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Po šesti kolech jsme doufali v drtivý 

fi niš našich. Bohužel, výsledek zů-

stal za očekáváním. „Hrál jsem pro-

stě špatně, v závěru už jsem také byl 

dost unavený,“ říká třetí nasazený 

David Navara, který skončil na sto 

dvacátém osmém místě. „Tentokrát 

jsem hrál tak špatně, že nevidím 

důvod posílat vyhranou partii, říká 

sebekriticky David Navara, který 

komentuje svou partii s Tigranem 

Gharamjanem. 

Pokračování na straně 9

ŠACHY A TENIS
Šachy jako vhodný 

doplňkový sport 

pro tenisty? Proč 

ne! Učí bojovat 

o výhodu, získat ini-

ciativu a nepřipustit 

protihru. A tyto zá-

kladní strategie by 

si měli tenisté uvědomovat, soudí 

Jim Edgerton. Jeho společnost učí 

základní šachové principy tenisty 

i další sportovcee podle speciálně vy-

tvořeného programu „šachmat“. Vý-

uka šachu probíhá například v rámci 

prázdninových tenisových kurzů. 

„Mnoho mých studentů v rámci vý-

měny svou hru neplánuje, pouze re-

aguje na údery soupeře. V tenise ale 

musíte myslet dva tři údery dopředu, 

být trpělivý a připravený,“ říká De-

nis Bremmer, ředitel Wheatonského 

tenisového centra, který si výuku ša-

chu velmi pochvaluje. 

REKORDNÍ ČÁSTKA

V minulém čísle jsme informovali 

o aukci síně Philipa Weisse. Draži-

ly se Fischerovy milostné dopisy 

a také šachová souprava, na kte-

ré sehráli v roce 1972 partii Bo-

bby Fischer s Borisem Spasským. 

Dlužno dodat, že kupci tuto uni-

kátní soupravu, podepsanou obě-

ma hráči, dokázali ocenit. Prodala 

se za částku 76 275 dolarů.

APRÍLOVÝ ŽERTÍK

BLONDÝNY 
PROTI BRUNETÁM

Dáváte přednost bílým, či čer-

ným dámám, blondýnám, či 

brunetám? Že je to za šachov-

nicí jedno? Není to tak úplně 

pravda. V moskevském Botvin-

nikově klubu svedly na apríla 

zápas v bleskovém šachu týmy, 

do kterých účastnice rozdělila 

právě barva vlasů. Blondýny 

měly povinnost hrát ve svět-

lém oblečení, brunety pocho-

pitelně naopak. Vůdkyní blon-

dýnek byly WGM Valentina 

Guninová (2472) a WGM Olga 

Giryová (2425), za brunety 

měly bodovat WGM Nazi Pai-

kidzeová (2425) či WGM Ana-

stasia Savinová (2383). Zajímá 

vás, jak klání dopadlo? Mírná 

převaha brunetek nebyla důle-

žitá, hlavně že se všechny zú-

častněné na apríla dobře bavi-

ly. Bližší informace a výsledky: 

gogolevskiy14.ru

Aleš Kubeczka
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David Navara

MISTROVSTVÍ EVROPY JEDNOTLIVCŮ

ZÁZRAK SE NEKONAL 

http://gogolevskiy14.ru/
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MURDZIA MISTREM EVROPY

Piotr Murdzia

V polské Lowic-

zi se uskutečnilo 

7. mistrovství Ev-

ropy v řešení úloh. 

Zvítězil v něm fa-

vorizovaný polský 

velmistr Piotr Mu-

rdzia před ruským 

velmistrem Georgym Jevsejevem 

a britským velmistrem Jonathanem 

Mestelem. Čeští ani slovenští řeši-

telé se šampionátu nezúčastnili. 

Na stránkách pořadatelů si můžete 

mimo jiné sami vyzkoušet úlohy, 

se kterými se závodníci potýkali: 

ecsc2011.eu 

MČR NESLYŠÍCÍCH
V Brně se uskutečnilo mistrovství 

ČR neslyšících. Sedmikolový tur-

naj vyhrál Jaroslav Schmid před 

Tomášem Petráněm a Jiřím Císa-

řem. Turnaje se zúčastnilo třináct 

hráčů. Podrobnější informace: 

www.sknbrno.net. Zároveň se 

v témže městě hrál další ze série 

turnajů „U Pásků“. Mezi čtrnácti 

účastníky tentokrát uspěl Slavomír 

Sremaňák.

ZEMŘEL STANISLAV JANOUŠEK

Stanislav Janoušek

Ve věku padesáti 

devíti let zemřel 

brněnský lékař 

doc. Stanislav 

Janoušek. Janou-

šek hrál dlou-

há léta soutěže 

družstev za Uni-

verzitu Brno, dvě sezony dokon-

ce v nejvyšší domácí soutěži. 

„Vždy šel po protivníkově králi, 

ale často skvěle rozehrané partie 

kazil v časové tísni. Jeho posta-

va byla nepřehlédnutelná – míval 

tak 130 kilo (a v poslední době při 

sedavém zaměstnání jistě i více). 

Ale byl dobrý kamarád a skvělý 

šachista,“ napsal o Janouškovi 

Jan Kalendovský.

BLOGY NA PRAGUECHESS.CZ

Bobby Fischer

Robert píše o Bob-

bym. Už potřetí 

se na svém blogu 

Robert Cvek vrací 

ke svému oblíbe-

ném hráči, býva-

lému mistru světa 

Bobby Fischerovi. 

Kdyby se v roce 1975 uskutečnil 

Fischerův zápas s Karpovem, vy-

hrál by Bobby? „Nastoupili by pro-

ti sobě dva výjimeční hráči s při-

bližně rovnocennými šancemi. Ale 

zřejmě by rozhodla lepší kondice 

Fischera,“ myslí si velmistr Cvek, 

který ve svém článku přibližuje 

šachové kvality obou mistrů světa 

v zahájení, střední hře a koncovce.

SOUTĚŽ ŠACHOVÉHO TÝDENÍKU 

GOOGLE I ŠEDÉ BUŇKY
„Kdopak je na fotografi i vedle Lubomíra Kaválka?“ 

zeptali jsme se v čísle 12. Mužem, kterému v turnaji 

kandidátů vystavil stopku až ve fi nále Anatolij Kar-

pov, je Andrej Sokolov. Děkujeme všem čtenářům, 

kteří se soutěže zúčastnili. Někteří otevřeně přiznali, 

že museli správnou odpověď „googlit“. „To bylo s ná-

povědami dost lehké,“ napsal zase šachový historik 

Jan Kalendovský. Potěšilo nás, když někteří čtenáři 

brali soutěž jako zábavu a záminku pro lehce detek-

tivní pátrání: „Nejdříve mne napadl Aršak Petrosjan, 

toho jsem rychle zavrhl pro jiný ročník narození. 

Mohu se pochlubit, že nejdříve jsem mobilizoval šedé 

buňky mozkové, jak by řekl Hercule Poirot, a také do-

bové prameny. Internet jsem použil jen pro kontrolu,“ 

napsal třeba ve své odpovědi Pavel Halbich. Radost 

máme i z toho, že se zapojili také někteří známí hráči, 

mimo soutěž odpověděl třeba velmistr David Nava-

ra. Všechny došlé odpovědi byly správné. Vylosova-

li jsme z nich tři čtenáře, kteří vyhrávají vstupenku 

na zápas Davida Navary se Sergejem Movsesjanem. 

