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Dva Češi mezi poslední 

dvaatřicítkou nejlepších 

účastníků Světového 

poháru, to je nepochyb-

ně velice pozitivní zprá-

va, která zčeřila poklid-

né listopadové vody do-

mácí šachové scény. Vý-

kony velmistrů Davida 

Navary (2707) a Viktora 

Lázničky (2637) musely 

potěšit a příjemně pře-

kvapit.

Pokračování na straně 8

UKONČIL IVANČUK KARIÉRU?

Vasilij Ivančuk  
„Spáchal jsem ša-

chovou sebevraž-

du,“ řekl po po-

rážce v zápasu se 

sedmnáctiletým 

Filipíncem Wes-

leym So v rozho-

voru pro ofi ciální 

stránky právě probíhajícího třetího 

ročníku Světového poháru ukrajin-

ský velmistr Vasilij Ivančuk. Pro-

hlásil také, že se rozhodl skončit 

s aktivní hrou. „Od této chvíle pro 

mě budou šachy již jen amatér-

ským koníčkem. Začnu nový život 

se zcela novými cíli.“ Tímto svým 

rozhodnutím strhl vlnu emocí (ne-

jen) ze strany jeho početných fa-

noušků, pod jejíž tíhou se rozhodl 

svůj úmysl změnit. „Omlouvám se 

všem svým fanouškům, přátelům 

a kolegům za můj přespříliš emo-

ciální rozhovor. Byl jsem velice 

rozrušen po porážce a chci všech-

ny ubezpečit, že se v žádném pří-

padě nechystám se šachem končit, 

a chci tímto všechny dohady oko-

lo mého odchodu ukončit,“ píše 

ve včerejším otevřeném dopisu 

velmistr Ivančuk.

SKONAL JÚLIUS KOZMA

Július Kozma  
Ve věku osmde-

sáti let zemřel 26. 

listopadu v Brati-

slavě mistr Česko-

slovenska z roku 

1967, dvojnásobný 

olympionik a re-

prezentant  Česko-

slovenska na ofi ciálních soutěžích 

družstev, mezinárodní mistr Júli-

us Kozma. Kromě úspěšných re-

prezentačních a individuálních vý-

sledků byl mistr Kozma také auto-

rem či spoluautorem hned několika 

šachových knih. 
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SVĚTOVÝ POHÁR

LÁZNIČKA PŘISPĚL KE KRACHU FAVORITŮ

SNĚŽENKY A MACHŘI 
– CZECH COAL CHESS MATCH

POMSTA MLÁDÍ 
JE NA BLÍZKU

Na nástěnné šachovnici předvádí své ge-
niální postřehy.

Téměř přesně po roce, na stej-

ném bojišti, ale za jiného, ještě 

silnějšího obsazení opět bojují 

v Mariánských Lázních Sněžen-

ky a Machři. Po třetině jejich zá-

polení se prozatím Sněženkám 

plní sen o odvetě, když své sou-

peře přehrávají o dva body.

Reglement zápasu se od toho loň-

ského nijak neliší a i ústřední oso-

by sestavující oba celky jsou stej-

né. Zřejmě jednodušší situaci 

s nominací „svého“ celku měl vel-

mistr Hort (2494), kterému se po-

dařilo nahradit Anatolije Karpova 

další legendou, Karpovovým vel-

kým sokem Viktorem Korčným 

(2567), za Wolfganga Uhlmanna 

přijel již loni avizovaný Robert 

Hübner (2603) a Fridrika Olafsso-

na nahradil stále velice silný Ni-

zozemec Jan Timman (2591). 

Pokračování na straně 4
Přestože David Navara po první partii vedl, podlehl Karja-
kinovi 1:4.
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JÜPTNER ŘÁDIL VE SKLÍPKU
Mistr FIDE Jan Jüptner (2345) ze 

Slavie Hradec Králové se stal vítě-

zem premiérového ročníku turna-

je v bleskovém šachu pořádané-

ho v restauraci Sklípek ve Vrchla-

bí. Mezi osmnácti účastníky tur-

naje posbíral v sedmnácti partiích 

patnáct a půl bodu a na v pořadí 

druhého Martina Štolce (1995) zís-

kal náskok dvou bodů. Bronzovou 

medaili si za stejný bodový zisk, 

ale horší pomocné hodnocení tak-

též do Jičína odváží Milan Šnorek 

(2149). Kompletní výsledky jsou 

turnaje k nahlédnutí na adrese: 

spartakvrchlabi.wz.cz.

PRVNÍM LIGÁM 
VÉVODÍ LYSÁ A LITOVEL
Ani další kolo obou skupin druhých 

nejvyšších domácích soutěží nepři-

neslo na čele tabulek žádné změny. 

Východní  části nadále kraluje favo-

rit z Litovle, jehož zápas čtvrtého 

kola byl předehrán dříve. Západní 

část soutěže probíhá v režii šachis-

tů z Lysé nad Labem. Ti v nedělím 

kole rozdrtili zálohu Poštovní spo-

řitelny 6,5:1,5 a na „B“ tým pražské 

Holdie mají dvojbodový náskok. 

Do vyšších pater tabulky zamíři-

li v Hradci Králové a na Pankrá-

ci. Hradečtí si připsali plný počet 

bodů za výhru s Vyšehradem (6:2) 

a o tři bodíky si díky výhře 6,5:1,5 

nad Chrudimí polepšili také šachis-

té Pankráce. Hned několika překva-

pení byla svědkem východní skupi-

na, kde favorizovaná Poruba v do-

mácím prostředí těsně podlehla Ja-

klu Karviná a doma se víkendový 

zápas nepodařil ani Starému Měs-

tu, jehož hráči nestačili na třinecké 

béčko.

NA SLOVENSKU KRALUJE KEŽMAROV
Družstvo MŠK KdV Kežmarov 

v sestavě s velmistry Mikulášem 

Maníkem (2426), Radkem Kalo-

dem (2502) a Petrem Veličkou 

(2480) je po čtvrtém kole na čele 

nejvyšší soutěže družstev našich 

východních sousedů. Šachisté 

z Kežmarku zvítězili ve všech čty-

řech úvodních extraligových zápa-

sech a na druhý celek  Košic (GM 

Štoček) mají náskok dvou bodů. 

Bronzovou příčku prozatím drží 

hráči z Prievidze jejichž barvy hájí 

velmistři Vlastimil Babula (2569), 

Igor Štohl (2543), Tomáš Polák 

(2507) a Tomáš Likavský (2478). 

Kompletní přehled o výsledcích 

slovenské extraligy je k dispozici 

na webech www.chess-results.com

Tabulka po 4. kole – západ
1. Výstaviště Lysá nad Labem 12 22

2. Holdia DP Praha 10 20

3. TJ Pankrác 9 18

4. TJ Slavia Hradec Králové 6 16,5

5. 1. Novoborský ŠK  „B“ 6 14

6. TJ Sokol Praha Vršovice 4 16

7. ŠK Teplice 4 16

8. ŠK Vyšehrad 4 14,5

9. TJ ŠO Chrudim 4 13,5

10. Poštovní spořitelna „A“ 3 12,5

11. Poštovní spořitelna „B“ 3 12,5

12. QCC České Budějovice 2 14,5

Tabulka po 4. kole – východ
1. Tatran Litovel 12 22

2. Jakl Karviná 9 18

3. Tatran Litovel „B“ 7 16,5

4. ŠK Slavoj Poruba 6 17

5. ŠK Staré Město 6 16

6. TŽ Třinec „B“ 6 16

7. ŠK Vysoké Mýto 6 15,5

8. ŠK Geofi n Ostrava 6 15,5

9. TJ Mittal Ostrava 4 14

10. Slavia Kroměříž 3 14,5

11. ŠK Gordic Jihlava 3 13,5

12. SK Slavia Orlová 3 13,5

BORIS GELFAND:

DESET
POZORUHODNÝCH
PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izra-

elsko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, dopl-

něnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra 

Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku 

na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné

http://spartakvrchlabi.wz.cz
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••   minimální záloha jen 990 Kč na osobu

••   až dvě děti zdarma

••   garance nejnižší ceny na trhu

••    sleva až 15 % na promo pokoje pro nejrychlejší

••    hezký dárek pro děti

••   výjimečné služby pro zvýšení kvality dovolené, 

včetně ITQ Kodexu

Platnost nabídky do 15. 1. 2010. 

