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Kniha, kterou právě držíte v rukou, přibližuje prů−
běh Mistrovství České republiky v šachu mužů 2005,
jež proběhlo ve dnech 1.–11. února 2005 v karlo−
varském hotelu Imperial. Kniha je o to zajímavější, že
oba autoři – mezinárodní mistři Lukáš Klíma a Robert
Cvek – byli účastníky tohoto mistrovství a mohou tak
přiblížit čtenářům atmosféru turnaje z pohledu, který
běžnému divákovi zůstává utajen.
Ne náhodou byly za místo konání vybrány právě Karlovy Vary. Právě zde se v první
polovině minulého století uskutečnily šachové turnaje, z nichž zejména slavné turnaje
v letech 1907, 1911, 1923 a 1929 se vepsaly do historie zlatým písmem. Stačí jen
připomenout nejslavnější jména ze startovních listin. Mezi účastníky byli mistři světa
Capablanca, Alechin a Euwe, mistryně světa žen Věra Menčíková, další tehdejší světová
esa Nimcovič, Rubinstein, Bogoljubov, Maroczy, z českých a československých hráčů
Oldřich Duras, Richard Réti a Karel Treybal.
Letošní Mistrovství ČR v šachu mužů, jako nejvyšší domácí mistrovská soutěž jed−
notlivců, bylo opravdu výjimečné. Startovní listina turnaje hraného systémem každý s kaž−
dým byla nabita velkými jmény, mezi účastníky nechyběli reprezentanti David Navara,
Zbyněk Hráček, Vlastimil Babula a Jiří Štoček. K vysokému standardu přispělo také umís−
tění celé akce do luxusního prostředí hotelu Imperial v Karlových Varech, a to včetně uby−
tování účastníků. Atraktivní bylo mistrovství i pro diváky – návštěvníci v sále mohli sle−
dovat průběh partií na velkém promítacím plátně, šachoví příznivci z celého světa pak
probíhající partie on−line přes internet.
Mistrovství tak může být směle označeno jako velmi úspěšné. Významně k tomu při−
spělo město Karlovy Vary, jehož primátor Mgr. Zdeněk Roubínek převzal nad celou akcí
osobní záštitu. Generálním partnerem pořadatelů byla karlovarská akciová společnost Im−
perial, velký dík za spolupráci patří především generálnímu řediteli společnosti Ing. Ale−
xandru Rebjonkovi. Poděkování patří všem partnerům, kteří pořádajícímu Šachovému
svazu České republiky při zajištění této náročné akce pomohli. Jsou to společnosti Vla−
dimír Skopalík – Import, ProMoPro, TOPO plus, Sklárna Milan Mottl, Grafika M&S,
Tiskárna Garmond, Pohoda – Jiří Köteleš, Magnesia a Karlovarské noviny.
Mistrovství ČR mužů 2005 tak velmi důstojně přispělo k letošním oslavám výročí sto
let organizovaného šachu v Čechách. Stoleté výročí má i pořádání nejvyšší soutěže jed−
notlivců. Za připomenutí stojí, že nejúspěšnějšími hráči historie jsou Luděk Pachman se
sedmi mistrovskými tituly, o jeden méně má Vlastimil Hort, s pěti pak Lubomír Ftáčník.
Velmi mě potěšilo rozhodnutí našich mladých mezinárodních mistrů Lukáše Klímy
a Roberta Cveka pustit se do takové knihy, která tu dlouho chybí. Oceňuji, že se oba autoři
snaží navázat na tradici turnajových knih a poskytnout tak šachovým čtenářům inspiraci,
zábavu i poučení.
Lukáši a Roberte, držím palce a ze srdce přeji, ať se kniha líbí !
Ing. Petr Herejk, březen 2005
předseda šachového svazu České republiky

KDO JE KDO
Účastníci turnaje

David Navara
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

mezinárodní velmistr
2644
2644
27. 3. 1985
ŠK Mahrla Praha
český reprezentant, 6. místo na
ME mužů 2004, stříbrný z MS
H14 1998, mistr republiky
2004, mistr republiky
v bleskové hře 2003 a 2004
1

tak většinou to tolik nevadí (záhadné štěstí
v pozici). Ale bavme se raději o tom, co
všechno vidí, protože toho je opravdu hod−
ně… Ostatně o tom by mohl vyprávět sám
velmistr Korčný a s ním spousta dalších.
Po spolupráci s velmistrem Jansou se u Da−
vida hodně zlepšila strategie a celkové chá−
pání šachu. Bude opravdu pro každého hro−
zivým soupeřem a obrovským favoritem na
první místo. Ale přeci jen i David je pouze
člověk, navíc začal studovat vysokou školu,
tak snad tu se najde cestička…

