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NAVARA NASLEPO 
PROTI POLGÁROVÉ
Nejlepší český šachista David 

Navara se utká v exhibiční partii 

naslepo s nejlepší šachistkou na 

světě Juditou Polgárovou. Maďar-

ka je jedinou ženou, která se může 

měřit s nejlepšími světovými 

šachisty. V partiích naslepo nedáv-

no jen těsně prohrála zápas s nej-

lepším hráčem světového žebříčku 

Veselinem Topalovem 2,5:3,5 ve 

španělském Bilbau. 

Zápas mezi velmistry Navarou 

a Polgárovou proběhne 9. břez-

na v Praze v rámci oslavy svatby 

Bessla a Martiny Kokových. Na 

svatební večírek přijedou i dal-

ší legendární velmistři jako Jan 

Timman, Yasser Seirawan či Genna 

Sosonko.

ZANIKOV VYHRÁL RAPID
Šestnáctiletý arménský junior 

Konstantin Zanikov, žijící již něko-

lik let v České republice, vyhrál 

115. turnaje Velké ceny akademie 

Canon Cup 2006/2007 v rapid 

šachu. Druhý skončil Oldřich 

Vedral z Oázy Praha a třetí byl 

organizátor turnaje IM Josef Přibyl 

z Holdie DP Praha. Hrálo se v kar-

línském DDM v sobotu 17.2. 2007. 

Po odehraných šesti  turnajích (z  

celkového počtu deseti) vede letoš-

ní Velkou cenu akademie IM Josef 

Přibyl před Jindřichem Melichem, 

Vojtěchem Drábkem a Zdeňkem 

Pláškem. Příští 116. turnaj se bude 

konat 3.3. 2007, bude se hrát bles-

kový turnaj na 15 kol. 

21. ÚNORA 2007 ČÍSLO 8

ROZHOVOR S PETREM HEREJKEM

ZKLAMALA MĚ MALÁ BOJOVNOST

MISTROVSTVÍ ČR 
POLÁK ŠAMPIÓNEM

GM Tomáš Polák

Velmistr Tomáš 

Polák se stal 

mistrem Čes-

ké republiky 

pro rok 2007. 

O svém trium-

fu rozhodl až 

vítězstvím v po-

sledním kole, kde černými 

v divoké partii porazil velmist-

ra Tomáše Orala. Se stejným 

počtem bodů, ale s horším 

pomocným hodnocením skon-

čil nejvýše nasazený účastník 

velmistr Vlastimil Babula.

Tomáš Polák vyhrál naprosto 

zaslouženě. Podle IM Michala 

Konopky, který partie mistrovství 

živě komentoval, hrál brněnský 

velmistr v Praze ve velké formě. 

Sympatické také je, že patřil na 

mistrovství k největším bojovní-

kům a nepřipojoval se do klubu 

unavených velmistrů, kteří byli 

ochotní uzavírat remíze po deseti 

či patnácti tazích, prakticky oka-

mžitě po odtahání teorie zaháje-

ní. Statistiku počtu provedených 

tahů a pro srovnání stejnou sta-

tistiku z turnaje ve Wijk aan Zee 

najdete na straně 7.

Po prosincovém vítězství v mis-

trovství České republiky v bles-

kovém šachu (viz. Šachový 

týdeník 0) je velmistr Polák 

pro letošní rok dvojnásobným 

českým a moravským šampió-

nem.

Pokračování na straně 7

Předseda Šachového svazu ČR Petr 

Herejk byl nejen hlavním organizáto-

rem celého Mistrovství České repub-

liky mužů 2007, ale zároveň zaskako-

val i na pozici rozhodčího. To když 

hlavní arbitr Břetislav Modr odjel do 

Mexika, kde se nyní hraje supertur-

naj Morelia / Linares (o tomto podni-

ku více na straně 6).

V rozhovoru pro Šachový týdeník 

Petr Herejk řekl, že je zklamán slabou 

bojovností vět-

šíny velmistrů 

a  c e l kov ý m 

p ř í s t u p e m 

řady hráčů 

a že pro příští 

ročníky počí-

tá s výraznou 

redukcí ceno-

vého fondu.

GM Judita PolgárováGM David Navara

Petr Herejk

Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1

ŠT: Před třemi dny skončilo letoš-

ní mistrovství. Jak je hodnotíte?

HEREJK: Celkově musím přiznat 

velkou míru zklamání z přístu-

pu mnoha hráčů. Hlavně mi vadil 

nedostatek bojovnosti, jejich čas-

té krátké remízy. Pověstný je jimi 

Leon Vološin, ale nakonec se uká-

zalo, že ještě horší byli Vlasta Babu-

la a Jan Votava. V tomto ohledu je 

tedy třeba zdůraznit, že Tomáš Po-

lák si vítězství opravdu zasloužil, 

neboť patřil v Praze k těm nejbo-

jovnějším. Oživením turnaje byl 

Jiří Jirka, který se nebál a hrál, na 

něj chodili diváci!

ŠT: Co s tím hod-

láte dělat?

HEREJK: Zřejmě 

bude třeba pode-

psat s hráči smlou-

vu, kde budou mít 

zakotveno, jak 

mají reprezento-

vat. A pokud nebu-

dou s podmínkami 

souhlasit, budou 

hrát hráči, kteří si 

účasti budou vážit 

a budou ochotní 

hrát také v uvo-

zovkách pro divá-

ky, byť to budou 

hráči z třetí desít-

ky žebříčku. Když se podívám na 

jiné světové turnaje, třeba na Wijk 

aan Zee, tak tam je samozřejmostí, 

že hráči chodí slušně oblečení. Za 

neprofesionální považuji rovněž 

to, že Jiří Štoček nepřijde na slav-

nostní zahájení, ani na tiskovou 

konferenci, nebo že Pavel Blatný 

chodí ke každému kolu pozdě. 

Také jsem došel k závěru, že asi 

bude nutné reorganizovat rozpo-

čet mistrovství.

ŠT: Co myslíte slovem reorgani-

zovat?

HEREJK: Řeknu to tedy otevřeně. 

Budeme muset snížit celkovou výši 

rozpočtu a to cestou snížení ceno-

vého fondu, jinde škrtat nelze.

ŠT: Proč?

HEREJK: Letos jsme oproti minu-

lým rokům navýšili cenový fond, 

od čehož jsme si slibovali, že na 

mistrovství bude hrát česká špič-

ka a že mistrovství tak přitáhne 

pozornost médií. Jenže nakonec 

první tři hráči – David Navara, 

Zbyněk Hráček a Viktor Láznička 

– chyběli, většina dalších velmist-

rů příliš často podepisovala krátké 

remízy a novináři neměli o akci 

zájem. Je zřejmé, že novináře při-

táhne pouze David Navara. A když 

k tomu připočtete fakt, že příjmo-

vá složka rozpočtu Šachového sva-

zu bude letos kvůli propadu peněz 

ze Sazky o milion 

korun nižší, tak 

je evidentní, že je 

třeba začít šetřit.

ŠT: Jaká je výše 

rozpočtu na mis-

trovství?

HEREJK: Nor-

málně to bývá 

700 až 800 tisíc 

korun. Letos se 

nám podařilo ho 

zapojit do oslav 

300 let ČVUT, což 

znamenalo výraz-

né ušetření zejmé-

na na ubytovacích 

nákladech. Vyúčtování ještě samo-

zřejmě není hotové, ale letošní 

náklady na mistrovství odhaduji 

na 400 tisíc korun.

ŠT: Nebylo by lepší snížit počet 

účastníků mistrovství, ceno-

vý fond naopak zvýšit a hráče 

zavázat, že musí bojovat? Napří-

klad zakázat nabídky remízy do 

45. tahu, respektive vázat na to 

vyplacení peněz?

HEREJK: Nevím, je to věc k dis-

kuzi. Každopádně je třeba celý 

systém změnit, takhle to již dál 

nejde.

Pavel Matocha  

MISTROVSTVÍ ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH
Mistrovství ČR zrakově postižených 

šachistů vyhrál suverénním výko-

nem Jan Kalík (6,5 bodu ze 7 partií), 

čímž o 1,5 bodu předstihl druhého 

Josefa Šeredu. Šampionát probíhal 

v Brně od 9. do 15. února. Na dal-

ších místech skončili Radek Šulc, 

Miloš Černý, Rudolf Birtus a dále 

s velkým odstupem Irena Šourková, 

Květoslav Lahola a Ludvík Baňas.

ŠULC—KALÍK
XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-+-snpzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPLsN-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
16...Se6 Novinka. Zkoušelo se 16...

g6 17.h4 Se6 18.h5 b4 19.c4 (Ayza 

Leon – Oms Fuentes), nebo  16...

Kh8 17.0–0 Se6 18.Vfd1 Dc7 19.Vd2 

g6 20.Vad1 (Sandalakis – Papa-

dopoulos). 

17.b3?! Db6 18.0–0 Kh8 19.Vab1 

Vfc8 20.Kh1 Dc6 Napadá pěšce 

c3, který byl oslaben v 17. tahu. 

21.Vbc1 Db6 [21...d5!?] 22.De2 

Jg6 23.c4? Bylo nutné hrát 23.g3, 

na f4 jezdec nesmí. 

23...Jf4 24.Dd2 Dd4 25.Vfd1 Jxd3 

26.Dxd3 Dxd3 27.Vxd3 bxc4 

28.Vdc3 Nutné, brát nelze pro 

slabost první řady 28.bxc4 Sxc4 

29.Jxc4 Vxc4 30.Vxc4?? Vb1+. 

28...cxb3 29.Vxc8+ Vxc8 

30.Vxc8+ Sxc8 31.axb3 Se6 32.b4 

Po vynucených tazích přešla hra 

do koncovky, kde černý uplatnil 

pěšce navíc.