1. on-line prodej  •  www.fischer.cz  •  800 12 10 10

Myslete na léto. 
Pořiďte si letní dovolenou výhodně již teď!

Dárek
ke každému odletu v srpnu*
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Mírně složitější situace pak byla 

okolo jejich letošních soupeřek. 

Organizátor celé akce Pavel Mato-

cha si byl vědom síly mužského 

celku a chtěl mu postavit do ces-

ty co nejsilnější družstvo Sněže-

nek, a tak se snažil do jeho řad za-

jistit skutečné hvězdy současného 

světového šachu. „Konkrétní slo-

žení dával dohromady Pavel Ma-

tocha,“ řekl Šachovému týdeníku 

na dotaz ohledně formování svého 

družstva nehrající kapitán Michal 

Konopka. „Byl jsem Pavlem požá-

dán o seznam dvaceti jmen, které 

bych rád viděl ve svém celku. Byla 

na něm kromě současných účast-

nic jména jako Marie Sebagová, 

Eva Moserová, Nana Dzagnidzeo-

vá, ale také loni úspěšná Sněžen-

ka Viktorije Cmilyteová,“ prozra-

zuje Michal část svých původních 

záměrů a přiznává, že se v podsta-

tě na všech těchto jménech s Pav-

lem Matochou shodl. „Pokud byly 

nějaké rozdílné pohledy, rozhod-

ně nebyly nijak zásadní,“ zdůraz-

ňuje Michal Konopka, který je ve-

lice rád, že se do Mariánek poda-

řilo přilákat současnou druhou ša-

chistku světa, Indku Humpy Kone-

ruovou. „O ni jsem velmi stál a po-

važuji ji za hlavní údernou sílu 

mého celku.“ 

Jediným a hlavním cílem Sněže-

nek je vrátit ve druhém ročníku 

Machrům loňskou porážku. „Je mi 

jasné, že to bude velice těžká věc, 

protože sestava našich soupeřů je 

oproti loňskému roku ještě mno-

hem silnější. Zatímco loni jsme se 

mohli zaměřit na ve špatné formě 

hrajícího Wolfganga Uhlmanna 

a případně také Fridrika Olafsso-

na, letos je to mnohem a mnohem 

složitější.“ To mně potvrzuje u sní-

daně také Jana Jacková. „Když se 

podívám na sestavu soupeřů, roz-

hodně v ní není nikdo, na koho 

bych mohla ukázat a říci: ‚S tím 

bych měla vyhrát‘.“ I tak je však 

podle Michala Konopky letošní 

strategie podobná té loňské. „Jen 

velmistry Uhlmanna a Olafssona 

musíme chtě nechtě nahradit jmé-

ny Viktora Korčného a Vlastimila 

Horta, u něhož předpokládám, že 

by svůj fantastický loňský výkon 

letos nemusel zopakovat.“

S dosavadním průběhem zápasu je 

trenér Sněženek v průběhu třetí-

ho kola spokojen. „Papírové před-

poklady se prozatím plní. Vede-

me o jeden bod a ten jsme získa-

li právě proti dvěma výše jmeno-

vaným.“ 

VIKTOR KORČNOJ – JANA JACKOVÁ 
Anglická hra [A32]

Mariánské Lázně2009

1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 c5 4.d4 

cxd4 5.Jxd4 a6 6.Sg5 Se7 7.e4?! 

Tah, který vzbudil v hotelu Cristal 

Palace hodně dohadů. Bylo to ze 

strany „Viktora Hrozného“ pře-

hlédnutí, nebo úmysl? Pozice 

na šachovnici mu rozhodně ne-

známou není. Proti Indovi Gopa-

lovi zvolil loni v Banja Luce oby-

čejné 7.e3, ale po 7…Jc6 8.Se2 Da5 

9.Sxf6 Sxf6 10.Dd2 0–0 11.0–0 vý-

hodu nezískal.

7…Jxe4 Jana Jacková volí logic-

ké a principiální pokračování, kte-

ré se kupodivu v těch několika 

partiích hraných s tahem 7.e4 ne-

vyskytlo. Naše šachistka soudí, 

že černá pozice je po braní bílého 

centrálního pěšce zcela v pořádku, 

což v dalším průběhu i přesvědči-

vě dokázala.

8.Sxe7 Jxc3 9.Sxd8 Počítačo-

vé 9.Dg4 bílému také mnoho ne-

přinese. Po 9…Dxe7 10.Dxg7 Df8 

11.Dxf8+ Kxf8 12.bxc3 d6 jsou 

šance obou stran pravděpodobně 

vyrovnány.

9…Jxd1 

XABCDEFGHY
8rsnlvLk+-tr(
7+p+p+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PsN-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+nmKL+R!
xabcdefghy
10.Sh4  Viktoru Korčnému nebylo 

po chuti v úvodní partii hrané na-

víc bílými fi gurami zvolit poklidné 

10.Vxd1 vedoucí do rovné pozice, 

SNĚŽENKY A MACHŘI – CZECH COAL CHESS MATCH

POMSTA MLÁDÍ JE NA BLÍZKU
pokračování ze strany 1

Pavel Matocha zahajuje úvodní kolo.
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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

a tak se rozhoduje obětovat své-

ho pěšce, za něhož by rád těžil 

z lepšího vývinu a většího prosto-

ru pro manévry svých fi gury. Mož-

ná stálo za zvážení ustoupit střel-

cem na c7. Po 10.Sc7 Jxb2 by pak 

mohl ještě trochu vývin černých fi -

gur dámského křídla pomocí tahu 

11.c5.

10…Jxb2 11.a4?! Nyní už měl čer-

ný opravdu vyzkoušet obklíčit 

černého jezdce ve svém týlu pro-

střednictvím již zmíněného po-

stupu 11.c5. Například po 11…f6 

12.a4 Jc6 13.Jxc6 bxc6 14.Sg3 e5 

15.Kd2 sice černá stihne přispě-

chat zbloudilému vraníkovi na po-

moc razantním  centrálním postu-

pem 15…d5, i když po 16.cxd6 Vb8 

17.f4 bych věřil tomu, že má bílý 

v rukou za svého pěšáka odpoví-

dající náhradu.

11…d5! 12.cxd5 exd5 13.Va2 Jc4 

14.Sxc4 dxc4 

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4P+psN-+-vL$
3+-+-+-+-#
2R+-+-zPPzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy
15.Ve2+ Na první pohled to vypa-

dá, že se bílý dostal ke králi své 

soupeřky poměrně rychle, ale naše 

nejlepší šachistka v dalším průbě-

hu partie prokáže notnou dávku 

chladnokrevnosti, když svým krá-

lem v poklidu odejde na pole h7 

a následně pak, právě včas, sehra-

je svoje fi gury.

15…Kf8 16.Kd2 Jc6 Dobré bylo 

také začít vybalovat skladiště čer-

ných fi gur na dámském křídle nej-

prve vývinem bělopolného střelce 

16…Sd7!?. Tahem v partii dává čer-

ná svému soupeři možnost ovlád-

nutí otevřeného sloupce „b“.

