 

o šachu,“ říká Lukáš ve své knize 

„Lázeňské rošády“.

Velmistr Lechtýnský byl povětšinu 

své kariéry amatérem. Jak sám říká 

– zamlada se toužil stát šachovým 

profesionálem, ale v tehdejším stát-

ním zřízení to bylo bohužel nemož-

né, a tak se do světa profesionálního 

šachu podíval až o mnoho let poz-

ději, když měl svá nejlepší léta již za 

sebou. Titul mezinárodního mistra 

získal v roce 1974 a velmistrem se stal 

v roce 1982. Celkem třikrát nás repre-

zentoval na šachových olympiádách. 

Poprvé v Nice 1974, kde jsme v sesta-

vě Hort, Jansa, Filip, Přibyl, Plachetka 

a Lechtýnský obsadili deváté místo, 

ke kterému přispěl Jiří Lechtýnský 

pěti body ze sedmi sehraných par-

tií. Podruhé se na olympijská kolbiš-

tě podíval v roce 1980 v maltské La 

Valletě, odkud se přivezlo páté místo, 

a jeho posledním olympijským star-

tem byla olympiáda v Dubaji a dělení 

8.–12. místa. Vysvětlení toho, proč 

naše reprezentace dříve dosahovala 

lepších výsledků, je podle velmistra 

Lechtýnského jednoduché: „Výrazně 

se od té doby zvýšil počet zemí i kon-

kurence. Dříve, když hrálo družstvo 

dobře, tak narazilo na Rusko jednou 

v celé soutěži. Dnes s nimi hrajete 

pětkrát, šestkrát.“

Jiří Lechtýnský již od počátků pro-

slul taktickou pohotovostí a skvě-

lým propočtem. Možnost se o tom 

přesvědčit mělo mnoho vynikají-

cích šachistů. V republikovém pře-

boru hraném v roce 1968 v Luha-

čovicích pocítil útočnou sílu tehdy 

dvacetiletého mladíka i velmistr 

Luděk Pachman.

JIŘÍ LECHTÝNSKÝ—LUDĚK PACHMAN 
Sicilská obrana [B42]

MČR Luhačovice 1968

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Sd3 Sc5 6.Jb3 Sa7 7.0–0 

Jc6 8.Kh1 Jge7 9.f4 0–0 10.e5 f6 

11.exf6 Vxf6 12.J1d2 Jd5 13.Je4 

Vf8 14.f5 h6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7vlp+p+-zp-'
6p+n+p+-zp&
5+-+n+P+-%
4-+-+N+-+$
3+N+L+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQ+R+K!
xabcdefghy
15.Sxh6! Zahajuje sérii rychlých, 

tvrdých a dobře mířených úderů, ze 

kterých se již černý nevzpamatuje. 

15…gxh6? „Trvanlivější“ by prav-

děpodobně bylo 15…Je5 16.Sg5 

Db6 17.f6, ale ani tady to nevypa-

dá, ze by černý mohl přežít. 

16.Dg4+ Kh8 Ani jiné tahy černé-

mu nepomohou. Tah 16…Kf7 pro-

hraje po 17.fxe6+ Ke7 18.Dg7++- 

a po 16…Kh7 dostane černý rychlý 

a hezký mat 17.f6 Vg8 18.Jg5+! 

Kh8 19.Jf7# 

17.Dg6 Se3 18.f6 Vg8 

XABCDEFGHY
8r+lwq-+rmk(
7+p+p+-+-'
6p+n+pzPQzp&
5+-+n+-+-%
4-+-+N+-+$
3+N+Lvl-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
19.Dh7+!! 1–0

První velmistrovskou normu spl-

nil Lechtýnský v roce 1978 v Rus-

ku a druhou pak v Hall roku 1981. 

Titul velmistra mu byl udělen 

v roce 1982, v pětatřiceti letech.

