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ŠANCE NA MEDAILE

Petr Hába  
Čeští šachisté si 

vedou dobře na

tradiční MITROPě. 

Po šestém kole 

soutěže se celek 

ve složení GM 

Petr Hába (2544), 

IM Pavel, Šimáček 

(2461), IM Štěpán Žilka (2472), FM 

Vojtěch Plát (2332) a kapitán IM 

Lukáš Klíma (2407) dělí o druhé až 

páté místo, a jsou tudíž na dosah 

medailí. Dobré výkony našeho cel-

ku znamenají i to, že dva naši hráči 

mají šanci na zisk normy. O tu vel-

mistrovskou se popere IM Šimáček 

a na dosah normy IM je na čtvrté ša-

chovnici Vojtěch Plát. Podrobnější 

článek z turnaje přineseme v dalším 

čísle Šachového týdeníku.

BRUNTÁLSKÁ ČTYŘIADVACÍTKA
V Bruntále se hrály opět rekordně 

dlouhé šachy, kde 50 účastníků se-

hrálo mezi sebou 

během dvaceti čtyř 

hodin dvě vzájem-

né partie. Vítězem 

třináctého ročníku 

Bruntálského ša-

chového maratonu 

se stal plzeňský me-

zinárodní mistr Petr Neuman (2414), 

který získal v devadesáti osmi ko-

lech turnaje vynikajících 93,5 bodu 

a na druhého v pořadí, velmistra Pe-

tra Veličku (2564) z Ostravy, získal 

náskok osmi bodů. Třetí příčka patří 

s minimální ztrátou FM Davidovi Ho-

lemářovi (2301) ze Zakřan. Turnaje 

se zúčastnilo padesát šachistů a jeho 

kompletní výsledky naleznete na 

stránkách Břetislava Muchy.

ZEMŘEL JIŘÍ MALIŠ
V noci z 30. na 31. května ze-

mřel v Brně Jiří Mališ, fi nalista 

mistrovství ČSSR 1972 v Třinci, 

pětinásobný polofi nalista, vítěz 

Na pozici exmistra světa Vladimira Kramni-

ka se v aktuálním průběžném pořadí ratingů 

dotáhl Ruský velmistr Alexander Morozevič 

(2774). Velmistr Morozevič vyhrál systémem 

start-cíl silně obsazený turnaj Bosna 2008 

hraný od 22. května do 2. června v Saraje-

vu a na druhého v pořadí, Kubánce Lenie-

ra Dominguéze (2695) si v průběhu turnaje 

vybojoval náskok jednoho a půl bodu. Třetí 

místo patří slovenskému velmistrovi Sergeji 

Movsesjanovi (2695), kterému na bronzovou 

příčku stačil padesátiprocentní zisk. 

Pokračování na straně 3
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PLATIT BUDE PREZIDENT

Kirsan Iljumžinov 
Zápas mezi To-

palovem a Kam-

skym se bude 

hrát v listopa-

du na Ukrajině, 

a pokud ne-

dorazí peníze

od organizáto-

rů, zaplatí jej 

Kirsan Iljumžinov 

z vlastní kapsy. 

To vyplývá z tis-

kového prohlá-

šení zveřejněného po jednání 

Prezidentské rady FIDE v Até-

nách. „Oba hráči projevili zá-

jem hrát zápas na neutrální 

ukrajinské půdě a chtějí se 

vyhnout tomu, aby se hrálo 

v Bulharsku nebo ve Spojených 

státech,“ říká se v prohlášení, 

které již bylo zasláno i oběma 

protagonistům a jejich mana-

žérům. Ohledně nabídky pana 

Černěnka, na jehož peníze se 

čekalo i několik týdnů po uply-

nutí ofi ciální lhůty pro doru-

čení záruky, se v prohlášení 

vůbec nehovoří, ale je zjevné, 

že se jeho peníze na účtu FIDE 

neobjevily ani v první červnový 

den.  „Prezident Iljumžinov se 

za konání zápasu zaručí svými 

vlastními penězi,“ zní snad již 

konečné řešení problému. Ra-

dovat se tedy můžeme z toho, 

že se zápas vůbec sehraje. 

Méně uspokojivé ovšem je, že 

ofi ciální postup nabídkového 

řízení organizovaný FIDE opět 

zcela selhal.
GM Alexander Morozevič

Petr Neuman

http://www.volny.cz/breta.mucha/BSM2008.htm
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koresp. přeboru 

republiky 1973/74, 

vítěz nesčetných 

bleskových a rapid 

turnajů. Extrali-

gový hráč VOKD 

Poruba působící 

od konce 70. let 

v brněnských oddílech KPS, Univer-

zitě a nakonec v Lokomotivě, kde 

jako kapitán vybojoval ligové zlato 

v sezoně 1994/95. Jiří Mališ byl také 

výborným trenérem a vypravěčem 

šachových příhod, reprezentantem 

v korespondenčním šachu a vášni-

vým sázkařem. Čest jeho památce!

LEÓN 2008 

Vasilij Ivančuk  
Vasilij Ivan-

čuk (2740) jde 

opět od úspě-

chu k úspěchu. 

Po fenomenál-

ním výkonu 

v sofi jském su-

perturnaji se mu 

dařilo i na dalším silném tur-

naji hraném ve španělském

Leónu. V semifi nále turnaje vy-

řadil díky výhrám ve dvou úvod-

ních partiích domácího repre-

zentanta a světového hráče číslo 

dvanáct  Alexeje Širova (2740)  

a ve fi nále si poradil i s mistrem 

světa, indickým šachistou Višim 

Anandem (2803), kterého zdolal 

v poměru 2,5:1,5.

HOLKY SE HÁDAJÍ

Irina Krush  
„Je proti pravi-

dlům provádět 

svůj tah ještě 

předtím, než do-

končí tah sou-

peř,“ to je hlav-

ní argument 

otevřeného do-

pisu americké mezinárodní 

mistryně Iriny Krushové, ve kte-

rém protestuje proti výsledku tie 

breaku hraného o titul přeborni-

ce Spojených států. V závěrečné 

partii proti IM Anně Zatonskycho-

vé vedla IM Krushová bílé figury 

s povinností zvítězit a těsně před 

koncem partie byla i ve značné 

časové výhodě. Do konce partie 

zbývalo šest sekund proti soupeř-

činým dvěma. „Moje soupeřka vi-

děla, že prohraje na čas, a začala 

hrát svoje tahy ještě předtím, než 

jsem já zmáčkla hodiny, a tak se 

moje výhoda okamžitě vypaři-

la,“ tvrdí Irina Krushová, která 

ovšem zmíněnou skutečnost při 

hře nereklamovala, a tudíž její 

otevřený dopis na výsledku šam-

pionátu pravděpodobně nic ne-

změní. Video z celé vyhrocené 

situace je ke shlédnutí na adre-

se: www.youtube.com.

OPEN ORLOVÁ

Marcin Walach  
Být nejvýše na-

sazeným hráčem 

není žádný med. 

To ovšem nepla-

tilo v Orlové, kde 

pátému ročníku 

tradičního openu 

suverénně kralo-

val právě papírový favorit, polský 

šachista Marcin Walach (2412). 

Vítězstvím v úvodních pěti par-

tiích turnaje si vybudoval na ostat-

ní zúčastněné šachisty dostateč-

ný náskok a mohl si dovolit zbylé 

čtyři partie i se slabšími soupeři 

odremizovat. Druhé místo obsadil 

díky horšímu pomocnému hodno-

cení IM Jan Sikora-Lerch (2260), 

ze třetí příčky se mohl radovat až 

šestnáctý nasazený Tomáš Pecha 

(2125) z Frýdku-Místku. Na vítěze 

ztrácel půl bodu.

BLICKY V BRNĚ

Bronislav Vymazal 
Nejlepším bli-

cařem Brna pro 

rok 2008 se mezi 

šestnácti fi nalis-

ty stal  Bronislav 

Vymazal (2273) 

z Lokomotivy 

Brno. Finálový 

turnaj, jehož kvalifi kace proběh-

ly s dvoudenním předstihem, 

hostilo 29. května brněnské 

Bobycentrum. Premiérový titul 

Malinovskému přineslo pomoc-

né hodnocení, ve kterém předsti-

hl čtyřnásobného vítěze turnaje 

FM Neklana Vyskočila (2296) 

z konkurenčního Durasu. Oba ví-

tězové získali třináct bodů. Třetí 

příčka za získaných deseti a půl 

bodu patří Vymazalově oddílo-

vému kolegovi Liboru Veselému 

(2235). 

KASPAROV KRITIZUJE ZÁPAD

Garri Kasparov  
Garri Kasparov 

slovně ostře za-

útočil na britské-

ho ministerského 

předsedu Gordo-

na Browna a dal-

ší vůdce západ-

ních států a jejich 

média: „Více se starají o korupci 

v hudební soutěži o cenu Eurovi-

ze než o průběh ruských voleb,“ 

po nichž se podle Kasparovových 

slov Putinův nástupce chystá 

„vládnout jako Stalin a žít jako 

Roman Abramovič.“ 

Podle Kasparova zaznamenala v rus-

kých volbách mnoho pochybení i or-

ganizace Amnesty International, ale 

ruský prezident Putin o to neprojevil 

ani minimální zájem. Stejně chladná 

a nevšímavá pak byla i reakce zahra-

ničí, která Putina v jeho ignorování 

jen podpořila. „Rusko je stále poli-

cejním státem a západní politici mají 

ve vztahu k demokracii dvojí metr. 