Zbyněk Hráček
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

Je úsměvné, jak se časy mění. Není to zase
tak dávno, co jsem s malým Davídkem hrál
na turnaji v Plzni. Tehdy, o tři sta ELO bodů
silnější, jsem chtěl vyhrát. Navíc jsem měl bí−
lé figury. Avšak Davídek bez větších problé−
mu zremizoval, byť ho celý turnaj pronásle−
dovala zlá vosa. Nyní bych bral remízu všemi
deseti, navíc i ELO body se hodně změnily.
Z Davídka se stal „hrozivý“ David, který ničí
jednoho soupeře za druhým. Netřeba připo−
mínat skvělé úspěchy v poslední době. Při−
pomeňme jen ME, kde byl David tak blízko
celkovému vítězství.
David je zajímavý člověk, se kterým není
nouze o neuvěřitelné zážitky. Jeho pohled na
svět a vnímání je trochu jiný než u nás
„smrtelníků“. Myslím si však, že je jen dob−
ře, když jde svou vlastní, netradiční cestou.
Jeho hlavní šachová síla je ve výborném
propočtu. Jak sám říká, že když něco nevidí,

mezinárodní velmistr
2600
2650
9. 9. 1970
Slezan Opava
český reprezentant, vítěz
mezinárodního turnaje
Pardubice 1993, mistr republiky
1994, vítěz pásmového turnaje
MS 1995, bronzový z MS
juniorů 1990
2

Zbyněk je pro mne velkým šachovým vzo−
rem . Jeho šachy byly a jsou krásnou písní pro
mou šachovou duši. Styl Zbyňka je mi velmi
blízký a navíc šachy opravdu umí. Zbyněk je
velmi pohodový a příjemný člověk s velkým
smyslem pro humor.
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Nikdy nezapomenu, jak jsme se jednou
v Opavě bavili při slavení extraligového titu−
lu a já jsem pro popíchnutí nadhodil, že jsem
stál v kdysi hrané blicce lépe. Ještě jsem si
vzpomínal, že jsem postavil černými berlín−
skou, vyměnil jsem co se dalo a v závěrečné
pozici jsem stál nadějněji. Ani nevím, jak se
mi to povedlo. Nabídl jsem remízu a ta byla
přijata. Při dobrém moku a plném talíři jsem
tehdy se šibalským úsměvem čekal, co ze
sebe Zbyněk dostane. Avšak to, co přišlo,
jsem ani ve snu nečekal. Zbyněk pouze stro−
ze pronesl: „Ano v konečné pozici, ale ze
zahájení jsem stál lépe já“. A to řekl stylem,
že si partii dobře pamatuje. V ten moment
jako by mě hrůza polechtala po zátylku.
U božího tykadla, copak si to ten člověk pa−
matuje?! Ale to už Zbyněk vysvětloval, že si
všechny zajímavé partie (rapidy i blicky) píše
a analyzuje… To pro mě bylo procitnutí,
v ten krátký moment jsem zjistil, proč je Zby−
něk tak silným šachistou.
Zbyněk hlavně šachům rozumí, hrál již se
spoustou výborných velmistrů s velmi dob−
rými výsledky. Být u jeho analýzy je velkým
zážitkem, hlavně pak sledovat jeho myšlení
a chápání pozice. Avšak pravdou je, že v po−
slední době jakoby mu scházela určitá jiskra,
větší hlad po vítězství. I proto se mu hraje
hůře se slabšími soupeři, kde „musí“ vyhrát.
Přes to všechno však bude Zbyněk velkým
favoritem na celkové prvenství.

Jiří Štoček
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

mezinárodní velmistr
2586
2586
10. 5. 1977
Sokol Plzeň
český reprezentant, vítěz
mezinárodních turnajů Tatry
2003 a 2004, bronzový na ME
H18 1994, na MČR 2005
obhajuje 2. místo z MČR 2004
3