17.Jxc6 bxc6 18.Vb1 Velmistr 

Korčnoj se hned chopil nabídnuté 

šance a pospíchá věží do týlu čer-

né pozice.

18…Se6 19.Kc3 Bílý mohl okamži-

tě polechtat narušené pěšce černé-

ho dámského křídla tahem 19.Vb6 

a po 19…Sd5 vyzkoušet „vylézt“ 

i druhou věží 20.Ve7 s tím, že tře-

ba na  20…Sxg2 může vyzkoušet 

efektní triky ve stylu tahu 21.Va7!? 

s následným odebráním pěšce „a“ 

a uvolněním cesty pro jeho pře-

živšího bílého oponenta.

19…h6! Nadějné místo pro skomí-

rajícího černého monarchu je na-

lezeno a je pouze otázkou, zda 

bude mít jeho vládkyně dostatek 

času k jeho přemístění.

20.Vb7 Kg8 21.a5  Přímočařeji vy-

padá protáhnutí bílého pióna krá-

lovského křídla 21.f4, například 

21…Kh7 22.f5 Sd5 23.g4, ale černé 

asi i tady k podržení výhody posta-

čí zahrát logické 23…Vhb8.

21…Kh7 22.f3 

Jana Jacková v úvodním kole převálcovala Korčného.
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XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+R+-+pzpk'
6p+p+l+-zp&
5zP-+-+-+-%
4-+p+-+-vL$
3+-mK-+P+-#
2-+-+R+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
22…Vhb8 Černá ukryla krále, ro-

zehrála dřímající fi gury a udrže-

la i svoji materiální převahu, a tak 

hodnocení pozice nemůže být 

jiné: Černý stojí lépe a nemění 

na tom nic ani přítomnost různo-

barevných střelců. Vykouzlit tolik 

potřebnou iniciativu, která by bí-

lému kompenzovala chybějící pěší 

jednotky, nedokáže ani takový ča-

roděj, jakým je Viktor Korčnoj.

23.Vb6 Vc8 24.Kb4  Udržet svého 

střelce ve hře mohl bílý po 24.Se7.

24…g5 25.Sf2 Vd8 Jana Jacková 

již netrvá na udržení jednoho ze 

svých extrapěšců. Náhradou pak 

nabízí své věži lepší perspektivu 

po centrálním sloupci.

26.Vxc6 Vd3 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6p+R+l+-zp&
5zP-+-+-zp-%
4-mKp+-+-+$
3+-+r+P+-#
2-+-+RvLPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
27.Se1? Defi nitivně prohrává partii 

a dovoluje naší šachistce zahájit tur-

naj se stejnou grácií jako v uplynu-

lém ročníku, kdy smetla bílými fi -

gurami Korčného velkého životní-

ho rivala, Anatolije Karpova. Správ-

né bylo svého krále zabezpečující 

27.Vb2 se špatnou, ale plně hratel-

nou pozicí.

27…Vb8+–+ Černá teď udělá s vůd-

cem nepřátelské armády krátký 

proces.

28.Vb6 Vb3+ 29.Kc5 Vc8+ 30.Kd6 

Vd3+ 31.Ke5 c3 K výhře zcela dosta-

tečné. Proklatě smrtícím by se však 

ukázalo jemné 31…Kg7! s hrozbou 

bezbolestně nekrytelného matu 

po 32…Vc5+ 33.Ke4 Sf5.

32.Vc2 Ve3+ 33.Kf6 Vxe1 34.Vxa6 

Sb3 

0–1

„Ten zápas mohl vypadat již po dneš-

ku úplně jinak,“ říkal po druhém 

kole velmistr Hort a hned přidal 

zdůvodnění svého názoru. „Kdyby 

nám přálo jenom trochu štěstí, moh-

li jsme vyhrát tři a půl půl. Já jsem 

tu partii mohl bez problémů remi-

zovat,“ říká o svém souboji s dru-

hou ženou světového žebříčku, Ind-

kou Humpy Koneruovou. „Dokon-

ce si myslím, že jsem stál v jednu 

chvíli lépe. Přiznávám se, že jsem 

byl unavený,“ končí hodnocení prů-

běhu kola česká šachová legenda. 

Ve stejném kole Jan Timman odrazil 

iniciativu Anny Muzyčukové, která 

si troufl a proti věhlasnému velmis-

trovi zabřednout do vod Evansova 

gambitu, a získal koncovku s pěš-

cem více. I přes velkou snahu však 

odpor soupeřky nezlomil a par-

tie skončila remizou. Stejným vý-

sledkem byla završena i druhá par-

tie Viktora Korčného. Ten se vyma-

nil v typicky „Korčnojovské“ par-

tii z iniciativy bílé vzniklé po lou-

peži jednoho z pěšců Kateryny La-

hnové, odmítl remizovat věčným ša-

chem a pokoušel se z pozice vytěžit 

něco více. To se mu ale nepodařilo 

a hlasité „Ničja“ druhý duel dne za-

končilo.

Z pohledu kolegiality však v Ma-

riánských Lázních celek Machrů 

zcela přesvědčivě vítězí. Hráči spo-

lu hovoří nejen po partiích, ale také 

v průběhu dne u snídaní či večeří. 

To u jejich soupeřek není vidět té-

měř vůbec. „Jsem si toho vědom,“ 

potvrzuje můj dojem Michal Konop-

ka a přidává také logické vysvětlení. 

„S Katerynou, která je v očekávání, 

sem přicestoval její manžel, velmistr 

Robert Fontaine, a je pochopitelné, 

že se oba spolu snaží trávit co nej-

více času a i roli Katerynina sekun-

danta Robert zastane více než do-

statečně. Podobná situace je u indic-

ké šachistky. Ta je zde se svým ot-

cem a trenérem v jedné osobě, a tak 

v podstatě zbývá jenom Jana Jacko-

vá a Anna Muzyčuková. Všechna 

děvčata tu ale hrají výborně.“

1. kolo
Korčnoj, Viktor (2567) 0:1 (2366) Jacková, Jana

Timman, Jan (2591) ½:½ (2499) Lahnová, Kateryna

Hűbner, Robert (2603) ½:½ (2603) Koneruová, Humpy

Hort, Vlastimil (2494) ½:½ (2532) Muzyčuková, Anna

2. kolo
Jacková, Jana (2366) 0:1 (2603) Hűbner, Robert

Lahnová, Kateryna (2499) ½:½ (2567) Korčnoj, Viktor

Koneruová, Humpy (2603) 1:0 (2494) Hort, Vlastimil

Muzyčuková, Anna (2532) ½:½ (2591) Timman, Jan

3. kolo
Hort, Vlastimil (2494) ½:½ (2366) Jacková, Jana

Timman, Jan (2591) ½:½ (2499) Lahnová, Kateryna

Hűbner, Robert (2603) ½:½ (2603) Koneruová, Humpy

Korčnoj, Viktor (2567) 0:1 (2532) Muzyčuková, Anna

Kateřina Lahno s manželem na slavnostním 
zahájení
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Perlou, která se organizátorům dru-

hého ročníku souboje krásy a mládí 

Sněženek proti zkušenosti a nespor-

nému mistrovství Machrů podařila, 

je účast desátého mistra světa Borise 

Spasského.  Kdo se do mariánskolá-

zeňského hotelu Cristal přišel podí-

vat, ví, o čem je řeč, a nemohl být 

neokouzlen! Ke všem zdvořilý, ne-

povýšený, ale stále zdravě sebevě-

domý Spasskij nemá problém used-

nout za šachovnici prakticky s kým-

koli a podělit se s ním o své dojmy 

z posledního odehraného kola. 

