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PŘÍŠTĚ RADŠI POTICHU

O tom, že šachy jsou vysoce adre-

nalinovým sportem, se v pondělí 

2. července přesvědčil šedesátiletý 

občan německého Lorrächu. Oko-

lo druhé hodiny odpolední dostala 

místní policie hlášení o nepřiměře-

ném hluku, vycházejícím z domu. 

Neznámý opakovaně vykřikoval 

větu: „Z toho se nedostaneš!“ Po 

svém příjezdu policie brzy našla 

byt, jehož majitel byl stížnostmi 

sousedů velmi překvapen. Na svou 

obhajobu uvedl, že v bytě nemá 

žádného zajatce, ale že hrál šachy 

online, a jelikož před sebou ne-

měl soupeře, až příliš se u partií 

rozvášnil. Policistům přislíbil, že 

příště se u soubojů hraných přes 

počítač bude chovat opatrněji 

(foto: chessvibes.com).

KARPOV PROTI ZBYTKU SVĚTA

Anatolij Karpov

Organizátoři slav-

né Tour de France, 

jedné z největších 

sportovních akcí 

světa, se rozhodli 

propojit cyklisti-

ku a šachy. Ana-

tolij Karpov hraje 

v rámci závodu simultánku proti 

zbytku světa. Tempo hry je jeden 

tah za den, o chodu partie hlasu-

jí diváci přímo na internetu. „Na 

Tour de France jsem se nikdy 

osobně podívat nebyl, ale v televi-

zi jsem ji sledoval snad z více než 

70 zemí světa,“ uvedl dvanáctý 

mistr světa a dodal: „Vidím mno-

ho podobností mezi oběma spor-

ty, především ve vytrvalosti. Stačí 

vzpomenout můj zápas s Viktorem 

Korčným.“ Partii můžete sledovat 

(a samozřejmě se i zapojit do hry) 

na adrese europe-echecs.com.

TURECKÁ TOTALITA

YAZICI POKRAČUJE 
V BOJI

Suat Atalik

„Atalik je nejre-

spektovanější 

turecký velmistr, 

zatímco Yazici se 

proslavil předra-

žováním hotelo-

vých pokojů při 

šachových turna-

jích.“ Těmito slovy okomentoval 

pokračující spor mezi GM Suatem 

Atalikem a prezidentem Turecké 

šachové federace Ali Nihatem Ya-

zicim ukrajinský velmistr Michail 

Golubev. V minulém čísle Šacho-

vého týdeníku jsme vás informo-

vali o Atalikově otevřeném dopi-

se, který byl reakcí na požadavek 

zrušení jeho účasti na turnaji Gol-

den Sands. I přesto on i jeho žena 

Jekatěrina turnaj dohráli. Yazici 

vzápětí po skončení turnaje pro-

hlásil: „Budeme na to reagovat ne-

jen sportovním soudem, ale také 

trestním soudem.“ Zároveň Yazici 

požádal Řeckou šachovou federa-

ci, aby vyčlenila Atalika ze všech 

svých podniků. Z toho důvodu se 

nemohl zúčastnit turnaje v Kava-

le. Velmistr Suat Atalik na to reago-

val dalším otevřeným dopisem, ve 

kterém cituje Manuál FIDE. Podle 

Atalika je jednání Turecké šachové 

federace (potažmo Řecké šachové 

federace) v rozporu s Manuálem, 

a tudíž zároveň i protiprávní. Celé 

znění dopisu si můžete přečíst na 

adrese chessvibes.com. 

„Hrálo se velmi příjemně, vše bylo naprosto su-

per. Bylo vidět, že pořadatel se opravdu snažil.“ 

Jednoduchá a výstižná slova WFM Magdalény 

Miturové, která se velkou měrou podílela na pr-

venství Beskydské šachové školy. Další členka 

vítězného týmu WGM Julie Kočetková komen-

tuje svoji vítěznou partii s Karolínou Turkovou. 

V článku naleznete také postřehy dalších účast-

nic ženské extraligy.

pokračování na straně 9

EXTRALIGA DRUŽSTEV ŽEN

BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA NEMĚLA KONKURENCI

Magdaléna Miturová
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http://www.chessvibes.com/reports/suat-atalik-banned-from-playing-in-greece-writes-open-letter
http://www.europe-echecs.com/tour_de_france_2012.php
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NAVARA ZÁŘIL V ŘECKU

David Navara

Na úvod svého 

nového blogu vel-

mistr Navara na-

psal: „Má šachová 

forma je velmi ne-

stálá a její výkyvy 

nedokážu před-

povědět. Když se 

mi daří, cítím se, jako bych byl na 

vlně. Jsem nadnášený, mám dob-

rou náladu a dopředu se pohybuji 

tak trochu sám od sebe. Když se mi 

nedaří, jsem kdesi pod vlnou, nade 

mnou se zavírá hladina a zoufale 

se snažím se dostat alespoň o tro-

chu výše.“ Po špatném období, 

ve kterém poztrácel několik de-

sítek bodů a jeho rating spadl na 

2679, se mu v řecké lize nesmírně 

dařilo: ze sedmi partií získal šest 

bodů a porazil například velmistry 

Kempinského nebo Brunella. Zisk 

dvanácti bodů jej tak opět přiblížil 

k hranici 2700. Jeho celek skončil 

v celkovém pořadí na 11. místě. 

Kompletní výsledky si můžete pro-

hlédnout na chess-results.com.

