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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
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Lukáš Klíma

Titul: mezinárodní mistr

ELO: 2484

Nejvyšší ELO: 2484

Narozen: 4. 10. 1977

Oddíl: ŠK NH Ostrava

Úspěchy: vítěz mezinárodních turnajů

Frýdek−Místek 2003, Karviná

2004, Olomouc 2004 a Orlová

2000, 2004

Pořadí v ČR: 13

Marek Vokáč

Titul: mezinárodní velmistr

ELO: 2476

Nejvyšší ELO: 2525

Narozen: 6. 12. 1958

Oddíl:  ŠK Mahrla Praha

Úspěchy: český reprezentant, mistr ČR

mužů 1999

Pořadí v ČR: 14

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,

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.

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: 2292

Nejvyšší ELO: 2310

Narozen: 9. 11. 1987

Oddíl:  Polabí Sokol Joly

Úspěchy: 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. 

Pořadí v ČR: 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!



DEN PRVNÍ

31. ledna 2005
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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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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 ××
11. Stanislav Cífka 2292 ××
12. VM Miloš Jírovský 2499 ××



DEN DRUHÝ

1. února 2005
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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.

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. 

Který nejsilnější turnaj jsi rozhodoval?

Tak to byl určitě Eurotel Trophy v Praze.

Tam se sešla absolutní světová špička a byl

to velký zážitek.

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.

A co tady, žádné nezvladatelné živly?

Ale kdepak. Tady se sešla korektní spo−

lečnost. Hrají se velice bojovné šachy, a to

se mi líbí.

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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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 

4. c3 hhc6 

5. hhf3 bbd7 

6. a3 hhge7

7. b4 cxd4

8. cxd4 hhf5

9. bbb2 rrc8!?

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!? 

10. bbd3 

Za úvahu stálo 10. hbd2 

10. … qqb6 

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. 

12. 0–0 bbe6

13. hhc3 bbe7

Někdy dokonce může černý „přepad−

nout“ bílého tahem g5!? Atd. 

14. hha4 qqd8 

15. hhc5 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

2. hhf3 hhc6

3. d4 cxd4

4. hhxd4 hhf6

5. hhc3 e5 

Vypadá to na další teoretickou bitvu. Nad

Svešnikovovou variantou strávili oba vel−

mistři ve své praxi nejednu hodinu.

6. hhdb5 d6

7. bbg5 a6 

8. hha3 b5 

9. bbxf6  

Druhé hlavní rozvětvení varianty se ob−

jevuje po 9. hd5.

9. … gxf6 

10. hhd5 f5 

11. c3 bbg7

12. exf5 bbxf5 

13. hhc2 0–0 

14. hhce3 bbe6 

15. bbd3 f5 

16. 0–0 rra7 

1. kolo
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Černý odbočuje od partie Jansa–Babula

Extraliga 2001. V ní Babula pokračoval

16. … e4 a odešel poražen.

17. a4 hhe7

18. hhxe7+ rrxe7

19. axb5 axb5

20. bbc2! 

Stále hráno v rychlém tempu. 20. bc2

je rozhodně lepší než 20. bxb5, kde po

20. … d5 bílý nic nezíská. 

20. … kkh8!

Také černý reaguje správně. Zajímavý je

tah 20. … d5, který se jednu dobu vý−

hradně používal. Později se zjistilo, že

ale slibuje černému trochu horší pozici.

20. … d5, 21. bb3! (po 21. qh5? qe8!

stojí lépe černý) 21. … f4, 22. hxd5

rd7, 23. hb4 rxd1, 24. bxe6+ kh8,

25. raxd1 s trochu lepší pozicí pro

bílého. Tento postup měl premiéru

v partii Topalov – Leko (2000). Je zají−

mavé, že v této pozici skončila partie

Anand – Kramnik remízou. (Dortmund

2003)

21. hhd5

Po 21. bb3?! f4! má problémy pouze

bílý. 

21. … rref7

22. rre1 

Někde zde ustala rychlá hra obou sou−

peřů. 

22. … qqg5!

Téměř po hodinovém přemýšlení našel

černý tento výborný tah, který oba sou−

peři po partii chválili. Na první pohled se

zdá, že černý vzdaluje dámu od slabých

pěšců b5 a d6, ale právě pasivní krytí

těchto pěšců by vedlo k záhubě. Černý

správně hledá dynamickou protihru a

nemíní se pouze bránit. 

23. rra6!

Bílý přijímá výzvu a pozice dostává vel−

mi ostrý charakter. Čím dál častěji jsem

od vedlejšího stolu pokukoval a sledo−

val, co že se to děje. Cítil jsem ve vzdu−

chu blížící se střet.  

23. … f4

Smysl tahu qg5. Černý musí jít vpřed,

jinak by byl zahuben. 

24. rrxd6 bbh3

25. qqf3!

První past zaklapla naprázdno. 25.

be4? bxg2! 26. bxg2 f3, 27. he3

rf4! a bílý by měl velké problémy. 

25. … bbg4

26. qqd3 bbf5

Když jsem se díval na tuto pozici, na−

padlo mě tahem 27. re4 obětovat kva−

litu. Na první pohled oběť vypadá zají−

mavě, ale po 27. … ra7! touha ji obha−

jovat poněkud vyprchává.  

27. qqd2 rrg8!

Hrát takové pozice je vždy velmi ob−

tížné. Nad černým visí neustálá hrozba,

že jeho útok nevyjde, a bude stát bez

pěšce na prohru. Nyní černý hrozí tahem

28. … bf8 získat materiál. Bílý se musí

mít na pozoru.

28. bbxf5

Bílý opět prohlédl jednu z pastí v pozici.

Po 28. g3? přijde 28. … bf8 a bílý má

náhle problémy. 29. ra6 (29. bxf5

bxd6 je úplně špatné) 29. … bc8! A je

náhle zle. Černí střelci ústupem vybojo−

vali vítězství. Nebývalá podívaná! 30.

raa1 fxg3! 31. qxg5 gxf2+ a černý vy−

hraje. 

28. … qqxf5!
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