Soustředí se pouze na demokracii 

v Iráku a Afghánistánu, zatímco 

dávají vývoji v Rusku zcela volnou 

ruku,“ tvrdí Kasparov.

LÉKO vs CARLSEN

Magnus Carlsen 
V maďarském 

Miškolci se již 

počtvrté utkal do-

mácí Peter Léko 

v zápasu na osm 

rapid partií s hrá-

čem užší světové 

špičky. Po loňské 

návštěvě Vladimira Kramnika pad-

la letos volba na světovou pětku 

Magnuse Carlsena.   

Úvodní partie zápasu skončily po-

měrně rychlými remízami, tepr-

ve od třetího kola se začalo na 

šachovnici jiskřit. Domácí Peter 

Léko v zápase promarnil několik 

slibných pozic, zatímco mladý Nor 

trestal dvakrát nekompromisně a 

zvítězil tak v poměru 5:3 při šesti 

remízách.

Jiří Mališ

http://www.youtube.com/watch?v=75WcudEFOxU&feature=related
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Vítězova cesta turnajem byla zcela 

suverénní. Alexander Morozevič 

toho letos příliš nenahrál. Vyne-

chal oba dva úvodní superturnaje 

roku hrané ve Wijk aan Zee a Li-

nares a neobjevil se ani v Sofi i. Jak 

tvrdí, díky jeho vztahu s Topalo-

vem není ani příliš pravděpodob-

né, že by se tam v dohledné době 

objevil. Snad i proto má do šachu 

ohromnou chuť, kterou k radosti 

svých početných fanoušků pře-

měnil v turnajové vítězství. Jediný 

hráč, kterého v minizápasu na dvě 

partie v Sarajevu neporazil, byl 

druhý velmistr Dominguez.

Velice očekávanou byla účast loňské-

ho vítěze a jednoho z neúspěšněj-

ších světových šachistů roku 2008, 

velmistra Movsesjana. Sergej v Sa-

rajevu rozhodně nezklamal a jeho 

výsledek odpovídá performance 

2694 bodů a je praktický rovný jeho 

současnému „neaktuálnímu“ ra-

tingu. V nedávném rozhovoru pro 

ruský server www.chesspro.ru řekl 

slovenský přeborník, že Alexander 

Morozevič patří k jeho oblíbeným 

soupeřům, protože se mu v par-

tiích s ním poměrně daří. I proto 

byla jejich první vzájemná partie 

v roce 2008 očekávána, zejména 

ruskými fanoušky, kteří mívají ob-

čas ve zvyku své reakce na podob-

né výroky hrotit s poněkud vyšším 

napětím, než bývá obvyklé. A ten-

tokrát se na konci partie po dlouhé 

době mohl radovat ruský šachista.

ALEXANDER MOROZEVIČ (2774)—
—SERGEJ MOVSESJAN (2695) 
Slovanská obrana [D15]

Sarajevo 2008

 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 a6 

5.e3 b5 6.c5 Jbd7 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+-+nzppzpp'
6p+p+-sn-+&
5+pzPp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
7.Sd2 Morozevič volí  pokračová-

ní spojené s  vývinem dámského 

křídla, které zároveň drží černého 

na uzdě s programovým postupem 

e7-e5. Ten mívá černý k dispozici 

povětšinou ve chvíli, kdy zahraje 

bílý Sd3. Zajímavě se černý bránil 

po tahu 7.a3, když v partii Eljanov-

Karjakin 2007  po 7…a5 8.Sd3 e5 

9.dxe5 Jg4 10.e6 fxe6 11.Jd4 Jxc5 

12.Se2 zahrál překvapivé a silné 

12…Jxf2! a dosáhl nejasné pozice. 

Na nejvyšší úrovni bylo letos frek-

ventovanější pokračování, jehož 

původ je přisuzován Borisi Gelfan-

dovi a, sice tah 7.Sd3. Hlavní spory 

jsou pak vedeny ve variantě pokra-

čující tahy 7…e5 8.Jxe5 Jxe5 9.dxe5 

Jg4 (k malé výhodě bílého vede 

podle velmistra Aronjana pokra-

čování 9…Jd7 10.e6 Jxc5 11.exf7+ 

Kxf7 12.Sc2) 10.f4 Sxc5 11.Df3 Db6 

12.Ke2 s nejasným hodnocením. 

Tyto pozice hraje bílými s chu-

tí a dobře například právě Levon 

Aronjan. (viz Aronjan-Van Wely, 

Wijkaan Zee 2008) 

7…a5  Na okamžité 7…e5?! zahra-

je bílý nejlépe 8.dxe5 Jg4 9.e6 fxe6 

10.Jd4± 

8.Vc1 Nový tah, nebo alespoň tah, 

který moje databáze nezná. V dří-

ve odehraných partiích pokračova-

li vůdci bílých ve zdržovací taktice 

pomocí postupu a3 a b4. 

8…Sa6 Možná profylaxe proti růz-

ným druhům obětí na poli b5, kte-

ré by mohly být aktuální po tahu 

dámou na c7. 

9.a3 Dc7 Napadá mě i postup 9…

b4 s prostou snahou vyměnit  bě-

lopolné střelce, ale je otázkou, 

jestli je černý střelec na f8 oprav-

du výrazně lepší fi gurou než  bílý 

Sd2. Otázkou je také jestli má čer-

ný po přímočarém 10.axb4 (10.

Je2 Je4) 10…Sxf1 11.Kxf1 axb4 

12.Je2 Db8 13.Db3 dostatek hry 

za již nepatrně mrtvého pěšce b4, 

BOSNA 2008

MOROZEVIČ KOSIL ODDÍLOVÉ KOLEGY
pokačování ze strany 1

Konečné pořadí:
1. Morozevič, Alexander (2774) 7,5

2. Dominguez, Lenier (2695) 6

3. Movsesjan, Sergej (2695) 5

4. Timofejev, Artjom (2664) 4,5

5. Predojevič, Borki (2651) 4

6. Sokolov, Ivan (2690) 3

GM Alexander Morozevič
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ale pravděpodobně ano, i když si 

tím nejsem vůbec jistý. 13…Je4 

14.Dxb4 (14.Sxb4?? Db5–+) 14…

Dc8 15.g3 a alespoň pro mě je, po-

minu-li názor motoru, na šachov-

nici leccos nejasné. 

10.b4 axb4 11.axb4 g6 Myšlenky 

na tah e7-e5 si musí černý nechat 

díky svému vývinu zajít. Po 11…e5 

12.dxe5 Jxe5 13.Jxe5 Dxe5 14.Va1 

(GM Goluběv) dává hrozba Jxb5 

bílému výhodu. 12.Sd3 Sg7 13.0–0 

0–0 14.Je2 Sb7 15.h3!? 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwqnzppvlp'
6-+p+-snp+&
5+pzPp+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+LzPN+P#
2-+-vLNzPP+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
15…Va3 Černý se snaží o hru na 

dámském křídle pomocí obsaze-

ní krajního sloupce. Ten by mohl 

být v budoucnu dobrým základem 

pro protihru černého při nástupu 

bílých fi gur  v centru a na králov-

ském křídle. Pokus o okamžitou 

aktivitu v centru pomocí tahu  15…

e5 by pomohl spíše bílému. Po vý-

měnách 16.dxe5 Jxe5 17.Jxe5 Dxe5 

18.Sc3 zůstane bílému díky bodu 

d4 pevná kontrola centra a po pří-

padném 18…De7 19.Va1 si černý 

musí dát pozor na zjednodušení 

pozice, kdy by mu také mohl zů-

stat do koncovky nehezký střelec 

na b7 proti centrálnímu bílému 

jezdci. 16.Sc3 Vfa8 17.Sb2 V3a6 Za 

úvahu stál jistě i ústup 17…V3a4!? 

s napadením pěšce na b4. 18.Db3 

Je8 19.Vfe1 e5 Černý nakonec pro-

vádí centrální postup, který by mu 

za normálních podmínek měl při-

nést vyrovnání. 

20.e4! Morozevič využívá situa-

ce, kdy by černé fi gury, zejména 

střelec na b7, jezdec e8 a věž na 

a6, nemusely stát na nejlepších 

místech, a otevírá hru v centru ša-

chovnice.

XABCDEFGHY
8r+-+n+k+(
7+lwqn+pvlp'
6r+p+-+p+&
5+pzPpzp-+-%
4-zP-zPP+-+$
3+Q+L+N+P#
2-vL-+NzPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
20…dxe4 Podle velmistra Go-

luběva nemůže být teď dobré po-

kračování 20…Jef6?! pro 21.Jxe5 

( 21.dxe5!? Jxe4 22.e6) 21…Jxe4 

22.Sxe4 Jxe5 23.dxe5 dxe4 24.Jg3 

Sxe5 25.Jxe4 s výhodou bílého. 