HRÁČEK A ŠTOČEK VE ŠPANĚLSKU

Zbyněk Hráček

Třicátý druhý roč-

ník tradičního ote-

vřeného turnaje ve 

španělském Benas-

que přilákal na 

start téměř čtyři 

stovky účastníků, 

z toho 35 mezi-

národních velmistrů a velmistryň 

a 32 mezinárodních mistrů a mis-

tryň. Jedničkou turnaje je indický 

velmistr Pentala Harikrišna (2684). 

Českou republiku zastupují GM 

Zbyněk Hráček a GM Jiří Štoček. 

Lépe se zatím daří Hráčkovi, kte-

rý ztratil jedinou remízu a po pěti 

kolech je na průběžné desáté po-

zici. Štoček remizoval dvakrát, což 

prozatím znamená umístění na 

začátku čtvrté desítky. Průběžné 

výsledky turnaje můžete sledovat 

na chess-results.com.

 

NOVÉ ELO KAŽDÝ MĚSÍC
Od 1. srpna tohoto roku bude FIDE 

zveřejňovat nové ratingy nikoli 

jednou za dva měsíce, ale každý 

měsíc. Hranice minimálního ratin-

gu se navíc snížila na 1000 bodů 

a od 1. července vycházejí též 

zvláštní ratingy pro bleskový a ra-

pid šach. Pořadatelé mohou tedy 

stanoveným postupem ratingovat 

i turnaje hrané těmito zrychlenými 

tempy. Více informací naleznete 

na svazovém webu www.chess.cz.

WORLD OPEN KOŘISTÍ SOKOLOVA

Ivan Sokolov

Hlavní turnaj obří-

ho šachového fes-

tivalu ve Filadelfi i 

ovládli GM Ivan 

Sokolov a GM Ale-

xander Šabalov, 

kteří jako jediní 

dokázali získat 

sedm bodů z devíti partií. Oba dva 

vyhráli v přepočtu na české koruny 

přibližně 250 000. Výsledky hlavní-

ho podniku i všech vedlejších tur-

najů je možné zhlédnout na adre-

se chesstournamentservices.com.

RUSOVÉ PORAZILI ČÍŇANY

J. Tomaševskij

Desetičlenné týmy 

Rusů a Číňanů se 

utkaly v zápase 

hraném scheve-

ningenským systé-

mem v klasických 

partích i rapid ša-

chu. Týmy byly 

složené z pěti mužů a pěti žen, 

ruský tým vedl Jevgenij Tomašev-

skij (2738) a čínský výběr Wang 

Hao (2738). Zatímco Rusové dvakrát 

zvítězili, mezi ženami si dvě vítěz-

ství připsaly na své konto Číňanky. 

Celkové vítězství však přece jen pat-

řilo Rusům, a to v poměru 77,5:72,5. 

ČERVENCOVÝM PÁSKEM JURKA
Za účasti šestnácti hráčů se v Brně 

uskutečnil bleskový turnaj u Pás-

ků, jeden z nejtradičnějších turnajů 

na našem území. Od jeho vzniku 

v únoru roku 1999 se konal již po 

stodvaašedesáté! V turnaji hraném 

systémem každý s každým jed-

noznačně zvítězil Miroslav Jurka, 

který ani jednou neprohrál a získal 

12,5 bodu. Druhé a třetí místo vy-

bojovali David Holemář, resp. Vít 

Bureš.

MISTRY SVĚTA KARJAKIN A GRIŠČUK

Sergej Karjakin

Magnus Carlsen 

šel do posled-

ních kol světo-

vého šampioná-

tu v rapid šachu 

v hlavním městě 

Kazachstánu As-

taně s velkým 

náskokem, přesto nakonec ne-

vyhrál. Kvůli dvěma prohrám ho 

fantastickým fi nišem 4,5/5 před-

stihl Sergej Karjakin. Na světo-

vou jedničku tak zbylo druhé 

místo, bronzovou medaili vybo-

joval Veselin Topalov. V blesko-

vém šachu naopak svůj náskok 

z prvního dne dokázal udržet 

Alexandr Griščuk, Magnus Carl-

sen však mocně dotahoval: v po-

sledních osmi kolech osmkrát 

zvítězil! I díky tomu nakonec 

skončil druhý jen o půl bodu za 

vítězným Griščukem. Třetí mís-

to obsadil vítěz rapidu Sergej 

Karjakin. K šampionátům včetně 

partiových ukázek se podrobněji 

vrátíme v příštím čísle Šachové-

ho týdeníku.

KNIHA VYDANÁ
PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER
proti českým velmistrům
zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné

http://www.chess-results.com/tnr75808.aspx?art=0&rd=7&lan=5&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr76514.aspx?art=1&rd=5&lan=2&turdet=YES&flag=30
http://chesstournamentservices.com/cca/tag/world-open-2012-standings/
mailto:PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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Obrovská skulptura Šachového 

Turka od sochaře Makovského ote-

vírá poslední patro nového hotelu 

v Blansku. V srdci Moravského kra-

su vdechl Vlastimil Chládek nový ži-

vot do léta chátrající zámecké Sýpky 

a velmistr Sergej Movsesjan zahájil 

provoz nového hotelu simultánkou.