Jsou jimi Jiří Siebenbürger, Martin Dungl a ing. Kamil 

Lienert. Blahopřejeme. A na další soutěž se můžete 

těšit už v příštím čísle! 

Aleš Kubeczka

http://ecsc2011.eu/
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Velmistra Igora Rausise, hráče 

extraligového Frýdku-Místku, 

jsme v těchto dnech zastihli 

v Alžírsku, kde právě trénuje. 

První otázka se tedy nabízela: 

„Alžírsko je bezpečná země,“ 

odpovídá Rausis lakonicky 

na dotaz, zda se projevuje v Al-

žírsku „arabské jaro“. Velmistr 

ukrajinského původu se s rodi-

nou usadil v České republice. 

Čerstvý padesátník však hrál 

a trénoval v řadě zemí a má 

za sebou zajímavé osudy. 

Originální jsou už šachové počát-

ky velmistra, který podstatnou 

část svého času věnuje trenérské 

práci. Rausis totiž přiznává, že 

mezi svou hráčskou a trenérskou 

kariéru nerozlišuje: „Pokud jde 

o mé šachy a kariéru trenéra, ne-

vidím mezi oběma pojmy žádný 

rozdíl. Ve skutečnosti jsem začal 

trénovat ještě předtím, než jsem 

si uhrál svůj první FIDE rating!“ 

Jako univerzitní student vedl 

Rausis kurzy pro mladé hráče re-

gionu a pořádal turnaje pro děti 

i dospělé. „Vzpomínám si napří-

klad na svou cestu na celoukra-

jinskou soutěž v roce 1981, kdy 

jsem působil jako trenér mládeže 

krymských týmů a mí žáci byli 

jen o rok-dva mladší než jejich 

„šéf,“ přibližuje Rausis s úsmě-

vem minulost. 

Roku 1984 se Igor Rausis pře-

stěhoval z Krymu do Rigy (Lo-

tyšsko) a okamžitě se zařadil 

do místní šachové komunity. 

„Měl jsem možnost diskuto-

vat o šachu s takovými velmis-

try, jako byli M. Tal, A. Gipslis, 

V. Bagirov či J. Klovans. Právě 

v letech 1984–86 jsem udělal jako 

hráč velký pokrok,“ vzpomíná. 

Rausis měl v Lotyšsku dveře ote-

vřené, slavná Rižská šachová ško-

la mu nabídla pozici juniorského 

národního trenéra. „Měl jsem 

určitě štěstí, že přijali nově pří-

chozího ze ‚zahraničí‘. Pak se mé 

štěstí s rostoucími úspěchy mých 

studentů zdvojnásobilo,“ říká 

Rausis. Mimochodem, Rausiso-

vi svěřenci měli opravdu zvučná 

jména, patřili mezi ně velmistři 

Alexej Širov a Andrej Sokolov či 

velmistryně Olita Rauseová. Lo-

tyšská šachová federace Rausise 

brzy pověřila prací v Superior 

Sport Trainer School v Moskvě, 

což znamenalo vedení v té době 

nejvyšších trenérských kurzů. 

„Tyto kurzy produkovaly cca 

10-12 trenérů s vysokou odbor-

ností, ale tato pěkná iniciativa 

bohužel skončila po rozpadu 

Sovětského svazu,“ říká Rausis. 

A přibližuje nás přelomové době, 

jejíž turbulence vyhnaly z býva-

lého SSSR řadu hráčů a trenérů. 

Co se dělo konkrétně v Lotyš-

sku? „Šachy, které zde budovali 

A. Nimcovič, A. Petrov či M. Tal, 

se dostaly do nejistoty. Lotyš-

ská šachová federace ztratila své 

místo v samotném srdci města 

a také Rižská šachová škola byla 

nucena se stěhovat. V roce 1991 

s vyhlášením nezávislosti země 

získala lotyšská šachová spo-

lečnost plnou „svobodu“ od ja-

kékoli fi nanční pomoci od nové 

vlády,“ říká Rausis s hořkou iro-

nií. Na druhou stranu získali ša-

chisté možnost volného pohybu, 

čehož Rausis i další hráči využi-

li k účasti na řadě turnajů. V té 

době byl lotyšský šach na vrcho-

lu, na olympiádě v Manile skon-

čil lotyšský tým na pátém místě. 

Brzy ale přišel pád, prakticky 

všichni „rusky-mluvící“ velmistři 

zemi opustili, kromě Igora Rausi-

se namátkou A. Širov, A. Šabalov, 

A. Wojtkiewicz, D. Fridman, A. 

Naiditsch… „Po získání velmist-

rovského titulu v roce 1992 jsem 

stál před otázkou, zda se podívat 

po nové trenérské práci mimo Lo-

tyšsko. Byl jsem ambiciózní a za-

čal se těšit na novou trenérskou 

práci,“ přibližuje své rozhodová-

ní Igor Rausis. 

Samotný Rausis reprezentoval 

Lotyšsko na třech olympiádách, 

IGOR RAUSIS SLAVÍ PADESÁTINY

ŠACHY V NOUZOVÉM REŽIMU

Igor Rausis na dotaz ohledně svých koníčků odpověděl fotografi emi. Má rád cestování, 
krásnou přírodu…
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v letech 1996, 1998 a 2002, dva-

krát na druhé, jednou na třetí ša-

chovnici. Kuriózní je, že při každé 

účasti uhrál rovných 50 %. Hned 

dvakrát měl bilanci dvou výher, 

dvou proher a osmi remíz. Napo-

vídá tato bilance něco o Rausiso-

vě šachovém stylu? „Usiluji o to 

hrát bezpečné šachy,“ říká Rausis. 

„Snažím se hrát v nouzovém re-

žimu, abych zabránil ztrátám.“ 

Rausisových turnajových úspěchů 

je slušné množství, můžeme zmí-

nit vítězství na turnajích v Moskvě 

1992, Gausdalu 1995 či Willsbachu 

1997. „Šťastná období jsem prožil 

v dubnu 1991 či červnu 1995, kdy 

se mi podařilo být během tří týd-

nů jasným vítězem ve dvou kvalit-

ních otevřených turnajích: v Paříži 

a na Heart of Finland. V součas-

nosti už hraji maximálně jeden 

open v řadě, většinou se skrom-

ným úspěchem,“ říká oslavenec.

Následující partie ale dokazu-

je, že stále umí zatápět i silným 

soupeřům.

IGOR RAUSIS (2489) – 
ANDREJ ŽIGALKO (2571)
Pircova [B07]

Memoriál V. Mikenase, 

Vilnius, 27. 11. 2010

komentuje: GM Igor Rausis

1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.Jbd2 Sg7 4.e4 

d6 5.Sd3 0-0 6.0-0 Jbd7 7.Ve1 

e5 8.c3 b6 9.a4 Ve8 10. a5 Vb8 

11.axb6 axb6 12.b4 c6 13.Db3 Dc7 

14.Sb2 Sb7 15.Jc4 exd4 16.cxd4 

d5 17.exd5 

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+lwqn+pvlp'
6-zpp+-snp+&
5+-+P+-+-%
4-zPNzP-+-+$
3+Q+L+N+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

17…Jxd5?! Lepší bylo 17…Vxe1! 

18.Vxe1 Jxd5 s rovnou hrou. 

18.Jce5 Jxe5 19.dxe5 c5?! Ne-

přesnost, černý měl hrát 19…

Va8!? 20.Se4 Vxa1 21.Vxa1 Vd8 

s malou výhodou bílého. 