Kg8 33.Kg1 Kf8 34.Kf1 Ke7 35.Ke2 

Kd7 36.Kd3 Kc6 37.h4 h5 38.g3 g6 

39.Kc3 d5 40.exd5+ Sxd5 41.Kd3 

f6 42.Kc3 Kd6 43.g4 hxg4 44.Jxg4 

Ke6 45.Je3 f5 46.Kd3 Kd6 47.h5 

a zde ihned vyhrávalo 47…Se4+  

0-1

Zdeněk Závodný

Předseda Šachového svazu ČR P. Herejk
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Suverénně vedoucím hráčem nej-

silnějšího otevřeného turnaje na 

světě je po čtyřech kolech domácí 

velmistr Jevgenij Tomaševkij, který 

dosud svým soupeřům nepovolil 

ani jedinou remízu. V turnaji mají 

zastoupení i šachisté z bývalého 

Československa - Slovensko repre-

zentuje velmistr Sergej Movsesjan 

a velvyslancem České republiky je 

v těchto dnech v Moskvě další par-

dubický velmistr Viktor Láznička. 

Oba dva mají zatím se dvěma a půl 

body ze čtyřech partií jen minimál-

ní ztrátu na vedoucí hráče turnaje.

Viktor Láznička si v prvním kole 

poradil s Číňankou Šen Jang (2446) 

a v dalších kolech remizoval s Gaši-

movem (2648), Movsejanem (2637) 

a Sargisjanem (2658). 

Sergej Movsejsan porazil ve druhém 

kole Řeka Kotroniase (2572) a remi-

zoval s Lázničkou (2593), Lysijem 

(2576) a Vorobjovem (2563). 

V turnaji, který se koná od 14. do 

22. února v moskevském hotelu 

Izmajlovo, jsou účastníci  rozdě-

leni podle svého ratingu do čty-

řech skupin. Neprestižnější turnaj 

je určen pro šachisty s minimál-

ním ratingem 2549. Tak, jak je již 

zvykem, udělali i v Moskvě pořa-

datelé několik výjimek, zejména 

kvůli ženám. Cenový fond turnaje 

je 100.000 USD. Ve druhé skupi-

ně hrají šachisté, jejichž rating se 

nachází v rozmezí 2400 – 2549 

a jeho cenový fond je poloviční, 

tedy 50.000 USD. Obyčejní šachoví 

smrtelníci si na letošním Aerofl otu 

zahrají ve zbylých dvou turnajích, 

které dělí ELO hranice 2200 bodů. 

Na internetových stránkách http://

www.aeroflotchess.com/ je možné 

sledovat on-line přenos partií. 

Aerofl ot open pokračuje až do 

čtvrtka, kdy bude znám jeho vítěz 

a zároveň také účastník letního 

superturnaje v Dortmundu, kam 

má moskevský šampión již tradič-

ně zajištěnou vstupenku.

Na startu turnaje všechny pře-

kvapila mladá Číňanka Hou Jifan. 

Nasadila raketové tempo a v prv-

ních dvou kolech si bílými pora-

dila se dvěma velmistry zvučných 

jmen, Vitjugovem a Sutovským.

JIFAN (2509)—VITJUGOV (2604)
Aerofl ot Open 2007 

XABCDEFGHY
8-+-vl-+k+(
7+-trN+p+-'
6pwQP+p+p+&
5+q+-+-+r%
4-zP-zp-zP-+$
3zP-+-+R+P#
2-+-+-+P+"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy
Bílá pozice je na první pohled vyhra-

ná. Číňanka našla elegantní způsob 

zakončení. Manévr bílého jezdce 

vyčistí pěšci c6 zatím zatarasenou 

cestu k maršálské  holi: 51.Jf6+ 

a černý se vzdal. Zkoušet 51…Kh8 je  

naprosto beznadějné pro 52.Dxb5 

Vxb5 53.Je8! Vc8 (53...Ve7 54.c7+-; 

53...Va7 54.c7+) 54.Jd6 1–0

Popularita šachu v Číně je posled-

ní dobou obrovská a tak není divu, 

že silných Číňanů je i na Aerofl otu 

„jako Japonců v tokijském metru“, 

jak  se vyjádřil jeden z ruských 

žurnalistů. Nápaditý útok předve-

dl ve 3.kole další z nich, velmistr 

Li Šilong: 

AEROFLOT OPEN 2007

RUSKO-ČÍNSKÉ LETADLO

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDOU STŘEDU 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

GM Hou Jifan



21. ÚNORA 2007 ČÍSLO 84

LI ŠILONG (2531)—
—MOJSEJENKO (2627)
Aerofl ot Open 2007 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+-+pzp-'
6p+-zp-sn-+&
5wq-zpPsn-sN-%
4-+-+-+-vL$
3+-zP-+-+-#
2P+Q+PzP-zP"
1+-mKR+LtR-!
xabcdefghy
Pozice na diagramu vznikla po 

15. tahu černého. Opačné rochády 

dávají tušit, že budeme svědky ost-

rého, kombinačního boje. Čínský 

šachista zde našel zajímavé a nepří-

liš viditelné pokračování 16.Je6!? 

Jh5? a jeho soupeř odpovídá na 

překvapení hned chybně. K udržení 

rovnováhy pravděpodobně vedlo 

16...Jfg4! a není vidět, kde by mohl 

bílý prorazit. Úkryt bílého krále 

rozhodně není bez trhlin a to ome-

zuje možnosti bílých fi gur. Napří-

klad po 17.Sh3 fxe6 18.Sxg4 Jxg4 

19.Vxg4 exd5 20.Vg5 (k jasné remí-

ze vede 20.Vxg7+ Kxg7 21.Vg1+ Kf8 

22.Vg8+ Kxg8 23.Dg6+= s věčným 

šachem) 20...Ve5! 21.Vdg1 (výho-

da není k nalezení ani po 21.Vxe5 

dxe5 22.Vxd5 Se6 23.Vxe5 Sxa2, ani 

21.Vxd5 Vxd5 22.Vxd5 Se6 23.Vxd6 

Sxa2 24.Vh6=) 21...Vxg5 22.Sxg5 

b5! 23.Sf6 Va7 24.Dg6 Dxa2 25.De8+ 

Kh7 26.Dg6+= s věčným šachem. 

17.Vg5!+- Sxe6 Nepomáhá 17...

fxe6 pro 18.Vxh5 exd5 19.Sg2 

Se6 20.Sxd5 (20.Vxd5 Sg4) 20...

Da3+ 21.Kb1+-. A 17...Da3+ je již 

jen šachem ze vzteku, protože po 

18.Kb1 fxe6 19.Vxh5 Kf7 20.Sh3+- 

je černému v partii odzvoněno. 

18.Vxh5 Je hezké sledovat, jak 

pohyblivé a nebezpečné jsou bílé 

fi gury. Pochopitelně, pokud nejste 

v podobné pozici zrovna vůdcem 

těch černých... 

18...g6 19.dxe6 Vxe6 Prohrává 

19...gxh5 20.exf7+ Kxf7 21.f4 Da3+ 

(21...Jc6 22.Df5+ Kg8 23.Vd3+-) 

22.Kb1 Jc4 23.Df5+ 

20.Sh3 gxh5 21.Sxe6 fxe6 22.f4 

Jf7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+n+-'
6p+-zpp+-+&
5wq-zp-+-+p%
4-+-+-zP-vL$
3+-zP-+-+-#
2P+Q+P+-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
23.Se7! Ne, ne. Žádný útěk! Závě-

rečný krvavý masakr je snad vhod-

ný jen pro plnoleté diváky. 

23...Jh8 24.Vg1+ Kf7 25.Dh7+ 

Ke8 26.Vg8+ Kd7 27.Sd8+ 1–0

I v závěrečné ukázce z mos-

kevských bojů se na šachovnici 

vyskytly opačné rochády a útok 

proti královské pevnosti: 

SOFORLI (2445)—
—KOROTYLEV (2615)
Aerofl ot Open 2007 

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+-wqlvlp+p'
6-+-zpp+pzP&
5zpp+-+-zPn%
4-+n+PzP-+$
3zPNsN-+-+-#
2-zPP+L+-vL"
1+-mKRwQ-tR-!
xabcdefghy
Bílý pokračoval samozřejmým 

23.Sxh5, ale čekalo ho nepříjemné 

překvapení v podobě tahu 23...b4! 

a právě tady možná seznal, že jeho 

pozice zdaleka není bez problému. 

24.Se2 Nepomáhá vzetí pěšce 

24.axb4 pro chladnokrevné 24...

axb4! (lepší než okamžité 24...Jxb2 

25.Kxb2 axb4 26.Vg3 gxh5 (26...

bxc3+ 27.Dxc3 Dxc3+ 28.Vxc3 gxh5 

29.Vxc8+ Vxc8 jen s malou výhodou 

v koncovce) 27.Vdd3 Sb5 28.Vde3 

bxc3+ 29.Vxc3 Sc4 byť i zde s výho-

dou černého) 25.Se2 Jxb2 26.Kxb2 

bxc3+ 27.Kb1 Vxb3+ –+. 

24...Jxb2! Černý nejen že nedobírá 

bílé fi gury, ale zároveň obětovává 

další. To vše v zájmu otevření linií, 

po kterých se chystá vyrazit k tri-

umfálnímu pochodu proti bílému 

panovníkovi.

25.Kxb2 bxc3+ 26.Ka2 a4–+ 

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+-wqlvlp+p'
6-+-zpp+pzP&
5+-+-+-zP-%
4p+-+PzP-+$
3zPNzp-+-+-#
2K+P+L+-vL"
1+-+RwQ-tR-!
xabcdefghy
Černá pozice je vyhraná, zbytek 

je již pouhou ruční prací. 27.Vd4 

axb3+ 28.cxb3 d5 29.exd5 Da7 

30.d6 Dxd4 31.dxe7 Vxb3 0–1

Václav Pech

Pardubičtí velmistři Sergej Movsesjan (vlevo) a Viktor Láznička reprezentují Slovensko a Čes-
kou republiku v Moskvě na nejsilněji obsazeném otevřeném turnaji světa Aerofl ot open.
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místo, kde se nápady mohou rozvíjet
V České republice vzniklo Centrum moderních technologií v jediné škole svého druhu 

ve střední a východní Evropě. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí na vlastní oči 

přesvědčit o tom, jak moderní technologie prakticky pomáhají při výuce dětí a učitelů. 