Pivnice v podzemí, restaurace s vy-

hlášeným kuchařem v přízemí, 

sál s barem v prvním patře a devět 

rozlehlých pokojů ve třetím a čtvr-

tém podlaží. To je nový hotel Sýpka 

(sypkablansko.cz). Pro šachisty je designováno čtvrté patro, a to nejen 

již zmíněným novým ztvárněním 

slavného Kempelenova šachového 

Turka. Celá chodba je vyzdobena 

portréty slavných šachových vel-

mistrů, se kterými majitel hotelu 

hrál v simultánkách. Mezi autory 

ilustrací je i výtvarník Milan Knížák.

Poslední červnovou sobotu krou-

žil sálem v prvním patře velmistr 

Sergej Movsesjan, když čelil 27 čes-

kým (a moravským) pánům (a pa-

ním), kamarádům Vlastíka Chládka. 

Mezi nimi byli například architekt 

Martin Habina (má na svědomí 

projekt rekonstrukce Sýpky), Ivo 

Moll (vydavatel knihy Vlastimi-

la Chládka Poděkování andělům), 

Václav Klaus jr. (stejně jako majitel 

Sýpky dělí svoji vášeň mezi šachy, 

cyklistiku a lyže) či hodně šachistů 

z šachového klubu Garde Lipovec. 

Velmistr Movsesjan vyhrál 22,5:4,5, 

když jeho skalp získali Roman Fla-

šar a Petr Komprda (tucet partií ze 

simultánky je zásluhou šachového 

historika Jana Kalendovského k pře-

hrání na webu nss.cz).

Pavel Matocha

Ob ká k l t Š h éh

ZÁMECKÁ SÝPKA 

ŠACHOVÝ HOTEL S TURKEM A MOVSESJANEM

Velká skulptura na motivy Kempelenova šachového Turka od sochaře Makovského zdobí 
schodiště ve čtvrtém patře blanenského hotelu Sýpka.

Simultánka pod klenutými stropy v prvním patře zahájila provoz 
hotelu Sýpka v Blansku. 

Hoteliér Jaroslav Svoboda a ředitel gymnázia PORG Václav Klaus 
proti členovi týmu mistrů světa neuspěli, byť druhý jmenovaný 
měl perspektivní pozici. Velmistr však počítá na šachovnici lépe 
než matikář.

Velmistr Sergej Movsesjan odehrál simul-
tánku ve vražedném vedru v poklidném 
tempu a zkušeně vyhrál 22,5:4,5.

http://www.sypkablansko.cz/cz/zamecka-sypka/o-nas/
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5166&strankovani=0&zobrazeni=ano
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V partii Garriho Kasparova s nej-

starším šachovým algoritmem 

nešlo o výsledek, ale o připome-

nutí počátků počítačového šachu 

a člověka, který přišel s koncep-

tem „chytrých strojů“ jako tako-

vých. Rok 2012 je kromě jiného 

označován jako Turingův – to 

proto, že od narození tohoto ge-

niálního britského matematika 

uplynulo právě 100 let.

Alan Turing je dnes znám pře-

devším jako člověk, který měl 

za druhé světové války hlavní 

zásluhu na prolomení němec-

kého šifrovacího systému Enig-

ma. Jmenuje se podle něj také 

známý Turingův test. Jedná se 

o návrh způsobu, jak empiricky 

rozlišit, zda entita, s níž komu-

nikujeme, je inteligentní. Jinak 

řečeno, pokud nedokážeme roz-

hodnout, zda na druhém konci 

drátu s námi konverzuje počítač, 

nebo člověk, pak můžeme před-

pokládat, že příslušný program 

je „inteligentní“. Turingův test 

dosud v úplnosti žádný program 

splnit nedokázal.

Turing se počítači zabýval v řadě 

ohledů. Přišel s konceptem obec-

ného počítače, tzv. Turingova 

stroje, a koncem čtyřicátých let 

se v Británii podílel (nepříliš 

úspěšně) i na konstrukci prvních 

počítačů reálných. 

Z pohledu Šachového týdení-

ku je zajímavé, že Alan Turing, 

náruživý, byť nikterak silný ša-

chista, napsal také nejstarší 

(nebo alespoň nejstarší známý) 

šachový algoritmus. V té době 

neexistoval počítač, na němž by 

se program dal spustit. Turing se 

o to sice pokoušel na Univerzitě 

v Manchesteru na počítači Mark 

1 Ferranti, ale nepodařilo se mu 

to. Algoritmus byl ovšem natolik 

„výpočetně úsporný“, že Turing 

podle něj dokázal následující tah 

vypočítat na papíře v reálném 

čase. S ohledem na toto omezení 

působila hra programu až neuvě-

řitelně dobře. (Osobně musím 

přiznat, že než jsem se seznámil 

s podrobnostmi, uvažoval jsem 

i o možnosti, že to celé byl vtip 

a Turing pouze předstíral, že hra-

je podle programu.)

ROK ALANA TURINGA

NEJSTARŠÍ ŠACHOVÝ PROGRAM
SI ZAHRÁL S KASPAROVEM

Matematický génius Alan Turing 
zemřel v 41 letech na otravu kyanidem 
draselným, kterým bylo napuštěno jablko. 
Pravděpodobně se jednalo o sebevraždu.