20.Sc4!? Jxb4 20…Vbd8 21.Sxc5 

Sxc5 (21…Dxc5 22.Sa3 Dc8 

23.Vad1) 22.Va7 s iniciativou. 

21.Jg5! 

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+lwq-+pvlp'
6-zp-+-+p+&
5+-zp-zP-sN-%
4-snL+-+-+$
3+Q+-+-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

K nejasné pozici by vedlo 21.e6?! 

Vxe6! 22.Sxe6 SxS2 23.DxS2 

Jd3 24.Sxf7 Dxf7 25.Dxb6 Jxe1 

26.Vxe1 c4.

21…Ve7 Nepomáhá ani 21…

De7 22.Sxf7 (Výhru bílý zahodí 

po 22.Jxf7? b5) 22…Kh8 23.f4. 

22.Vad1! Vf8? Černý měl dát 

přednost buď pokračování 22…

Vbe8 23.Sxf7 Vxf7 24.Jxf7 Dxf7 

25.Dxf7 Kxf7 26.Vd7 Ve7 27.e6 

Ke8 28.Vxe7 Kxe7 29.Sxg7 s vý-

hodou bílého, nebo 22…Sa6 

23.Sxf7 Vxf7 24.Jxf7 Dxf7 25.e6 

De8 26.Sxg7 Kxg7 27.Vd7 Kg8 

28.Dh3 h5 29.Dc3 Df8 30.Dg3 

De8 31.De5 Df8 32.e7 De8 

33.Dxb8, rovněž s pozicí výhod-

nou bílému. 

23.e6! Nyní stojí bílý na výhru. 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+lwq-trpvlp'
6-zp-+P+p+&
5+-zp-+-sN-%
4-snL+-+-+$
3+Q+-+-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

23…f6 24.Vd7 Dc6 25.Dh3 Vfe8 

26.Dxh7 Kf8 27.Je4 b5 27…Dxe4 

28.Vxe4 Sxe4 29.Sc1! 

28.Sxf6 Sxf6 29.Df7+

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+l+RtrQ+-'
6-+q+Pvlp+&
5+pzp-+-+-%
4-snL+N+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
1-0

…kromě šachu je také velkým fanouškem backgammonu…
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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

První trenérskou práci na Západě 

dostal Rausis v roce 1993. Němec-

ký Badischer Schachverband mu 

nabídl trénování talentovaných 

juniorů. Tato spolupráce ale netr-

vala dlouho, stejně jako následná 

angažmá ve Francii a Belgii. Na-

bídka na dlouhodobou spolupráci 

paradoxně přišla z Východu. Igor 

Rausis líčí kuriózní pozadí svého 

angažmá: „Na olympiádě v roce 

1998 jsme hráli proti mladému 

týmu Bangladéše. Zvítězili jsme 

4:0 a můj tehdejší soupeř po dlou-

hém boji zapomněl na čas v to-

tálně remízové koncovce. Možná 

jsem se tehdy snažil příliš, aby 

se mladí kluci v soupeřově týmu 

uklidnili, a soupeři jsem vysvětlo-

val, že si půl bodu v naší hře za-

sloužil. Každopádně jen o měsíc 

později jsem letěl do Dháky sta-

rat se o národní tým…“ Další dvě 

olympiády měl tedy Rausis na sta-

rost hráče Bangladéše. „Vydali ze 

sebe to nejlepší. Hráči na všech 

čtyřech deskách za tu dobu do-

sáhli velmistrovských titulů, dva 

z nich se kvalifi kovali do bojů 

o titul mistra světa a vyhráli mno-

ho silných turnajů. Myslím, že to 

bylo mé nejlepší období v trenér-

ské kariéře.“ 

Zřejmě defi nitivně daly Rausiso-

vým krokům směr události 

z roku 2002: Lotyšská šachová 

federace nezaplatila povinné po-

platky FIDE a byla mezinárodní 

šachovou federací potrestána. 

„Těch pár zbývajících lotyšských 

šachistů zmizelo z ofi ciálního 

žebříčku. V té době jsem pobýval 

v Dháce a plánoval účast na ně-

kolika dalších turnajích. Co ale 

se ‚zmraženým‘ ratingem? Má 

situace nebyla jasná, proto bylo 

řešením hrát pod novou vlajkou.“

Rausisovy kroky poté vedly 

do Dubaje, kde pracoval jako 

reprezentační trenér Spojených 

Arabských Emirátů. Později při-

jal několik krátkodobých smluv 

v Egyptě, Íránu či Tunisku, 

od roku 2009 pomáhá šachistům 

Alžíru. 

„Takže, nakonec jsem udělal to-

též, co mnoho mých lotyšských 

kolegů s velmistrovským titulem 

– odstěhoval jsem se pryč. Má 

rodina žije od roku 2007 v České 

republice. Od té doby reprezen-

tuji zemi v mezinárodních soutě-

žích, dostal jsem také příležitost 

hrát individuální a klubové mis-

trovství České republiky. A jsem 

na to hrdý,“ říká padesátiletý vel-

mistr Igor Rausis. 

   

Aleš Kubeczka

…a má rád moře.
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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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Slavoj Ostrava-Poruba a TJ Bo-

hemians Praha si po posledním 

kole druhých nejvyšších domá-

cích soutěží mohou připsat ad-

jektivum „extraligoví“. Zvítězily 

ve svých prvoligových soutěžích 

a vybojovaly si právo příští rok 

hrát nejvyšší domácí soutěž. „Se 

sezonou jsme nadmíru spokoje-

ni a postup jsme opravdu neče-

kali. Před sezonou jsme si říka-

li, že bychom nechtěli sestoupit 

a chtěli jsme se držet v první 

polovině tabulky,“ říká „klokan“ 

Jiří Jirka. 

„Po prvních výhrách jsme měli 

radost, že nesestoupíme, a po vý-

hře s Holdií už jsme reálně začali 

koketovat s postupem. Měli jsme 

i dost štěstí v zápasech, neboť se 

výsledek většinou těsně přiklo-

nil na naši stranu a naše výky-

vy se vzájemně kompenzovaly,“ 

říká Jiří Jirka. Ať se přihlásí tým, 

který Klokani „přejeli“. Nikdo? 

Opravdu, Bohemians měli velmi 

zvláštní sezonu. Jejich nejvyšší 

skóre v sezoně má hodnotu pěti 

a půl bodů!? 

„Pro příští sezonu bychom chtěli 

alespoň trochu posílit – nejlépe 

o někoho na první desku, aby-

chom měli šanci bojovat o zá-

chranu,“ doplňuje Jiří Jirka. A jak 

se dařilo dalším týmům ve sku-

pině Západ? Bohemians o po-

stup do posledních chvil bojovali 

s Poštovní spořitelnou a Holdií. 

Spořitelnu na prvních šachovni-

cích bodově táhli Jan Bernášek 

a Lukáš Černoušek, za Holdii 

hrál reprezentant Jan Votava 

a spolu s ním zkušení matado-

ři Ivan Hausner a Josef Přibyl. 