Microsoft umožňuje lidem využít svůj potenciál a realizovat sny. 

Více informací najdete na www.microsoft.com/cze/inspirace
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Tejmur Radžabov odřekl účast na 

druhém z letošních hlavních tur-

najů roku Morelia-Linares 2007, 

který byl zahájen v sobotu v Mexi-

ku. Důvodem byla lhostejnost 

mexických úřadů a pořadatelů 

turnaje k vykradení jeho reziden-

ce, kde se připravoval na partie 

s nejlepšími světovými šachis-

ty. „Mexický organizátor turnaje 

Morelia/Linares 2007 instruoval 

účastníky k tomu, aby se z dlou-

hé cesty aklimatizovali v malém 

městě Patzcuaro v Mexiku. Přijel 

jsem velmi dobře připraven na to, 

abych v tomto turnaji mohl bojo-

vat o první místo. Večer 10. úno-

ra jsme s otcem odešli na rychlou 

večeři. Vrátili jsme se za půl hodi-

ny a našli jsme rozbitý zámek, 

otevřené dveře a vykradený pokoj. 

Poté jsem nebyl schopen několik 

dnů spát a celkově nejsem ve sta-

vu, ve kterém bych mohl pokračo-

vat v přípravě na turnaj tak vysoké 

úrovně.  Nedostalo se mi  žádné 

podpory ze strany mexických úřa-

dů či organizátorů, přestože jsem 

několikrát požádal pořadatele 

o odškodnění,“ vysvětlil v tisko-

vém prohlášení velmistr Radžabov, 

proč z turnaje odstoupil. 

Ázerbájdžánský šachista, který 

před necelým měsícem dělil prv-

ní místo na superturnaji ve Wijk 

aan Zee, byl okamžitě nahrazen 

Ukrajincem Vasilijem Ivančukem. 

Ten musel bez jakékoli přípravy 

a adaptace na vysokohorské pro-

středí, jejíž nutnou délku uvádějí 

sportovní lékaři minimálně na dva 

týdny, nastoupit k partii prvního 

kola téměř rovnou z letadla. A to 

ho čekal jeho přemožitel z nedáv-

ného fi nále World Cupu v rapid 

šachu Maďar Péter Lékó. Ve skot-

ské hře obětoval bílými hrající 

Ivančuk nejprve pěšce a následně 

i jezdce, ale ani citelně poškozený 

kryt černého krále mu nedal více, 

než remízu věčným šachem.

IVANČUK (2750)—LÉKÓ (2749) 
Morelia / Linares 2007

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzp-+pzp-'
6-zpn+-+-zp&
5+q+-+-+-%
4-+-+N+P+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-wQ-zPL+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
18.a4!? 18...Vxa4 19.Jf6+ gxf6 

20.Vxa4 Dxa4 21.Dxh6 Da5 

22.Dxf6 Dc5?! Černý musí být 

přece jenom opatrný. Po lepším 

22...Sd7 23.Se4 (dobré je i 23.b4!? 

Db5 24.Sf1 Dd5 25.b5 s malou 

výhodou bílého) vede k remíze 

pouze 23...Ve8 24.b4 Db5 25.Sh7+ 

Kxh7 26.Dxf7+ Kh6 27.Df6+ Kh7 

28.Df7+ = 

23.Se4 Je7 24.Vd1 V jiné situaci by 

Ukrajinec možná zvolil 24.Sh7+!? 

a po 24...Kxh7 třeba 25.Vxe7 (dob-

ré je i 25.Ve5 Jg6 26.Vxc5 bxc5 

27.f4) a po víceméně vynuceném 

25...Dd6 26.Vxf7+ Vxf7 27.Dxf7+ 

Kh6 28.g5+ Kxg5 29.Dg8+ Dg6 

30.Dxc8 Db1+ 31.Kh2 Dxb2 by 

mohl hledat štěstí v mírně lepší 

dámské koncovce. 

24...Jg6 25.Sxg6 Forsíruje chod 

věcí příštích do klidného remízo-

vého přístavu. Zajímavé mohlo být 

25.Sd5!? Kh7 26.Sxf7 Jf4! 27.Dxf4 

De7 28.Vd5.  

25...fxg6 26.Dxg6+ Kh8 27.Dh6+ 

Kg8  remíza.

1. KOLO
 Svidler—Aronjan  ½:½ 

 Topalov—Anand  ½:½

 Ivančuk—Lékó  ½:½  

 Carlsen—Morozevič  1:0

Los určil pro úvodní kolo turnaje veli-

ce atraktivní duel mezi světovou jed-

ničkou Veselinem Topalovem a jed-

ním z jeho největších konkurentů, 

světovou dvojkou Višim Anandem. 

Indický velmistr se pokusil o odve-

tu za prohraný souboj z Wijk aan 

Zee a cíleně šel černými opět do 

stejné varianty, jako před několika 

málo týdny. Prvním, kdo ustoupil, 

byl Topalov. Zjevně nebyl zvědav na 

v klidu domácí pracovny nalezené 

překvapení, a tak místo tahu 14.a4, 

který v lednu sám doporučoval  zvo-

lil 14.Jxe4 a pozice na šachovnici se 

rychle vyrovnala a brzy byla pode-

psána remíza

Marshallův útok patří mezi stan-

dardní a spolehlivé zbraně Levona 

Aronjana a v prvním kole se o tom 

měl možnost přesvědčit Peter 

Svidler. Na šachovnici se objevi-

la daleko prozkoumaná varianta, 

a i když se Svidler napoprvé vyhnul 

opakování tahů, následný průběh 

partie mu pranic nepřinesl a soupe-

ři se shodli ve 38. tahu na remíze.

Jedinou rezultativní partií prvního 

kola tak byl souboj Magnuse Carlse-

na s Alexandrem Morozevičem. Mla-

dý Nor obětoval v královské indické 

bílými fi guru za dva pěšce a zjevnou 

poziční kompenzaci. Morozevič ten-

to dar následně vrátil a dostal se do 

pozice, kde měl sice o pěšce méně 

avšak s dostatečnou kompenzací. 

Nepokračoval ale nejpřesněji a partie 

následně přešla do pozice s různo-

barevnými střelci, kde měl přece jen 

výhodu norský velmistr. Morozevič 

asi mohl pozici ustát, ale u šachovni-

ce se mu to nepodařilo, a tak se stal 

Carlsen samostatným vedoucím hrá-

čem turnaje.

Václav Pech

MORELIA / LINARES 2007

OKRADENÝ RADŽABOV

GM Tejmur Radžabov



21. ÚNORA 2007 ČÍSLO 8 7

Mistrovství České republiky mužů 

2007 skončilo vítězstvím bojovné-

ho brněnského velmistra Tomáše 

Poláka. Hrálo se v Praze v Dejvi-

cích v Kongresovém centru ČVUT, 

neboť bylo součástí oslav 300 let 

této vysoké školy.

Kromě vítěze mohou být se svým 

výkonem spokojeni nejen další 

medailisté velmistři Vlastimil Babu-

la a Jan Votava, ale také nejstarší 

hráč ze startovního pole velmistr 

Marek Vokáč a mezinárodní mistr 

Jiří Jirka, který předváděl atrak-

tivní šachy a vyhrál čtyři partie. 

Zklamáním byl republikový přebor 

pro mezinárodní mistra (ovšem již 

s velmistrovským ratingem) Pavla 

Šimáčka a také po studiích se vra-

cejícího velmistra Tomáše Orala. 

Z hlediska diváků byly zklamáním 

„výkony“ velmistrů krátkých remíz 

Jana Votavy a Vlastimila Babuly, 

jimž v tomto smutném představe-

ní sekundovali velmistři Leonid 

Vološin, Marek Vokáč a Pavel Blat-

ný. Každý z této pětice odehrál 

průměrně méně než třicet tahů na 
partii! Pro srovnání - na turnaji ve 

Wijk aan Zee neměl žádný ze čtr-

nácti účastníků odehráno méně 

než třicet tahů na partii. 

Porovnání bojů na mistrovství Čes-

ké republiky s tímto holandským 

superturnajem je velmi zajímavé 

i právě z hlediska bojovnosti vel-

mistrů a divácké atraktivity partií. 

Zatímco ve Wijku skončilo jen 7 

procent partií remízou do dvacáté-

ho tahu, v Praze to bylo 27 procent! 

Podmínky pro hráče jsou ve Wijku 

samozřejmě diametrálně odlišné, 

ale těžko očekávat, že by tam „pro-

fesionály“, kteří dají bez hry za 

remis každou třetí partii zvali více 

než jednou.

Šachoví velmistři sice asi nikdy 

nebudou dostávat honoráře srov-

natelné s nejlepšími tenisty či fot-

balisty, ale měli by být samozřej-

mě slušně zaplaceni. Cenový fond 

200.000 Kč pro tucet hráčů mis-

trovství, které trvá dva týdny, je 

dost malá částka. Jenže na druhou 

stranu - profesionální šachy se hra-

jí pro diváky, jinak smysl nemají. 

A desetitahové remízy, domluve-

né předchozí den u večeře, diváky 

opravdu nezajímají.