A

http://www.newinchess.com/Move_First__Think_Later-p-966.html
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V roce 1951 byla sehrána první 

partie člověka proti stroji:

TURBOCHAMP – 
ALICK GLENNIE
[C26] Vídeňská 

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.d4 Sb4 4.Jf3 

d6 5.Sd2 Jc6 6.d5 Jd4 7.h4 Sg4 

8.a4 Jxf3+ 9.gxf3 Sh5 10.Sb5+ c6 

11.dxc6 0-0 12.cxb7 Vb8 13.Sa6 

Da5 14.De2 Jd7 15.Vg1 Jc5 16.Vg5 

Sg6 17.Sb5 Jxb7 18.0-0-0 Jc5 

19.Sc6 Vfc8 20.Sd5 Sxc3 21.Sxc3 

Dxa4 22.Kd2 Je6 23.Vg4 Jd4 

24.Dd3 Jb5 25.Sb3 Da6 26.Sc4 

Sh5 27.Vg3 Da4 28.Sxb5 Dxb5 

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+q+-zp-+l%
4-+-+P+-zP$
3+-vLQ+PtR-#
2-zPPmK-zP-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

29.Dxd6?? Po 29.Dxb5 by měl bílý 

malou, ale příjemnou výhodu. 

29…Vd8 

0-1

Alan Turing se narodil 23. června 

1912 a v těchto dnech uspořádala 

Univerzita v Manchesteru konfe-

renci věnovanou jeho osobě a dílu. 

Mimo jiné zde opět vystoupil i pro-

gram TurboChamp. Tentokrát již 

byl na (běžném současném) počí-

tači spuštěn úspěšně a jeho soupe-

řem se stal Garri Kasparov.

TURBOCHAMP – 
GARRI KASPAROV
[A00] Nepravidelné

1.e3 Jf6 2.Jc3 d5 3. Jh3 e5 4.Df3 

Jc6 5.Sd3 e4 6.Sxe4 dxe4 7.Jxe4 

Se7 8.Jg3 0-0 9.0-0 Sg4 10.Df4 

Sd6 11.Dc4 Sxh3 12.gxh3 Dd7. 

13.h4 Dh3 14.b3 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+nvl-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+Q+-+-zP$
3+P+-zP-sNq#
2P+PzP-zP-zP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

14…Jg4 15.Ve1 Dxh2+ 16.Kf1 

Dxf2 mat.

0-1

Video z utkání včetně průvodních 

komentářů najdete na interneto-

vém serveru YouTube na adrese 

youtube.com. Kasparov souhlasil 

s tím, že na „papírový algoritmus“ 

jsou tahy programu překvapivě 

smysluplné.

Zajímavé je, že program v tomto pří-

padě zahájil jinak než v „historické“ 

partii, měl snad výpočet optimálního 

tahu doplněn i o náhodná čísla? Zá-

jemce to může celkem snadno zjistit. 

Detailní popis fungování algoritmu 

TurboChamp lze totiž díky tomu, že 

dochované Turingovo dílo bylo kom-

pletně digitalizováno, najít online na 

adrese na turingarchive.org.

Pavel Houser

Exmistr světa Garri Kasparov neměl 
s porážkou prvního šachového stroje žádné 
problémy.

mailto:info@sachinfo.cz
http://www.sachinfo.cz
http://www.youtube.com/watch?v=wrxdWkjmhKg&feature=player_embedded
http://www.turingarchive.org/browse.php/B/7


PRAHA–DRÁŽĎANY–VRATISLAV–PIEŠŤANY–VÍDEŇ–PRAHA

Pojeďte na výlet po střední Evropě 
a zahrajte si ve speciálně vypraveném vlaku 

13-ti kolový turnaj v rapid šachu.

12. - 16. října 2012
cenový fond: 70 000 Kč 

+ věcné ceny a služby za více než 100 000 Kč
startovné 1 490 Kč • lístek na vlak 2 990 Kč • ubytování (4 noci, hotely) 3 490 Kč 
více informací na www.praguechess.cz, nebo e-mailem (annatrachtova@gmail.com)

mailto:annatrachtova@gmail.com
http://www.praguechess.cz
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FESTIVAL ZLATÁ PRAHA
Poslední červnový týden se v Praze uskutečnily 
dva otevřené turnaje. Hlavního turnaje se 
zúčastnilo 43 hráčů z osmi států, z toho dva 
mezinárodní velmistři a čtyři mezinárodní mistři. 
Palmu vítězství si z Prahy odváží GM Eduard 
Meduna, který získal 7/9. Stejného bodového 
zisku dosáhl FM Svatopluk Svoboda, ovšem horší 
pomocné hodnocení jej odsunulo na druhé místo. 
Třetí příčku obsadil IM Josef Přibyl. Vedlejší 
turnaj vyhrál ziskem 7,5/9 Jiří Halla.

KARVINÁ OPEN - O POHÁR PRIMÁTORA
Přestože turnaj v Karviné nabízel o poznání nižší fond než v Náchodě, obsazení 
bylo silnější: mezi 79 hráči soupeřilo šest mezinárodních velmistrů a sedm 
mezinárodních mistrů. Nevyhrál však ani jeden z nich: rybník všem vyfoukl domácí 
FM Vojtěch Zwardoň (druhý zleva), který odehrál fantastický turnaj, ani jednou 
neprohrál a ziskem 7/9 nejen že samostatně zvítězil a splnil svou první IM-normu, 
ale také nebyl vůbec daleko dokonce od GM-normy! Horší pomocné hodnocení při 
stejném bodovém zisku přiřklo druhé místo GM Eduardu Andrejevovi (vpravo) 
a třetí skončil díky nejlepšímu pomocnému hodnocení ze skupiny 6,5bodových 
IM Marcin Tazbir (foto: Oldřich Horák).

O POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHOD
Největší cenový fond z turnajové nabídky 
začátku července nabízel již tradičně 
otevřený turnaj v Náchodě. První cena ve 
výši 58 824,- (což po zdanění činí rovných 
50 000,-) přilákala na start 74 hráčů, z toho 
tři mezinárodní velmistry. Jak je možné, že 
jenom tři? Důvod je prostý: náchodský turnaj 
je speciální nejen tím, že se hraje tříbodovým 
systémem (3-1-0), ale také tím, že startovné 
zde platí i hráči s mezinárodními tituly 
a ani velmistři nedostávají žádné speciální 
podmínky. Stylem start-cíl zvítězili první dva 
nasazení hráči turnaje GM Vladimir Malaniuk 
(uprostřed) a GM Jan Krejčí (vpravo), 
když Malaniuk remizoval pouze s Krejčím 
a vybojoval fantastických 8,5/9 a Krejčí 
přišel o dělení prvního místa až remízou s IM 
Tomášem Kulhánkem v devátém kole. Třetí 
místo připadlo FM Josefu Mudrákovi (vlevo), 
který dvě prohry kompenzoval šesti výhrami, 
což má v tříbodovém systému své kouzlo. 
Díky tomu totiž předstihl IM Sergienka, který 
by jinak v „klasickém“ systému měl o půl 
bodu více (foto: ofi ciální stránky turnaje).

SOUHRN LETNÍCH OPENŮ I

http://nachod2012.sweb.cz/index.html
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PŘEBOR MĚSTA VSETÍNA
Ve Vsetíně se utkalo 42 hráčů a roli nasazené 
jedničky jednoznačně potvrdil IM Jan Sosna 
(na fotografi i). V devíti kolech ani jednou 
neprohrál a samostatně zvítězil ziskem 7,5/9. 
Výborně měl rozehráno také Petr Koutný, 
ovšem prohra v posledním kole jej srazila na 
druhé místo. Bronz získal právě výhrou nad 
Koutným v posledním kole IM Stanislav Jasný. 
V turnaji B zvítězil rovněž první nasazený hráč 
turnaje Jakub Krejča (foto: David Klímek).

OPEN DURAS BVK – BRNO
Dvanáctého ročníku otevřeného turnaje Open 
Duras BVK v Brně se zúčastnilo 42 hráčů. Stylem 
start-cíl proťal cílovou pásku nejvýše nasazený 
FM Karel Malinovský, který svým soupeřům 
dovolil jen tři remízy a zvítězil s náskokem 
celého bodu. Zbývající medailové pozice si 
rozdělili Václav Pekař a Slavomír Sremaňák, 
oba se ziskem 6,5/9 (foto: Radek Strnad).

OPEN KLATOVY
Otevřený turnaj v Klatovech je již tak trochu 
rezervován IM Petru Neumanovi (na fotografi i). 
A nejinak tomu bylo i letos, přestože tentokrát 
musel Neuman mocně fi nišovat. Na vítězství 
stačilo sedm bodů. Této mety dosáhl ještě 
IM Ivan Hausner, na kterého kvůli horšímu 
pomocnému hodnocení zbylo druhé místo. 
Třetí místo obsadil FM Petr Šimek, který 
jako jediný získal 6,5/9. Zajímavostí jistě je, 
že zatímco v turnaji A startovalo 64 hráčů, 
v turnaji B se jich na startu sešlo rovných 
100! Palmu vítězství si z béčka Klatov odváží 
Jaroslav Fojta za výsledek 7,5/9.

SOUHRN LETNÍCH OPENŮ I
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IM David Dejf Kaňovský

OPEN ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
Open České Švýcarsko v Krásné Lípě hrálo 
52 hráčů, z toho jeden FM a tři hráči nad 
2200. Společné vítězství slavili Jan Oreský 
a Zdeněk Cakl, kteří dokázali z devíti kol 
vybojovat vynikajících 7,5 bodu. O půl bodu 
lepší pomocné hodnocení přiřklo prvenství 
prvně jmenovanému, který dokázal jednu 
prohru kompenzovat sedmi výhrami! Třetí 
místo vybojoval ziskem 7/9 Petr Kučera (foto: 
Milan Carda).
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Šachy nejsou divácky až tak atrak-

tivní. Jinak je tomu ovšem v přípa-

dě, kdy turnaj hrají pouze šachist-

ky. Pak může samotný pohled na 

aktéry (v tomto případě aktérky) 

šachové partie být velmi příjemný 

a v podstatě ani není nutné, aby se 

něco opravdu zajímavého dělo pří-

mo na šachovnici.

Přesně tato charakteristika sedí na 

Česko-slovenskou extraligu tříčlen-

ných družstev žen, jejíž čtvrtý roč-

ník se uskutečnil ve slovenském Ro-

žumberoku od 29. června do 

4. července. Do soutěže se přihlásilo 

deset družstev, z toho šest sloven-

ských a čtyři česká. Některá druž-

stva však nominovala do svých řad 

také polské legionářky, a jedno bylo 

dokonce sestaveno přímo z hráček 

České republiky i Slovenska.