A jeho pravidelná účast v komentá-

torské místnosti je pro všechny ne-

vídanou lahůdkou. Prochází téměř 

nevšímavě kolem velkých LCD mo-

nitorů s aktuálními pozicemi a ná-

zory všemožných, převážně pak ry-

bích monster a zastavuje se u dnes 

již trochu archaicky působící ná-

stěnné magnetické šachovnice, aby 

na ni spustil za rytmického klepání 

pohybu jednotlivých fi gur svůj myš-

lenkový koncert. „Nechme na po-

koji počítač a pojďme sami přemýš-

let,“  říká Boris Vasiljevič a neomyl-

ně z rozehraných pozic vybírá tu, 

která jeho naturelu vyhovuje nejví-

ce,  partii Viktora Korčného, který 

věren svému stylu drží zuby neh-

ty podezřelou pozici s pěšcem více 

proti Ukrajince Lahnové. V kvapí-

kovém tempu často doslova drtí po-

zici v centru uvízlého černého krá-

le. Jedna oběť stíhá druhou a čer-

ný král prochází před zraky skvě-

le se bavících posluchačů několika-

násobnou smrtí, aby se vždy zno-

va reinkarnoval do své další, ještě 

nicotnější budoucnosti. Jestli byla 

Korčného pozice tak špatná, jak to 

v pojetí Borise Vasiljeviče vypadalo? 

Nevím. Vznikající pozice byly ostré 

a je možné, že by nějaký „metaličes-

kij jaščik“, jak říká desátý mistr svě-

ta, našel vyvrácení toho, co jsme vi-

děli. Jenže koho to zajímá?

Ale druhý ročník zápasu Czech 

Coal Chess Match není jenom Boris 

Spasskij nebo dramatické a bojov-

né souboje Sněženek a Machrů. Je 

to také čtyřdenní seminář jednoho 

z nejlepších světových trenérů Mar-

ka Dvoreckého s nejlepšími český-

mi juniory a dorostenci, simultánka 

loňského „Machra“ a dnes nehrající-

ho kapitána stejnojmenného celku 

a třeba také bleskový turnaj pozva-

ných VIP hostů. Simultánka s Fridri-

kem Olafssonem, který v letech 1978 

– 1982 zastával významnou funkci 

prezidenta FIDE, přilákala v sobotu 

k šachovnicím dvaadvacet soupeřů. 

Pro velmistra Olafssona sice nezača-

lo jeho měření sil příliš šťastně, když 

v partii s Věrou Lorencovou nastavil 

jednotahově fi guru a byl nucen se 

vzdát, ale byla to zároveň jeho po-

slední sobotní prohra. Celkové skóre 

18:5 v Olafssonův prospěch při osmi 

remizách, kterých dosáhli Václav 

Truksa, Martin Habina, Hana Mod-

rová, Tomáš Lorenc, Jan Turner, 

Vlastimil Sejkora, Vlastimil Chládek 

a Jan Panoš hovoří jasně.

Videozáznamy, desítky fotogra-

fi í, všechny partie i online pře-

nos jsou k nalezení na stránkach 

www.praguechess.cz.

Václav Pech

Hort čelí nejsilnější ze všech Sněženek. TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

SALO
FLOHR 
MĚl jsem bojovat!
Biografi e a partie Salo Flohra 

a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest 

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 

Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE 
OBJEDNAT NA ADRESE:

PAVEL. MATOCHA@GMAIL. COM

NOVÉ KNIHY 
PRAŽSKÉ 
ŠACHOVÉ 

SPOLEČNOSTI
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Vynikající forma potkala v Chanty 

Mansijsku českou dvojku, velmis-

tra Lázničku. Ten po znovunavá-

zané spolupráci s mezinárodním 

mistrem Michalem Konopkou na-

sadil hned v úvodním kole ke spa-

nilé jízdě, kterou nedokázal zasta-

vit ani hráč kalibru Alexandra Mo-

rozeviče. „Pro Viktora je postup 

mezi posledních šestnáct šachistů 

nepochybně velkým úspěchem,“ 

soudí IM Konopka.

Roli Viktorova letošního úvodního 

soupeře letos sehrál řecký velmis-

tr Ioannis Papaioannu (2628) ho-

nosící se prakticky stejným ratin-

gem jako náš reprezentant. Přes-

to byl zápas pro Viktora poměrně 

jednoznačnou záležitostí. „Papa-

ioannovou chybou bylo to, že ne-

přišel do zápasu s velmistrem Láz-

ničkou s ničím novým. Hrál stej-

né zahájení jako obvykle, zatím-

co nám se s Viktorem podařilo při-

pravit nová solidní schémata, kte-

ré náš reprezentant ještě nehrál,“ 

poodhaluje roušku tajemství čes-

ký reprezentační kouč a dodává, 

že poté, co jeho svěřenec zvítězil 

v úvodní partii, byl si již jeho cel-

kovým úspěchem poměrně jistý. 

Sítem prvního kola, jehož pravdě-

podobně jediným velkým překva-

pením bylo vyřazení slovenské jed-

ničky, velmistra Movsesjana, prošel 

i nejlepší český šachista současnosti 

David Navara. O tom, že ani v úvod-

ním kole Světového poháru člověk 

nepotká slabé šachisty, má ale zcela 

jasno. „Ano, ukázalo se, že ve Svě-

tovém poháru rozhodně není jed-

noduché s kýmkoli vyhrát,“ konsta-

tuje David Navara. „Hned v úvod-

ním kole jsem hrál proti velice těž-

kému soupeři, který mě v jedné ze 

zkrácených partií přehrál. Měl jsem 

ale štěstí a partii se mi nakonec po-

dařilo zremizovat,“ doplňuje nejlep-

ší český šachista s tím, že možná 

právě K.O. systém, kterým se Svě-

tový pohár hraje, není pro něho tím 

nejvhodnějším. „Nechci tím ale ten-

to systém nijak odsuzovat. Jenom 

v něm hraji hůře než moji soupeři.“

Druhé kolo již přineslo více ne-

čekaných výsledků, když na štítu 

svých soupeřů zůstali i takoví bor-

ci, jako Ukrajinec Ivančuk a Rus 

Morozevič. A právě o vyřazení dru-

hého jmenovaného se postaral vel-

mistr Láznička. „Dobré pro Vik-

tora bylo to, že se Alexandr v sou-

časnosti nenachází v nejlepší for-

mě. V moskevském Memoriálu Mi-

chaila Tala tři partie prohrál, zby-

lých šest remizoval a jeho hra uka-

zovala, že se aktuálně nenachází 

v nejlepší formě, což dávalo Vik-

torovi přece jenom určité šance,“ 

říká IM Konopka ke druhému kolu 

a velkému úspěchu jeho svěřence. 

Ten nedovolil aktuální světové de-

sítce ve dvou partiích ani remízku. 

A o druhou, rozhodující partii zá-

pasu se se čtenáři Šachového týde-

níku podělil velmistr Tomáš Polák. 

SVĚTOVÝ POHÁR

LÁZNIČKA PŘISPĚL KE KRACHU FAVORITŮ
pokračování ze strany 1

Největším překvapením turnaje se stal 17letý Filipínec Wesley So.