Pavel Matocha

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ 2007 - 6. AŽ 11. KOLO

POLÁK ŠAMPIÓNEM

GM Tomáš Polák s pohárem pro republikového přeborníka

Průměrný počet tahů na 1 partii 

na turnaji ve Wijk aan Zee
 1 van Wely 46,2
 2 Karjakin 41,9
 3 Navara 41,1
 4 Radžabov 40,8
 5 Topalov 40,5
 6 Širov 40,5
 7 Carlsen 39,2
 8 Aronjan 36,2
 9 Tivjakov 36,0
 10 Ponomarjov 35,8
 11 Motylev 34,5
 12 Anand 33,8
 13 Kramnik 33,5
 14 Svidler 31,9

Průměrný počet tahů na 1 partii

na Mistrovství ČR mužů
 1 Kočiščák 47,9
 2 Jirka 44,5
 3 Polák 42,4
 4 Šimáček 41,4
 5 Cvek 37,5
 6 Štoček 36,1
 7 Oral 35,0
 8 Blatný 29,6
 9 Vokáč 29,5
 10 Vološin 29,0
 11 Votava 23,4
 12 Babula 23,2

             Konečné pořadí:               

 1. Polák Tomáš 2500 7,5

 2. Babula Vlastimil 2584 7,5

 3. Votava Jan 2529 7

 4. Štoček Jiří 2566 7

 5. Vokáč Marek 2506 7

 6. Cvek Robert 2530 6

 7. Blatný Pavel 2437 5,5

 8. Oral Tomáš 2521 5,5

 9. Vološin Leonid 2446 5

 10. Jirka Jiří 2360 4,5

 11. Šimáček Pavel 2501 3,5

 12. Kočiščák Jiří 2200 0
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6. KOLO
 Polák—Jirka 1:0

 Vokáč—Cvek ½:½

 Votava—Šimáček ½:½

 Vološin—Oral ½:½

 Blatný—Kočiščák 1:0

 Štoček—Babula ½:½

Šestým kolem se Mistrovství Čes-

ké republiky dostalo do  své dru-

hé poloviny a bylo to přehoupnutí 

velice vlažné. Po bojovném pátém 

kole si většina účastníků vybrala 

nedělní oddechový čas.

Již v  prvních deseti minutách se 

spokojili s remízami Vološin s Ora-

lem a Cvek s Vokáčem. Ještě méně 

tahů, i když při větším množství 

spotřebovaného času, udělali Vota-

va se Šimáčkem a sérii rychlých 

remíz doplnila po dvou a půl hodi-

nách a čtrnácti tazích partie mezi 

Štočkem a Babulou. 

S Jiřím Kočiščákem však progra-

mově hraje na výhru i ten nejmír-

nější z mírných. Vidina „hezké-

ho“ +1 na konci turnaje je lákavá. 

Je otázka jaké morální poučení 

a jakou zkušenost třináctiletému 

Jirkovi toto setkání s republikovou 

špičkou do budoucna dá… I pro-

ti Pavlu Blatnému prokázal, že je 

dobrý šachista. Ze zahájení zís-

kal nadějnou pozici, ale posléze 

chyboval a již to vypadalo, že bílý 

získá jasnou výhodu. Kočiščák ale 

přišel s nápaditou obětí kvality, 

za kterou si uchoval svého silné-

ho pěšce na d2, a jedinou cestou 

k výhře bílého bylo vrácení mate-

riálu a přechod do věžové koncov-

ky. V té se Kočiščák mohl určitě 

bránit houževnatěji a zřejmě partii 

prohrát nemusel.  

Druhou skutečnou partií kola 

byla hra velmistra Tomáše Poláka 

s mezinárodním mistrem Jiřím 

Jirkou. Polák si bílými fi gurami 

odnesl ze zahájení výhodu, kterou 

mohl ve střední hře i před houžev-

natou obranu černého pravděpo-

dobně vystupňovat. Černý se ale 

po drobné nepřesnosti soupeře 

z nejhoršího vykroutil, a tak napí-

navou partii rozhodla až časová 

tíseň, kde byl velmistr přesnější.

POLÁK (2500)—JIRKA (2360)
MČR 2007 

XABCDEFGHY
8-+nwq-trk+(
7+-+-vlpzp-'
6-+-+p+p+&
5zpL+-+-zP-%
4Pzp-zP-zP-zP$
3+-+Q+-+-#
2-zP-vL-+-+"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy
Bílý získal v předešlém průběhu 

partie výhodu spočívající v pro-

storové převaze, dvojici střelců 

a možnostech aktivní hry na krá-

lovském křídle a v centru. V partii 

však pokračoval nepřesně tahem  

27.Sc6?!

Více možností mu dávalo přímoča-

ré 27.h5!, po čemž by měl černý na 

výběr ze dvou cest. Zdá se ale, že 

na konci ani jedné z nich by černé-

ho happy end nečekal. První ces-

tou je vzetí na h5: 

A) 27...gxh5, což bílému otevírá 

doplňkové možnosti spojené s ote-

vřením sloupce „h“. Po sérii vynu-

cených tahů 28.Vxh5 g6 29.Vh1 

Kg7 vypadá slibně agresivní 30.d5, 

nebezpečně otevírající diagonálu 

d4-h8 a černého by asi nezachrá-

nilo žádné ze tří pokračování: 

A1) 30...Jd6 pro 31.dxe6 Jxb5 

32.Dh3, když  jediné 32...Vh8 vede 

k prohrané koncovce po 33.Dxh8+ 

Dxh8 34.Vxh8 Kxh8 35.axb5 fxe6 

36.b6+-; 

A2) 30...Jb6 bílý odpoví 31.d6! (ne 

31.dxe6 pro 31...Dxd3 32.Sxd3 Jxa4 

33.Sb5 Jc5 34.exf7 Vxf7 a černý by 

měl pozici ustát) 31...Sxd6 32.Se3! 

střelec opět míří do centra dění 

a hrozí dát „nerozchoditelný“ šach 

z d4. 32...Jd5 33.Sd4++-; 

A3) 30...exd5 31.Se3! Jd6 32.Sd4+ f6 

33.Dh3 se silným útokem bílého; 

B) Druhá a pravděpodobně lepší 

cesta je založena na aktivizaci černé 

dámy, která zabrání přímému ataku 

černého krále 27...Dd5 28.Dh3. Čer-

ného by teď nezachránilo ani: 

B1) 28...Jd6 29.Sd3! Je4 30.hxg6 

fxg6, po čemž přijde prudce jedo-

vaté 31.Sc2! Dc6 32.Sb3 Kf7 33.d5± 

s osudným otevřením bílých polí. 

Ani: 

B2) 28...De4+ 29.Kd1 Db1+ 30.Sc1 

Df5, kde sice černý ubrání svého 

BORIS GELFAND: 
DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně 

komentovaných partií 

izraelsko-běloruského 

šachisty Borise Gelfanda, 

doplněnou o krásný 

portrét tohoto hráče 

od velmistra Lubomíra 

Kaválka, si můžete 

objednat na dobírku 

na adrese:

prazska.sachova@gmail.com

Cena: 148 Kč 

plus poštovné
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krále před přímým útokem, ale po 

31.hxg6 Dxh3 32.Vxh3 fxg6 33.Sc4 

je výhoda bílého zřetelná. 

Partie pokračovala: 27...Sc5 28.Se3 

Je7 29.Se4 Jf5 30.dxc5 Dxd3 

31.Sxd3 Jxe3 32.Ke2 Jd5 33.Kf3 

Vc8 34.Vc1 Kf8 35.Se4 Jc7 36.Ke3 

Vd8 37.Vc4 Ke7 38.Vd4 Vh8 39.c6 

Vd8 1-0

7. KOLO
 Babula—Polák ½:½

 Kočiščák—Štoček 0:1

 Oral—Blatný 1:0

 Šimáček—Vološin ½:½

 Cvek—Votava ½:½

 Jirka—Vokáč 0:1

Sedmé kolo dalo turnaji samostat-

ného vedoucího hráče turnaje, kte-

rým se stal velmistr Marek Vokáč 

s pěti body ze sedmi partií.

Tomáš Oral přesvědčivě přehrál 

Pavla Blatného. Velmistr Blatný 

již tradičně přišel k partii pozdě, 

rozehrál černými fi gurami zahá-

jení originálně, ale svého soupeře 

tím z míry nevyvedl. Bílé fi gury 

sevřely černou pozici ocelovým 

stiskem, zatímco některým čer-

ným fi gurám nebylo souzeno po 

celých třicet šest tahů udělat ani 

jediný tah. Velmistr Oral partii roz-

hodl výborně provedeným útokem 

na královském křídle.

ORAL (2521)—BLATNÝ (2437)
MČR 2007

XABCDEFGHY
8-snlwq-+ktr(
7+-+-vl-tr-'
6-zpp+-+-zp&
5zp-+pzPp+-%
4P+-+-zP-+$
3+-+-+-+P#
2-zPPwQLvL-mK"
1+-+NtR-tR-!
xabcdefghy
25.e6! připravuje předpolí pro 

bělopolného střelce. 

25…c5 Nejde 25...Sxe6 26.Vxg7+ 

Kxg7 27.Sh5 Sf7 28.Sxb6 Dd6 

29.Dd4+ Sf6 30.Dg1+ Sg5 31.Sd4++- 

26.Sh5 Dd6? Černého by asi drželo 

nad vodou 26...Vxg1, i když po 

27.Sf7+ (slabší je 27.Sxg1 Vh7 

28.Sg6 Vg7 29.Sxf5 Jc6 30.Sf2 Sd6!) 

27...Kf8 28.Vxg1 Sd6 29.Se3± má 

bílý výhodu. 

27.Sf7+ Kf8 28.Vxg7 Kxg7 Bílé 

fi gury se začínají plíživě přibližo-

vat k linii průlomu černé obrany, 

sloupci „g“. 

29.Dc3+ K výhře vedlo i 29.Je3! 

29...d4 30.Dg3+ Kf8 31.Vg1 Sf6 Po 

proniknutí do blízkosti černého krá-

le partie prakticky končí. Před zraky 

vlastních nevyvinutých fi gur dám-

ského křídla bude sťat jejich král. 