Vzhledem ke startovní listině sehrá-

lo všech deset družstev turnaj sys-

témem každý s každým. Jasnými 

favority byly výběry Beskydské ša-

chové školy a Slavie Orlová, jejichž 

ratingový průměr vysoce převyšoval 

všechna ostatní družstva. Bylo by 

tudíž velkým překvapením, pokud 

by extraligu vyhrál někdo jiný. Prv-

ními třemi koly prošly oba favori-

zované týmy bez zaváhání, ovšem 

v kole čtvrtém ztratila Orlová první 

remízu s celkem Komárna. K dal-

šímu překvapení však již nedošlo, 

a tak o vítězi rozhodoval vzájem-

ný souboj v sedmém kole. Z něho 

vzešla vítězně Beskydská šachová 

škola, když se o rozhodující naklo-

nění misek vah postarala jednička 

BŠŠ WGM Kateřina Němcová, která 

v divoké partii porazila WIM Edytu 

Jakubiecovou. Jelikož v osmém kole 

vyhrála BŠŠ suverénně 3:0, bylo 

o celkovém vítězi rozhodnuto, a do-

konce ani nevadilo, že v kole posled-

ním Beskydská šachová škola pře-

kvapivě podlehla Liptovské šachové 

škole Západ. Družstvo ve složení 

WGM Kateřina Němcová, WGM Ju-

lie Kočetková a WFM Magdaléna 

Miturová podalo velmi vyrovnaný 

výkon a zaslouženě se stalo česko-

-slovenským přeborníkem.

Průběh soutěže a své dojmy z tur-

naje popsala pro Šachový týde-

ník jednička týmu WGM Kateřina 

Němcová: „Celému družstvu velmi 

pomohlo, že jsme se společně před 

turnajem sešli v Praze na soustře-

dění se Sergejem Movsesjanem, 

Alexandrem Fierem a Sevagem 

Mekhitarianem. Vytvořili jsme 

bezvadný tým a bylo to super. 

Cítili jsme také velikou podporu 

z našeho klubu Beskydské šacho-

vé školy, který na místě zastupoval 

Pavel Benčo. Výborně se o nás sta-

ral a byl nám po celý turnaj opo-

rou. Chtěla bych zdůraznit vynika-

jící výkon Magdy Miturové, která 

se velice zlepšila a svým nejlepším 

osobním výsledkem v týmu zna-

telně pomohla k prvnímu místu.“ 

EXTRALIGA DRUŽSTEV ŽEN

BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA NEMĚLA KONKURENCI
pokračování ze strany 1

Vítězné družstvo Beskydské šachové školy spolu se svými dvěma vedoucími Pavlem Benčem, 
předsedou BŠŠ, a GM Sergejem Movsesjanem, bývalou českou i slovenskou jedničkou.

Stříbrný celek ŠK Slavia Orlová na turnaji vedl předseda oddílu Jiří Novák 
(na fotografi i úplně vlevo).
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Organizaci soutěže zhodnotila 

jedna z nejlepších českých velmis-

tryň vcelku pozitivně: „Organizá-

tory bych ráda pochválila za jejich 

enormní snahu vytvořit nám kva-

litní šachové i nešachové prostře-

dí. Největší dík patří panu Marku 

Zelnickému. Na všechny nabízené 

mimošachové aktivity ani na od-

počinek však nebyl čas, obecně 

se diskutovalo o tom, zda je dobré 

hrát v tak důležitém turnaji čtyři 

dvojkola.“

Členka vítězného družstva WGM Ju-

lie Kočetková okomentovala pro Ša-

chový týdeník svou vítěznou partii 

s Karolínou Turkovou.

KAROLÍNA TURKOVÁ (2023) – 
JULIE KOČETKOVÁ (2282)
Paulsenova varianta Sicilské [B42]

Komentuje: WGM Julie Kočetková

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

a6 5.Sd3 V poslední době volila Ka-

rolína spíše 5.Jc3. Tah 5.Sd3 sama 

občas hraji za bílé, takže plány obou 

stran vcelku znám.

5…Sc5 6.Jb3 Sa7 K jinému typu po-

zic vede ústup střelce na e7.

7.0–0 d6 8.De2 Jf6 9.Se3 e5 10.Sxa7 

Vxa7 11.Jc3 Možné bylo i 11.c4 

s dalším tlakem na pěšce d6. Sou-

peřka se však rozhodla neoslabovat 

důležité pole d4.

11…0–0 12.Vad1 Jc6 13.Dd2 Uvolňu-

je pole e2 pro střelce a zároveň zesilu-

je tlak proti slabému pěšci na d6.

XABCDEFGHY
8-+lwq-trk+(
7trp+-+pzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsNL+-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
13…Sg4?! Lépe vypadá 13…b5 

14.Se2 Vd7 a černý střelec se velmi 

dobře uplatní na b7. 

14.Se2 Sxe2 15.Dxe2 b5 16.Vd2 Vd7 

17.Vfd1 Dc7 18.Df3 Uvolňuje místo 

bílému jezdci, který velmi rychle do-

skáče na f5.

18…h6 19.h3 Je7 20.a3 Vfd8?! Další 

nepřesnost. Pěšec d6 přebytečné brá-

nění nepotřebuje. Lepší bylo 20…Vb8 

nebo 20…Jc8!? s dalším Jb6-c4 a po-

stupem černých pěšců „a“ a „b“.