Musím se přiznat k tomu, že vždycky,
když hraji s Jirkou, mám takový divný pocit,
že vidí mnohem více, což asi není ideální,
když chci uhrát „nějaký dobrý výsledek“.
Když jsem hrál na turnaji v Přerově, s šance−
mi na normu velmistra, tak přišla „rozhodu−
jící“ partie právě s Jirkou. Měl jsem bílé a
věřil jsem si, avšak po partii jsem se cítil jako
na exkurzi u kata Mydláře, dokonce s bonu−
sem pocítit ostří sekery na krku. Prohrál jsem
stylem setnutí – vykuchání.
Vždy mě fascinovaly obrovské znalosti Jir−
ky, a to nejenom zahájení a plánů hry, ale
hlavně ze šachové historie. Má tak neuvěři−
telný přehled, že by klidně mohl vyučovat
šachovou historii na univerzitě.
Jirka je známý jako typický šachový „zabi−
ják“ a nekompromisní bijec. Jeho partie jsou
bohaté na tvůrčí myšlenky, ohnivou taktiku
a velkou bojovnost.
Avšak přece jen se najdou i slabší stránky,
byť se mi jeví mdle jako světlušky v kaluži.
Jirka je známý jako velký nervák, který občas
nesehraje dobře časové tísně, navíc někdy
může přepnout pomyslnou strunu bojovnos−
ti. Přesto určitě bude usilovat o příčky nej−
vyšší. Těšme se na jeho ohnivý styl!
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Vlastimil Babula
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

mezinárodní velmistr
2566
2594
2. 10. 1973
Agentura 64 Grygov
český reprezentant, vítěz mezi−
národního turnaje Pardubice
2003, mistr republiky 1993,
stříbrný na MS juniorů 1993,
vítěz pásm. turnaje MS 1998
4

To pro mě jako vzorového lenivce bylo
těžko pochopitelné, ale když jsem viděl
s jakou převahou drtil Vlasta své soupeře na
již zmíněném turnaji v Pardubicích, tak jsem
mohl pouze žasnout.
Pokud bych měl použít nějaké nešachové
přirovnání, tak Vlastík je jako žralok, co si
pěkně v pohodě plave ve vodě, občas ukáže
ploutev a takto ukolébanou, jistě někdy not−
ně nervózní oběť rychle vyřídí. A proto,
dobrý člověče, radím ti, do moře (taktiky)
nelez.
No jo, ale jak na žraloka? Myslím, že ideál−
ní bude vůbec se s ním za šachovnicí ne−
potkat a když už, tak ho nedráždit a skrývat
se za moc velkým balvanem. A pak ho rych−
le harpunou vyřídit, pokud možno dříve než
tě roztrhne na dvě půlky. Není pochyby, že
Vlasta bude velkým favoritem na medaili.

Petr Hába

Vlastíka mám za svůj malý šachový vzor,
to víte, že mu to neřeknu, to by pak bylo div−
ných řečí. Vlastík je neobyčejně slušný a ko−
rektní člověk a to nejenom za šachovnicí, ale
i v běžném životě.
A samozřejmě nejenom toto z něj dělá vý−
borného a sympatického šachistu. Šachu do−
konale rozumí, hlavně pak ostrým dynamic−
kým pozicím a záludnostem zahájení. Pa−
matuji si, jak jsem se ptal Vlastíka na turnaji
v Pardubicích, tehdy tam vyhrál, proč tak
změnil repertoár zahájení? Pro mě to byla
záhada, neboť v zahájení byl Vlasta velmi ne−
bezpečný a měl systémy propracovány do
velké hloubky, tak proč taková změna? Od−
pověď pro mě byla překvapivá. Vlastík mi
řekl, že odtahat dvacet, třicet tahů a hrát po−
řád tytéž varianty ztrácí smysl. Zlepšení při−
nese změna repertoáru, hledání nových idejí.
Tedy s novou energií se pustit do nezná−
mého a šachem se hlavně bavit.

Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:
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mezinárodní velmistr
2525
2580
6. 1. 1965
ŠK Trinom Zlín
český reprezentant, mistr
republiky 1996 a 2002, vítěz
mezinárodního turnaje Plzeň
2003, stříbrný na MČR
v bleskové hře 2003 a 2004
6

O Petru Hábovi prý jednou řekl Širov, že je
to „ten, kdo zná všechno“, myšleno tím teo−
rii zahájení. Když jsem se připravoval na ex−
traligu se Zlínem, kde jsem měl hrát bílými
s velmistrem Hábou, vyhledal jsem si jeho
partie v počítači. Sotva jsem však uviděl vý−
sledek, ztuhl jsem: „Proboha! Kde má ten
člověk nějaké prohry?“ Partie nakonec skon−
čila remízou, byť jsem použil novou nebez−
pečnou výstavbu. Velmistr Hába reagoval
přesně a bez problému remizoval.
Kdybych měl charakterizovat velmistra
Hábu, tak jako obrovský nehybný kolos, se
kterým nikdo nepohne a naopak, když se dá
sám do pohybu, je z toho panika a rozdrcení
na šachovnici. Kdo chce porazit velmistra
Hábu, musí si počínat jako Herakles za ša−
chovnicí, avšak to není vůbec snadné…
Nikdy nezapomenu, jaký dojem na mě
udělala jeho hra na turnaji v Plzni 2003, kva−
lifikaci na MČR 2004. Turnaj vyhrál, ale jakým
stylem! Soupeře s přehledem a lehkostí pře−
hrával a bez větších problémů turnaj vyhrál.
V posledním kole hrál bílými s Viktorem Láz−
ničkou, tedy se silným soupeřem, který málo
prohrává. Těšil jsem se na dlouhou napína−
vou partii, ale nakonec z toho byla strašná
miniatura…
A kde se skrývají slabé stránky? To je věru
těžká otázka… Zřejmě to budou pozice ze
zahájení, které velmistr Hába tak dobře ne−
zná. Ale jak ho do nich dostat?
Silné stránky velmistra Háby jsou zřejmé.
Výborná znalost zahájení, dobrý strategický
cit, velmi dobrý propočet a chuť bojovat. Na−
jde se na tomto přeboru nějaký Herakles?