32.Dg6 

XABCDEFGHY
8-snl+-mk-tr(
7+-+-+L+-'
6-zp-wqPvlQzp&
5zp-zp-+p+-%
4P+-zp-zP-+$
3+-+-+-+P#
2-zPP+-vL-mK"
1+-+N+-tR-!
xabcdefghy
32...Sg5 33.Sg3 Sd8 34.Dxf5 De7 

35.De5 Vh7 36.Sf2 1–0

Souboj mezi Robertem Cvekem 

a Janem Votavou byl zahájen pro 

oba soupeře nepříliš frekventova-

nou španělskou. Po celou partii se 

ani jednomu z hráčů nepodařilo  

narušit rovnováhu, a tak se hráči 

po dvaceti devíti tazích shodli na 

remíze.

Marek Vokáč byl s královskou indic-

kou obranou na turnaji velice úspěš-

ný, ale v souboji proti jednomu ze 

svých svěřenců se rozhodl zkoušet 

štěstí v katalánské. Jiří Jirka se na 

svého trenéra nadšeně vyřítil a za 

cenu oběti pěšce stísnil černou pozi-

ci na poslední tři řady. Hmatatelné 

výhody však nedosáhl.  Po vrácení 

materiálu černý plně vyrovnal hry 

logickým vyústěním partie by byla 

remíza. Bílý ovšem přehlédl, nebo 

spíše podcenil, parádní marš černé-

ho krále spojený s vytvořením mato-

vých hrozeb bílému králi, kterým již 

nebyl jejich vůdce schopen čelit.

JIRKA (2360)—VOKÁČ (2506) 
MČR 2007

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-+p'
6-+-+pzp-+&
5+-+ksn-zp-%
4P+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2r+-+L+-zP"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
38.h4?! Bílý mohl pozici poho-

dově zremizovat například kon-

zumací pěšce po 38.Vxh7 a na 

pokus černého krále o proniknutí 

do bílé pozice má obranu 38...Ke4 

39.Vb7! spojenou s šachováním po 

„b“ sloupci. 

38...Ke4 39.hxg5? Rozhodující 

hrubka. Partii ještě drželo 39.Vb7 

kdy po 39...Jd3+ 40.Sxd3+ Kxd3 

41.hxg5 fxg5, kdy černá pozice je 

určitě příjemnější, ale do výhry je 

ještě hodně daleko. 

39...Kxe3–+ a je rozhodnuto... 

40.gxf6 Vxe2+ 41.Kd1 Jd3 

0–1

Pavel Šimáček rozhodně není 

z těch, kteří by přijímali remízy bez 

boje. To potvrdil i v souboji s Leo-

nem Vološinem. Mezinárodnímu GM Tomáš Oral
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mistru Šimáčkovi se v turnaji neda-

ří, ale pere se o přízeň paní Štestě-

ny se vší vážností. Bílými fi gurami 

získal prostorovou převahu a dvo-

jici střelců, ale černá pevnost byla, 

jak je u velmistra Vološina pravi-

dlem, neprostupná. V zápletkách 

před čtyřicátým tahem se Pavlovi 

sice podařilo získat pěšce a přejít 

do dámském koncovky, ale zde 

byla hlavním faktorem Vološino-

va aktivní dáma, která materiální 

výhodu bílého nakonec vykom-

penzovala. 

Jirka Kočiščák opět získal, tento-

krát proti Jiřímu Štočkovi, ze zahá-

jení dobrou pozici, avšak po dva-

cátém tahu ztratil pravděpodobně 

příliš času pochodem svého krá-

lem na královské křídlo. Černý tak 

získal prostor k několika silným 

tahům a k následnému získání 

iniciativy, vedoucí k zisku slabého 

pěšce b2. Následoval přechod do 

věžové koncovky,  pro Kočiščáka 

již třetí v turnaji, kde ale měl bílý 

jen minimální šance na záchranu. 

8. KOLO
 Polák—Vokáč  ½:½

 Votava—Jirka  1:0

 Vološin—Cvek  ½:½

 Blatný—Šimáček  1:0

 Štoček—Oral  ½:½

 Babula—Kočiščák  1:0

Osmé kolo znamenalo rozšíření 

skupiny vedoucích hráčů šampio-

nátu. Na vedoucího Marka Vokáče 

se výhrami dotáhli velmistři Babu-

la a Votava.

Nejvíce pozornosti přitahova-

la partie mezi vedoucím hráčem 

Markem Vokáčem a Tomášem 

Polákem, který měl na vedoucí 

skupinku jen minimální ztrátu. 

Originální manévrování bílé věže 

po třetí řadě přineslo brněnskému 

velmistrovi ze zahájení výhodu, 

kterou mohl pravděpodobně dále 

rozvíjet (jako návrh dávám napří-

klad 22.Jxb6 nebo 22.Sa5 místo 

22.Je3). Jenže zaváhal a černým 

fi gurám se podařilo se přece jen 

uvolnit. I koncovka byla pro bílé-

ho mnohem lepší, nicméně čer-

ný nakonec remízu a s ní spojený 

podíl na vedení v turnaji uhájil.

Bojovnost se ale bohužel nevy-

platila Pavlovi Šimáčkovi. Proti 

velmistrem Pavlem Blatným často 

frekventovanému zahájení (1.b3) 

získal černými dostatečnou proti-

hru na královském křídle:

BLATNÝ (2437)—ŠIMÁČEK (2501)
MČR 2007

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zp-zp-+pzpk'
6-+p+-tr-+&
5+-+-+q+p%
4-zPN+p+-zP$
3zP-sn-zP-zP-#
2-+P+-zPK+"
1+-+RwQ-+-!
xabcdefghy
Šimáček mohl v pozici digramu 

vynutit remízu. Rozhodl se ale 

pokračovat v boji a zvolil  25...

Df3+, pří čemž k jednoduché 

remíze opakováním tahů vedlo 

25...Jxd1 26.Dxd1 Dxf2+ 27.Kh1 

Dxg3 28.Dxh5+ Vh6 29.Df5+ Vg6 

30.Dh5+ Vh6 31.Df5+ Vg6.  

26.Kg1 Jxd1 27.Jd2! Hezký mezi-

tah, který asi černý nedocenil. 

Partie nyní vynuceně přechází 

do koncovky s výhodu na straně 

bílých fi gur. 

MAT, PANE ŘEDITELIMAT, PANE ŘEDITELI
česko—slovenský šachový zápas top manažerů

17. 3. 2007 - 16:00

Art Hotel William 
Laurinská ulica 17, Bratislava

Na první šachovnici budou hrát velmistři Sergej Movsesjan, který pove-
de tým slovenských manažerů, a Tomáš Oral, který povede tým českých 
manažerů. Soupeři sehrají dvě partie rapid tempem. Vstup zdarma.
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27...Dxf2+ 28.Dxf2 Vxf2 29.Jxe4 

Vxc2 30.Vxa7 Kg6 31.Vxc7 Zřetel-

nou výhodu bílý nakonec realizo-

val.

Bílé fi gury měly navrch i v partii 

Jana Votavy s Jiřím Jirkou. Velmis-

tr Votava získal bílými poměrně 

záhy pěšce a zdálo se, že s jeho 

uplatnění  v zisk celého bodu bude 

pouze otázkou času. Černý se ale 

houževnatě a vynalézavě bránil 

a o výhře bílého se rozhodlo až 

v časové tísni. 

Dramatická byla i partie mezi 

velmistry Jiřím Štočkem a Tomá-

šem Oralem. Bílý Štoček obětoval 

v zahájení pěšce, ale v dalším prů-

běhu nebylo jasné, zda za něho 

získal odpovídající kompenzaci. 

Černému se podařilo pozici zjed-

nodušit a s pěšcem víc, měl roz-

hodně velice dobré vyhlídky na 

zisk celého bodu. Bílému se sice 

podařilo získat pěšce a7 ale zdá-

lo se, že černý volný pěšec na d3 

musí partii rozhodnout. Opak byl 

však pravdou a Štočkovi se poda-

řilo protiútokem proti odkrytému 

postavení černého monarchy par-

tii zachránit.

Jirka Kočiščák držel velice dlouho 

vyrovnanou pozici i proti nejvýše 

nasazenému Vlastimilu Babulovi 

a až série nepřesností kolem tři-

cátého tahu, kdy dovolil bílému 

průlom e4-e5, znamenala v partii 

zvrat.

Jedinou krátkou remízou kola tak 

byl souboj Leona Vološin s Rober-

tem Cvekem. Bílý se v partii jako 

obvykle řídil, heslem „Safety fi rst!“ 

a černý mu neodporoval.

9. KOLO
 Kočiščák—Polák  0:1

 Oral—Babula  ½:½

 Šimáček—Štoček  ½:½

 Cvek—Blatný  1:0

 Jirka—Vološin  1:0

 Vokáč—Votava   ½:½

Po devátém kole se skupina 

nejžhavějších kandidátů na titul 

rozrostla o velmistra Tomáše 

Poláka. V čele turnaje jsou čty-

ři šachisté se ziskem šesti bodů: 

velmistři Babula, Vokáč, Votava 

a Polák. O půl bodu zpět je Što-

ček a o bod zpět Cvek.

Tomáš Polák překvapil Jirku 

Kočiščáka nepříliš často vídaným 

jezdcovým tangem, ale vyrovnat 

hry se mu nepodařilo. Prostorová 

převaha bílého juniora přinejmen-

ším kompenzovala černou dvoji-

ci velmistrových střelců. Bílý ale 

předčasně přistoupil k průlomu 

v centru šachovnice a můj siliko-

nový kamarád Fritz má dojem, že 

černý mohl partii ve střední hře 

okamžitě rozhodnout (19…g5!). 

Kočiščák je zatím slabý v kon-

covkách, což se projevilo i tento-

krát.  