21.Jc1 Dc6 22.J1e2 Jg6 23.Jg3 a5 

24.Jf5 b4 25.axb4 axb4 26.Jd5 Jxd5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+r+pzp-'
6-+qzp-+nzp&
5+-+nzpN+-%
4-zp-+P+-+$
3+-+-+Q+P#
2-zPPtR-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Družstvo AD Šachklub Jičín mělo důvod k úsměvu i přesto, že skončilo těsně za 
medailovými příčkami. Slavnostního vyhlášení se zúčastnil také muž roku 2009 Martin 
Zach, který skončil  na invalidním vozíku po nešťastném skoku na lyžích. 

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života
Nejlepší český šachista David Navara

Velmistr Robert Cvek
Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistři David Kaňovský

a Štěpán Žilka
Michal Špaček, ekonom

Jan Hofírek, otec a trenér
Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Václav Klaus, ředitel gymnázia PORG
Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti
www.praguechess.cz

http://www.praguechess.cz/
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27.Vxd5? Malou, ale trvalou výhodu 

bílé zaručovalo 27.exd5 Dc8 28.De4. 

Bílé fi gury jsou aktivnější, mě by če-

kala trpělivá obrana horší pozice.

27…Dxc2 28.Vxd6 Vxd6 29.Vxd6 

Vxd6 30.Jxd6 Výměna pěšců c2 za 

d6 a všech věží určitě prospěla více 

černému a teď už se v začínající ča-

sovce musela bránit soupeřka. 

30…Dc7 Lepší bylo 30…Jf4!

31.Dd1 b3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wq-+pzp-'
6-+-sN-+nzp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+p+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy
32.Dd5? Rozhodující chyba v časové 

tísni. Nutné bylo 32.g3! s cílem ne-

pustit černého jezdce do hry. Přišlo 

by zřejmě 32…Dc6 (nejde 32…Dc2? 

pro 33.Dd5 s útokem na krále) 33.Kg2 

s přibližně rovnou hrou.

32…Jf4! Najednou se bílý král 

ocitá v matové síti.

33.Dxe5 Bílou by už nezachráni-

lo ani 33.Dd1 Dc2 34.Da1 Kh7! 

a bílá nemůže pokrýt všechny sla-

bé body v pozici.

33…Dc1+ 34.Kh2 Je2 35.h4 Dg1+ 

36.Kh3 Dxf2

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-sN-+-zp&
5+-+-wQ-+-%
4-+-+P+-zP$
3+p+-+-+K#
2-zP-+nwqP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
37.g3 37.Jf5 Jg1+ 38.Kg4 Dxg2+ 

39.Dg3 Dxe4 s výhrou černého. 

Elegantní zakončení umožňovalo 

37.h5 Jf4+ 38.Kg4 Dxg2+! 39.Kxf4 

Dh2+ 40.Kf5 Dxh5+ 41.Kf4 Dh2+ 

42.Kf5 g6+ 43.Kf6 Dh4+ a černý 

snadno vyhraje.

37…Jg1+ 38.Kg4 Df3 mat.

0–1

Stříbrnou medaili získala Slavia 

Orlová ve složení WIM Edyta Ja-

kubiecová, WIM Karolína Olša-

rová a WIM Tereza Olšarová. Pře-

devším sestry Olšarovy podaly 

vynikající výkon, mladší z nich 

Karolína získala na druhé šachov-

nici osm bodů, což znamenalo 

nejlepší individuální výsledek 

v soutěži. „Extraliga žen je velmi 

náročný turnaj. Letos se hrál jako 

devítikolový, což znamenalo čtyři 

dvojkola! Od toho se samozřejmě 

odvíjela kvalita partií, která nebyla 

moc vysoká, vyskytovalo se příliš 

hrubých chyb. Na druhé desce 

jsem hrála jen s jednou soupeřkou 

2200+ a několika 2000+, takže můj 

výsledek považuji pouze za mírný 

úspěch,“ popsala letošní extraligu 

žen WIM Karolína Olšarová. Orga-

nizaci turnaje rovněž chválí: „Hrá-

lo se v hezkém prostředí, organi-

zátoři odvedli velmi dobrou práci, 

vždy nám vyšli vstříc.“

Třetí místo obsadilo nejlepší slo-

venské družstvo Liptovská šachová 

škola Západ ve složení WCM Vero-

nika Gažíková, Katarína Škrabáková 

a WIM Renata Gažík. LŠŠ vsadila na 

zadní šachovnice, což se nakonec 

vyplatilo. Pomyslnou „bramboru“ 

si z Rožumberoku odváží celek AD 

Šachklub Jičín, který se opíral přede-

vším o výborný výkon své jedničky 

Celkový pohled na všechny tři vítězné týmy. Vlevo ŠK Slavia Orlová, uprostřed Beskydská 
šachová škola a vpravo Liptovská šachová škola Západ.
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WGM Evy Kulované. I její popis tur-

naje je velmi podobný dvěma výše 

uvedeným: „Pořadatelům se podaři-

lo zajistit příjemné prostředí. Hrály 

jsme dole v suterénu, takže i když 

venku bylo na padnutí, tak u par-

tií bylo příjemně. Navíc vždy bylo 

v hracím sále občerstvení. Bohužel 

program byl náročný, přece jen čty-

ři dvojkola jsou hodně. Pořadatelé 

se velice snažili, jeden večer svezli 

účastnice a doprovod do wellness 

hotelu a druhý večer se konal bow-

lingový turnaj. Stravování a ubyto-

vání byly o něco horší.“ Výkon svůj 

i družstva hodnotí uspokojivě: „Se 

svým výkonem jsem docela spoko-

jená, naše umístění asi odpovídalo 

našim možnostem, i když jsme do 

posledního kola doufaly, že skončí-

me celkově třetí.“

Celkové výsledky a další po-

drobnosti o turnaji naleznete 

na ofi ciálních stránkách turnaje 

csez.sachrbk.sk

IM David Dejf Kaňovský

Modře sladěné družstvo ŠK Světlá nad Sázavou hrálo ve složení (zleva) Renata Brožová, 
Eva Kořínková, Simona Suchomelová a Zuzana Kocourková. Kapitánem týmu byl předseda 
oddílu a KM ŠSČR Zdeněk Fiala.