Vlastimil Jansa
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

mezinárodní velmistr
2515
2545
27. 11. 1942
ŠK Mahrla Praha
dlouholetý český a českosloven−
ský reprezentant, stříbrný
medailista z ME seniorů 2004,
dělení 1. místa na turnaji IBM

pořadí v ČR:

v Amsterdamu 1974, člen
„zlatého“ vysokoškolského
družstva z akademického MS
1963, 1.–2. místo na pásmovém
turnaji 1985, člen stříbrného
družstva na šachové olympiádě
1982 v Lucernu, trojnásobný
mistr republiky 1964, 1974,
1984, v současnosti trenér
reprezentace Lucemburska,
na MČR obhajuje 3. místo
z MČR 2004
7

Nechce se věřit, že tento silný velmistr již
oslavil své šedesátiny a pomalu se blíží k ša−
chovému číslu 64. Velmistra Jansu bych
označil za bojovníka se vším, co k tomu pat−
ří. Ostatně to jsme viděli na minulém pře−
boru, kdy tvrdě hrál téměř se všemi hráči a
měl jednoznačně nejdelší a nejbojovnější
partie. Dále je to i velká principiálnost, tedy
věc, před kterou téměř každý utíká.
Když jsme jeli vlakem do Varů, ukázal mi
Lukáš variantu v „drakovi“, kde byla pořádná
díra za černého. Na první pohled harmonické
rozmístění figur rozvrátil drtivý úder ala Fritz,
po kterém je hned konec. Shodou okolností
jsme na toto téma zavedli s velmistrem Jan−
sou řeč a… samozřejmě o onom zvedáku
věděl. To mě velmi překvapilo, přece jen to
bylo docela obtížné najít a vím, že velmistr
Jansa se zabývá do hloubky všemi zahájení−
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mi, která hrává, a tak může zůstat něco ne−
povšimnuto.
Hlavní zbraní velmistra Jansy není jenom
propracované zahájení, ale také strategický
cit a znalost plánů ve střední hře. Líbí se mi,
s jakým přesvědčením o správnosti své věci
se vrhá do bitvy i s velmi silnými soupeři.
Tato principiálnost, znalosti a nebojácnost
dokázat svou pravdu je obdivuhodná. Zde se
však může skrývat i slabší stránka. Principiál−
ní souboje seberou mnoho energie, hodně
času a jsou náročné také na přesnost v pro−
počtu. Navíc mají soupeři usnadněnou pří−
pravu na partii.

Miloš Jírovský
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

mezinárodní velmistr
2499
2520
17. 3. 1974
ŠK Mahrla Praha
český reprezentant, mistr repub−
liky 2003, dělení třetího místa
na MS juniorů 1991
9

je však jisté, porazit Miloše dá obrovskou
práci. Je to takový menší „Tigran“, který cítí
na hony daleko nebezpečí, který zná výborně
svá zahájení a který je hodně nebezpečný
v taktice. Se silnějšími může postavit své
obranné valy a za nimi se spokojeně usmívat
a kout pikle o protiútoku. Pokud si soupeř
nedá pozor, Miloš vyrazí a bude zle.
Já jsem byl s Milošem na vojně a jako veli−
tel družstva jsem mu zařizoval „přesnocky“
(může se pít až do rána) a Miloš se mi od−
vděčoval tím, že mě neuvěřitelně mydlil
v bleskovkách a přitom vykřikoval: „No člo−
věče, co to hraješ?!“ a šup a figurka byla
pryč…
Obvykle má Miloš trochu problémy při hře
se slabšími soupeři. Zde se nachází jeho
Achillova pata. Není to rozený „zabiják“ a
spoustu partií takto remizuje. Přesto bude
hodně nebezpečný a bude se pohybovat
v horní části tabulky.