Morozevič podlehl Lázničkovi 0:2.
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VIKOR LÁZNIČKA (2637) 
– ALEXANDR MOROZEVIČ (2750) 
Dámským pěšcem [A04]

Chanty-Mansijsk 2009

Komentuje: Tomáš Polák

Tato partie měla zajisté význam-

ný psychologický podtext – po de-

baklu v úvodní partii musí čer-

ný hrát na výhru a Viktorovi sta-

čí uhrát půlbod. Ale domnívám se, 

že ve hře bylo i cosi jiného, nazval 

bych to hráčskou ctí. V říjnu 2007 

se oba aktéři utkali na ME druž-

stev v Heraklionu. Viktor na po-

kyn kapitána hrál bílými pevně 

na remízu, která byla soupeřem 

ve 13. tahu nabídnuta a akcepto-

vána. O několik měsíců později si 

pak na stránkách renomovaného 

šachového časopisu „64“ Moroze-

vič obecně stěžoval na hráče typu 

Láznička, kteří ho bílými fi gurami 

nepustí do hry a remízově vysuší. 

Viktor o tomto článku určitě věděl, 

na osobní pomstě si dal jaksepatří 

záležet a vyprovodil svého soupeře 

domů bez ztráty kytičky.

1.Jf3 c5 2.c4 g6 3.d4 Sg7 4.e4 d6 

K zajímavému boji na dosud málo 

prozkoumaném terénu mohlo vést 

4…cxd4 5.Jxd4 Db6 6.Jb3.

5.d5 Po 5.dxc5?! by černý samo-

zřejmě neměnil dámy a zvolil by 

pokračování 5…Da5+ 6.Sd2 (6.Jc3 

Sxc3+ 7.bxc3 dxc5) 6…Dxc5 7.Jc3 

Jf6 s nejasnou hrou.

5…e6 Do úvahy zajisté přicházela 

i napodobenina volžského gambi-

tu po 5…b5!? 6.cxb5 a6. 

6.Sd3 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zpp+-+pvlp'
6-+-zpp+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
6…Je7 Černý pohrdá možností pře-

chodu do hlavních variant po 6… 

Jf6 a snaží se stůj co stůj přimět 

svého mladšího soka myslet vlastní 

hlavou. Nutno podotknout, že Vik-

torova hlava v teto zkoušce obstá-

la na výbornou, a v průběhu celé-

ho zápasu byl Viktor vždy jakoby 

o myšlenku před svým sokem.

7.0–0 h6 Pokud černý zamýšlí pře-

jít do struktury Benoni po exd5 

cxd5, bez tahu h7-h6 se stejně ne-

obejde – pole g5 by bílý rad využil 

pro své lehké fi gury.

8.Jc3 0–0 8…Sxc3?! 9.bxc3 e5 

10.Se3 Kf8 (10…g5 11.h4 g4 12.Jh2 

h5 13.g3 a otevření hry po dalším 

f2-f3 bude vždy výhodné bílému.) 

11.Jd2 Kg7 12.f4 Jd7 13.Df3.

9.Se3 exd5 Na přechod do krá-

lovsko-indických vod po 9…e5 by 

mohlo přijít 10.Dd2 Kh7 11.Jh4! Sf6 

V úvodním kole si Láznička lehce porazil s Řekem Papaioannem.

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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12.Jf3, a protože černého opakova-

ní tahů nemůže uspokojit, musel 

by souhlasit s horší pozici po 12…

g5 13.h4 g4 14.Je1 h5 15.g3 atd.

10.Jxd5 Zahráno až dlouhém rozjí-

mání, ale rozhodně bylo o čem pře-

mýšlet. Alternativy jsou 10.exd5 

Sg4 (10…Jf5 11.Sd2 Ja6 12.Ve1, 

nebo 10…Sf5 11.Sf4 Ja6) 11.h3 Sxf3 

12.Dxf3, případně 10.cxd5 Jd7 

11.Dd2 g5 a nyní není příliš vhodné 

12.Jb5?! kvůli 12…f5! 13.exf5 Jxf5 

14.Sxf5 Vxf5 a černý si nemá nač 

stěžovat.

10…Jbc6 Jako dlouhodobě ne-

hratelné vypadá 10…Jxd5 11.cxd5 

Sxb2?! 12.Sxh6 Sg7 13.Sxg7 Kxg7 

14.Dd2 a bílý má trvalý tlak proti 

oslabenému králi soupeře.

11.Dd2 g5 Na 11…Sg4 by přišlo 

zklidňující 12.Se2 (Vodou na mlýn 

černého by bylo 12.Sxh6?! Sxf3 

13.gxf3 Jd4 s nepříjemnou kompen-

zaci za pěšce.) 12…Sxf3 13.Sxf3 Jd4 

14.Sxd4 Sxd4 15.Dxh6 Jxd5 16.exd5 

Sxb2 17.Vab1 Sg7 18.Df4 a remízo-

vý přístav je už za rohem.

12.h3 Jxd5 Agresivně laděné 12…

f5 by černému mnoho radosti ne-

přineslo, po 13.exf5 Sxf5 (nebo 

13…Jxf5 14.Vfe1) 14.Sxf5 Jxf5 

15.Vfe1 stojí bílý o něco lépe a šan-

ce černého pomýšlet na výhru jsou 

minimální.

13.cxd5 Je7 Ještě nejlepší, úplně 

špatné bylo 13…Je5? pro 14.Jxe5 

Sxe5 15.f4! a nic konkrétního by 

nepřineslo ani 13…Jd4 14.Sxd4 

cxd4 15.Vac1 s malou výhodou 

bílého. A na 13…Jb4 přijde 14.Sb1 

Db6 15.h4 Ja6 16.e5!, po čemž se 

nad černým monarchou se stahují 

bouřkové mraky.

14.Vae1 b6 Do úvahy přicházelo 

14…f5 15.Dc2 (Slabší je 15.exf5?! 

Jxf5 16.Dc2 Jxe3 17.Vxe3 Sd7 

a vzhledem k dvojici střelců má čer-

ný slušné vyhlídky.) 15…f4 16.Sd2 

Jg6 17.Sc3 De7 18.Sxg7 Kxg7 

19.Dc3+ Je5 20.Jxe5 dxe5 21.Se2 

a bílý stále drží mírnou výhodu.

15.b4 Bílý nemá žádný důvod uva-

žovat nad oslabujícím 15.h4?! g4 

16.Jh2 Jg6 17.g3 (Ještě horší je 17.h5 

Je5, nebo 17.Sxh6 Dxh4 18.Sxg7 

Kxg7.) 17…Je5 18.f3 gxf3 19.Jxf3 

Jxd3 20.Dxd3 Ve8 a černý má dob-

rou protihru.

15…Vb8 16.Jh2 

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-snpvl-'
6-zp-zp-+-zp&
5+-zpP+-zp-%
4-zP-+P+-+$
3+-+LvL-+P#
2P+-wQ-zPPsN"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
16…Jg6 Nic by černému nepři-

neslo 16…f5 17.f4 fxe4 18.Sxe4 

Sf5 (Ke ztrátě pěšce by vedlo 18…

Jf5?! 19.Sxf5 Vxf5 20.fxg5 hxg5 

21.Vxf5 Sxf5 22.Sxg5.) 19.Sf3 (19.

Dd3?! Sxe4 20.Dxe4 Jf5 21.De6+ 

Vyzrát na Lázničku dokázal až Mamedjarov.

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
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■  teorie
■  problémový šach
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■  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:
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Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 580 Kč
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Kh8 22.fxg5 Jxe3 23.Vxe3 Vxf1+ 

24.Kxf1 Dxg5 25.Jf3 Vf8 s nejasnou 

pozicí.) 19…gxf4 20.Sxf4 a vzhle-

dem k chatrnému postaveni černé-

ho monarchy stojí bílý lépe. 

17.Jg4?! O něco přesnější 

17.Vb1!? Sd7 18.Jg4 mohlo v ko-

nečném důsledku vést k zisku 

tempa.

17…Sxg4 18.hxg4 Dd7 Nutno 

přiznat, že černý nakonec zdár-

ně vyřešil své problémy po za-

hájení a vyrovnal hru. Nějaká 

hmatatelná výhoda je však ještě 

na hony vzdálena.