Na čtvrté místo se po počáteč-

ním klopýtání vyšplhal nováček 

z Jičína, kterému body na před-

ních šachovnicích přinášeli pře-

devším Leonid Vološin a Eduard 

Meduna. V klidném středu ta-

bulky skončili Hradec Králové, 

Pankrác, „B“ družstvo Nového 

Boru a Vyšehrad. „Po špatném 

vstupu do soutěže (po 5. kole 

poslední místo s pouhými dvěma 

body) jsme s konečným umís-

těním na šestém místě velmi 

spokojeni. Předpokládáme, že 

pro příští rok z družstva nikdo 

neodejde, naopak, chceme kádr 

rozšířit o jednoho až dva hráče,“ 

říká kapitán Pankráce Jaroslav 

Kroužel. „Cílem sezony byla zá-

chrana, což se nakonec dokonce 

s předstihem jednoho kola po-

dařilo,“ pochvaluje si novobor-

ský Martin Vaculík a dodává: 

„Velkým pozitivem je začleňo-

vání mladých hráčů do týmu – 

již stabilními členy jsou Honza 

Vrána, Honza Oreský nebo Péťa 

Kučera ml., svou druhou sezonu 

za nás odehrál liberecký Marek 

PRVNÍ LIGY

DO EXTRALIGY PORUBA A BOHEMIANS

Jiří Jirka Jan Turner

1.liga – západ 2010/2011
V R P Body Skóre Partie

1. TJ Bohemians Praha 8 2 1 26 49.0 34

2. ERA-Poštovní spořitelna 8 1 2 25 53.5 32

3. ŠK Holdia DP Praha "B" 7 2 2 23 49.5 32

4. ŠK AD Jičín 6 2 3 20 47.5 26

5. TJ Slavia Hradec Králové 6 1 4 19 47.5 27

6. TJ Pankrác 4 2 5 14 44.0 22

7. 1. Novoborský ŠK "B" 4 2 5 14 43.5 25

8. ŠK Sokol Vyšehrad 4 2 5 14 40.5 23

9. Šakal Kozolupy 3 3 5 12 41.5 20

10. TJ Sokol Praha Kobylisy 3 1 7 10 41.0 22

11. QCC České Budějovice 2 0 9 6 35.5 18

12. TJ Sokol Praha Vršovice 2 0 9 6 35.0 17

1.liga – východ 2010/2011
V R P Body Skóre Partie

1. Slavoj Ostrava-Poruba 10 1 0 31 57.0 41

2. A64 Grygov B 9 0 2 27 57.0 40

3. Jakl Karviná 7 2 2 23 51.5 35

4. Tatran Litovel B 5 1 5 16 45.5 30

5. SK Zlín B 4 2 5 14 46.0 30

6. Slavia Orlová 4 2 5 14 44.5 27

7. SK Duras BVK Brno Královo Pole 4 2 5 14 39.5 22

8. SK Gordic 4 0 7 12 43.5 29

9. SK Staré Město 3 3 5 12 40.5 25

10. Mittal Ostrava 4 0 7 12 39.5 18

11. TJ TZ Třinec B 2 2 7 8 29.5 16

12. Panda Veolia ARTCO Rychnov n Kněžnou 2 1 8 7 34.0 19
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Braun a větší prvoligovou šanci 

si evidentně zaslouží i polabin-

ský Petr Čižinský, který během 

4 partií nastřádal 3 body.“ Do po-

slední chvíle musel o záchranu 

bojovat Šakal Kozolupy. „Takové 

starosti o udržení jsem nečekal. 

Rozhodlo o něm vlastně vítěz-

ství Jičína v posledním kole, 

díky kterému nás nepředběhli 

Kobyliští. Nepamatuji, kdy byla 

první liga západ tak vyrovna-

ná,“ říká kapitán Kozolup Radek 

Turner. Na sestupových příčkách 

se tedy k už „jasným“ Vršovicím 

a Budějovicím přidaly Kobylisy. 

„Sice jsme v naší první sezoně 

v 1. lize nesplnili základní cíl, 

tj. udržet se, nicméně nemohu 

být se sezonou zcela nespoko-

jen,“ nachází pozitiva kapitán 

Kobylis Jan Dvořák. „Jako jeden 

z outsiderů jsme bojovali o udr-

žení až do posledního kola. Bo-

hužel jsme prohráli řadu zápasů 

3,5-4,5, přičemž ve všech těchto 

zápasech jsme sahali minimálně 

po bodu. Jako klíčová se ukázala 

nakonec prohra se Šakalem Ko-

zolupy, kde jsme ze dvou (při)

vyhraných partií dokázali udělat 

pouze půl bodu. Nicméně druž-

stvo se rvalo nesmírně statečně 

a obětavě, za což klukům patří 

velký dík. Tak snad zase za rok 

nashledanou v první lize,“ dodá-

vá. „U nás je hodnocení sezony, 

vzhledem k sestupu, prosté,“ 

říká kapitán Vršovic Jan Svatoš. 

Vršovice se hned po startu sou-

těže usadily na posledním místě 

tabulky a nadechnout k rozletu 

výš se jim nepodařilo. „Smolná 

sezona, kdy nám nic pořádně 

nevyšlo, když jsme těsně pro-

hráli tři zápasy, ve kterých jsme 

mohli bodovat,“ lituje vršovický 

kapitán. 

Z individuálních výkonů v zá-

padní části soutěže stojí za zmín-

ku osm bodů z deseti, které do-

kázali uhrát vyšehradský David 

Vichnar a Martin Řehořek z Poš-

tovní spořitelny. 

Ve východní části soutěže o po-

stup bojoval Slavoj Poruba s „B“ 

družstvem Grygova. Porubští na-

konec Hanákům ušetřili úvahy 

o tom, zda postavit do nejvyšší 

soutěže dva týmy, podobně jako 

kdysi Třinec, a ve vzájemném 

duelu je porazili. Porubu táh-

li k postupu zkušení extraligo-

ví hráči Vítězslav Rašík, Robert 

Cvek, Lukáš Klíma a Vlastimil 

Neděla. Bodově vše na zadních 

deskách jistil Jan Malík, který 

uhrál osm bodů z jedenácti! Gry-

govské béčko vedl David Kaňov-

ský, na předních šachovnicích se 

dařilo Richardu Biolkovi, Karlu 

Malinovskému i Jaroslavu Bu-

rešovi. Za dvěma suverénními 

týmy obsadila třetí místo Kar-

viná, dále byla tabulka hodně 

vyrovnaná. „S letošní sezonou, 

ačkoliv jsme měli vyšší ambice, 

jsem spokojený,“ říká vedoucí 

karvinského týmu Jaromír Cani-

bal. „Pokud zůstane tým složen 

stejně jako letos a bude termíno-

vě příznivé rozlosování sloven-

ské extraligy, budeme opět uva-

žovat o postupu do extraligy,“ 

slibuje. „S letošní sezonou jsme 

v Litovli spokojeni,“ říká Jan 

Krejčí senior. Litovelští mají „A“ 

družstvo v extralize, neusilovali 

tedy o postup a dali šanci široké-

mu kádru. „Dali jsme šanci větši-

ně hráčů zahrát si nějaké utkání 

v 1. lize, což řada z nich s radostí 

ocenila. Sestavu jsme hodně mě-

nili, takže naše sestava byla pro 

Olga Sikorová

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

Velmistr Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistři David Kaňovský 

a Štěpán Žilka

Spisovatel Vítězslav Houška

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu 
Pražské šachové společnosti
www.praguechess.cz
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soupeře velmi nečitelná,“ říká 

Krejčí, který hodlá tuto strategii 

uplatňovat i příští rok. Litovelský 

kapitán ocenil lídry svého týmu: 

„Naše první dvě šachovnice ani 

jednou neprohrály, Honza Krej-

čí jun. uhrál 7,5/9 a Štěpán Žil-

ka 6/7. Oba dodávali ostatním 

hráčům jistotu, že jejich případ-

né porážky budou těmito hráči 

v utkání srovnány, což příznivě 

působilo na ostatní spoluhrá-

če,“ říká Jan Krejčí. Spokojenost 

vládne i v dalším „béčku“ extra-

ligového týmu, ve Zlíně: „S naší 

prvoligovou sezonou jsme ví-

ceméně spokojeni, ačkoli jsme 

bodů mohli uhrát i více, zvláště 

smolné těsné prohry na konci 

soutěže nás mrzí. Celkové páté 

místo je pro nás výzvou i do dal-

ší sezony, ve které můžeme 

soupeřům jen slíbit, že budeme 

opět nejmladším, nejdrzejším 

a nejnebezpečnějším týmem,“ 

říká zlínský Martin Šenkýř. Ten 

ze svého týmu vyzdvihl Cyrila 

Ponížila, který uhrál převážně 

na 1. šachovnici 7 bodů z 10 bez 

prohry. 