21.Sxe4 Jdf6? Černý si pravděpo-

dobně chtěl ponechat kontrolu na 

polem d6 kam by se mohl v budouc-

nu přesunout bílý jezdec, a proto 

jde na pole f6 jezdcem ze sloupce 

„d“. Přirozenější 21…Jef6 22.Jg5 Vf8 

23.Vcd1 Vaa8 však také nevede k ni-

čemu dobrému, protože po 24.Jg3 je 

bílá pozice zjevně lepší. 

22.Jg3 exd4 k výhodě bílého vede 

22…Jxe4 23.Jxe4 exd4 24.Vcd1 

23.Jxd4 Vd8 24.Sf3 Vaa8 

XABCDEFGHY
8r+-trn+k+(
7+lwq-+pvlp'
6-+p+-snp+&
5+pzP-+-+-%
4-zP-sN-+-+$
3+Q+-+LsNP#
2-vL-+-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
25.Jdf5! Výborná poziční oběť fi -

gury, kterou bílý otevírá pozici čer-

ného krále. Černý střelec na b7 je 

zcela mimo hru, a pokud jej černý 

nerozehraje, nemá jeho materiální 

převaha žádnou hodnotu. Klidnější 

variantu pro hráče nevyhledávající 

přílišné riziko navrhl velmistr Go-

luběv. Bílý může zahrát 25.Ve2± 

Sf8!? (25…Vd7? 26.Jxb5!; 25…h5 

26.Vce1 Vd7 27.Jdf5 gxf5 28.Jxf5+-; 

25…Jd5 26.Sxd5! Vxd5 27.Vce1!±) 

26.Vce1 (26.Dc3 Sg7 27.Vce1±)  

25…gxf5 26.Jxf5 Vd7 Bílý stojí 

dobře i po 26…Dd7!? 27.Ve7 ± 

27.Jxg7?! Ještě silnější bylo zahrát 

27.De3 s hrozbou Jxg7 J (K)xg7 

Dg5 s rozhodujícím útokem. Po 

27…h6 zahraje bílý 28.Va1± a drží 

si v pozici výhodu. 

27…Kxg7 28.Dc3? Opět bylo lepší 

přímočařejší 28.De3 po 28…h6 může 

bílý pokračovat třeba 29.g4 se silným 

útokem, který by nemusela pochrou-

maná pevnost černého krále ustát. 

28…Df4! 29.Ve4 Dd2 30.De5 

XABCDEFGHY
8r+-+n+-+(
7+l+r+pmkp'
6-+p+-sn-+&
5+pzP-wQ-+-%
4-zP-+R+-+$
3+-+-+L+P#
2-vL-wq-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
30…Va2? Vede v konečném důsled-

ku k prohře. Jedinou cestou pro 

černého bylo asi zahrát 30…Vd5 

a po 31.Vg4+ Kf8 vrátit kvalitu, jejíž 

dobrání tlumí útok bílého. 32.Sxd5 

Dxd5 (zajímavé je také 32…Jxg4!?) 

33.Vh4 Dxe5 34.Sxe5 Sc8 a černý 

by partii prohrát neměl. 

31.Ve2!+- Rybka tvrdí, ze je lepší 

31.Vc2!? s ostrou variantou vznikají-

cí po 31…Dxc2 32.Dg5+ Kf8 33.Sxf6 

Jxf6 34.Dxf6 Dxf2+ 35.Kh2 Db2 

36.Dh6+ Dg7 37.Ve8+, ale osobně dá-

vám přednost řešení ruského borce. 

31…Dh6 Na 31…Vxb2 přijde 

32.Vxd2 Vbxd2 33.Dg5+ Kf8 

34.Dh6+ Ke7 35.Ve1+ Kd8 36.Df4 

Kc8 37.Sg4 s výhrou. 

32.Vce1! Vxb2 33.Dxb2 Jc7 

34.Sg4 Vd3 35.Ve7 Jcd5 36.Vxb7 

Vd2 37.De5 1–0

Výhra v této partii dala Alexandru 

Morozevičovi možnost odskočit 

zbytku startovního pole a v ní zís-

kaný náskok už ruský hráč ne-

pustil. Věřme, že mu po výhře v 

„sarajevském oddílovém přeboru“,  

bude dařit  i v některém supertur-

naji odkud mu v jeho sbírce proza-

tím prvenství chybí.

Václav Pech
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Hustopečím vládla o předminu-

lém víkendu královská hra s krá-

lovským obsazením. K dalšímu 

ročníku již tradičně nejlépe obsa-

zeného rapidu roku se pod vidinou 

zajímavého turnaje, výborných fi -

nančních podmínek a dobrého mo-

ravského vína sjelo sto dvacet osm 

šachistů, mezi nimiž byla i prak-

ticky kompletní domácí špička 

v čele se sedmnácti držiteli velmis-

trovského titulu. Nejlepší formu 

v devítikolovém zápolení prokázal 

velmistr Zbyněk Hráček (2613), 

který získal sedm a půl bodu. 

Druhé místo patřilo díky horšímu 

pomocnému hodnocení velmistru 

Lázničkovi (2578) a bronz putuje 

zásluhou velmistra Jiřího Štočka 

(2584) do Ostrova nad Ohří. Až 

čtvrté místo obsadil nejvýše nasa-

zený velmistr Navara (2672), jehož 

v posledním kole zradily černé fi -

gury v souboji o nejvyšší příčku 

s velmistrem Hráčkem.

„Pokud mě něco mrzelo, tak přede-

vším skutečnost, že ze špičkových 

hráčů chyběli právě oba minulí ví-

tězové, tedy Sergej Movsesjan a Petr 

Hába,“ říká hlavní organizátor turna-

je pan Ing. Luboš Kuchynka, který se 

i pro letošek snažil zajistit účast obou 

zmíněných velmistrů, ale díky termí-

nové kolizi se to nepodařilo.  „S obě-

ma jsem byl v kontaktu, ale bohužel, 

zvolený termín, jinak všeobecně vy-

hovující, byl pro ně nedosažitelný,“ 

dodává smutně. Celkově ale považu-

je letošní ročník za mnohem vydaře-

nější. „Letošní ročník byl určitě lepší 

než ten loňský. Důvodů je více. Vyšší 

hráčská kvalita, sedmnáct velmistrů 

proti loňským třinácti,“ říká a přitom 

nezapomíná na to, co se v loňském 

ročníku nepodařilo zrovna na sto 

procent: „Zdlouhavé prostoje při ře-

šení sporů námitkovou komisí jsme 

ponechali minulosti, a tak měl letos 

turnaj méně hluchých míst. Vždy 

je co zlepšovat, ani tentokrát nebyla 

naše práce dokonalá, ovšem na roz-

díl od loňska jsme se vyvarovali ,hru-

bých‘ pořadatelských chyb. Myslím, 

že většina hráčů musela z Husto-

pečí odjíždět spokojena,“ dodává 

a za pravdu mu dává i vítěz turnaje 

velmistr Hráček. „Když už mám tuto 

možnost, tak bych na tomto místě 

chtěl poděkovat všem lidem, kteří 

se podílejí na organizaci i na hlad-

kém průběhu tohoto turnaje, zvláš-

tě pak Luboši Kuchynkovi.“ Zbyňka 

Hráčka jsme se zeptali i na to, proč 

si právě turnaj v Hustopečích naši 

přední šachisté tak oblíbili: „Kromě 

cenového fondu dostávají velmistři 

i malé startovné, spoustu doplňko-

vých cen, převážně dobrá vína, mají 

zajištěné ubytovaní a jsou pozváni 

na raut, který začíná těsně po turna-

ji,“ říká turnajový premiant a dodá-

vá: „Na podobných turnajích není 

něco podobného běžné, a je to urči-

tě jedním z hlavních důvodů účasti 

našich nejlepších šachistů. Dalším 

důvodem, proč je turnaj tak dobře 

obsazen, je i chytře zvolený ter-

mín, kdy většina šachistů má volno 

a může přijet.“ O dalším možném 

důvodu, proč je v Hustopečích vždy 

armáda kvalitních hráčů, spekulu-

je s úsměvem hlavní organizátor: 

„Jsem přesvědčen, že významnou 

roli zde může hrát i to naše dobré 

víno…“

O komentář k průběhu vlastních 

bojů jsme požádali vítěze turnaje, 

velmistra Hráčka: „Turnaj jsem neza-

čal na rozdíl od minulého roku moc 

dobře, a tak jsem na jeho čelo neustá-

le něco ztrácel.  Díky tomu jsem hrál 

bez ambicí a celkem uvolněně, což 

při těchto rychlých partiích většinou 

pomáhá. V posledním kole jsem pak 

shodou okolností dostal šanci, kte-

rou se mi povedlo využít.“ Zároveň 

přiznává: „Výsledky rapid turnajů 

a bleskových turnajů bych ovšem ni-

jak nepřeceňoval. Mimochodem kdo 

se chce pobavit a podívat, jak vypadá 

„správná“ rapid partie, tak doporu-

čuji video na www.novoborsky.cz.“

Rozhodující partii turnaje, která se 

odehrála v závěrečném kole mezi 

dvěma nejvýše nasazenými ša-

chisty, pro čtenáře Šachového tý-

deníku okomentoval její vítěz.