19.f3 Da4 Nabízelo se i 19…Se5 

20.Vb1 Jf4 21.Vfc1 Jxd3 22.Dxd3 

Da4 23.Dc2 s rovnou hrou. K ne-

jasné pozici by pak vedlo 19…Je5 

20.Se2 c4 21.Vc1 Vfc8.

20.Vb1 Vfc8 Za úvahu stálo uvol-

nění čtvrté řady prostřednictvím 

20…a5!? 21.bxa5 bxa5, ovšem 

obranné valy bílého po 22.Dc2 

Dxc2 23.Sxc2 Je5 24.Vxb8 Vxb8 

25.Vb1 Vxb1+ 26.Sxb1 Jc4 27.Kf2 

jsou zcela neprostupné.

21.Vfc1 

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-zp-zp-+nzp&
5+-zpP+-zp-%
4qzP-+P+P+$
3+-+LvLP+-#
2P+-wQ-+P+"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy
21…Sd4?! Černý začíná tahat čer-

ta za ocas a v přibližující se časo-

vé tísni forsíruje hru. Korektním 

pokračováním je 21…Je5 22.Sf1 

c4 23.Sd4 b5 24.Db2 a pozice je 

přibližně vyrovnaná.

22.Sxd4 cxd4 23.Sf1 Da3? A to 

už je vážná chyba. Učebnico-

vý příklad k boji o volný slou-

pec – pole c6 a c3 lákají nepřátel-

ské věže k jejich obsazení. 23…

Je5 24.Dxd4 Dxa2 25.De3! (Hor-

ší je 25.Vxc8+?! Vxc8 26.Va1 Db3 

27.Vxa7 Vc1 28.Va8+ Kh7 29.Va1 

Vxa1 30.Dxa1 Dxb4 s malou výho-

dou černého.) 25…Vxc1 26.Vxc1 

Db2 27.Dc3 Dxc3 28.Vxc3 a5 

29.bxa5 bxa5 30.Va3 Va8 31.Sb5 

a bílý nikdy nemůže prohrát.

24.Vc6! 

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7zp-+-+p+-'
6-zpRzp-+nzp&
5+-+P+-zp-%
4-zP-zpP+P+$
3wq-+-+P+-#
2P+-wQ-+P+"
1+R+-+LmK-!
xabcdefghy
24…Vxc6?! Vznik silného volné-

ho pěšce hraje bílému do karet, 

avšak i jiné tahy vedly k jasné vý-

hodě bílého, například 24…Vd8 

25.Dxd4 Je5 26.Dc3 nebo 24…

De3+ 25.Dxe3 dxe3 26.Sa6 Vd8 

27.Vc7 Je5 28.Ve1 atd.

25.dxc6 Vc8 Nic by neměnilo 

ani 25…Je5 26.Vb3 Da4 27.b5 d3 

28.Sxd3 Dd4+ 29.Df2. 

26.Vb3 Da4 27.b5 Je5 Po 27…

a6 by následovalo 28.bxa6 Dxc6 

29.Dxd4.

28.Vb4 Da3 29.Vxd4 a6 Stejným 

výsledkem by skončila i pasiv-

ní obrana po 29…Vd8 30.Kf2 Kf8 

(nebo 30…Dc5 31.Kg3 f6 32.Va4 

a5 33.bxa6 Dxc6 34.Dd5+) 31.Dc2 

Ke7 32.Va4 Dc5+ 33.Dxc5 dxc5 

34.Vxa7+ Ke6 35.Va6 a bílý vyhraje.

30.Vxd6 axb5 Černý asi chtěl mít 

porážku co nejdříve za sebou, ji-

nak by zkusil alespoň 30…Dc5+ 

31.Kh1 Kg7 32.Vd5 De7 33.bxa6 

Jxc6 34.Db2+ Df6 35.Dxb6 atd.

31.Vd8+ Vxd8 32.Dxd8+ Kh7 

33.c7 De3+ 34.Kh1 Samozřej-

mě ne 34.Kh2?? Df2 35.Dd1 Dc5 

a bílý by musel začínat od píky.

34…De1 Remíza by se nekona-

la ani po 34…Jxf3 35.gxf3 Dxf3+ 

36.Sg2 Df2 37.c8D De1+ 38.Kh2 

Dh4+ 39.Kg1 De1+ 40.Sf1 De3+ 

(40…Dg3+ 41.Kh1) 41.Kg2 Dxe4+ 

42.Kf2 Df4+ 43.Ke1 a bílý uplatní 

svou materiální převahu.

35.c8D 

XABCDEFGHY
8-+QwQ-+-+(
7+-+-+p+k'
6-zp-+-+-zp&
5+p+-sn-zp-%
4-+-+P+P+$
3+-+-+P+-#
2P+-+-+P+"
1+-+-wqL+K!
xabcdefghy
35…Dxf1+ 36.Kh2 Jxf3+ 37.Kg3! 

De1+ 38.Kxf3 Df1+ 39.Ke3 Dg1+ 

a černý se současně vzdal, proto-

že „věčné“ šachy dříve či později 

skončí. 

1–0

Mistryně světa Alexandra Kostenjuková vypadla hned v prvním kole.
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Dobře si ve druhém kole vedl 

i velmistr Navara, jehož čekal 

americký šachista Alex Shaba-

lov (2606), a po nerozhodném 

výsledků úvodních dvou partií 

rozhodl o osudu zápasu ve pro-

spěch českého šachisty až čtyř-

partiový rozstřel v rapid šachu. 

Pro další kolo však měli oba naši 

šachisté velice těžký los. Viktor 

Láznička byl postaven proti své-

mu jmenovci Viktoru Bologanovi 

(2692) a David Navara čelil Ukra-

jinci Sergeji Karjakinovi. „Velmis-

tr Karjakin byl pro Davida velice 

nepříjemným soupeřem,“ hodno-

tí s odstupem los třetího kola Mi-

chal Konopka s tím, že Karjakin 

po přestěhování do Ruska v tur-

najích prakticky nehrál a veške-

rou svoji energii a přípravu sou-

středil právě na Světový pohár. 

„Proto jsem byl poměrně překva-

pený, když se velmistru Navaro-

vi podařilo zvítězit v první par-

tii zápasu a společně s dalšími 

českými fanoušky jsem doufal 

v jeho postup.“ Ten se ale nako-

nec bohužel nekonal, když mla-

dý Ukrajinec prokázal velice pev-

né nervy a nejenže odvrátil matc-

hball našeho šachisty, ale v ná-

sledném tie-breaku získal bez 

problémů i celý zápas. I tak ale 

může být David Navara se svoji 

účastí v Chanty Mansijsku prav-

děpodobně spokojen. Postupem 

do třetího kola přinejmenším spl-

nil očekávání a za jeho výkon mu 

patří dík. 

Co se nepodařilo naší jednič-

ce, to domácím fanouškům vy-

nahradil Viktor Láznička pro-

ti Moldavci Bologanovi. „Viktor 

Bologan překvapil zejména vol-

bou katalánské místo tradiční 

královské indické,“ popisuje si-

tuaci ve třetím kole turnaje čes-

ký reprezentační trenér. „Neby-

lo to ale překvapení nepříjemné, 

protože přesně té variantě, která 

se hrála s Bolganem, jsme věno-

vali před zahájením turnaje hod-

ně času a předpokládali jsme její 

využití v úvodním duelu s Ře-

kem Papaioannem. V obou bílých 

partiích stál Viktor citelně lépe 

a z toho plynula také jeho inicia-

tiva, kterou v průběhu všech par-

tií měl.“ Šance rozhodnout zápas 

měl velmistr Láznička již v prů-

běhu úvodních dvou klasických 

partií. Nejprve se mu podařilo 

černými udržet horší koncovku 

proti dvěma bílým střelcům a po-

sléze ve druhém dějství byl bílý-

mi blízko výhry. Jeho soupeř mu 

však vynalézavost v obraně vrátil 

a o výhře našeho šachisty a jeho 

postupu do čtvrtého kola se roz-

hodlo až v poměrně jednoznač-

ném tie-breaku. 