Loni extraligové Brno muselo 

tvrdě bojovat, aby vůbec uhájilo 

prvoligovou příslušnost. Brněn-

ský Neklan Vyskočil k tomu říká: 

„Letošní sezona byla po našem 

sestupu z Extraligy velmi slo-

žitá. Krom odchodu čtyř hráčů 

jsme se museli vypořádat také se 

střídavými starty některých na-

šich hráčů, což nám značně kom-

plikovalo situaci, především pak 

při venkovních zápasech. Prohry 

s oběma sestupujícími (Rychnov 

a Třinec B) nám proto mohly 

snadno srazit vaz, ale ohromná 

bojovnost v závěrečných kolech 

nám nakonec 1. ligu zachránila.“ 

Brněnští chystají do příští sezo-

ny změny, které by prý tým moh-

ly znovu přivést do bojů o vyšší 

ligová patra. 

Černého druholigového Petra si 

kromě Rychnova nad Kněžnou 

a béčka Třince vytáhl také Mittal 

Ostrava, který sice uhrál stejně 

bodů jako Gordic a Staré Město, 

měl však o bod horší skóre. O se-

trvání v soutěži tedy pomyslně 

rozhodla jediná partie… Rych-

nov i Třinec už poslední kolo 

vzdali a nastoupili pouze v šesti, 

respektive sedmi hráčích. „Pan-

da Rychnov nad Kněžnou vstu-

povala do soutěže s průměrným 

ratingem, který ji předurčoval 

k sestupu. Přesto dokázala pora-

zit Brno a Ostravu, velmi blízko 

měla k vítězství ve Starém Městě 

a doma s postupující Porubou. 

Sestup přinese jen kosmetické 

změny v sestavě a větší podíl 

na hře týmů od hráčů z Rych-

novska. I. liga je i nad finanční-

mi možnostmi klubu,“ přiznává 

kapitán Rychnova Jiří Daniel. 

„S letošní sezonou pochopitelně 

spokojeni nejsme,“ přidává se 

třinecká Olga Sikorová. Třinec 

měl v sezoně problémy se sklá-

dáním sestavy. „Dva hráči dlou-

hodobě nemohli ze zdravotních 

důvodů, jeden z pracovních. 

Řada dalších mohla hrát méně, 

než to vypadalo před sezonou. 

Dosažený výsledek je už jen lo-

gickým vyústěním výše popsané-

ho,“ vysvětluje Sikorová. Na Vý-

chodě stojí z individuálních 

výkonů za zmínku kromě osmi 

bodů Jana Malíka též stejný bo-

dový zisk Viktora Žiga z Gordicu 

a hlavně devět bodů karvinského 

Vojtěcha Zwardoně. 

Aleš Kubeczka

Neklan Vyskočil

NOVÁ KNIHA VYDANÁ 

PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER
proti českým velmistrům

„Málokterá šachová kniha udělala 

tak silný dojem. Velmistři Hort, Kaválek 

i Pachman dokázali své vzpomínky vložit 

do slov s neuvěřitelnou lehkostí, tyto 

stránky jsem prolétl doslova se zatajeným 

dechem a všechen svět kolem mne 

jakoby přestal existovat.“

IM David Kaňovský

„Bobby Fischer je šachová báseň 

i pravda. Mistr mistrů světa. Skvělé čtení, 

úchvatná šachová dobrodružství, 

výtečná kniha.“

spisovatel Vítězslav Houška

„Šachy se s příchodem Fischera radikálně 

změnily a ani po jeho odchodu nebudou 

už nikdy stejné jako dříve. Tato kniha 

poskytuje čtivou formou náhled do části 

života a díla jedenáctého mistra světa. 

Cenná je zejména díky svědectvím hráčů, 

kteří se s Fischerem setkali osobně.“

GM David Navara

„Je to skvělý úvod do starých dobrých 

časů, kdy šachu ještě nevládly počítače, 

nýbrž lidské mozky.“

šachový historik Jan Kalendovský

zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné
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Nejlepším z českých hráčů byl 

na 82. místě velmistr Zbyněk Hrá-

ček. Viktor Láznička získal stejně 

jako Zbyněk šest a půl bodu, David 

Navara uhrál bodů šest, Vlastimil 

Jansa o další půlku méně. Spoko-

jen nebyl nikdo. Hrací podmín-

ky nebyly ve Francii jednoduché, 

dlužno však dodat, že naši hráči 

se na ně nevymlouvali. „Turnajový 

sál byl normální, nevšiml jsem si 

výrazných nedostatků. Za špatné 

výkony rozhodně nemůže hrací 

sál,“ říká Viktor Láznička. „Sálů 

ke hře bylo více, záleželo, kde 

jste hrál. Sám to však nepovažuji 

za kardinální problém, který by 

hru příliš ovlivňoval,“ potvrzuje 

Vlastimil Jansa. 

V sedmém kole se utkal Zbyněk 

Hráček s Radoslawem Wojtasz-

kem, který našeho hráče překvapil 

přípravou v zahájení a zaslouženě 

bodoval. Poté ještě musel čelit dal-

šímu silnému hráči Peteru Svidle-

rovi. S ohledem na los je tedy Hráč-

kův výkon odpovídající. David 

Navara si v posledních pěti kolech 

připsal prohry hned tři. Všechny 

se soupeři sice nikoli slabými, ale 

přesto z kategorie těch, kteří by 

Davidovi měli za normálních okol-

ností body spíše odevzdávat. 

TIGRAN GHARAMJAN 
– DAVID NAVARA
Sicilská [B94]

Aix-les-Bains, 30. 3. 2011

komentuje: GM David Navara

Tato partie se hrála po volném dni, 

v osmém kole. Předtím jsem se 

konečně dostal na +3 a chtěl jsem 

ještě jeden plus přidat.

1.e4 c5 Váhal jsem mezi Sicilskou 

a Berlínskou obranou. Chtěl jsem 

hrát na výhru, ale tentokrát jsem 

se asi nerozhodl správně. Soupeř 

je dobrý teoretik a kvůli volnému 

dni měl na přípravu dost času. 

2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 

5.Jc3 a6 6.Sg5 V 5. kole se v par-

tii Bellaiche – Navara hrálo 6.Se3 

e5 7.Jb3 Se6 8.Dd2 Jbd7 9.0–0–0 

Vc8 10.f4 b5 11.f5 Sc4 12.Kb1 Se7 

13.Sxc4 bxc4 14.Jc1 Dc7?! 15.g4! 

s inciativou bílého, po dalších ne-

přesnostech jsem se rychle dostal 

do beznadějné pozice. Velmistr 

Gharamian většinou hrává 6.Se3, 

proto jsem se na celou variantu 

pečlivě připravil a našel vylep-

šení (dokonce dvě). Tah v partii 

proto pro mě byl nepříjemným 

překvapením. 