HUSTOPEČE 2008

ŠTAFETU PŘEVZAL HRÁČEK

Vítězný GM Zbyněk Hráček přebral Pohár starosty města dobrého vína.

foto: Petr Boleslav

http://www.novoborsky-sk.web4u.cz/index.php?orderby=1770
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ZBYNĚK HRÁČEK—DAVID NAVARA 
Španělská hra [C77]

Hustopeče 2008

Komentuje: GM Zbyněk Hráček

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

Jf6 5.0–0 Se7 6.d3 d6 7.c3 0–0 

8.Jbd2 Jd7 9.Ve1 Jb6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-vlpzpp'
6psnnzp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4L+-+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
10.Sb3 Trochu překvapivě zjišťu-

ji, že jsem tuto samou pozici měl 

na šachovnici minulý rok v chor-

vatské lize proti Ivanu Sokolovovi. 

U partie s Davidem jsem měl pocit, 

že jsem ustoupil proti Sokolovovi 

střelcem až na c2, ale není to tak. 

10…Ja5  [10…Kh8 11.d4 f5 12.d5 

Hracek-Sokolov 2007 (po 12.dxe5má 

bílý malou výhodu)] 11.Sc2 c5 12.d4 

To je možná předčasné. Lepší je asi 

hrát v duchu italské hry Jf1, Jg3 atd. 

12…exd4 13.cxd4 cxd4 14.Jxd4 Sf6 

15.J2f3 Sg4 Jezdec na b6 je nejhor-

ší fi gura černého, a proto připadalo 

do úvahy i 15…Jbc4, i když po 16.

h3! (16.b3 Je5 17.Jxe5 dxe5=) 16…g6 

17.Sh6 Ve8 18.b4 Jc6 19.Jxc6 bxc6 

20.Sb3 má bílý malou výhodu. 

16.h3  David po partii navrhoval 

16.Dd3!?, což je pro černého nepří-

jemnější. Jako o odpovědi na tento 

tah uvažoval černý o tahu 16…Sh5, 

ale zápletky, které vznikají jsou asi 

výhodnější pro bílého. Po 16…g6 ale 

bílý získá dvojici střelců, i když jestli 

i výhodu, to si nejsem jistý. (16…g6 

17.h3 Sxf3 18.Jxf3 Vc8 19.Vb1 s ne-

jasnou pozicí) 17.Jf5 Sg6 18.Jxd6 

Dc7 19.Sf4 Vfd8 20.Da3 s malou 

výhodou bílého (Po 20.Vac1 Sxb2 

21.Vcd1má bílý rovněž malé plus, ale 

po 20.Vad1 Jbc4 je pozice nejasná.)  

16…Sh5 17.g4 Sg6 18.b3 Zbyteč-

ná profylaxe. Lepší bylo okamžité 

18.Sf4 nebo i 18.Jf5. 18…Vc8 19.Sf4 

Jc6 20.Vc1 Jxd4 21.Jxd4 Se5 22.Se3 

[22.Dd2 Ve8 s protihrou černého]

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6psn-zp-+l+&
5+-+-vl-+-%
4-+-sNP+P+$
3+P+-vL-+P#
2P+L+-zP-+"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy
22…Df6? Po 22…d5! by měl tur-

naj pravděpodobně jiného vítěze. 

Bílý nemá asi nic lepšího než 23.f4 

Dh4 24.fxe5 (24.Sf2 Sxd4 25.Dxd4 

Dxh3; 24.Kg2 Vxc2+ 25.Vxc2 Sxe4+ 

26.Jf3 Sxf3+ 27.Kxf3 Dxh3+ 28.Kf2) 

24…Dg3+ 25.Kf1 Dxh3+ 26.Kg1 
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dxe4 27.Jf5 Sxf5 28.gxf5 Dg3+= 

s věčným šachem. 

23.g5! De7 24.f4 Sxd4 25.Dxd4? 

Okamžitě vyhrávalo 25.Sxd4! Vc6 

(25…Jd7 26.f5 Dxg5+ 27.Dg4+-) 

26.f5 Dxg5+ 27.Dg4 Dxg4+ 28.hxg4 

Vfc8 29.Sxb6+- 

25…Jd7 26.Ved1 Vc6 27.Sb1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+nwqpzpp'
6p+rzp-+l+&
5+-+-+-zP-%
4-+-wQPzP-+$
3+P+-vL-+P#
2P+-+-+-+"
1+LtRR+-mK-!
xabcdefghy
27…Vxc1?? Je vidět, že se partie 

hrála v posledním kole a na hrá-

če již doléhala únava. Po 27…Jc5 

28.f5 Sh5 29.Ve1 stojí bílý lépe ale 

vzhledem k tomu, že jsme měli oba 

dva okolo tří minut, tak je zřejmé, 

že se hraje pořád na tři výsledky. 

28.Sxc1 Jc5 29.f5 Sh5 30.Dxd6 

De8 Objektivně lepší je 30…Dxd6 

31.Vxd6 Sf3 32.e5 Je4 33.Vd4 Vc8 

34.Sf4 Jc3 35.Kf2±, ale chápu Da-

vida, který si chce raději ponechat 

dámy do závěrečné blicky. 

31.Ve1 Dc8 32.Sb2 Jd7 33.Vc1 Dd8 

34.h4 f6 35.Vc7 Je5 36.Sxe5 fxe5 

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+ptR-+-zpp'
6p+-wQ-+-+&
5+-+-zpPzPl%
4-+-+P+-zP$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+L+-+-mK-!
xabcdefghy
37.Dd7! Poslední přesný tah, kte-

rým měním dámy ve výhodné 

pozici. 

37…Dxd7 38.Vxd7 Vc8 39.Sd3 

Vc1+ 40.Kf2 b5 41.a4 Vc3 42.axb5 

axb5 43.Sxb5 1–0

„Turnaje v rapid šachu mám rád,“ 

konstatuje velmistr Hráček, kterému 

se v rapid šachu i v minulosti vedlo 

poměrně dobře. „Díky skvělé průpra-

vě z mládí, kdy jsem odehrál desítky 

turnajů v žákovských i dorostenec-

kých soutěžích, si troufám tvrdit, 

že jsem, nebo možná byl :-),  v této 

disciplíně relativně úspěšný. Kromě 

vítězství v Pardubicích, Prievidzi 

nebo v Praze, kdy jsem dělil 1.místo 

na přeboru České republiky v rapidu, 

se mi podařilo skončit na  4. místě 

na Mistrovství Evropy v Cap d‘Adge. 

Všechny tyto úspěchy jsou ale trochu 

staršího data. V posledních letech 

jsem  turnaje v rychlém šachu téměř 

přestal hrát a u tohoto typu partií je 

praxe bohužel velmi důležitá. To 

jsem poznal například letos i minulý 

rok, kdy jsem vypadl dvakrát v tie-

breaku na ME jednotlivců, právě při 

rychlých partiích. Za mlada by se mi 

něco podobného asi nemohlo stát 

:-).“ Vasilij Ivančuk se nedávno vyjád-

řil, že bude muset popřemýšlet o spe-

ciální přípravě k turnajům hraným 

zrychleným, rapidovým tempem. 

To ale moravský velmistr neplánuje: 

„Na rapidy se nijak nepřipravuji, ale 

z osobní zkušenosti si myslím, že 

nejlepší příprava je odehrát občas ně-

jaké rychlé  partie, pokud možno ze 

silným soupeřem.“

Budoucnost turnaje v Hustopečích 

ale podle pana Kuchynky není nijak 

stoprocentní. Své mohou říci přede-

vším případní sponzoři, kterých je 

u podobných zajímavých projektů 

vždy třeba. „Rád bych pokračoval 

v započatém trendu stylem, který je 

nám vlastní, a snažit se dále využí-

vat zkušeností z uplynulých roční-

ků,“ říká Ing. Kuchynka, ale varovně 

dodává: „Musím ale podotknout, že 

takový turnaj je relativně velmi ná-

ročný i po fi nanční stránce. A jak 

mi potvrdí každý, kdo to někdy 

zkoušel, shánění potřebných peněz 

není vůbec jednoduché a úspěch 

není předem zaručen. Dnes tedy 

nedokážeme s jistotou prohlásit, že 

se 4.ročník hustopečského rapidu 

uskuteční, ale budeme se o to ze 

všech sil snažit.“

Václav Pech

Konečné pořadí

1. GM Hráček, Zbyněk (2613) 7,5 

2. GM Láznička, Viktor (2578) 7,5 

3. GM Štoček, Jiří (2584) 7,0 

4. GM Navara, David (2672) 7,0 

5. GM Babula, Vlastimil (2605) 7,0 

6. IM Bernášek, Jan (2530) 6,5 

7. GM Kalod, Radek (2490) 6,5 

8. GM Vokáč, Marek (2445) 6,5 

9. FM Holemář, David (2321) 6,5 

10. GM Velička, Petr (2496) 6,5 

11. IM Hagarová, Zuzana (2401) 6,5 

12. GM Polák, Tomáš (2553) 6,5 
Zleva: starosta Ing. Luboš Kuchynka, stříbrný GM Viktor Láznička, bronzový GM Jiří Štoček 
a pořadatel Petr Pisk

foto: Petr Boleslav
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ČEZ CHESS TROPHY 2008

JAK PORAZIT KRAMNIKA
Hlavní šachová událost „pražské-

ho jara“ skončila. Festival ČEZ 

CHESS TROPHY, v jehož rámci 

naše hlavní město navštívil jeden 

z nejsilnějších hráčů světa, vel-

mistr Vladimír Kramnik, je již 

minulostí. O dvě partie ze svého 

zápasu s ním se s čtenáři Šacho-

vého týdeníku podělil velmistr 

David Navara. 