„Mamedjarov je jedním z nejtěž-

ších soupeřů, kterého mohl Vik-

tor dostat,“ komentoval v Ma-

riánských Lázních pavoukem 

předurčeného Viktorova soupeře 

IM Konopka a zdůraznil zejména 

to, že Šachrijar hraje v dosavad-

ním průběhu skvěle a je vynikají-

cím taktikem. „Navíc skóre naše-

ho velmistra je proti Mamedjaro-

vovi silně nepříznivé. Ze tří ode-

hraných partiích se Viktorovi po-

dařilo pouze jednou zremizovat. 

V rapidu v Pardubicích pak Ázer-

bájdžánci podlehl v jednoznač-

ně probíhající partii a poměrně 

nedávno, v Indii, se radoval opět 

Mamedjarov.“

Václav Pech

David Navara měl v prvním kole až překva-
pivě velké problémy.

1.kolo
GM Navara,David 4:2 GM Laylo,Darwin

GM Láznička, V. 1,5:0,5 GM Papaioannu, I.

2.kolo:
GM Navara,David 3,5:2,5 GM Shabalov, A.

GM Láznička, V. 2:0 GM Morozevič, A.

3.kolo:
GM Navara,David 1:4 GM Karjakin, S.

GM Láznička, V. 3,5:1,5 GM Bologan, V.

4.kolo:
GM Láznička, V. 0:1 GM Mamedjarov, Š.
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VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989

20 LET SVOBODY
Do článku Dvacet let svobody, který byl věnován českým a československým jedničkám na šachovém žebříč-

ku od roku 1989, se nám vloudilo několik chyb. Čtenářům i poškozeným hráčům se celá redakce omlouvá. 

Tento týden uvádíme upravené tabulky včetně zdrojů. Děkujeme za pochopení.

zdroj: www.mark-weeks.com (1989–2000), www.fi de.com (2001–2003), ŠŠČR (2004–2009)

1989

1. Ftáčnik, Lubomír (2550)

2. Smejkal, Jan (2515)

3. Jansa, Vlastimil (2515)

4. Mokrý, Karel (2500)

5. Meduna, Eduard (2485)

6. Hába, Petr (2480)

7. Filip, Miroslav (2465)

8. Štohl, Igor (2455)

9. Blatný, Pavel (2450)

Plachetka, Ján (2450)

Lechtýnský, Jiří (2450)

1990

1. Ftáčnik, Lubomír (2560)

2. Smejkal, Jan (2530)

3. Štohl, Igor (2530)

4. Blatný, Pavel (2510)

5. Mokrý, Karel (2505)

6. Meduna, Eduard (2485)

7. Jansa, Vlastimil (2475)

8. Vokáč, Marek (2465)

Lanč, Alois (2465)

Filip, Miroslav (2465)

1991

1. Ftáčnik, Lubomír (2590)

2. Štohl, Igor (2550)

3. Smejkal, Jan (2535)

4. Mokrý, Karel (2510)

5. Jansa, Vlastimil (2495)

6. Meduna, Eduard (2495)

7. Blatný, Pavel (2495)

8. Hráček, Zbyněk (2485)

9. Lanč, Alois (2470) 

10. Hába, Petr (2465)

Filip, Miroslav (2465)

1992

1. Štohl, Igor (2560)

2. Ftáčnik, Lubomír (2550)

3. Mokrý, Karel (2535)

4. Smejkal, Jan (2535)

5. Hába, Petr (2515) 

6. Meduna, Eduard (2500)

7. Blatný, Pavel (2485) 

8. Lanč, Alois (2470) 

9. Filip, Miroslav (2465)

10. Hráček, Zbyněk (2460)

Plachetka, Ján (2460)

1993

1. Mokrý, Karel (2525) 

2. Jansa, Vlastimil (2520)

3. Hráček, Zbyněk (2510) 

4. Blatný, Pavel (2505)

5. Smejkal, Jan (2500)

6. Hába, Petr (2485)

7. Hausner, Ivan (2480) 

8. Přibyl, Josef (2475)

9. Filip, Miroslav (2465)

10. Meduna, Eduard (2460)

1994

1. Blatný, Pavel (2525)

2. Smejkal, Jan (2520)

3. Mokrý, Karel (2520) 

4. Jansa, Vlastimil (2515)

5. Hráček, Zbyněk (2510)

6. Babula, Vlastimil (2505)

7. Vokáč, Marek (2485) 

8. Hausner, Ivan (2480)

9. Hába, Petr (2475) 

10. Filip, Miroslav (2465)

1995

1. Hráček, Zbyněk (2595)

2. Babula, Vlastimil (2530) 

3. Mokrý, Karel (2525)

4. Jansa, Vlastimil (2525)

5. Smejkal, Jan (2515)

6. Blatný, Pavel (2485)

7. Štoček, Jiří (2480)

8. Meduna,Eduard (2480)

9. Vokáč, Marek (2475)

10. Filip, Miroslav (2465)

1996

1. Hráček, Zbyněk (2650)

2. Babula, Vlastimil (2540)

3. Votava, Jan (2540)

4. Blatný, Pavel (2515) 

5. Smejkal, Jan (2510)

6. Mokrý, Karel (2505)

7. Jansa, Vlastimil (2500)

8. Oral, Tomáš (2470) 

9. Štoček, Jiří (2465

10. Hába, Petr (2455)

Vokáč, Marek (2455)

1997

1. Hráček, Zbyněk (2630)

2. Movsesjan, Sergej (2630) 

3. Blatný, Pavel (2540)

4. Babula, Vlastimil (2535)

5. Votava, Jan (2530)

6. Hába, Petr (2520)

7. Smejkal, Jan (2505)

8. Jirovský, Miloš (2505) 

9. Mokrý, Karel (2500)

10. Jansa, Vlastimil (2490)

1998

1. Hráček, Zbyněk (2610) 

2. Movsesjan, Sergej (2595)

3. Hába, Petr (2570) 

4. Blatný, Pavel (2560)

5. Babula, Vlastimil (2555)

6. Smejkal, Jan (2525)

7. Vokáč, Marek (2510)

8. Votava, Jan (2505)

9. Mokrý, Karel (2500)

10. Jansa, Vlastimil (2480)

1999

1. Movsesjan, Sergej (2650)

2. Hráček, Zbyněk (2615)

3. Babula, Vlastimil (2565)

4. Hába, Petr (2545)

5. Štoček, Jiří (2537)

6. Smejkal, Jan (2525)

7. Oral, Tomáš (2521)

Votava, Jan (2511)

8. Vokáč, Marek (2495)

9. Meduna, Eduard (2493)

10. Polák,Tomáš (2488)

2000

1. Movsesjan, Sergej (2668)

2. Hráček, Zbyněk (2620)

3. Babula, Vlastimil (2573)

4. Oral, Tomáš (2540) 

5. Smejkal, Jan (2526)

6. Hába, Petr (2517) 

7. Blatný, Pavel (2512)

8. Vokáč, Marek (2504)

9. Polák, Tomáš (2503)

10. Štoček, Jiří (2496)

2001

1. Movsesjan, Sergej       (2661)

2. Hráček, Zbyněk          (2603)

3. Babula, Vlastimil       (2563)

4. Oral, Tomáš            (2554)

5. Blatný, Pavel          (2549)

6. Štoček, Jiří            (2537)