V jednom ze svých rozhovorů se 

přiznal, že nejraději vzpomíná 

na turnaje, které sehrál na území 

bývalého Sovětského svazu. „Dří-

ve to byly soutěže opravdu na 

úrovni,“ říká Lechtýnský a dále 

vzpomíná: „Skvělé obsazení, ty 

nejlepší sály a obrovský zájem 

diváků. Doslova několikatisíco-

vé návštěvy. Zážitkem bylo vidět 

v akci skutečné šachové velikány, 

třeba Spasského, Petrosjana nebo 

Tala. To bylo něco jiného než si 

o nich jenom něco přečíst!“

Právě na jednom z takových tur-

najů, který se hrál v Baku v roce 

1980, se setkal za šachovnicí s poz-

dějším mistrem světa Garrym Kas-

parovem. Celou situaci popisuje 

velmistr Lechtýnský v rozhovoru 

pro knihu Lázeňské rošády takto:

JIŘÍ LECHTÝNSKÝ – 60 LET

VÝROČÍ VELMISTRA PROPOČTU
Pokračování ze strany 1

Velmistr Jiří Lechtýnský
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„Kasparov hrál v té době nádherné, 

útočné šachy. Každému doporuču-

ji, ať si vyhledá jeho partie z Baku 

1980 a přehraje si je. Prostě paráda! 

Kasparov byl tehdy milý, sympatic-

ký sedmnáctiletý kluk, kterému jsi 

mohl jenom fandit. Já jsem s ním 

hrál ke konci turnaje a říkal jsem 

si, že když mu dám iniciativu, tak 

je to můj konec. Obětoval jsem kva-

litu a donutil ho, aby se bránil a to 

mu nebylo moc po chuti. Dokonce 

mi šest tahů před koncem nabídl 

remízu, kterou jsem odmítl. Partie 

nakonec remízou skončila.“

GARRY KASPAROV (2595)—
—JIŘÍ LECHTÝNSKÝ (2450) 
Nimcovičova indická obrana [E46]

Baku 1980

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0–0 

5.Jge2 d5 6.a3 Se7 Bývalý mistr 

světa Robert Fischer doporučoval 

6…Sd6. (GM Lechtýnský)

7.cxd5 exd5 Naopak Viktor Korč-

noj se často přimlouval za braní 

7…Jxd5. (GM Lechtýnský)

8.g3 c6 9.Sg2 Sd6 10.0–0 Ve8 

XABCDEFGHY
8rsnlwqr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvl-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-zP-zP-#
2-zP-+NzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
11.Dc2 Obě strany se snaží získat 

kontrolu nad důležitým polem 

e4, které by mohlo Kasparovovi 

posloužit jako základ k vybudová-

ní silného pěšcového centra.

11…Jbd7 Bude-li bílý hodně chtít, 

pak v pozici postup e4 prosadí. 

Černý jezdec proto míří přes f8 na 

e6 aby po případném prosazení 

e3-e4 připomenul bílému existen-

ci jeho druhého centrálního pěšce 

d4.

12.b4 Jf8 13.f3 a5 14.Vb1 axb4 

15.axb4 Je6 16.e4 Bílý uskutečnil 

svůj plán a teď je na černém, aby 

ukázal, jak se hodlá proti bílému 

centru vymlouvat. Náš velmis-

tr měl ale připravenu po čertech 

dobou výmluvu…

16…Db6 17.Ja4 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+-+pzpp'
6-wqpvlnsn-+&
5+-+p+-+-%
4NzP-zPP+-+$
3+-+-+PzP-#
2-+Q+N+LzP"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy
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17…Vxa4! 18.Dxa4 dxe4 Pravdě-

podobně plně hratelná byla i dru-

há možnost spočívající v tahu 18…

Jxd4 19.Jxd4 Se5!? (Slabší bylo 

19…Dxd4+ 20.Kh1 dxe4 21.Sb2 

s výhodou bílého. GM Lechtýn-

ský) 20.Sb2 Sxd4+ 21.Sxd4 Dxd4+ 

22.Kh1 dxe4 a černý má za oběto-

vanou kvalitu nepochybně dosta-

tečnou kompenzaci.

19.Kh1 Jedovatý počítač mi zde 

škodolibě říká, abych nad obětí 

kvality zase až tak nejásal, a před-

hazuje mi jako argument snad 

i logické 19.Da5!? s nabídkou 

zjednodušení pozice. Pravdou ale 

zřejmě je, že ani po zmizení dam 

ze šachovnice nemá černý zvlášt-

ní problémy. Za kvalitu má pěšce 

a potíže bílého centra přetrvávají. 