DAVID NAVARA—
—VLADIMIR KRAMNIK 
Ruská hra [C43]

ČEZ CHESS TROPHY 2008

Komentuje: GM David Navara

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.d4 Jxe4 4.Sd3 

d5 5.dxe5 S touto variantou bílí 

v poslední době dosahují velmi 

dobrých výsledků. Hra se částečně 

podobá otevřené variantě španěl-

ské obrany. Bílý střelec zde stojí 

na d3 místo na b3. To znamená 

na jedné straně zisk dvou temp, 

ale je otázkou, nakolik černému 

tahy jako a6, b5 pomáhají.  

5…Jc5 6.Jc3 c6 Toto je další roz-

díl oproti španělské obraně, černý 

může své centrum posílit tahem 

pěšce. 

7.Jd4 Se7 8.0–0 Fritz navrhuje 

8.Sf5, ale černý by měl vyrovnat. 

8…0–0 9.f4 Jxd3 Po 9…f5 se v par-

tii Nisipeanu - Jun Zhao, Chanty-

Mansijsk 2008, stalo 10.Kh1 Kh8 

11.Se2 Je6 12.Sf3 a bílý postupně 

získal převahu. 

10.Dxd3 Jednu variantu dračí si-

cilské obrany mi připomínalo 

10.cxd3?! Sc5 11.Se3 Db6 12.Ja4 

(12.Jce2? Sg4) 12…Sxd4! Po 13.

Jxb6 Sxe3+ 14.Kh1 axb6 stojí černý 

velmi dobře, například 15.d4 Sf5 

16.a4 c5 s dobrou hrou černého. 

10…f5 11.Jb3?! Ten tah se mi ne-

líbil, ale nejpřirozenější pokračo-

vání 11.Se3 prohrává kvůli 11…

c5, 12…d4. Napadlo mě 11.e6?! 

s ideou 11…Sc5 12.Se3 Sxd4 

13.Sxd4 Sxe6 14.Vae1 se skvělou 

kompenzací, ale obával jsem se, že 

bych po 11…g6 ztratil pěšce. Fritz 

navrhuje dokonce 11…Ja6 a má 

pravdu, po 12.Jxf5 Sxe6 13.Jxe7+ 

Dxe7 stojí bílé lehké fi gury špatně. 

11…Ja6 12.Se3 Jc7 13.Je2 Do par-

tie Hráček - Motylev z play-off ME 

jednotlivců 2007 jsme mohli přejít 

po 13.Vfd1, ale i tam po b6! stojí 

černý skvěle. Mimochodem, vel-

mistr Motylev někdy spolupraco-

val s GM Kramnikem. Náhoda? 

Nejde ani 13.Sc5 Sxc5+ 14.Jxc5 b6 

15.Jb3 Sa6 se ztrátou kvality.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppsn-vl-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+pzPp+-%
4-+-+-zP-+$
3+N+QvL-+-#
2PzPP+N+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13…b6! Nepříjemné překvapení. 

Černý brání postupu c2-c4 a v do-

hledné budoucnosti prosadí po-

stup c6-c5. Dva střelci nejsou jen 

pro ozdobu a rovněž jezdec bude 

stát na e6 velmi dobře. Po okamži-

tém 13…Je6? má bílý po 14.c4 ma-

lou výhodu. 

14.Jbd4 Nevím, zda nebylo lepší 

jezdce na b3 raději ponechat. 

14…Sa6 15.Dd2 De8 16.c3 c5 

17.Jf3 Vd8 18.Vfd1 Je6 19.a4 h6 

20.a5 Db5 [20…b5?! 21.b4] 

21.Jg3 bxa5 [21…d4 22.Sf2 d3D] 

22.Dc2 g6 [22…d4? 23.Jxf5]

23.Da4 Dxa4 Přehození tahů 

23…d4!? dává bílému doplňko-

vou možnost 24.Da2! (dobré není 

například 24.Dxb5 Sxb5 25.cxd4 

cxd4 26.Jxd4 Jxd4 27.Sxd4 (na 27.

Vxd4 přijde 27…Sc5) 27…Vxd4! 

28.Vxd4 Sc5) 24…Dc4 25.b3! 

Dxc3 26.Sd2 Dd3 27.Sxa5 De3+ 

28.Kh1=  hrozba Sd2 nutí černého 

obětovat kvalitu. 

24.Vxa4 d4 Možné bylo i 24…Sb5 

25.Vxa5 a6D, střelce na b5 nemů-

že bílý napadnout. 25.cxd4 cxd4 

26.Jxd4 Po 26.Sd2 Sb5 27.Vxa5 a6 

by měl černý volného pěšce a vý-

hody dvojice střelců a silnějšího 

hráče. 

26…Sc5 27.Vxa5 [27.Kf2? Sxd4 

28.Sxd4 Sb5 ztrácí materiál] 

GM David Navara

foto: Petr Boleslav
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27…Jxd4 28.Vxa6 Po 28.Vxc5 

Jf3+ 29.gxf3 Vxd1+ 30.Kf2 Vc8! 

31.Vxc8+ Sxc8 32.Sxa7 Vd2+ černý 

asi časem posbírá bílé pěšce.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+-+-+-'
6R+-+-+pzp&
5+-vl-zPp+-%
4-+-sn-zP-+$
3+-+-vL-sN-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
28…Jf3+ Až počítač mi doma uká-

zal, že po 28…Je2+ 29.Kf2 Jxg3 má 

bílý potíže, vidlička na e4 docela 

vadí. Strojová varianta 30.Kxg3 

Sxe3 31.Vxg6+ Kh7 32.Vxd8 Vxd8 

33.Vf6 s výhodou černého ve mně 

vyzývá pochyby, zda bílý doká-

že zadržet uvolněného a-pěšce. 

29.Kf2 Sxe3+ 30.Kxf3 Vxd1 

31.Kxe3 Vfd8 Více nadějí na vý-

hru asi dávalo 31…Kg7 32.Vxa7+ 

Vf7, po pádu pěšce g6 ztratí oporu 

i soused na f5. 

32.Vxg6+ Kh7 33.Va6 V8d3+ 34.Kf2 

V1d2+ 35.Je2 Toto jsem zahrál pří-

liš zbrkle. Nicméně také po 35.Kg1 

Vxb2 36.Vxa7+ Kg8 bílý nemá půl-

ku jistou, v případě šachování čer-

ný přejde králem na dámské křídlo 

a 37.Va1 Vdd2 38.Jxf5 Vxg2+ 39.Kh1 

Vxh2+D ještě není remíza. 

35…Vd7 Tady jsem přemýšlel 

několik minut. Napadlo mě i g4, 

ale se slabým králem a svázaným 

jezdcem pěšci neprojdou. 

36.e6 [36.Ke3 V2d3+ 37.Kf2 Vb3; 

36.b4 Vb2 37.Vd6 (37.e6 Ve7 38.Vd6 

Kg6!) 37…Vxd6 38.exd6 Vd2!] 

36…Vb7 [36…Ve7] 

37.Ke3 Vdxb2 38.Jd4 V2b6 

39.Vxb6?! Viděl jsem, že po 39.

Va5 Kg6 nevychází 40.Vxf5 Vxe6+, 

ale stroj navrhuje 40.Ve5 Ve7 

41.h4 s plánem h4-h5+ a po 41…

h5 42.Kf3 už hrozí 43.Vxf5 Vxe6 

44.Vg5+. 

39…Vxb6! [39…axb6 40.g4 fxg4 

41.f5 Kg7 42.Kf4 (42.Jb5) 42…Kf6 

(42…Vc7) 43.Jb5] 

40.e7 Vb8 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7zp-+-zP-+k'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+p+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41.Jxf5 K remíze vedl mimo jiné 

návrh Martina Petra 41.Jc6! Ve8 

(Fritz navrhuje 41…Vg8! s myšlen-

kou 42.Kd4 Kg6 43.Ke5 Kf7 44.Kd6? 

Vxg2 –+, ale když bílý vezme 
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ve vhodný moment vzít na a7, partie 

asi skončí remízou.) 42.Kd4 a5 (42…

Kg6? 43.Ke5 Kf7 44.Kd6 (44.Kxf5 

Va8) 44…a5 45.Kd7) 43.Ke5 (43.

Kc5 Kg7 44.Kb5 Kf7 45.Kxa5 Va8+) 

43…a4 44.Ke6 a3 45.Jb4 Kg8 (45…

Kg7 46.g4! (46.Ja2= a bílému stačí 

k remíze tahat jezdcem a nenechat 

si ho vzít. Já bych to také našel, ale 

myslel jsem si, že soupeř musí jít věží 

na e8.) 46…Vb8 47.gxf5 (47.Jc6 Vc8) 

47…Vb6+ 48.Jc6 Vxc6+ 49.Kd7 a2 

50.e8D a1D 51.De7+ Kg8 52.Kxc6±) 

46.g4 Va8 47.gxf5 a2 48.Jxa2 Va6+ 

49.Ke5 a černý by se měl udržet, ale 

bylo by to velmi těžké 49…Kf7 (49…

Va5+ 50.Kd6 Va6+ 51.Kc5) 50.Jb4 

41…a5! Toto jsem přehlédl. Tady 

soupeř měl velmi málo času, já 

jsem také spotřeboval rezervy. 