6…Jbd7 Tato varianta je v posled-

ní době velmi populární. Já jsem se 

s ní seznámil loni díky teoretické-

mu článku GM Alexeje Kuzmina. 

7.f4 Dc7 Černý samozřejmě může 

zde i v příštím tahu přejít po e7-e6 

do hlavních variant. V těch jsem se 

ale necítil příliš bezpečně. 

8.Df3 h6 Tento postup je velmi 

konkrétní a dost riskantní. Zane-

dbávání vývinu v zahájení obvyk-

le nebývá dobré, ale tady černý 

alespoň získá náhradou dvojici 

střelců. 

9.Sxf6 Na 9.Sh4 přijde 9…g5! 

10.fxg5 hxg5 11.Sxg5 Dc5 12.Se3 

Je5.

9…Jxf6 10.f5 Po 10.0–0–0?? pro 

10… Sg4 11.Jd5 Jxd5 12.Dxg4 Je3 

by bílý přišel o kvalitu.

10…Dc5 Nejednou se zde hrálo 

i 10…e5 11.fxe6 fxe6, ale takový 

postup se mi nezamlouval – černý 

zanedbal vývin fi gur a kromě toho 

si ještě vytvořil zárodky slabin. 

Nejde jen o pole g6. Kdyby se bílé-

mu podařilo vynutit postup e6-e5, 

mohl by se těšit z kontroly polí d5 

a f5. 

11.0–0–0 g5 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+p+-zpp+-'
6p+-zp-sn-zp&
5+-wq-+Pzp-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
 Toto je pointa plánu černého, vze-

tí en passant stojí bílého kvalitu a 

po jiných tazích se černopolnému 

střelci rýsuje slibná budoucnost. 

12.e5!? Toto je druhé nepříjemné 

překvapení. Soupeřův tah je nový 

a černý musí řešit nesnadné pro-

blémy. Okamžitě po tahu jsem 

pochopil, že jsem asi spadl do pří-

pravy. Pokud bílý nic nepodnikne, 

černý bude mít díky kontrole pole 

e5 dobré vyhlídky. Po 12.fxg6 Sg4! 

13.gxf7+ Kxf7 14.Dd3 Sxd1 15.Jxd1 

bílý získá za kvalitu dobrou kom-

penzaci, ale nejspíš ne více. Černý 

ale musí hrát opatrně. Nejlepší je 

Sg7 s přibližnou rovnováhou, pro-

tože po 15…e6 16.g3! s dalším Sh3 

MISTROVSTVÍ EVROPY JEDNOTLIVCŮ

ZÁZRAK SE NEKONAL
pokračování ze strany 1

David Navara
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by bílý vyvinul silný tlak na pěšce 

e6, viz D. Kokarev – A. Kovalyov, 

Mayor's Cup 2010. 

12…Dxe5 To je nejlogičtější tah – 

černý hrozí výměnou dam. Po 12…

dxe5 13.Jdb5! hrozí Ja4 a černý 

má velké problémy. Ani počítači 

se černá pozice nelíbí. 13…Db6? 

a) 13…e4! 14.Jxe4 Jxe4 15.Dxe4 

Sg7! s ideou 16. Jd6 Kf8…Sf6 Kg7 

vypadá ještě relativně dobře, ale 

teď se mi nechce tuto variantu 

rozebírat podrobněji. (15…axb5? 

16.Vd5); b) 13…axb5? 14.Sxb5+ 

Jd7 15.Vxd7! Sxd7 16.Sxd7+ s roz-

hodujícím útokem; 14.Ja4 Da5 

15.b4!+-; 12…g4 se mi příliš hrát 

nechtělo, protože po 13.Df2 Dxe5 

(13…dxe5 14.Je6!+- jsem neviděl, 

ale už s ohledem na 14. Jdb5 se mi 

nechtělo se danou variantou zabý-

vat dále.) 14.Sc4 by už nehrozil 

šach na f4.

13.g3! Třetí nepříjemné překvape-

ní. Bílý jednak brání výměně dam, 

jednak připravuje vývin střelce na 

g2. Potom může přijít věž na e1 

a bod e7 se stane vážnou slabinou. 

Po 13.Sc4 Df4+ 14.Dxf4 gxf4 by 

černý měl určité potíže s vývinem, 

ale dvojice střelců by mu slibovala 

v koncovce výborné vyhlídky.

13…g4 Tento tah jsem nedělal 

s lehkým srdcem – pokud černý 

někdy bude chtít udělat malou 

rošádu, bude mu vadit tah h2-h3. 

Neviděl jsem ale, jak bych bez to-

hoto tahu mohl dokončit svůj vý-

vin. 13…Sg7?! 14.Sg2 Dc5 (14…

d5 15.Vhe1 Dc7 16.De3!? a po dal-

ším Sxd5 bílý vyrovná materiál 

s pokračujícím tlakem.) 15.Vhe1 

Dc7 16.Jc6! a černý má velké 

problémy Rybka ještě doplňu-

je g4! 17.Jd5!, ale s hodnocením 

souhlasí. 

14.Df2 h5 Raději bych dokončil vý-

vin, ale neviděl jsem žádný přija-

telný způsob, jak toho dosáhnout. 

Vytvářením hrozeb jsem tedy ale-

spoň zpomalil rozvoj soupeřovy 

iniciativy. Po 14…Jd5?? 15.Ve1 by 

černý ztratil materiál.

15.Kb1 Sh6 Přesnější asi bylo 15…

h4!? Vadila mi možnost 16.gxh4 

(16.Sg2 hxg3 (16…h3 17.Vhe1 Dc5 

18.Sh1! a nemobilní střelec stojí na 

h1 velmi dobře, brání totiž černému 

v dokončení vývinu.) 17.hxg3 Vxh1 

18.Vxh1 Dc5!? (18…Sg7 19.Ve1 

Dc5 20.De3)) 16…Sh6 17.Ve1 Df4 

18.De2, na malou rošádu by černý 

měl raději zapomenout. Po partii 

jsem se díval na 18…Sf8 19.Dc4!, 

černý musí hrát ve vznikající dvoj-

sečné pozici velmi opatrně. Bez-

pečněji vypadá De5!?, ale i tady je 

nutné před příštím použitím pro-

věřit možnosti typu 19.Dd1 (19.

Df2 Df4=) 19…Se3 20.Jb3 Sxf5 

21.Sg2 Vxh4 22.Ve2 s dalším De1. 

16.Ve1 Dc5 17.Sg2 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+p+-zpp+-'
6p+-zp-sn-vl&
5+-wq-+P+p%
4-+-sN-+p+$
3+-sN-+-zP-#
2PzPP+-wQLzP"
1+K+-tR-+R!
xabcdefghy
 Soupeř až sem hrál rychle, zjev-

ně byl připraven. Za pěšce má 

přinejmenším dostatečnou kom-

penzaci, protože černý má potíže 

s dokončením vývinu a se zabez-

pečením vlastního krále. I kdy-

bych tahem 17…Dc7 pokryl pěšce 

e7 a bílý nepovažoval za nutné ho 

znovu napadnout, malá rošáda by 

byla velmi riskantní kvůli postupu 

h2-h3 s otevřením h-sloupce. Asi 

jsem se měl smířit s tím, že čer-

ný král zůstane v centru, ale po 

vývinu střelce na h6 by se málo-

komu chtělo vracet se na f8 kvůli 

krytí bodu e7, jak to navrhuje má 

Rybka. Pasivní obrana byla tím po-

sledním, o co jsem v dané pozici 

měl zájem, bílý by mohl postavit 

věže na centrální sloupce a potom 

Vladimir Potkin
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přemýšlet o dalším postupu. Počí-

tač ještě uvažuje o postupu h5-h4, 

ale ani otevření h-sloupce mě pří-

liš nelákalo - přeci jen jsem se ještě 

nevzdal myšlenky na rošádu! 