Například 19…Sc7 20.Dxb6 Sxb6 

21.Vd1 Jc7 22.fxe4 Sg4! a černý 

rozhodně není tím, kdo by se zde 

měl nějak zvlášť stresovat. 

19…exf3 20.Sxf3 Jxd4 21.Jxd4 

Dxd4 Po hrdém Kasparovově pěš-

covém centru není ani vidu, ani 

slechu. Za obětovanou kvalitu 

získal velmistr Lechtýnský oba 

bílé středové pěšce a ani další bílý 

pěšec nepůsobí silným dojmem.

XABCDEFGHY
8-+l+r+k+(
7+p+-+pzpp'
6-+pvl-sn-+&
5+-+-+-+-%
4QzP-wq-+-+$
3+-+-+LzP-#
2-+-+-+-zP"
1+RvL-+R+K!
xabcdefghy
22.Sb2 Dc4 23.Sxf6 gxf6 24.Sg2 

24.Vfc1 Dd3 25.Dd1 (25.Sg2 Sf5 

26.Vf1 Se4 snad dokonce s malým 

plusem pro černého) 25…Df5 drží 

černý kompenzaci, ale bílý by 

neměl mít s dosažením smírného 

konce zvláštní problémy.

24…Kg7 25.Dd1 Se5 26.b5 Sg4 

27.Dd2 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+p+-+pmkp'
6-+p+-zp-+&
5+P+-vl-+-%
4-+q+-+l+$
3+-+-+-zP-#
2-+-wQ-+LzP"
1+R+-+R+K!
xabcdefghy
27…cxb5 Více než remízu, i když 

s pěšcem více, nedává ani 27…

Se2 pro 28.Vfc1 Dd3 29.Dxd3 

Sxd3 30.bxc6 Sxb1 31.Vxb1 bxc6 

32.Sxc6= 

28.Vb4 De2 29.Vf2 V závěrečném 

postavení je černý naprosto bez 

problémů. Například po 29…Dxd2 

30. Vxd2 (Hrubou chybou by nao-

pak bylo 30.Vxg4? pro 30…Dg5). 

30…h5 31.Vxb5 Sc3 (31…b6!) 

32.Vf2 b6 s rovnou hrou. (GM 

Lechtýnský) 1/2:1/2

Ze současného stavu věcí v šacho-

vém světě není Jiří Lechtýnský 

nijak nadšený. Před několika 

lety o tom hovořil v rozmluvě 

s IM Lukášem Klímou zcela ote-

vřeně „Šachy se hodně změnily 

a jak řekl Vaganjan, nepochybně 

k horšímu. Bylo běžné, že hrá-

či typu Korčného, Gellera nebo 

Smejkala přemýšleli nad tahem 

třeba hodinu a půl. Ty partie pak 

měly řád a úroveň. Dneska musíš 

zavřít oči a rychle tam něco plác-

nout…“ I na určitý pokles zájmu 

o královskou hru má svůj názor: 

„Myslím, že odliv zájmu od šachu 

je spojen i s odlivem osobností. 

Takoví Keres, Tal, Ivkov a další, 

to byli nejen skvělí šachisté, ale 

zároveň i charismatické a inteli-

gentní osobnosti. Dnes je to jiné 

a šachisté si za to mohou sami. 

Třeba když se stal mistrem světa 

Chalifman, tak ten samý rok sou-

hlasil s tím, že bude hrát Bun-

desligu až na třetí šachovnici.“

Z mnoha oslavencových nádher-

ných útočných partií vybíráme 

ještě jeden dramatický souboj, 

tentokrát s jugoslávským velmist-

rem Miloradem Kněževičem, který 

býval na turnajích v bývalém Čes-

koslovensku častým hostem.