42.Jd4 Bílý je příliš pomalý po 42.

Jd6 a4 43.e8D (43.f5 a3 44.f6 a2 

45.f7 a1D a černý vyhraje nejen 

po 46.e8D (46.f8D De5+ asi skončí 

matem.) 46…Da3+ 47.Ke4 Dxd6) 

43…Vxe8+ 44.Jxe8 a3 45.Jf6+ Kh8; 

Po 42.Kd4! a4 43.Ke5 a3 44.Jd4 a2 

45.Jc2 Kg7 46.Ke6! se černý král 

nedostane do hry a partie skon-

čí remízou po bočním šachování: 

46…Vb6+ 47.Kd7 Vb7+ 

42…a4 43.Jc6 Ve8 [43…Va8?? 

44.Jd8] 

44.Kd4 Rozumnější bylo 44.Kd3  

44…Kg7 Počítač navrhuje 44…a3 

45.Kc3 Va8 46.Jb4 Kg7 47.Kb3 Kf7, 

ale po 48.g4 Kxe7 49.h4 Kd6 50.h5 

Vf8! 51.Jd3! bílý asi udrží remízu.

(51.g5 Vxf4 52.gxh6 Vxb4+!)  

45.Kc4 Kf7 46.Kb4 Va8 47.Ka3 

Va6 48.Jb4 Vd6 Po 48…Va8 se bílý 

jezdec samozřejmě vrátí na c6. 

Neptejte se mě, proč jsem zamýš-

lel pokračovat 49.Jd5 Va5 50.Jb4, 

na nedostatek času se dá svést té-

měř libovolná chyba. 

49.Kxa4 Bílý se samozřejmě po-

hybuje v remízovém pásmu, ale 

oboustrannou časovou tíseň zvlád-

la světová dvojka na jedničku, což 

se o mně říci nedá. 

49…Kxe7 50.Kb5 Vd2 51.g4 Vxh2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+-+-+-zp&
5+K+-+-+-%
4-sN-+-zPP+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
52.Kc5! Je třeba jednak aktivizo-

vat vlastního krále, jednak bránit 

v tomtéž králi soupeřovu. Po 52.

Jd5+ Kd6 53.Je3 Vh3 54.Jf5+ Kd5 

55.g5 h5 56.g6 Ke6 57.g7 Kf7 by 

černý vyhrál a podobných variant 

tu je více. 

52…Ke6! Dosud jsem se bránil cel-

kem dobře, ale tady jsem si nevě-

děl rady. Měl jsem málo času, při-

rozené tahy jezdcem na c6 nebo 

na d5 selhávají kvůli šachu na c2, 

co dělat? 

53.Kd4? Nevím, zda jsem tah 

53.Jd3! přehlédl nebo mu pou-

ze nevěnoval pozornost. 53…Vg2 

54.Je5 Vf2 55.Jd3 Vg2 56.Je5 Vd2 

57.Kc4= 

53…Vh4! To jsem přehlédl. 

Varianta 53…Vg2 54.g5 h5 55.Ke4 

mi připadala celkem přijatelná, ale 

černý vyhraje po 55…h4 56.f5+, ji-

nak rozhodne pěšec h4. 56…Kd6! 

57.g6 Vg4+ 54.f5+ Kf7 Černý mohl 

vyhrát i jinak, ale to není důležité. 

54…Kd6!? 

55.Ke5 Vxg4 56.Jd5 Va4 [56…h5 

57.Jf6 Vg5 58.Je4 Vg2–+] 

57.Jc3 Vb4 58.Je4 h5 59.Jg5+ Kg8 

60.f6 h4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zP-+&
5+-+-mK-sN-%
4-tr-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
61.Kf5? Také po silnějším 61.Ke6 

má černý více než jednu cestu 

k výhře, mně se líbí nevýhoda 

tahu vznikající po 61…Vb7!?. Jak 

uvidíme, na pátou řadu se král 

vrátit nesmí a jiné možnosti jsou 

také beznadějné: 62.Kd6 (62.f7+ 

Kg7; 62.Jh3 Vb3 63.Jg5 h3 64.f7+ 

Kg7–+) 62…Vb5!–+ 

61…Vb5+ 62.Kg6 Vxg5+! 0–1

DAVID NAVARA—
—VLADIMIR KRAMNIK 
Slovanská obrana [D43]

ČEZ CHESS TROPHY 2008

Komentuje GM Navara,David

1.Jf3 d5 2.c4 c6 3.d4 Jf6 4.Jc3 e6 

5.Dd3 Toto je jedna z mých oblíbe-

ných variant.  Zatím s ní dosahuji 

velmi dobrých výsledků, ale pro 

pravidelné použití asi není vhodná. 

Černý může přejít do několika dal-

ších bočních variant. Cílem mého 

tahu bylo připravit co nejrychleji 

postup e2-e4. Po 5.e3 Jbd7 6.Dc2 

Sd6 7.e4 dxe4 8.Jxe4 Jxe4 9.Dxe4 

by vznikla pozice z partie s tím ma-

lým rozdílem, že zde černý střelec 

už stojí na d6. Mimochodem, toto 

pokračování se stalo v partii Kram-

nik - Gelfand, Dortmund 2007. 

5…Jbd7 Za zmínku stojí například 

5…b6!? 6.e4 Sa6, ale bez přípravy 

by tak černý hrát neměl. Šestá par-

tie pokračovala 5…dxc4 6.Dxc4 b5 

7.Dd3 a6 (Hlavní varianta je 7…

Jbd7 8.e4) 8.e4 c5 9.dxc5 Sxc5!? 

(9…Dxd3 10.Sxd3 Sxc5 11.e5 Jfd7 

12.Se4 Va7 13.Sf4 s malou výho-

dou bílého GM Atalik) 10.Dxd8+ 

(10.e5!?) 10…Kxd8 11.e5?! Jg4 

12.Sg5+ Ke8 13.0–0–0? Jd7 14.Je4 

GM Vladimir Kramnik

foto: Martin Pinkas
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Sb7 s výhodou, kterou také vůdce 

černých přeměnil v celý bod. 

6.e4 dxe4 7.Jxe4 Jxe4 Myšlenka 

Igora Štohla 7…c5 8.Jxf6+ Jxf6 

přechází do pozice z partie, nebo 

vlastně spíše naopak. 

8.Dxe4 Jf6  Toto pořadí tahů mě pře-

kvapilo, očekával jsem spíše 8…Sb4+  

9.Dd3 Po 9.Dh4 se mi nelíbilo 9…

Sb4+ 10.Sd2 Da5 (ještě silnější ale 

asi je 10…Sxd2+ 11.Jxd2 g5! 12.Dxg5 

Dxd4 13.0–0–0 Vg8 14.Da5 b6 15.Da3 

(Matros - Ziegler, Švédsko 2001) 

a nyní například 15…Sb7 16.f3 

0–0–0 17.Dxa7 De3= ) ; 9.Dc2 c5 

9…c5 Bez tohoto tahu se černý 

stejně neobejde. 

10.Se3 cxd4 Na 10…Da5+ 11.Sd2 

Db6 jsem měl připravenu oběť pěšce 

12.Se2 s následnou krátkou rošádou.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3+-+QvLN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
11.0–0–0 Tady skončila má pří-

prava hodnocením malé výhody 

bílého. Protože jsem si to nepama-

toval, zahrál jsem ještě následující 

tři tahy velmi rychle. 

11…Sc5 12.Sxd4 Ve střední hře by bílý 

král byl asi zranitelnější než černý. 

12…Sxd4 13.Dxd4 Dxd4 14.Vxd4 

Při partii mi tato pozice připadala 

vyrovnaná, ale nepřekvapilo by mě, 

kdyby ji velmistr Kramnik s opačný-

mi barvami dokázal vyhrát. Černý 

ještě musí hrát přesně. 14.Jxd4? Je4 

by připomínalo šestou partii zápasu. 

14…Ke7 Očekával jsem spíše 14…b6 

15.Se2 Sb7, černý asi po 16.Je5 (16.

Vhd1!? Ke7 (16…Vc8!?) 17.g4! zmiňuji 

v další poznámce) 16…Ke7 při přesné 

hře udrží rovnováhu: (na 16…Sxg2? 

17.Vg1 Se4 je ještě příliš brzy: 18.Vxg7 

Sg6 19.Vf4 Ke7 20.Jc6+) 17.Vhd1 

Sxg2 18.Vg1 Se4 19.f3 Sf5! (19…Sg6? 

20.Jc6+ Kf8 21.Vgd1) 20.Vxg7 Sg6= 

15.Se2 [15.Je5 Jd7] 

15…Vd8 Po 15…b6 počítač navrhu-

je 16.Vhd1 Sb7 17.g4!, hrozí 18.g5 

a po 17…Vad8 18.Je5 už nevisí pě-

šec na g2.; 15…Sd7 16.Je5 s malou 

výhodou bílého. 