17…Sd7? Chtěl jsem dokončit vý-

vin, zabránit tahu Ja4 a případně 

zahrát i dlouhou rošádu. Pěšce b7 

jsem neměl soupeři nabízet, ale 

nebylo snadné doporučit dobrý 

tah. Zvažoval jsem ještě 17…Kf8 

18.Ja4!? Dc7 19.Jb6! Vb8 (19…

Dxb6? 20.Je6+) s nepříjemným tla-

kem a více než dostatečnou kom-

penzací za pěšce, ale i s poměr-

ně pevnou pozicí černého, a 17…

Va7?! 18.Ja4, po čemž by černý 

měl s věží na a7 potíže.

18.De2! Tento tah je silnější než 

vzetí na b7. Pěšec bude viset i na-

dále a jeho krytí bude spojeno s 

ústupky. [18.h3 0–0–0 (18…gxh3 

s dalším Jg4 je pravděpodobně 

silnější) 19.hxg4 hxg4 (19…Jxg4? 

20.Df3) 20.Vxe7 Vde8 21.Vxe8+ 

(21.Vxf7? Se3) 21…Sxe8 22.a3 Sg7= 

mi připadalo celkem hratelné. 

Zdálo se mi, že po vyrovnání mate-

riálu bílý stojí mírně lépe, ale nej-

spíše to tak není. Po 18.Sxb7? Vb8 

19.De2 0–0 20.Jb3 Dxf5 21.Sxa6 e6 

22.Sd3 Dg5 by černý postavil „dra-

čího střelce“ na g7 s dobrou hrou.

18…0–0 Rybka navrhuje 18…Sf8 

19.Sxb7 Va7 20.Jb3 Db6, ale mě 

tato varianta vůbec neoslovuje, 

bílý má při materiální rovnováze 

poziční převahu díky bezpečnější-

mu postavení krále a aktivnějším 

fi gurám. 

19.Jb3 Dxf5 Počítačové doporu-

čení 19…Dc7 20.Dxe7 Sg7 asi bylo 

menším zlem, ale i zde bude mu-

set černý po 21.Vd1 hledat kom-

penzaci za pěšce d6.

20.Vhf1! Bílý s tempem uvádí dal-

ší fi guru do hry. 

20…Dg5 Po ústupu na g6 by mohl 

bílý pokračovat podobně jako v 

partii. 20…De5 jsem zavrhl kvůli 

21.Df2 Dg5 22.Vxe7 Vae8 (22…Sg7 

23.Sxb7) 23.Vxe8 Vxe8 24.Je4 (24.

Sxb7!± ) 24…Jxe4 25.Dxf7+ Kh8 

26.Sxe4 (26.Dxd7 De5!? 27.Sxe4 

Sg7! mi připadalo celkem hratel-

né. Neviděl jsem počítačový tah 

28.Vf6!!, ale ani zde není po 28…

Dxe4 29.Vxd6 De5 nic jasné.), 

odpověď 26…Ve7! jsem nějak 

přehlédl.

21.Dxe7 Vae8 22.Dxd6 Vxe1+ 

22…Sc8 23.Vd1! (23.Jc5?! Vxe1+ 

24.Vxe1 Ve8 (24…Dd2!? Rybka) 

25.J5e4 mi připadalo nebezpeč-

né, ale po 25…Jxe4 26.Jxe4 Kg7 by 

černý neměl mít problémy.) 23…

Ve6 a tady je možná ještě silnější 

než ústup 24.Dc7 tah 24.Db4!, po 

kterém budou černé fi gury (Ve6, 

Jf6) velmi exponované.

23.Vxe1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+l+p+-'
6p+-wQ-sn-vl&
5+-+-+-wqp%
4-+-+-+p+$
3+NsN-+-zP-#
2PzPP+-+LzP"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy
 Bílý stojí lépe, má aktivnější fi gu-

ry a jeho střelec útočí na b7. Kromě 

toho má černý potíže se slabými 

poli na f-sloupci, postup černého 

g-pěšce vedl k nevratnému oslabe-

ní okolních polí. 

23…Ve8? Toto je hrubé přehlédnu-

tí, ale i po 23…Sc8 24.a4 (Gharam-

jan) by měl bílý z výše uvedených 

důvodů velkou převahu. 

24.Vxe8+ Po 24.Vf1? Sc8 bílý ne-

může dobrat na f6 kvůli slabé prv-

ní řadě. Nevychází ani 25.Jc5?? 

Sf8. 

24…Sxe8 25.Sxb7 Nějak jsem si 

neuvědomil, že bílý může prostě 

vzít pěšce, na c1 žádný mat není. 

25…De3 Protihra je pomalá, ale 

25…a5 26.a4 Sf8 27.Dd8 by bylo 

naprosto beznadějné. Proto jsem 

se rozhodl vsadit vše na protihru a 

doufat, že se soupeř splete.

26.a4 Dg1+ 27.Ka2 Sg7 28.De7 

Bílý se správně zaměřil na nešťast-

ného střelce na e8. Po 28.Sxa6? 

Dxh2 by se ještě v pěšcových do-

stizích mohlo stát leccos, vedle 

29…h4 hrozí i vzetí na c2 s dalším 

útokem na bod b2; 28.Dd8! Dxh2 

(28…Kf8 29.Sc6! Dxh2 30.Jc5 Df2 
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31.Sxe8 Jxe8 32.Jd7++-) 29.Je4!+- 

se ziskem fi gury.

28…Sd7 Viděl jsem celou varian-

tu až do konce, ale alternativy mi 

nepřipadaly o nic lepší. Například 

28…Dxh2 29.Je4 Sxa4 30.Jxf6+ 

Sxf6 31.Dxf6 Sxb3+ 32.cxb3 Dxg3 

33.Dg5+ Kf8 34.Dxh5± a tuto kon-

covku jsem považoval za úplně 

beznadějnou. Nebyl jsem daleko 

od pravdy, ale stále to byla nejlepší 

šance. Po 28…Da7 29.a5 černý sice 

neztratí střelce e8, ale jiné pozitiv-

ní aspekty tento tah nemá.

29.Jd5 Df2 30.Dd8+ Kh7 31.Jxf6+ 

Dxf6 32.Dxf6 Sxf6 33.Jc5 a zde 

jsem se vzdal, protože po zisku 

pěšce a6 by rozhodli bílí volní pěš-

ci. Varianty 33…Sf5 34.Sxa6 Sxc2 

35.Sd3+ ani 33…Se6+ 34.Jxe6 fxe6 

35.Sxa6 nevyvolávají pochybnosti 

o výhře bílého. 1–0

Viktor Láznička prohrál dvakrát, 

mimo jiné s velmistrem Alexan-

drem Běljavským. Vlastimil Jansa 

po výhře nad Lenkou Ptáčníkovou 

prohrál s velmistrem Kirilem Geor-

gijevem a zbylé partie odremizo-

val. Právě Jansa narážel na turnaji 

na zajímavé soupeře, v minulém 

čísle jsme zmínili, že se mimo jiné 

utkal se Sebastianem Fellerem. 