Robert Cvek
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

Miloš je velmi nevyzpytatelný šachista.
Když bude mít náladu hrát a bude se mu
dařit, klidně může atakovat první místa. Když
však nepřijede s velkými ambicemi, tak vět−
šinu partií pravděpodobně zremizuje. Jedno

mezinárodní mistr
2499
2499
6. 1. 1979
ŠK Slavoj Poruba
český reprezentant, bronzový
medailista z ME hráčů do 14 let
1993
10

Psát o sobě jsem původně nechtěl, ale za−
se na druhou stranu, proč ne? Chceme−li se
stát lepšími šachisty, je třeba poznat své sil−
né a slabé stránky.
Odjakživa jsem byl pasován za „dobrého“
stratéga, ale krotkého až měkkého co se tak−
tiky týče. Tato „hluboká úvaha“ se neustále
opakovala. Avšak já jsem se vždycky spíše
cítil taktikem a rychlé smírčí počínání bylo
zapříčiněno hlavně leností, nebrání šachu
vážně a nedůvěrou v sebe sama.
Už nebude tajemství, když na sebe pro−
zradím, že nemám zrovna netopýří sluch a
díky tomu se stala nejedna komická situace.
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Jednou jsem hrál na přeboru Opavy s Davi−
dem Kubečkou. Měl jsem černé figury a obě−
toval jsem pěšce, jak jinak než nekorektně,
navíc v koncovce. Tu si soupeř napsal do
partiáře rovnítko k poslednímu tahu. On si
myslí, že je to rovná pozice, pomyslel jsem
si. Ale to špatně hodnotí, nu což, to mi pozi−
ci nezlepší. Za chvíli se zase objevilo na sou−
peřově partiáři rovnítko. Teď už sice byla po−
zice rovná, ale přesto mi bylo divné, proč si
takhle značkuje zápis. Za pár tahů zase rov−
nítko, ale to už mě dopálilo, neboť jsem stál
značně lépe! Za chvíli jsem vyhrál a s při−
hlouplým úsměvem jsem zjišťoval, že mi
soupeř třikrát nabídl remízu, ovšem ani jed−
nou dostatečně hlasitě. Aspoň se tak pro mě
vyřešilo „tajemné rovnítko“, které od té do−
by používám i já, když „pípnu“ o remízu.

V poslední době dosahuje tento zkušený
velmistr výborných výsledků. Vyzvedněme
dobrý výsledek v Pardubicích 2004, vítězství
na silném turnaji v Havlíčkově Brodě 2004
a s jakou lehkostí tam hrál!
Ostatně na vlastní kůži jsem to pocítil ne−
jen já. Co nás ohromilo, byla obrovská zna−
lost zahájení a plánů hry, a to všechno bez
přípravy s počítačem. Zatímco já jsem cosi
matně tušil, že ta věž přijde asi tam a možná
druhá támhle, Jura mě přímo zasypal vědo−
mostmi a partiemi o dané variantě. S úsmě−
vem a se slovy: „Ať se mladej učí!“
No nutno dodat, že po té výuce jsem byl
rád za rychlou remízu.

Jiří Lechtýnský
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

pořadí v ČR:

mezinárodní velmistr
2487
2487
25. 11. 1947
ŠO Slavie Turnov
dlouholetý český a českosloven−
ský reprezentant, dvojnásobný
vítěz mezinárodního turnaje
v Augsburku 2001 a 2003, vítěz
polofinále ČR v Havlíčkově
Brodě 2004
12

Jirkovou hlavní zbraní jsou ohromné
zkušenosti, dobrý propočet a celkově velké
znalosti. A je−li při partii dobře naladěn, hrát
s ním bude pro každého těžké.
Přece jen už není žádný mladík, takže
uvidíme jak zvládne jedenáct těžkých partií,
(ostatně to jsme zvědav na každého). Navíc
nové časové tempo není právě doménou
hráčů ze staré školy. Myslím, že i přes velké
znalosti bude mít problémy hlavně v zahá−
jení černými figurami.
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Lukáš Klíma
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

mezinárodní mistr
2484
2484
4. 10. 1977
ŠK NH Ostrava
vítěz mezinárodních turnajů
Frýdek−Místek 2003, Karviná
2004, Olomouc 2004 a Orlová
2000, 2004
13

ale v tom nervózním boji zapomněl, kde stá−
la! Nejdříve se podíval na soupeře (s výra−
zem nevykřičeného zoufalství), ale ten úplně
zpocený prožíval vlastní muka, pak se podí−
val na početné diváky kolem stolu, ale ti
jenom nechápavě zírali. Nakonec vyhrál
vlastní zápas. Jednou rukou drží věž a druhou
sleduje řádky partiáře. To jsem už nevydržel
a přímo pukl smíchy. Ono i to jsou šachy…
Lukáš udělal v poslední době velký kus
práce, tipuji ho za černého koně turnaje. Při
jeho výborném taktickém postřehu a propra−
covaném zahájení bude velmi, velmi ne−
bezpečný. Hlavně musí zažehnat svoji nej−
větší slabinu a tou je zbrklost a časté sebe−
uspokojení z lepší pozice.