JIŘÍ LECHTÝNSKÝ (2480)—
—MILORAD KNEŽEVIC (2440)
Moderní Ben-Oni [A60]

Trnava 1983

1.Jf3 Jf6 2.d4 e6 3.c4 a6 4.Jc3 

c5 5.d5 exd5 6.cxd5 d6 7.a4 g6 

8.Sg5 h6 9.Sf4 g5 10.Sc1 Sg7 

11.e4 0–0 12.Se2 Jbd7 13.0–0 

Ve8 14.Dc2 Jf8 15.Jd2 Jg6 

16.Jc4 b6 17.f4 gxf4 18.Sxf4 Jxf4 

19.Vxf4 Vb8 20.Vaf1 b5 21.axb5 

axb5 

Velmistr Jiří Lechtýnský (vlevo) hraje rapid s velmistrem Sergejem Movsesjanem.
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XABCDEFGHY
8-trlwqr+k+(
7+-+-+pvl-'
6-+-zp-sn-zp&
5+pzpP+-+-%
4-+N+PtR-+$
3+-sN-+-+-#
2-zPQ+L+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
22.e5 dxe5 23.Vxf6 Sxf6 24.Jd6! 

Vf8 Ústup věží mně připadá poně-

kud pasivní a při partii bych dal 

pravděpodobně přednost aktivněj-

šímu 24…e4!? 25.Jxe8 Sd4+ 26.Kh1 

Dxe8 27.Jxe4 De7, kdy černý vrátí 

kvalitu za uvolnění vlastních fi gur, 

ale pravdou je, že oslabená černá 

pole zejména v okolí Kneževičova 

krále pak vyžadují obráncovu neu-

stálou pozornost. 

25.Sh5 Černému hrozí Jxf7, např. 

26…Vxf7 27. Sxf7 Kxf7 28. Je4. 

A nepříjemné může být i přisunutí 

druhého z bílých jezdců do centra 

dění pomocí Jce4.

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-+-+p+-'
6-+-sN-vl-zp&
5+pzpPzp-+L%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2-zPQ+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
25…Vb7? Správnou reakcí, která se 

ovšem lépe radí, než za šachovnicí 

vymýšlí, bylo 25…e4! 26.Sxf7+ Kh8 

27.Jcxe4 Sd4+ 28.Kh1 Vb6 a bílý 

prakticky musí zahrát 29.Jxc8 

Dxc8 30.De2 s nejasnou pozicí.

26.Jxb7 Sxb7 27.Df5 Sg7 28.Sxf7+ 

Kh8 29.Dg6 e4 Zjednodušení 

pomocí 29…Dg5 černému zřej-

mě nepomůže. Po 30.Dxg5 hxg5 

31.Se6 b4 32.Je4 stojí bílý v kon-

covce výrazně lépe.

30.Jxe4

XABCDEFGHY
8-+-wq-tr-mk(
7+l+-+Lvl-'
6-+-+-+Qzp&
5+pzpP+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
30…Sxd5 Možná se černý spolé-

hal na to, ze se mu podaří rychlý 

přepadový útok pomocí  30…Sd4+ 

31.Kh1 Dh4 32.g3 Dh3 33.Vf3 

Va8 Ale bílý má v pozici  zřejmě 

dostatečnou obranu v tahu 34.Jd2! 

a není vidět, jak by mohl černý 

svoji aktivitu vystupňovat. 

31.Jf6!+- Se4 Jinou obranu než ode-

vzdání fi gury černý již nemá. Jedi-

nou šancí tedy bude koncovka se 

dvěma spojenými volnými pěšci. 

32.Jxe4 Dd4+ 33.Kh1 Dd3 34.Jg3 

Bílý mohl se vší pravděpodobností 

zahrát i 34.Ve1, ale praktické pro-

blémy spojené s postupem čer-

ných pěšců se mu zřejmě nijak 

zvlášť řešit nechtělo, a tak tahem 

v partii forsíruje přechod do vyhra-

né koncovky. 

34…Dxg6 35.Sxg6 Vxf1+ 36.Jxf1 

Sxb2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+Lzp&
5+pzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-vl-+-+PzP"
1+-+-+N+K!
xabcdefghy
37.Se8 Střelec ve spolupráci s jezd-

cem v pohodě zpacifi kují dvojici 

černých pěšců a tím partie pomalu 

skončí. 

37…b4 38.Sb5 Kg7 39.Jd2 Sc1 

40.Je4 Se3 41.Sc4 h5 42.g3 Kg6 

43.Se6 c4 44.Sxc4 Kf5 45.Sd3 1–0

Václav Pech
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1. Jezdcova procházka

Otázka zněla, zda může jezdec 

proskákat všechna pole na šachov-

nici 9x9 polí a posledním skokem 

se vrátit na své výchozí políčko.