Překvapivě jednoznačný průběh 

měla partie mezi Robertem Cve-

kem a Pavlem Blatným. Robert 

se po zdařilém startu ve střední 

části turnaje  trápil a tato partie 

by snad mohla znamenat obrat 

a nádech k drtivému fi niši. Bílými 

fi gurami Pavla Blatného přitisknul 

na dámském křídle a černý se už 

ani nenadechl. Partii s podrobný-

mi komentáři vítěze uvádíme na 

straně 14.

Jiří Jirka slíbil na diskusním fóru 

1.Novoborského ŠK, že on to Leo-

novi za remízu určitě nedá a slovo 

dodržel. Bílými zvolil proti znovu 

ožívající královské indické systém 

začínající tahem  g3. Jeho soupeř 

si jako odpověď vybral pokračo-

vání uvedené do praxe Davidem 

Bronštejnem a až na bezprizor-

ního jezdce na b6 se zdálo, že se 

mu podařilo problémy spojené 

s černými fi gurami uspokojivě 

vyřešit. A ve střední hře velmistr 

Vološin ukázal, že umí hrát i zají-

mavé šachy, když vyřešil problém 

bezradného jezdce poziční obětí 

kvality.

JIRKA (2360) – VOLOŠIN (2446) 
MČR 2007

XABCDEFGHY
8r+r+l+k+(
7zpp+-zppvlp'
6-sn-zp-snp+&
5+-+P+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+PsN-vL-zPP#
2P+-+-zP-+"
1+-tR-tRLmK-!
xabcdefghy

20...Vxc3!? 21.Vxc3 Jxe4 22.Vcc1 

Jxd5 23.Sg2 f5?! Odevzdává bílé-

mu jezdci bez boje pole e6, kde 

se může hned usadit. Silnější bylo 

pravděpodobně 23...Jec3 24.Vc2 

Sd7 s následným zahnáním bílých 

fi gur z centra a dobrou hrou za 

kvalitu. 

24.Je6 Jxe3 K malé výhodě bílého 

zřejmě vede 24...Sc6 pro 25.Sxe4 

fxe4 26.Jxg7 Kxg7 27.Sd2 s vymi-

zením dobře umístěných černých 

fi gur z centra. Zajímavé je ale 24...

Sc3 25.Sxe4 (25.Ve2!? Sb5 26.Sxe4 

fxe4 27.Vec2 s následným Je6-f4 

a výměnou černých fi gur) 25...fxe4 

26.Ved1 Sb2 27.Vc2 Jxe3 28.fxe3 

Sf6 29.Vc7 Kf7 a černý pravděpo-

dobně nestojí špatně. 

25.Vxe3 Sh6 26.f4 Sc6 Do úvahy 

připadalo i zpevňující 26...d5!? 

27.Vc7 Kf7 28.Jc5 b6 29.Jxe4 fxe4 

a černá dvojice střelců může své 

pěšcové  centrum podporovat. 

27.Jd4 Sd5 28.Vd1 Vc8 

GM Pavel Blatný
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpp+-zp-+p'
6-+-zp-+pvl&
5+-+l+p+-%
4-+-sNnzP-+$
3+P+-tR-zPP#
2P+-+-+L+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
29.Jxf5! Bílý vrací materiál a pře-

vádí pozici do lepší koncovky 29...

gxf5 30.Vxd5 Vc1+ 31.Kh2 e6 

32.Sxe4 exd5 33.Sxf5± 

Partie velmistrů Marka Vokáče 

s Janem Votavou skončila bohužel 

ještě dříve, než se mohli divá-

ci posadit do hlediště, remízou 

v devíti tazích. O pouhé dva tahy 

delší bylo představení Tomáše Ora-

la s Vlastimilem Babulou.

Pavel Šimáček se zatím ve všech 

partiích turnaje snažil hrát bojov-

ně, dnes se ale bílými smířil s vyrov-

nanou pozicí a rychlou remízou, 

proti které nemohl ani jeho soupeř 

Jiří Štoček nic namítat.

10. KOLO
 Polák—Votava  ½:½

 Vološin—Vokáč  ½:½

 Blatný—Jirka  1:0

 Štoček—Cvek  ½:½

 Babula—Šimáček  1:0

 Kočiščák—Oral   0:1

Tradiční ouvertura letošního přebo-

ru, několik krátkých remíz, prováze-

la i předposlední kolo letošního mis-

trovství. Smírně se rozešli Tomáš 

Polák s Janem Votavou a Leonid 

Vološin s Markem Vokáčem. V ostat-

ních partiích se ale tvrdě bojovalo.

Svoji sílu ukázal v předposledním 

kole Pavel Blatný. Bílými opustil 

své oblíbené 1.b3 a jal se Jiřího Jir-

ku trápit „po španělsku“.  Vědom si 

toho že mistr Jirka hraje černými na 

španělskou téměř výhradně systém 

uvedený před notným časem do 

praxe mistrem Birdem, měl velmis-

tr Blasný  předpartiovou přípravu 

velmi usnadněnu. Bílé fi gury měly 

od počátku partie výhodu na své 

straně, a nic na tom nezměnila ani 

určitá iniciativa černého na  krá-

lovském křídle. Tu Blatný přibrzdil 

výměnou dam, a i když vzniklá kon-

covka vypadala pro černého docela 

hratelně, nedal mu šanci.

Důkazem toho, jak napínavé a pro 

diváky nesmírně atraktivní mohou 

šachy být, je partie Jiřího Štočka 

s Robertem Cvekem. Černými hra-

jící Robert Cvek provedl  v typové 

pozici s visícími pěšci standardní 

protiúder  b6-b5. Následovala pře-

střelka se spoustou zajímavých mož-

ností na obou stranách. Bílý mohl 

například místo okamžitého d4-d5 

nejprve reagovat 19.Sa5, nebo mís-

to 20.dxe6 vyzkoušet nejprve Sxf6, 

naopak černé pozici by možná více 

seděl tah 22…Vxd7, než 22…Jxd7. 

Po 24.tahu bílého dámou na g3 byl 

už Cvek nucen k udržení rovnováhy 

obětovat kvalitu, za kterou mu ale 

jeho silný pěšec d3 dával dostateč-

nou kompenzaci. Štoček chtěl partii 

stůj co stůj vyhrát a zdá se, že mož-

ná málem přepjal strunu. Kdyby se 

černý nespokojil s remízou a místo 

46. …Jh1+ zahrál 46…Jh5, mohly 

se na šachovnici ještě dít zajímavé 

a bílému nepříjemné věci.

ŠTOČEK (2566)—CVEK (2530) 
MČR 2007 

XABCDEFGHY
8q+-+-+k+(
7zpltrP+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-vLpwQN+P#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
22...Jxd7? Není jasné, co měl bílý 

v zásobě na vzetí věží. 22...Vxd7! 

23.Sxf6 (23.Sd4 Dd8 24.Sxf6 gxf6 

25.Jd2 Ve7s výhodou černého) 23...

gxf6 a černý stojí lépe. 

23.Jh4 Jiným příběhem by bylo 

23.Dxd3 Sxf3 24.Dxf3 Dxf3 25.gxf3 

Je5 s lepší koncovkou. 23...Se4?! 

[23...Jf8 24.Dxd3 Je6=] 

24.Dg3! 

XABCDEFGHY
8q+-+-+k+(
7zp-trn+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+l+-sN$
3zP-vLp+-wQP#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
24...Vxc3! Překvapivě asi jediná 

šance na vyrovnání 

25.Vxc3 h6 26.Jf3  Malou výhodu 

mohl bílý zaknihovat po 26.Dd6 

Jb6 27.Jf3. Nyní přešla partie do 

dynamicky vyrovnané pozice, kdy 

silný černý volný pěšec kompen-

zuje obětovanou kvalitu. 

Velmistr Štoček se snažil z pozice 

vydolovat přece jen něco více a po 

tazích: 26...Jf6 27.Jd2 Sg6 28.Dc7 

Kh7 29.Dc6 Db8 30.Vc1 Df4 31.Vd1 

De5 32.Jf3 De2 33.Vd2 De7 34.Dc1 

Jd5 35.Vd1 Df6 36.Ve1 Jf4 37.De3 

Je2+ 38.Kf1 Da6 39.Dd2 Dxa3 

40.Jh4 Dd6 41.Jxg6 fxg6 42.De3 

Dh2 43.f3 Jg3+ 44.Kf2 Jh1+ 45.Kf1 

Jg3+ 46.Kf2 partie přešla do pozice 

následujícího diagramu: 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-zpk'
6-+-+-+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+pwQPsnP#
2-+-+-mKPwq"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
46...Jh1+ Černý se smiřuje s remí-

zou opakováním tahů, ale je mož-

né, že měl zkusit svého soupeře 

ještě trošku potrápit tahem 46...

Jh5 s hrozbou Jf4 a úderem na 

pěšce g2 a h3. Úloha bílého pak 

není rozhodně jednoduchá. Musel 

by pravděpodobně vybrat z něko-

lika zahalených panen tu pravou: 

A) úplně špatná je alternativa 

47.Dxa7? Jf4 48.Vg1 Jxh3+; 
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B) a lepší nejsou ani druhé nabíze-

jící se pěšcové hody 47.Dxd3 Dg3+ 

(47...Jf4 48.Df1) 48.Kf1 Jf4 49.Dd2 

Dh2 50.Vd1 Dh1+ 51.Kf2 Dxg2+ 

52.Ke3 Dg5 s nebezpečnou inicia-

tivou; 

C) o něco lépe vypadá 47.Kf1, ale 

po 47…a5! má bílý nadále svázané 

ruce 48.Va1 (48.Vd1 Jg3+ 49.Kf2 

Je2 50.Vxd3 Jf4 51.Va3 Jxh3+ 

52.Ke1 Dh1+ 53.Kd2 Dxg2+ čer-

ný stojí lépe) 48...Jg3+ 49.Kf2 Je2 

50.Dxd3 Jf4 51.Df1 Jxh3+ 52.Ke1 

De5+ 53.Kd2 Jf4s výhodou černé-

ho 

D) 47.f4! Jediná správná volba! 