Marek Vokáč
Titul:
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:
Pořadí v ČR:

Lukáš je v „civilu“ velmi hodným, ba pří−
mo až moc hodným člověkem, ale sotva
usedne za šachovnici, mění se v nelítostného
zabijáka. Jeho partie jsou krásné skvosty,
plné neuvěřitelných obětí a masakrující tak−
tiky. Kolikrát si mohu až hlavu ukroutit s ja−
kou samozřejmostí Lukáš obětuje figury. Už
mě několikrát dopálil, když jsem viděl něja−
kou „jeho“ pozici, říkám si v duchu, to přece
nejde, to nemůže obětovat, ale ono už je to
dávno na šachovnici a Lukáš spokojeně pře−
de jako velká kočka.
Humorná situace se stala na turnaji v Par−
dubicích, kdy Lukáš po šíleném průběhu stál
v koncovce na výhru. Času už měli oba mi−
nimum (soupeř byl silný mezinárodní mistr)
a hráli tedy jenom na půl minuty, které se
přidávají za tah. V jednom momentu zvedl
Lukáš věž a chtěl někam zahrát, ale náhle
uviděl, že je to chyba. Chtěl věž vrátit zpět,

mezinárodní velmistr
2476
2525
6. 12. 1958
ŠK Mahrla Praha
český reprezentant, mistr ČR
mužů 1999
14

Marka bych označil za velkého mága za
šachovnicí. Jeho figurky mnohdy dělají ne−
skutečné věci, že se mi zdá magie jako
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jediné vysvětlení. Dobře si pamatuji na náš
vzájemný zápas na šest partií v Krnově, kde
mě několikrát zmrazil takovými údery, že
bych je ani ve snu neuhádl. „Nečekaná takti−
ka“, tak to Marek tenkrát vysvětloval a
doporučil mi studovat partie Larsena a Korč−
ného, tedy dvou hráčů proslulých nečekaný−
mi obraty a takzvaně „tvrdou“ strategií.
Díky obrovské fantazii a velkému citu pro
dynamiku je Marek nebezpečný každému,
obzvláště když mu slouží propočet. Zde
ještě připomenu dvě partie, sehrané v extral−
ize s velmistry Ftáčníkem a Hráčkem. V první
partii hrál Marek hodně tahů bez věže a
přesto vyhrál a v druhé přímo smetl našeho
tehdy nejlepšího hráče! Byl jsem přímým
účastníkem a nevěřil jsem vlastním očím, co
Marek prováděl na šachovnici.
Jenže v silné stránce se objevuje i ta nej−
slabší a to sice, když Markovi propočet
nejde. Sám to označil termínem „lenost myš−
lení“ a to je pro jeho styl zhouba, protože
pak pozice končí neodvratným strategickým
krachem.
Ať už tak, či onak, je vždy velkým zpes−
třením každého turnaje. Jeho partie lákají
hodně diváku a věřím, že nás Marek pře−
kvapí obraty, plnými taktického ohně.

Stanislav Cífka
ELO:
Nejvyšší ELO:
Narozen:
Oddíl:
Úspěchy:

Pořadí v ČR:

2292
2310
9. 11. 1987
Polabí Sokol Joly
český juniorský reprezentant,
mistr ČR juniorů a dorostenců
2004, třetí místo na MČR
do 20. let a 2. místo na MČR
do 18. let V Havlíčkově Brodě
2004, účastník MS juniorů
2004.
130