Správná odpověď je: Ne. Jezdec 

každým tahem mění barvu pole, na 

němž stojí, skáče z černého pole na 

bílé a z bílého na černé. Na šachovni-

ci x×x, kde x je liché číslo, je i celkový 

počet políček lichý. Pokud jezdec pro-

skáče všechny pole (tj. i kdyby úloha 

byla řešitelná ve své slabší variantě), 

musí tedy nakonec skončit na políč-

ku stejné barvy, ze kterého vyrazil. 

Nemůže to být tedy pole, ze kterého 

by mohl skočit zpět do rohu.

2. Kontrola šachovnice dámami

Otázka zněla, jaký minimální počet 

dam, aby dokázaly kontrolovat 

celou šachovnici? Tedy aby každé 

pole šachovnice jimi bylo buď napa-

deno, nebo na něm samy stály.

Správná odpověď je: pět. Úloha 

má několik řešení, například dvě 

následující. Mimochodem druhé 

řešení je velmi elegantní, dámy 

jsou od sebe vzdáleny vždy o skok 

jezdce a navzájem se nenapadají.

XABCDEFGHY
8-+-+-+ +(
7+q+-+ + '
6-+-+ +-+&
5+-+ +-+-%
4-+-+-+-wq$
3+ + + wq-#
2-+-+-wq-+"
1+ +-wq-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+ +(
7+-+-+ + '
6-+-+ wq-+&
5+-wq +-+-%
4-+-+q+-+$
3+ + + wq-#
2-+-wq-+-+"
1+ +-+-+-!
xabcdefghy

3. Kontrola šachovnice věžemi

Otázka zněla, zda je možné kont-

rolovat celou čtvercovou šachov-

nici menším počtem věží, než je 

počet jejich sloupců.

Správná odpověď je: Není. Asi nej-

jednodušší důkaz této skutečnosti 

by mohl znít takto: Každé políčko 

čtvercové šachovnice je věží ovlá-

dáno pouze tehdy, pokud věž stojí 

na příslušném sloupci nebo řadě. 

Pokud je věží méně, než je počet 

řad/sloupců, musí existovat slou-

pec m, na které se věž nenachází, 

a stejně tak řada n. Políčko m,n 

pak není ovládáno žádnou věží.

XABCDEFGHY
8-+r+-+ +(
7+r+-+ + '
6-+-+ ˜r-+&
5+-+ ˜r-+-%
4r+-+-+-+$
3+ + + ˜r-#
2-+-uO-+-+"
1+ +-+-+r!
xabcdefghy

Správné řešení jako první poslal 

IM Martin Petr. Mladý mezinárodní 

mistr ukázal, že kromě šachů mu 

není cizí ani matematika. Posuďte 

sami, jak dokázal správnou odpověď 

na třetí otázku: „Skutečně potřebuje-

me stejný počet věží, jako je sloupců, 

tedy 8 pro šachovnici 8×8 a devět 

pro šachovnici 9×9. Po umístění prv-

ní věže tato kontroluje (2n-1) polí 

a počet kontrolovaných nových polí 

každé další se sníží o dvě (neboť ty 

už kontroluje předchozí věž, před-

pokládám, že nestavím věž do stej-

ného sloupce nebo řady jako před-

chozí), tedy 2n-3, 2n-5 … Potřebný 

počet kontrolovaných polí je ale n*n. 

Pro n=8 kontroluje sedm věží přes-

ně 14×8-(1+3+5+7+9+11+13)=112-

49=63 polí, což je stále málo :-) a pro 

n=9 dochází ke stejné neblahé situa-

ci, chybí jedno políčko :-)“  

Ze všech ostatních došlých správ-

ných odpovědí jsme vylosovali 

Lukáše Řeháka. Oba dostanou kni-

hu, vydanou občanským sdružením 

Pražská šachová společnost. Mohou 

se těšit na Deset pozoruhodných 

partií Borise Gelfanda.
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ŘEŠENÍ ÚLOH Z MINULÉHO ŠACHOVÉHO TÝDENÍKU

ŠACHOVNICE A MATEMATIKA
(ÚLOHY Z KNIHY ACROSS THE BOARD)