Někteří hráči v průběhu turnaje 

poukazovali na to, že by měli psy-

chologický problém hrát s někým, 

kdo je obviněn z po-

užívání nápovědy. Zeptali jsme se 

proto Vlastimila Jansy, zda cítil ně-

jaký tlak. Jansa to okomentoval la-

konicky: „Psychologický problém 

jsem neměl. Pokud partii znáte, asi 

víte, že jsem v ní stál černými fi gu-

rami velice dobře…“ A poukázal 

na to, že spíše než sál či podezřelý 

soupeř jej rozhodila „dlouhodobá 

kampaň různých divných lidí“. 

Rozhozeni však nebyli reprezen-

tanti Slovenska. Nejlepší výsledek 

z nich, možná trochu překvapi-

vě, uhrál IM Peter Michalík. Sedm 

bodů a šedesáté druhé místo zna-

menalo splnění velmistrovské nor-

my! GM Ján Markoš skončil se šesti 

a půl body na 114. místě, GM Lubo-

mír Ftáčnik se šesti body na místě 

168., IM Štěfan Mazur, GM Tomáš 

Petrík a FM Dominik Csiba skončili 

až ve třetí stovce účastníků.

Turnaj zaslouženě vyhrál GM 

Vladimir Potkin, který předvedl 

výkon s hodnotou 2822 a během 

turnaje nenašel přemožitele. Osm 

a půl bodu spolu s ním uhráli také 

GM Radoslaw Wojtaszek, GM Ju-

dita Polgárová a GM Alexander 

Mojsejenko, kteří se za vítězem 

umístili díky pomocnému hodno-

cení v tomto pořadí. A Judita Pol-

gárová se stala vůbec první ženou, 

která na evropském klání stanula 

na stupních vítězů!

Aleš Kubeczka

Judita Polgárová

ČR - statistika
82. Zbyněk Hráček 6,5

89. Viktor Láznička 6,5

128. David Navara 6

197. Vlastimil Jansa 5,5

Slovensko - statistika
62. Peter Michalík 7

114. Ján Markoš 6,5

168. Lubomír Ftáčnik 6

237. Stefan Mazur 5

271. Dominik Csiba 5

286. Tomáš Petrík 4,5

Konečné pořadí
1. Potkin Vladimir RUS 8,5

2. Wojtaszek Radoslaw POL 8,5

3. Polgárová Judit HUN 8,5

4. Mojsejenko Alexander UKR 8,5

5. Vallejo Pons Francisco ESP 8

6. Ragger Markus AUT 8

7. Feller Sebastien FRA 8

8. Svidler Peter RUS 8

9. Mamedov Rauf AZE 8

10. Vitjugov Nikita RUS 8
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KALENDÁRIUM
7. 4. 1961

Igor Rausis

Padesáté naroze-

niny oslaví Igor 

Rausis, hráč extra-

ligového Frýdku-

-Místku, který tre-

nérsky spolupraco-

val například s Ale-

xejem Širovem.

8. 4. – 10. 4. 2011
Znojmo. Znojmo 2011. Turnaj žen 

v rapid šachu Znojemská královna: 

švýcarský systém na 9 kol, tem-

po 15 minut na partii + 10 s/tah. 

Znojemská královnička: švýcarský 

systém na 7 kol, tempo 20 minut 

na partii. Memoriál Ing. Jana Tur-

ka: turnaj GP, švýcarský systém 

na 7 kol, 15 minut na partii. Dále 

turnaj mládeže a bleskový turnaj.

Josef Lahodný

Tel: 724 633 302

jlahodny@gmail.com 

10. 4. 1911

Samuel Loyd

Před sto lety ze-

mřel Samuel Loyd, 

jeden z nejoriginál-

nějších tvůrců ša-

chových studií.

12. 4. 1985

Š.  Mamedjarov

Dvacáté šesté na-

rozeniny slaví Ša-

chrijar Mamedja-

rov, v současnosti 

devátý hráč světa.

12. 4. – 7. 6. 2011
Praha. Rejfířův memoriál. FIDE 

turnaj pro hráče s ratingem nad 

2150. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo 90 minut + 30 s/tah. 

Jaroslav Illetško

Tel.: 723 888 486

illetskojar@seznam.cz

12. 4. 2011– 28. 6. 2011
Praha. 3 ročník nemistrovské-

ho turnaje. Turnaj se zápočtem 

na LOK, uzavřené skupiny 14 hrá-

čů každý s každým. Tempo 60 mi-

nut na partii + 30 s/tah. Hrací den 

úterý, náhradní hrací den čtvrtek. 

Milan Raba

Tel.: 724 049739

milan.sachy@seznam.cz

12. 4. – 21. 4. 2011
Ostrava-Poruba. Turnaj veteránů. 

Pro hráče narozené v roce 1951 

a starší a hráčky narozené 1961 

a starší. 

Igor Mačejovský

Tel.: 739 729 206

igor.macejovsky@seznam.cz

15. 4. 1910

Miguel Najdorf

Před sto jedna 

lety se narodil 

Miguel Najdorf, 

jedna z výraz-

ných osobností 

světového šachu. 

16. 4. 2011
Jince. turnaj mládeže O jinec-

kého pěšce. Pro ročníky 1996 

a mladší, 7 kol, tempo 15–30 minut 

na partii.

Miroslav Maršálek

Tel: 318 692 699, 607 83 20 41

miroslav.marsalek@volny.cz

16. 4. 2011
Šenov. Open Šenov 2011. Turnaj 

v rapid šachu, který je otevřeným 

přeborem Ostravy. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 15 minut 

na partii.

Vladislav Ševčák

Tel.: 607 992 249

sevcak@volny.cz

18. 4. – 20. 6. 2011
Praha. Jarní otevřený přebor klu-

bu Oaza Praha. FIDE open, švýcar-

ský systém na 9 kol, tempo 90 mi-

nut + 30 s/tah. Turnaj A pro hráče 

s elem nad 1850, turnaj B bez ome-

zení. Přihlášky do 15. 4. 

Karel Štěrba

Tel.: 732 820 534

karel.sterba@seznam.cz

18. 4. 1900
Před sto jedenácti lety předčasně 

zesnul pražský rodák Rudolf Cha-

rousek. Charousek byl znám pro 

svůj kombinační talent, býval řa-

zen mezi nejvýznamnější šachisty 

romantické školy. 

21. – 25. 4. 2011
Frýdek-Místek. Turnaj šachových 

nadějí. Kategorie do 9, 12 a 15 let. 

Švýcarský systém na 9 kol, zápočet 

na LOK. První 3 kola tempo Hodi-

na na partii, 4.-9. kolo tempo hodi-

na na 20 tahů + hodina do konce. 

Pobeskydí. Uzavřený turnaj s nor-

mou GM, uzavřené turnaje s nor-

mou IM a WGM, fi de open. Tempo 

90 minut na partii + 30 s/tah. 

Martin Kocur

Tel.: 732 224 966

m.kocur@chessfm.cz

22. – 24. 4. 2011
Olomouc. Turnaj přátelství. Švý-

carský systém na 9 kol, zápočet 

na LOK. Tempo hodina na partii. 

Richard Biolek

Tel.: 725 877 819

biolci@volny.cz
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