16.Vxd8 Nic nedává 16.Vhd1 Vxd4 

17.Jxd4 Sd7 18.Sf3 Vc8 

16…Kxd8 17.Je5 Ke7 18.Sf3 Jd7 Ne-

vhodné je 18…Je8 19.c5 f6 20.Jc4±  

19.Jxd7 Počítač navrhuje 19.Jd3 

Vb8 20.c5 (20.Vd1 b6 21.Jb4 Je5 

22.Jc6+ Jxc6 23.Sxc6 e5), ale 

po 20…b6 21.c6 Sa6 22.Jb4 Jc5 čer-

ný bez problémů vyrovná. 

19…Kxd7 20.Vd1+ 

XABCDEFGHY
8r+l+-+-+(
7zpp+k+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+L+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
20…Kc7 Černý má velmi blízko 

k vyrovnání, pouze potřebuje do-

končit vývin. Tento úkol vyžaduje 

určitou opatrnost, zatím by bílému 

nevadilo 21…Sd7? 22.Sxb7. 

21.b4 Po 21.Vd3 Vb8 22.b4 Sd7  by 

černý neměl prohrát. 

21…Sd7! Nějak jsem si neuvědo-

mil, že při pěšci na b4 je tento tah 

možný. Po 21…e5 22.Vd5! (22.Sd5 

f6) 22…f6 23.Vc5+ Kd6 (černý chce 

hrát 24…Sd7) 24.Va5 má černý po-

tíže s dokončením vývinu, to jsem 

ale jako obvykle neviděl. 

22.b5 Toto není obzvláště pěkný 

tah, ale alespoň omezuji černého 

střelce a obnovuji hrozbu vzetí 

na b7. 22.Sxb7 Vb8= 

22…Se8 Černý kryje hrozbu a plá-

nuje rozehrát věž postupem 23…

a6. Po 22…Vd8 je trochu nepříjem-

ný okamžitý postup krále na b4, 

ale černá pozice se po výměně 

věží podobá pevnosti, na postupy 

c4-c5 a a2-a4-a5 může černý rea-

govat umístěním krále na c7 a ná-

sledným vyčkáváním. 

23.Kc2!? Bylo by mnohem přiroze-

nější umístit krále na b2, ale chtěl 
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jsem zabránit postupu a7-a6. Po 23.

Kb2 a6 24.a4 axb5 25.axb5 bílý ne-

může pokračovat Kb3, Kb4 a c4-c5 

kvůli protihře po a-sloupci. 

23…g5?! Tento postup získává pro-

stor, ale ztrácí čas. Správné bylo 23…

a6! 24.b6+! Kxb6 25.Vb1+ Kc5 (25…

Ka5 26.Vxb7 Vc8 27.Kc3) 26.Vxb7. 

Měl jsem pocit, že by bílý díky ak-

tivní věži měl stát lépe, ale počítač 

ukazuje, že se černý může rozvázat 

po 26…Vd8! (26…Kxc4? 27.Vc7+; 

26…Vc8?! 27.Kc3 je pro černého ne-

příjemné, tahy jako Va7 a Ve7 docela 

vadí.) 27.Kc3 Sd7 s dalšími pěšcový-

mi tahy na královském křídle, bílý 

nemůže svou pozici zesílit. 

24.Kc3 Chtěl jsem vytvořit dru-

hou slabinu, ale bál jsem se, ze 

po 24.h4 gxh4 25.Vh1 f6 (25…

a6!?) 26.Vxh4 Sg6+ 27.Kc3 Vd8 by 

vznikla v mém vlastním táboře.

(Ještě silnější asi je 27…a6.)  

24…f5 Nyní je již varianta 24…

a6 25.b6+ výhodná pro bílého, 

tah 24.Kc3 se zde hodí: 25…Kxb6 

26.Vb1+ Kc5 27.Vxb7 Vc8 28.Va7!? 

(28.Sh5 Sc6) 28…Kb6 (28…Sb5!? 

29.Se2!) 29.Ve7 a černý má potíže.

XABCDEFGHY
8r+-+l+-+(
7zppmk-+-+p'
6-+-+p+-+&
5+P+-+pzp-%
4-+P+-+-+$
3+-mK-+L+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
25.g3?! Nejsilnější asi bylo 25.a4 g4 

26.Se2 s malou výhodou, ale já jsem 

zvažoval pouze 25.h3 h5 26.g3 a 25.

g3. S určitou nadsázkou lze říci, že 

ze studia Rétiho partií jsem nabyl 

dojmu, ze střelec patří na g2. 

25…g4? Tento přirozený tah 

je možná rozhodující chybou. 

Po 25…e5!? 26.Vd5 e4 27.Se2 Sd7 

(nebo 27…Sg6) 28.c5 má sice bílý 

malou výhodu, ale černý by měl 

být schopen udržet remízu. 

26.Sg2 h5 Po 26…Sg6 27.c5 je proti-

hra černého asi pomalá, ve vzduchu 

visí 28.Vd6, 28.c6 a podobné tahy. 

27.a4 a6 Teď už je pozdě. 

28.Kb4 Hrozí 29.a5. Nyní již není 

dobré 28.b6+? Kxb6 29.Vb1+, ale 

bílý už má k dispozici silnější po-

kračování. 

28…a5+ Z otevření sloupce „a“ 

by černý žádný prospěch neměl. 

Po 28…axb5 29.cxb5 se černá věž 

nerozehraje. 29…Vc8 30.Vc1+ vede 

do beznadějné střelcové koncovky. 

29.Kc3 Vc8 30.c5 Kb8 30…b6 

31.Vd6 bxc5 32.Vxe6+- 

31.Kc4 e5 Pasivní obrana byla bez-

nadějná. 

32.Vd6 Po 32.Sd5 Vd8 jsem vážně 

zvažoval 32.c6? bxc6 33.b6 s ideou 

Kc5, Sf1, ale černý má více než jed-

no dobré pokračování, například 

33…Sf7+ 34.Kc5 Sd5. 

32…e4 Po 32…Sf7+ 33.Sd5 by asi 

rozhodl rozdíl v aktivitě fi gur. 

33.Vf6 Na b3 jsem černého střelce 

pustit nechtěl. 

33…Sd7 

XABCDEFGHY
8-mkr+-+-+(
7+p+l+-+-'
6-+-+-tR-+&
5zpPzP-+p+p%
4P+K+p+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
34.Sf1! h4 Jinak by bílý zahrál Kd5 

s následujícím c5-c5 nebo Sc4. 

35.gxh4 Vh8 36.c6 také vyhrává 

36.Kd5 Vxh4 37.c6 Sc8 38.Kc5 

36…bxc6 [36…Sc8 37.Kc5+-] 

37.bxc6 Se8 Více jsem se obával po-

kračování 37…Sxc6! 38.Vxc6 Vxh4 

Měl jsem asi čtyři minuty a viděl 

jsem léčky jako 39.Kd4 Vxh2 40.Ke3 

f4+ i možnost pochodu bílého krá-

le na b6, takže bych snad některou 

z cest k výhře našel. Nejjednodušší je 

39.Vf6 e3 40.fxe3!? g3+ 41.Kb5 gxh2 

42.Sg2 h1D 43.Sxh1 Vxh1 44.Vxf5 

Ve1 45.Ve5+- se snadnou výhrou. 

38.Kc5 Kc7 39.Ve6 f4 Co kdybych 

přehlédl Vh5+? 

40.Ve7+ Kd8 41.c7+ 

1–0

Vydává občanské sdružení Praž-

ská šachová společnost. 
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V uplynulém týdnu by oslavil sto 

čtyřicáté narozeniny dvojnásob-

ný vyzyvatel Emmanuela Laske-

ra v bojích o světový trůn a jeden 

z nejsilnějších světových šachis-

tů přelomu devatenáctého a dva-

cátého století David Markelowitz 

Janowski.

Davida Janowského  jsem až 

do nedávné doby chápal jako jed-

noho z mnoha. Jednoho z mnoha 

těch, kteří patřili k předním hráčům 

své doby a dokráčeli až k souboji 

o poctu nejvyšší, kde ale neuspě-

li. Janowski se o titul mistra svě-

ta utkal dokonce dvakrát. A dva-

krát odešel krutě poražen. Poprvé 

v roce 1909, kdy v Paříži podlehl 

Laskerovi 7:1 při dvou remízách, 

a podruhé o rok později v Berlíně 

podlehl stejnému soupeři dokonce 

8:0 při třech remízách. V učebni-

cích mnoho jeho partií nenajdete 

a když, tak jsou to 

většinou jeho slavné 

prohry, které překva-

pivě často vznikaly 

z Janowského vyhra-

ných pozic. Snad 

i díky tomu se pro 

mnohé  zařadil jako nepříliš úspěš-

ný poražený. Neměl jsem tehdy ani 

zdání o jeho obrovském talentu, 

o jeho útočné síle a neskutečném 

citu pro fi gury, kterým ve svých 

partiích ohromoval šachový svět 

na přelomu 19. a 20. století. Ani 

mě nenapadalo, že se k zápasům 

o titul mistra světa s Emanuelem 

Laskerem dostal až v době, kdy 

měl vrchol své šachové kariéry již 

v podstatě za sebou, zatímco jeho 

výzvu, v době Janowského největ-

ších úspěchů, Lasker odmítl.