47...Dxf4+ (po 47...Jxf4 odrazí bílý 

všechny hrozby pomocí 48.Df3) 

48.Dxf4 Jxf4 49.Kf3 g5 50.Va1= 

47.Kf1 Jg3+  s podepsáním remízy.

Pavel Šimáček je zdatný taktik, a pro-

to volí jako černý často moderní 

BenOni. Úspěšnost tohoto zahájení 

je ovšem v současnosti téměř žalost-

ná a chlebíček černých, kteří jsou 

ochotni zahájení hrát, je neskuteč-

ně tvrdý. Až člověku přijde na mysl 

paralela s původním, starozákonným 

významem jména BenOni – „syn utr-

pení“. V každém případě se Pavlovi 

tato volba pro  souboj s Vlastimilem 

Babulou nevyplatila. Pečlivá domácí 

příprava velmistra Babuly byla straš-

nou zbraní. Bílý hrál prakticky celou 

partii z přípravy.

Jirkovi Kočiščákovi se tentokrát 

vyrovnanou partii sehrát nepoda-

řilo. Tomáš Oral získal ze zahájení 

zřetelnou výhodu a nedal svému 

soupeři nejmenší šanci.

11. KOLO
 Oral— Polák  0:1

 Šimáček—Kočiščák  1:0

 Cvek—Babula  ½:½

 Jirka—Štoček  0:1

 Vokáč—Blatný  ½:½

 Votava—Vološin   ½:½

I  poslední kolo letošního přebo-

ru začalo dvěma velmistrovskými 

remízami. Ani šance získat pře-

bornický titul nebyla pro velmistry 

Jana Votavu a Marka Vokáče dosta-

tečnou motivací k nekompromisní-

mu boji, a tak partie Vokáč-Blatný 

a Votava-Vološin končí po několi-

ka tazích vzájemným pousmáním 

a potřesením pravicemi.

Poslední kolo přineslo první výhru 

Pavlu Šimáčkovi. Jirku Kočiščáka 

dokázal přehrát bílými fi gurami 

bez větších problémů. Již ze zahá-

jení získal Šimáček tlak na dámské 

křídlo černého, kde jeho pěšcová 

převaha spojená s mohutnou pod-

porou Sg2 nepustila černého téměř 

k ničemu a po výměně všech věží 

po „d“ sloupci bylo zřejmé, že čer-

ný pozici už neustojí.

Ostrý boj přinesla partie Roberta 

Cveka s dosud vedoucím Vlasti-

milem Babulou. V sicilské obraně 

zvolil bílý pěšcový nástup na krá-

lovském křídle, což v kombinaci 

s opačnými rochádami signalizova-

lo dramatický průběh. Černému se 

jako protiváhu k valícím se bílým 

pěšcům podařilo vytvořit fi gurovou 

protihru na dámském křídle.

CVEK (2530)—BABULA (2584) 
MČR 2007

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+lvl-+p'
6p+-zpp+p+&
5wq-sn-+-zP-%
4-trpsNP+-zP$
3zP-sN-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1mK-vLRwQR+-!
xabcdefghy
28.Ja2 Zajímavou možností byl 

sebevražedný skok bílého jezdce 

proti valu černých centrálních pěšců 

28.Jd5!? exd5 29.Sd2 Jxe4 (29...dxe4 

vede po 30.Sxb4 Db6 31.h5 a5 32.Sc3 

ke stejnému typu pozic) 30.Sxb4 Db6 

31.Je2 a5 32.Jf4 Sc6 (vůbec nejde 32...

axb4 33.Jxd5+-) 33.Sc3 a průvan po 

dlouhé diagonále spojený s hrozbou 

otevření „h“ sloupce prostřednictvím 

h4-h5xg6 je pro černého vážnou 

hrozbou. 33...Sf8 34.Je6!? Nepouští 

černého střelce k oponentuře po čer-

ných polích a dává bílému nebezpeč-

nou iniciativu. 

28...Dxa3 29.Dxb4 Dxb4 Hůře vypa-

dá 29...Dxa2+ 30.Kxa2 Vxb4 31.e5!  

30.Jxb4 Vxb4 31.Je2 A napínavý 

boj byl k překvapení diváků v sále 

zakončen smírem. Po zevrubné ana-

lýze pozice je možno říci, že napro-

sto spravedlivým. Bílá kvalita navíc 

nehraje v pozice příliš roli. Černý má 

za kvalitu pěšce a zároveň i dobře 

postavené fi gury. 

V partii bývalých oddílových kolegů 

z Plzně získal bílými hrající Jiří Jirka 

prostorovou převahu, ale černá pozi-

ce Jiřího Štočka byla pevná a bez sla-

bin a o nějaké výhodě bílého se roz-

hodně hovořit nedalo. Partii ovšem 

pokazila série chyb bílého.

O mistru České republiky se tak roz-

hodlo v poslední partii Tomáše Ora-

la s Tomášem Polákem. Partii pro 

Šachový týdeník  okomentoval její 

vítěz a nový republikový přeborník, 

velmistr Tomáš Polák (strana 15). 

Václav Pech

foto: Petr Zálešák

IM Pavel Šimáček—GM Leonid Vološin a v pozadí GM Vlastimil Babula—GM Tomáš Polák
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ROBERT CVEK (2530)—
—PAVEL BLATNÝ (2437)
Caro-Kann / Pirc [B15]

MČR 2007 

Komentuje GM Robert Cvek

1.e4 g6 Abych se přiznal, tak na 

tento systém (s c6 a d5) jsem se 

připravoval asi 5 minut. 

2.d4 c6 3.Jc3 d5 4.h3 Sg7 5.Jf3 

Jf6 6.e5 Jfd7 7.Se3 Jf8 8.Dd2 h6 

9.Sd3 Tomáš Oral hrál v 7. kole 

9.Se2 s plánem po rošádě pokračo-

vat Jh2 a f4. 

9...b6 Soupeř již dříve hrál 9...a5 

10.O-O Ja6 11.a3 Jc7 12.b3 (Iva-

nov-Blatný 2004). 

10.0–0 Sa6 Černý logicky mění 

silného střelce d3. Bílý by jinak 

zahrál Jh2 s f4. 

11.Sxa6 Jxa6 

XABCDEFGHY
8r+-wqksn-tr(
7zp-+-zppvl-'
6nzpp+-+pzp&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-vLN+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
12.a4 Plán hry na dámském kříd-

le vypadá rozumně. Černý nemá 

dokončený vývin, navíc díky pěšci 

h6 nemůže rošovat, je tedy povin-

nosti bílého zahájit aktivní opera-

ce. 

12...e6 13.Vfb1 Jd7 14.b4 Jc7 

15.Je2 Za úvahu stálo 15.b5, 

během partie se mi ale tento postup 

zdál unáhlený: 15.b5 c5 (15...

cxb5 16.axb5) 16.a5 cxd4 (16...

f6 17.exf6) 17.Sxd4 O-O 18.De3 

s poziční převahou. 

15...c5 Logická reakce 15...a5 

16.Dc3 je pro bílého OK. 

16.bxc5 Zde jsem dlouho zvažo-

val co hrát. Měl jsem tři možnosti. 

Jednak pokračování v partii a pak 

16.c3 a nebo 16.b5. Rozhodl jsem 

se pozici otevřít. 

16...bxc5 17.dxc5 Jxe5 18.Jxe5 

Sxe5 19.Sd4 Sxd4 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-sn-+p+-'
6-+-+p+pzp&
5+-zPp+-+-%
4P+-vl-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+PwQNzPP+"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
20.Jxd4 Po vynucených tazích 

vznikla tato zajímavá pozice. Bílý 

si pošramotil pěšce, ale má velmi 

silného Jd4, nebezpečného pěšce 

c6 a aktivní fi gury. V každém pří-

padě není jednoduché pro černé-

ho eliminovat tlak bílého. 

20...g5? Prohrávající chyba! Po 

partii Pavel správně navrhl malou 

rošádu s Df6. 20...O-O  21.Dxh6 Df6 

22.Jf3  (22.Nb5 Na6) 22...Rab8. 

Fritz nyní navrhuje De3 s lepší 

pozici bílého. Na 20...Ja6  21.c6 Jc5 

22.Df4 Vc8 23.Vb5 De7 24.Jb3 Jxb3 

25.cxb3 drží bílý jasnou převahu 

a 20..De7 je pomalé. 21.Vb7 (21.

Da5) 21...Dxc5 22.Df4 velmi silný 

takticky úder 22...O-O-O (22...Vc8 

23.Jb5 Jxb5 24.Dxf7+ Kd8 25.Vd7#) 

23.Vab1 s drtivým tlakem. 

21.Vb7 Po tomto přirozeném tahu 

je černá pozice KO. 

21...Dc8 Houževnatější byla rošá-

da 21...O-O 22.Vab1 (22.Jc6 Dd7 

23.Jxa7; 22.Da5 Df6 23.Jb3) 22...

a6 23.V1b6 je ovšem také průkaz-

né... 

22.Vab1 Kf8 22...O-O 23.h4 a roz-

hodující faktor bude slabý černý 

král. 

23.Da5 Je8 24.Vxa7 Vb8 [24...

Vxa7 25.Dxa7] 

25.Vb6 Nejsilnější.

XABCDEFGHY
8-trq+nmk-tr(
7tR-+-+p+-'
6-tR-+p+-zp&
5wQ-zPp+-zp-%
4P+-sN-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+P+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
 25...e5 26.Db4 1–0

GM Robert Cvek

GM Pavel Blatný
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TOMÁŠ ORAL (2521)—
—TOMÁŠ POLÁK (2500)
Caro-Kann [B12]

MČR 2007 

komentuje: GM Tomáš Polák

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Se3 

e6 5.Jd2 Jd7 6.c3 h5 7.Se2 Jinou 

možností je 7.Db3 Db6 8.f4. 