Konečné pořadí
Družstvo Body Skóre

1. Beskydská šachová škola 24 21

2. ŠK Slavia Orlová 22 20

3. Liptovská šachová škola Západ 19 17,5

4. AD Šachklub Jičín 16 17,5

5. KSC Komárno 16 15,5

6. BSK Bardejov 14 14,5

7. Liptovská šachová škola Východ 10 12

8. ŠK Světlá nad Sázavou 6 7,5

9. ŠK Rožumberok 3 5,5

10. ŠK Dvory nad Žitavou 0 4

bezpečnostní služby

pult centralizované ochrany

slaboproudé systémy

zpracování hotovosti

zkoušky odborné způsobilosti

facility management

Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 693 311 • Fax: +420 596 693 322

www.abasco.cz • info@abasco.cz

Generální ředitelství: Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 • reditelstvi@abasco.cz

http://csez.sachrbk.sk


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
12. – 29. 7. 2012
Pardubice. Czech open. Mezinárod-

ní festival šachu a her. Mistrovství 

Evropy amatérů v šachu. Otevřené 

turnaje jednotlivců i družstev ve 

vážném, rapid i bleskovém šachu. 

Jan Mazuch, Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechopen.net

18. 7. 1977
Třicáté páté naro-

zeniny slaví vel-

mistr Alexander 

Morozevič. 

21. – 28. 7. 2012
Liberec. Open Desko Liberec. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

90 minut na 40 tahů a 30 minut do 

konce partie + 30 s/tah. Cenový 

fond min. 30 000 Kč.

Vojtěch Kopal

vojtech.kopal@gmail.com

29. 7. – 5. 8. 2012
Tábor. Open Tábor. Švýcarský sys-

tém na 9 kol, tempo 40 tahů za 2 ho-

diny + 30 minut do konce partie. Ce-

nový fond 53 000 Kč. 

Zdeněk Havlůj, Tel: 725 550 412

zdenek.havluj@quick.cz

30. 7. 1992
Dvacáté naroze-

niny slaví nejsil-

nější junior světa 

velmistr Fabiano 

Caruana.

1. – 8. 8. 2012
Nový Bor. Novoborská šachová 

corrida. Zápas na šest vážných 

partií mezi Viktorem Lázničkou 

a Alexejem Širovem.

Petr Boleslav

Tel.: 739 206 860

p.boleslav@novoborsky-sk.cz

1. – 9. 8. 2012
Olomouc. Olomoucké šachové 

léto. Uzavřené turnaje s normou 

GM a IM, otevřený turnaj, senior-

ský turnaj, turnaj v rapid šachu, 

bleskový turnaj.

Jan Mazuch

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

4. – 11. 8. 2012
Rakovník. Jiráskův memoriál. 

Uzavřený GM-turnaj, dva otevře-

né turnaje. Švýcarský systém na 

9 kol, tempo 90 minut na 40 tahů 

a 30 minut do konce partie + 30 s/

/tah pro turnaj A a 2 hodiny na 

40 tahů a 1 hodina do konce partie 

pro turnaj B.

Jiří Spilka

Tel.: 732965232

sachy@sachyrakovnik.cz

4. 8. 2012
Nový Bor. Fejfarův memoriál. Ote-

vřený Krajský přebor Šachového 

svazu Libereckého kraje v bleskové 

hře. Švýcarský systém na 15 kol, 

tempo hry 2x5 minut na partii. 

Petr Boleslav

Tel.: 739 206 860

p.boleslav@novoborsky-sk.cz

10. – 18. 8. 2012
Staré Město. Open Staré Město. 

Švýcarský systém na 10 kol, tempo 

2 hodiny na 40 tahů a 1 hodina do 

konce partie.

Josef Trubačík

Tel.: 775 616 470

info@sachysm.cz

11. – 18. 8. 2012
Jeseník. O putovní pohár lázeň-

ského města Jeseník. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 90 minut 

na 40 tahů a 30 minut do konce 

partie + 30 s/tah. 

Svatopluk Hastík

Tel.: 723 368 090

kniha.hastik@worldonline.cz

11. – 18. 8. 2012
Liberec. Metalmex open. Krajský 

přebor Šachového svazu Liberec-

kého kraje. Otevřený turnaj, turnaj 

v rapid šachu. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 90 minut na partii 

+ 30 s/tah.

Petr Jakša

Tel.: 602 292 079

turnaj@metalmexopen.eu

18. – 25. 8. 2012
Plzeň. Šachový festival Plzeň. 

Krajský přebor mužů a žen. Švý-

carský systém na 9 kol, tempo 

90 minut na 40 tahů a 30 minut do 

konce partie + 30 s/tah.

Petr Herejk

Tel.: 608 964 972

herejkpetr@seznam.cz

21. 8. 1982

 
Třicáté narozeni-

ny slaví španělský 

velmistr Francis-

co Vallejo Pons.
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