Juniorský šampión, který díky vítězství na
MČR juniorů 2004 postoupil na přebor
mužů. Netřeba říkat, že Standa to bude mít

hodně těžké, jediný je bez titulu a s nej−
menším ELO hodnocením bude pro většinu
zkušenějších hráčů lovnou zvěří.
Avšak i z lovce se může stát kořist.
Standa totiž na turnaji může pouze získat.
Taková škola může jenom pomoci. Je zdro−
jem nejenom velkých zkušeností, ale hlavně
ohromné motivace.
Sami jsme mohli vidět nakolik kvalitní vý−
kon předvedl na postupovém turnaji v Ha−
vlíčkově Brodě. Potrápil tam řadu favoritů
a ukázal i na velkou vyspělost vlastní hry.
Jeho hlavní zbraní je houževnatost spojená
s velkou pílí za šachovnicí a absence strachu
při boji se silnějšími soupeři. Dojem na mě
udělala partie z Havlíčkova Brodu s velmis−
trem Blatným, kterou Standa vyhrál ve vel−
kém stylu.
V tak silném turnaji ale budou spíše „ob−
jevena“ slabší místa, hlavně pak nezkušenost
a slabiny v zahájení. Otázkou zůstává, zda se
Standa dokáže vypořádat s velkým psychic−
kým tlakem, neboť hrát jedenáct partií s tak
silnými hráči je ubíjející, obzvláště když se
nedaří.
Je třeba ukázat, že mládí vpřed není pouze
hloupá fráze!
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DEN PRVNÍ
31. ledna 2005

Ze zasněžené Ostravy jsme vyrazili již o den dříve. Do Karlových Varů, města
klidu, pohody a odpočinku, jsme dorazili téhož dne odpoledne. Nedýchla na nás
však lázeňská atmosféra, ale fujavice a nejhorší vánice, jakou jsem tuto zimu
zažil. Vypadalo to, jako by nás město nevidělo rádo.
Než jsme se dostali k hotelu, vypadali jsem jako dva sněžní muži, co něko−
mu cestou zabavili batohy a notebook. Mimochodem, měli jsme také mokré
nohavice skoro až ke kolenům, protože Robert vymyslel zkratku přes hotelový
pozemek, která byla, jak se na zkratky sluší, delší, zato namáhavější.
Na recepci nás vybavili čipovými kartami místo klíčů a my jsme vyrazili na
prohlídku pokojů. První problém nastal hned ve výtahu. Pěkně si jedeme naho−
ru, když výtah najednou zastaví a nic. Nejistě se na sebe koukáme, mačkáme
různé knoflíky, když v tom se za námi ozve hlas: „Will you come out?“ Úplně
jsme nadskočili! Tomu zákeřnému výtahu se otevřela zadní stěna! Musím ale
přiznat, že jinak byl pro nás zdejší výtah zdrojem zábavy. Vždy po nastoupení
jsme uzavírali sázky, která že strana se tentokrát po zastavení otevře a ve kterém
patře skončíme.
Došli jsme k pokojům a asi po pěti minutách jsme se také dostali dovnitř
(chtělo to najít správný grif s kartou a klikou od dveří). Pěkně si hodíme věci na
podlahu, chceme rozsvítit a zase nic. No to je super, takový hotel a nevymění
žárovku, myslíme si. Už jsem se chystal, že půjdu na recepci pro pomoc a najed−
nou světlo. Zde musím Roberta pochválit, protože našel místo na stěně, kam se
karta musela zastrčit a vše pak fungovalo.
Abychom se odreagovali od všech vymožeností, vrhli jsme se na domácí zá−
soby potravin a hotelový minibar a ani se nám moc nechtělo odcházet na loso−
vání turnaje. Ale bylo to nutné, takže také za naší účasti byl turnaj rozlosován.
Los Titul Jméno

ELO

1

×

1.

VM

Petr Hába

2525

2.

VM

Zbyněk Hráček

2600

3.

VM

Marek Vokáč

2476

4.

VM

Jiří Lechtýnský

2487

5.

IM

Robert Cvek

2499

6.

VM

Vlastimil Jansa

2515

7.

VM

Vlastimil Babula

2566

8.

VM

David Navara

2644

9.

VM

Jiří Štoček

2586

10.

IM

Lukáš Klíma

2484

Stanislav Cífka

2292

Miloš Jírovský

2499

11.
12.

VM

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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DEN DRUHÝ
1. února 2005

Hned druhý den po příjezdu Robert objevil své úhlavní nepřátele. Kupodivu
se nejednalo o někoho z účastníků turnaje, ale o hotelový personál, který mu
ztrpčoval život téměř na každém kroku. Nepřátele pak dělil do dvou skupin. Na
pokojské (na ty nakonec vyzrál) a obsluhu v hotelové restauraci (se kterou nic
nesvedl až do konce). Pokojské mu s neúprosnou pravidelností uklízely jeho
pečlivě udržovaný nepořádek a Robert se pak nemohl v pokoji vyznat a nic najít.
Komický byl důvod, proč neměl rád obsluhu restaurace – odnášeli mu totiž jeho
odpadky. Většinou se to stávalo při snídaních. Robert si vždy donesl talířek navíc
a na něj pak odkládal zbytky od snídaně. V momentě, kdy si odskočil pro pití,
přišel číšník a talířek se zbytky logicky odnesl a on si musel jít pro nový. V dalších
dnech už jeho odpadková paranoia dosáhla takového stadia, že byl ochoten se
za svůj talíř dokonce i bít. Chránil ho svým tělem a když už musel od stolu ode−
jít, tak většinou někomu předal obranné úkoly…