7...h4 8.f4 Bez tohoto tahu se bílý 

neobejde, např. po 8.Jgf3 by přišlo 

8...Se7 9.0-0 Jh6 10.h3 Sg6 s dal-

ším Jf5 a černý stojí pohodlně. 

8...Se7 9.Jgf3 Jh6 Nepřesné by 

bylo 9...Sg6?! pro 10.Db3 Db6 (lep-

ší je snad 10...Vb8 ) 11.Sf2! a černý 

se již nedostane k tahu Jh6, neu-

spokojivé je i 11...h3 12.g4 s výho-

dou bílého. 

10.a4 Předčasným skokem do 

prázdna by bylo 10.Jg5 kvůli 10...

Db6! (ne však 10...Sxg5? 11.fxg5 

Jg8 12.Db3 Db6 13.Da3! a vzhle-

dem ke slabosti černých poli by se 

černý mohl se zlou potázat) 11.Db3 

Dxb3 12.axb3 f6 13.Jgf3 Jg4 14.Sg1 

h3 15.g3 a černý má dobré per-

spektivy. 

10...Sg6 Těžko říci, jak ohodnotit 

pozici po 10...Jg4 11.Sg1 h3?! 12.g3 

- dle mého názoru není pěšec h3 

trnem v oku bílého ale spíše poten-

ciální slabinou. 

11.h3 Jf5 12.Sf2 Dc7 K výhodě 

bílého by vedlo vyumělkované 12...

Sh5 13.0-0 Jf8 14.Sd3 Jg6 15.Sxf5 

exf5 16.Se3 

13.0-0 f6 Je zapotřebí nejprve 

vyjasnit situaci v centru a až poté 

se černý rozhodne s úkrytem pro 

svého monarchu. Postup 13...c5 

jsem zavrhnul kvůli 14.c4! cxd4 

(nebo 14...dxc4 15.Jxc4) 15.cxd5 

exd5 16.Jxd4 s výhodou bílého. 

14.b4 Nesmyslné je samozřejmě 

14.exf6? gxf6; za úvahu ovšem stálo 

přímočaré 14.De1!? fxe5 15.fxe5 0-

0-0 16.b4 s malým plusem bílého. 

14...fxe5 15.dxe5 Zajímavé roz-

hodnutí, bílý plánuje obsazeni 

centrálního pole d4 jezdcem po 

manévru Jd2-b3-d4. K nejasné hře 

by směřovalo jak 15.fxe5 a5 16.b5 

0-0 17.De1 Dd8; tak i 15.Jxe5 Jxe5 

16.fxe5 a5 17.b5 0-0 

15...c5 Začíná boj o pole d4! 

16.Jb3 [16.bxc5? Jxc5; 16.c4 d4] 

16...Vd8 Užitečný tah věží, nelíbilo 

se mi ani 16...cxb4?! 17.cxb4 Sxb4 

18.Jbd4; ani 16...b6?! 17.a5 Vd8 

18.axb6 axb6 19.bxc5 bxc5 20.Va6 

v obou případech s lepší hrou bílé-

ho. 

17.Sb5 Nic by neřešilo 17.bxc5 Jxc5 

18.Sb5+ Kf7 19.Jbd4 Je4 a černý 

vystrkuje růžky. 

17...b6 18.bxc5 Černá pozice drží 

i po 18.a5 0-0 19.axb6 axb6 20.bxc5 

bxc5 21.Va6 Jb6. 

18...bxc5 19.Jg5! Sf7 Jediná a záro-

veň i dostačující obrana. Zápletky 

po 19...Sxg5 20.Jxc5 vypadají již na 

první pohled velmi podezřele, což 

ostatně potvrzují i krátké varianty: 

20...Se7 (nebo 20...Sxf4 21.Jxe6 

Dxe5 22.Jxf4 Dxf4 23.Sc5) 21.Jxe6 

Dxc3 22.Jxd8 Sxd8 23.Dxd5 a čer-

ný je v troskách. 

20.c4 Bílý se rozhoduje pro bělo-

polnou strategii, dočasně si ovšem 

uzavírá dvojici střelců. Očekával 

jsem spíše 20.Dg4, neboť dále: 

A) není dobré 20...Db6?! pro 

21.Jxf7 (pozor na špek: 21.Vab1? 

Sh5 získává dámu) 21...Kxf7 

22.Vab1 s výhodou bílého; 

B) 20...Vh6 21.Jxf7 Kxf7 s velmi 

nejasnou hrou. 

20...d4 21.Jxf7 Kxf7 22.a5? 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7zp-wqnvlkzp-'
6-+-+p+-+&
5zPLzp-zPn+-%
4-+Pzp-zP-zp$
3+N+-+-+P#
2-+-+-vLP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Bílý se příliš kochal svými poziční-

mi myšlenkami (ovládnutí bílých 

polí, přesun jezdce na d3 nebo 

e4), černý nyní získá důležité tem-

po navíc k překvapivému útoku na 

královském křídle. K nejasné hře 

by vedlo 22.Jd2 g5! 23.Sxd7 (nebo 

23.Dg4 gxf4) 23...Vxd7 24.fxg5 

Dxe5 25.Jf3 Dg7 26.Ve1 Sd6; za 

úvahu stálo i 22.Jc1 Jb8 (22...g5!?) 

23.a5 (23.Jd3? a6 a střelec je v pas-

ti) 23...a6 24.Sa4 Jc6 25.Sxc6 Dxc6 

26.Jd3 s přibližnou rovnováhou. 

22...g5! Ani po otevření hry se čer-

ný král nemá čeho obávat, jeho 

úkryt je bezpečný. 

23.Sxd7 [23.fxg5 Jxe5] 

23...Vxd7 24.fxg5 Po 24.Df3 přijde 

nepříjemné 24...Db7. 

24...Dxe5 25.Dg4? Přehlednutí 

černé baterie. Za hlavní variantu 

jsem považoval 25.Ve1 Dg7 26.De2 

Dg6 27.De5 Vc8 a pěšec g5 padne 

dříve či později. 

GM Tomáš Polák (vlevo) a GM Tomáš Oral
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25...Sd6 Přirozeně, hrozící mat bílý 

ještě odvrátí, ale jeho král se bude 

muset vydat na nucený pochod. 

26.Vfe1 Dh2+ Jinou možností bylo 

26...Je3 27.Sxe3 dxe3.  

27.Kf1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zp-+r+k+-'
6-+-vlp+-+&
5zP-zp-+nzP-%
4-+Pzp-+Qzp$
3+N+-+-+P#
2-+-+-vLPwq"
1tR-+-tRK+-!
xabcdefghy

27...Vf8! V začínající oboustranné 

časové tísni jsem přesně nevěděl, 

proč činím právě tento tah, ale 

podvědomě jsem cítil, že je správ-

ný a soupeři nejvíce nepříjemný. 

28.Jd2 Rychlým rozuzlením by 

bylo sebevražedné 28.Vxe6? Kxe6 

(ne však 28...Kg7? pro 29.Vf6!) 

29.Ve1+ Se5 30.Jxc5+ Kd6 a koň-

skému šachu na g3 lze jen těžko 

čelit. 

28...d3? Silnější bylo přímočaré 

28...Jg3+ 29.Sxg3 Sxg3 30.Dxe6+ 

(nebo 30.Ke2 d3+ 31.Kd1 Sxe1) 30...

Kg7+ 31.Ke2 Dxg2+ 32.Kd3 Sxe1 

33.Dxd7+ Vf7 a černý vyhraje. 

29.Jf3 K velké výhodě černého by 

vedlo i 29.Sg1 Df4+ 30.Jf3 Jg3+ 

31.Kf2 Dxg4 32.hxg4 Sf4 atd. 

29...Jg3+ Cestou do slepé uličky 

je chybné 29...Dh1+? 30.Sg1 Jg3+ 

31.Kf2  

30.Sxg3 Dh1+ 31.Kf2 Rychlou 

a vtipnou exekucí by skončilo 

31.Jg1? Kg7+ 32.Sf2 Sh2  

31...hxg3+ Další příjemná alterna-

tiva spočívala ve 31...Sxg3+ 32.Ke3? 

(jedinou šancí bílého je 32.Dxg3) 

32...Dxg2 33.Je5+ Kg7 34.Jxd7 

Sf2+ 35.Kxd3 Vf3+ 36.Dxf3 Dxf3+ 

a černý vyhraje. 

32.Ke3? Jedinou možností bílého 

byla „výměna“ dam po 32.Dxg3 

Sxg3+ 33.Kxg3 Dxe1+ 34.Vxe1 

Kg7 35.Vd1 s určitými šancemi na 

remízu. 

32...Dxg2 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+r+k+-'
6-+-vlp+-+&
5zP-zp-+-zP-%
4-+P+-+Q+$
3+-+pmKNzpP#
2-+-+-+q+"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

33.Vad1 a bílý současně překročil 

čas. Soupeři tím ulehčil úkol, pro-

tože se zbývajícími pěti minutami 

na hodinách není lehké objevit 

poměrně složitá vítězná pokračo-

vání, např. 33.Vad1 Df2+ 34.Ke4 

Ke7 (silikonové monstrum velmi 

rychle objeví blížící se mat po 34...

Sc7! 35.Vxd3 Vxd3 36.Kxd3 Vd8+ 

37.Ke4 Dc2+ 38.Ke3 Dd3#) 35.Vd2 

Vxf3! 36.Vxf2 gxf2 37.Vf1 Vf4+ 

38.Dxf4 Sxf4 39.Kxf4 d2 a černý 

vyhraje. 0-1

Vítězové Mistrovství České republiky 2007. Zleva: stříbrný Vlastimil Babula, zlatý Tomáš Polák a bronzový Jan Votava.