7. Mirumjan, Vigen         (2522)

8. Smejkal, Jan            (2515)

9. Votava, Jan             (2510)

10. Polák, Tomáš            (2503)

2002

1. Hráček, Zbyněk (2586)

2. Babula, Vlastimil (2551)

3. Štoček, Jiří (2545)

4. Oral, Tomáš (2542) 

5. Navara, David (2531) 

6. Mirumian, Vigen (2516) 

7. Votava, Jan (2515) 

8. Smejkal, Jan (2509)

9. Vokáč, Marek (2505)

10. Jansa, Vlastimil (2496)

Hába, Petr (2496)

2003

1. Hráček, Zbyněk (2601)

2. Babula, Vlastimil (2581)

3. Navara, David (2580)

4. Štoček, Jiří (2563)

5. Oral, Tomáš (2550)

6. Votava, Jan (2518)

7. Mirumian Viguen (2516)

8. Hába, Petr (2516)

9. Smejkal,Jan (2509)

10. Vokáč, Marek (2504)

Jansa, Vlastimil (2504)

2004

1. Navara, David                 (2604)

2. Hracek, Zbynek                (2599)

3. Babula, Vlastimil             (2594)

4. Oral, Tomas                   (2553)

5. Stocek, Jiri                  (2552)

6. Jirovsky, Milos               (2526)

7. Haba, Petr                    (2524)

8. Vološin, Leonid              (2522)

9. Votava, Jan                   (2505)

10. Smejkal, Jan (2504)

2005

1. Navara David (2644)

2. Hráček Zbyněk (2600)

3. Štoček Jiří (2586)

4. Babula Vlastimil (2566)

5. Oral Tomáš (2552)

6. Hába Petr (2525)

7. Jansa Vlastimil (2515)

8. Kalod Radek (2505)

9. Votava Jan (2505)

10. Cvek, Robert (2499)

2006

1. Navara David 2660

2. Hráček Zbyněk 2595

3. Babula Vlastimil 2585

4. Štoček Jiří 2580

5. Votava Jan 2545

6. Láznička Viktor 2525

7. Jansa, Vlastimil 2521

8. Hába Petr 2519

9. Oral Tomáš 2516

10. Kalod, Radek 2502

2007

1. Navara David 2719

2. Hráček Zbyněk 2619

3. Láznička Viktor 2593

4. Babula Vlastimil 2584

5. Štoček Jiří 2566

6. Hába Petr 2532

7. Cvek Robert 2530

8. Votava Jan 2529

9. Oral Tomáš 2521

10. Vokáč, Marek 2506

2008

1. Navara, David (2646)

2. Hráček, Zbyněk (2625)

3. Láznička, Viktor (2601)

4. Babula, Vlastimil (2597)

5. Hába, Petr (2570)

6. Štoček, Jiří (2559)

7. Oral, Tomáš (2550)

8. Polák, Tomáš (2546)

9. Votava, Jan (2542)

10. Cvek, Robert (2532)

2009

1. Navara, David (2638)

2. Hráček, Zbyněk (2606)

3. Láznička, Viktor (2598)

4. Štoček, Jiří (2586)

5. Babula, Vlastimil (2581)

6. Polák, Tomáš (2553)

7. Hába, Petr (2547)

8. Oral, Tomáš (2545)

9. Votava, Jan (2542)

10. Cvek, Robert (2531)



Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. 

svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň 

poskytovaných právních služeb. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. , Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel. : (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka. cz • www. jansta-kostka. cz
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KALENDÁRIUM
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

28. 11. – 5.12. 2009 

Jana Jacková  
Mariánské Láz-

ně. Czech Coal 

Chess Match 2009 

alias Sněženky 

a Machři II. Dru-

hý ročník zápasu 

mezi legendami 

světového šachu 

a vybranými světovými šachistka-

mi. Diváci se mohou těšit z účasti 

Viktora Korčného, Jana Timmana, 

Vlastimila Horta, Roberta Hubnera 

a Humpy Koneruové, Anny Muzy-

čukové, Kateryny Lahnové a Jany 

Jackové. Speciálním hostem zápa-

su bude desátý mistr světa Boris 

Spasskij.

Pavel Matocha

Tel.: 603 861 533

pavel.matocha@gmail.com

www.praguechess.com

4. 12. 2009 
Praha – Radlice. První mikulášský 

turnaj. Švýcarský systém na 7 kol, 

tempo 2x 16 min.

Milan Raba

Tel.: 724 049 739

milan.sachy@seznam.cz

5. 12. 2009 
Praha – Smíchov. Mikulášská ša-

chová nadílka. Pro mládež naroze-

nou 1. 1. 1993 a mladší. Švýcarský 

systém na 7 kol, tempo 2x 25 min.

Čermák Josef

Tel.: 257 319 507

JaVe9@seznam.cz

sksmichov.wz.cz

5. 12. 1979

R. Kasimdžanov 
Před třiceti lety se 

narodil současný 

reprezentant Uz-

bekistánu, mistr 

světa FIDE a vítěz 

turnaje v Wijk aan 

Zee z roku 1998, 

velmistr Rustam 

Kasimdžanov.

5. 12. 2009
Praha – Kobylisy. 19. ročník mlá-

dežnického turnaje v rapid šachu 

Kobyliský Šiml. Švýcarský systém 

na 7 kol, tempo 2x 15 min.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

www.sachkobylisy.com

5. – 12. 12. 2009 
Plzeň. OPEN Plzeň 2009. Otevře-

ný ratingový turnaj se zápočtem 

na FIDE a LOK ČR. Švýcarský sys-

tém na 9 kol, tempo 2x 90 min. 

+ 30 s / tah

AVE-KONTAKT, s. r. o.

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

5. 12. 2009 
Přibyslav. O pohár starosty měs-

ta Přibyslav. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 2x 25 min.

Václav Paulík

vaclav.paulik@tiscali.cz

www.kssv.cz

5. – 6. 12. 2009 
Druhé dvojkolo nejvyšší domácí 

soutěže družstev, Extraligy České 

republiky. 

Přibyslav. MČR juniorek a polofi -

nále MČR juniorů 2009.

Václav Paulík

vaclav.paulik@tiscali.cz

www.kssv.cz

9. 12. 1987 
V Hirakatě poblíž japonské Osaky se 

narodil americký velmistr, člen elit-

ního klubu 2700+ a skvělý hráč bles-

kového šachu Hikaru Nakamura.

10. 12. 1979
V Bratislavě zemřel českosloven-

ský reprezentant, trojnásobný me-

dailista z přeborů Českosloven-

ska a přímý potomek linie slavné-

ho maďarského skladatele Ference 

Liszta, mezinárodní mistr Maxmi-

lián Ujtelky.

11. 12. 1969
Čtyřicáté narozeniny oslaví aktuál-

ní mistr světa v šachu, junior-

ský mistr světa z roku 1987, ro-

dák z indického Madrasu, velmistr 

Višvanáthan Anand.

12. 12.2009 
Loučná (Kouty nad Desnou). O lo-

sinského kapra. Další ze série tur-

najů Grand Prix České republiky 

v rapid šachu. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 2x 20 min.

Petr Viktorin

Tel.: 602 546 452

viktorin@ceramtec.cz 

13. 12. 2009 
Praha – Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na 6 kol, tempo 

2x 20 min.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

18. – 20. 12. 2009 
Malenovice – Hotel Petr Bezruč. 

Talent Cup 2009 pro děti naroze-

né v roce 1998 a mladší. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 2x 45 min. 

+ 30 s / tah.

Pavel Benčo

Tel.: 775 295 000

p.benco@chessfm.cz
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