LÁZEŇSKÉ HOVORY
s hlavním rozhodčím Ottou Gutdeutschem
Jak dlouho už děláš rozhodčího?
Už to pomalu bude patnáct let, co roz−
hoduji turnaje. Většinou dělám rozhodčího
zde v České republice nebo doma v Ra−
kousku.

Nedělali ti světové hvězdy problémy?
Celkově to bylo v pořádku. Jenom Kas−
parov, když prohrál s Ivanchukem, byl
dost navztekaný a dělal v zákulisí randál,
ale jinak se nic hrozného nepřihodilo.

Jak se ti líbí v Karlových Varech
a vůbec v České republice?
Tady je krásné prostředí. Turnaj má pěk−
nou atmosféru a je to zde velice repre−
zentativní. V České republice se mi velmi
líbí. Mám to z Rakouska blízko a rád tady
jezdím.

A co tady, žádné nezvladatelné živly?
Ale kdepak. Tady se sešla korektní spo−
lečnost. Hrají se velice bojovné šachy, a to
se mi líbí.

Který nejsilnější turnaj jsi rozhodoval?
Tak to byl určitě Eurotel Trophy v Praze.
Tam se sešla absolutní světová špička a byl
to velký zážitek.

Vím, že sám hraješ šachy, kolik jsi měl
nejvyšší ELO?
Já jsem to nakonec dotáhl na 2295.
Děkuji za rozhovor a pojďme
na partie.
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1. kolo
Od 15. hodiny začalo turnajové klání a začalo opravdu zostra. Hrály se bo−
jovné partie a polovina skočila rezultativně. Za největší překvapení prvního kola
lze považovat remízu bílými hrajícího Zbyňka Hráčka s juniorským šampionem
Stanislavem Cífkou. Pěkný vstup černého do turnaje.
Petr Hába – Miloš Jírovský
(komentář im Robert Cvek)
1.
d4
e6
Miloš chce hrát Francouzskou! U něho
téměř nevídaná věc.
2.
e4
d5
3.
e5
To se dalo čekat, neboť Petr hrává vý−
hradně tento sytém, který má velmi
dobře propracovaný. Miloš má zřejmě
něco za lubem, když soupeře láká do
Francouzské.
3.
…
c5
hc6
4.
c3
hf3
bd7
5.
hge7
6.
a3
7.
b4
cxd4
hf5
8.
cxd4
bb2
rc8!?
9.
A je to tady! Tah sice není novinkou, ale
mezi silnými hráči se prakticky ještě ne−
vyskytl. Známé jsou tahy 9. … qb6,
9. … be7 a ještě zajímavý nápad M.
Gureviče 9. … b5!?
bd3
10.
Za úvahu stálo 10. hbd2
qb6
10.
…
11.
bxf5
exf5
Na první pohled vypadá pozice černého
hodně děravě, ale je to pouze zdání.
Černý má sice pěšcové slabiny, ale bílý
jich nemůže využít. Navíc černý získal
pole e6 pro svého střelce.
be6
12.
0–0
hc3
be7
13.

Někdy dokonce může černý „přepad−
nout“ bílého tahem g5!? Atd.
ha4
qd8
14.
hc5
15.
b6
Miloš nabídl remízu a šel se procházet
po sále. Když jsem se ho zeptal, jak si
vlastně stojí, tak otázka vyšuměla do
ztracena, protože v té chvíli Petr zasta−
voval hodiny. 1/2 : 1/2

Vlastimil Jansa – Vlastimil Babula
(komentář im Robert Cvek)
1.
e4
c5
hf3
hc6
2.
3.
d4
cxd4
hxd4
hf6
4.
hc3
5.
e5
Vypadá to na další teoretickou bitvu. Nad
Svešnikovovou variantou strávili oba vel−
mistři ve své praxi nejednu hodinu.
hdb5
6.
d6
bg5
7.
a6
ha3
8.
b5
bxf6
9.
Druhé hlavní rozvětvení varianty se ob−
jevuje po 9. hd5.
9.
…
gxf6
hd5
10.
f5
bg7
11.
c3
bxf5
12.
exf5
hc2
13.
0–0
hce3
be6
14.
bd3
15.
f5
ra7
16.
0–0
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