Kariéra Davida Janowského zača-

la přímo v tehdejším evropském 

šachovém svatostánku, slavné 

pařížské Café de la Régence, kde 

se objevil jako třiadvacetiletý 

na sklonku roku 1891 a hned v ná-

sledujícím roce končí v přeboru 

Café na druhém místě. O čtyři 

roky později hraje tyto přebory již 

pouze jako čestný host. Jeho nej-

silnějším šachovým obdobím byl 

začátek dvacátého století, kdy vy-

hrál, nebo dělil první místo hned 

v několika silných turnajích. Zví-

tězil v Monte Carlu 1901, Hanno-

veru 1902 a první místa si rozdělil 

i ve Vídni 1902 a v Barmen 1905. 

V té době porážel i nejsilnější svě-

tové hráče a zejména starší mistři 

se ho právem obávali. S Wilhel-

mem Steinitzem měl Janowski 

plus tři, s Blackburnem plus čty-

ři, a s Čigorinem dokonce  plus 

třináct při sedmnácti výhrách 

a čtyřech porážkách! Vedle účasti 

v mnoha turnajích sehrál za své-

ho života i mnoho zápasů. Hrál 

s Miesesem Winaverem, Wall-

brodtem, Schlechterem, Showal-

terem a pětkrát s Marshallem. Pod 

dojmem svých turnajových úspě-

chů a několika vydařených partií 

proti Emanuelovi Laskerovi se 

dokonce odvážil jej vyzvat na zá-

pas o titul mistra světa. Výsledek 

těchto zápasů byl ale truchlivý…

„Nehledě na to, že tenkrát zjevně 

přecenil své síly, nijak nezatrpkl. 

Pamatuji si například, s jakým op-

timismem a sebejistotou odjížděl 

v roce 1914 na turnaj do Petrohra-

du,“ říkal jeden z jeho současníků 

a přátel, mistr Alfonz Goetz, který 

poodhalil i další rozměr Janowské-

ho osobnosti: „V roce 1902, poté co 

skončil Rozentahl, se stal Janowski 

jeho nástupcem v novinách ,Mon-

de Illustré‘, kde celých šest let vedl 

velice oblíbenou a čtivou šachovou 

rubriku. Uměl velice dobře mluvit 

i psát francouzsky, i když byl jeho 

projev poněkud ironický. Takový 

způsob vyjadřování byl ale pro 

jeho osobnost vlastním. Ochotně 

se svými přáteli rozebíral všechny 

možné události ve světě, ale vždy 

s neskrývaným pocitem převahy 

nad svými  spolubesedníky.  Tuto 

svoji vlastnost občas neutlumil 

ani v kruhu svých kolegů, šacho-

vých mistrů. Sta-

čilo jenom lehce 

naznačit nesou-

hlas  a Janowski 

hned  energicky 

hájil svoji prav-

du a při tom se 

nijak zvlášť neomezoval ve výra-

zech. Jeho vznětlivost mu přiná-

šela poměrně dost nepřátel, ale 

myslím si, že mnoho z toho, co 

se mu přisuzovalo, ve skutečnosti 

nikdy neřekl.“

S tím souvisí i jedna čistě šachová 

věc. Janowski bytostně nesnášel 

prohry! Pokud prohrál partii, třeba 

i se silným hráčem, pak rozhodně 

svoje city nijak neskrýval. O tom 

vypráví velmistr Spielmann: „Ja-

nowského hněv byl v takovém pří-

padě  zcela systematickým. Začalo 

to tím, že nazval svého přemožitele 

hráčem té nejnižší sorty patřícím 

nejvýše do nějaké kavárny. Pak 

následovalo vyjádření upřímného 

úžasu: Jak vůbec mohli takového 

packala pustit do turnaje? a nako-

nec jeho fi remní: ,S vámi já mohu 

napříště hrát pouze tehdy, pokud 

VÝROČÍ STO ČTYŘICET LET OD NAROZENÍ

DAVID MARKELOWITZ JANOWSKI

David Markelowitz Janowski

Vznětlivost mu přinášela dost 

nepřátel, i když mnohé z toho, 

co se mu přisuzovalo, nikdy neřekl.
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vám dám již před partií jezdce fó-

rem!‘ To jsem si od něho vyslechl 

i já po naší vzájemné partii v Kar-

lových Varech roku 1907,“ přizná-

vá velmistr Spielmann. 

To se ovšem týkalo pouze hořkých 

chvil těsně po porážce. Při partiích 

a ve svých analýzách byl Janowski 

naprosto korektní a objektivní 

a pro šachové příznivce pak byl 

miláčkem. Jeho partie byly povět-

šinou velice dramatické, útočné 

a jeho zarputilost se projevovala 

také ve vztahu k remízám. „Kolik 

jenom za svoji kariéru odmítl re-

mízových nabídek proto, aby fas-

cinovaný žárem boje partie nako-

nec dovedl do prohry,“  posteskl 

si v Janowského nekrologu Adolf 

Goetz. A skutečně. Janowski veli-

ce často prohrával zcela vyhrané 

partie, když poté, co ztratil pří-

mou šanci na výhru, nerefl ektoval 

na žádnou z nabízejících se cest 

do klidného přístavu a pokoušel 

se znovu a znovu chytit již nená-

vratně uprchlou rybu. Nádherným 

příkladem je tomu jeho partie 

s Capablancou na turnaji v San Se-

bastianu 1911.

Dalším rysem, kterým tehdy fran-

couzský šampion ohromoval pře-

vážně ženskou část publika, byla 

jeho elegance. „V tomto smyslu 

můžeme být na našeho ,fran-

couzského šampiona‘ hrdí“, píše 

mistr Goetz a dodává: „Snad jen 

v posledních měsících svého ži-

vota, zmučený nemocí, Janowski 

trošku ze své pověsti ustupoval. 

Ale celkový dojem, který si v prů-

běhu více než třiceti let ve světě 

vydobyl, nám  jasně kreslí obraz 

skutečného gentlemana šachové 

hry.“

Ač byl skvělým taktikem a útoč-

níkem, neměl rád kavárenské ša-

chy. To podle něho nebyla hra, 

ale pouhé přemísťování fi gur. 

A ještě jednu věc neměl David 

Janowski v lásce a tou byly kon-

covky. „Skutečně silný šachový 

mistr dokáže rozhodnouti partii 

již ve střední hře a není mu po-

třeba u hry setrvati až do kon-

covky,“ říkal Janowski a je prav-

dou, že se to ve svých partiích 

snažil dokazovat. Pokud se mu 

to ovšem nepovedlo, na šachov-

nici se skutečně vylidnilo s nijak 

rozhodujícím nakloněním rovno-

váhy, pak jej stejně silní soupeři 

poráželi. O tom, že je Janowski 

skvělým útočníkem, který skvěle 

ovládá dvojici střelů, ale špatným 

koncovkářem, psal i Capablanca. 

Jedna jeho koncovka se ale přece 

jenom stala slavnou.

DAWID MARKELOWICZ JANOWSKI—
—CARL SCHLECHTER 
Hra čtyř jezdců [C47]

Vídeň 1898

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Jc6 4.Se2 

Sb4 5.0–0 Sxc3 6.dxc3 Jxe4 

7.Jxe5 Jxe5 8.Dd5 0–0 9.Dxe4 

Ve8 10.Ve1 d6 11.Df4 Sg4 12.f3 

Sh5 13.Sd2 Sg6 14.Vac1 Dd7 

15.b3 Ve7 16.c4 Vae8 17.Sc3 Jc6 

18.Sd3 Vxe1+ 19.Vxe1 Vxe1+ 

20.Sxe1 De6 21.Sc3 h6 22.h4 

Sxd3 23.cxd3 f6 24.h5 Je7 25.Kf2 

Kf7 26.g4 b6 27.d4 c6 28.Sb4 c5 

29.d5 Dd7 30.Sc3 Jc8 31.a4 a5 

32.De4 Kg8 33.Kg3 Je7 34.De3 

Kf7 35.Sb2 Kg8 36.f4 Kf7 37.f5 

Ke8 38.Kf3 Kf7 39.De6+ Dxe6 

40.dxe6+ Ke8 Pozice je díky pro-

storové převaze, silnému volnému 

pěšci na e6 a slabým bílým polím 

pro bílého zcela jistě vyhraná. 

Nejprve je ovšem nutno zamezit 

možné protihře černého pomocí 

postupu d6-d5, a tak Janowski tr-

pělivě hraje

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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XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-sn-zp-'
6-zp-zpPzp-zp&
5zp-zp-+P+P%
4P+P+-+P+$
3+P+-+K+-#
2-vL-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41.Ke4 Kd8 Černému nyní skuteč-

ně mnoho možností nezbývá. Jez-

dec musí hlídat pole d5, odkud by 

se mohl bílý monarcha vetřít k čer-

ným pěšcům dámského křídla, a tak 

nezbývá, než vyčkávat a „ťapkat“ 

králem. Lepší alternativou neby-

la ani procházka na druhou stra-

nu šachovnice. Po 41…Kf8 přijde 

42.Sc1 Ke8 43.Sf4 s připomenutím 

slabiny na poli d6. Protihra černého 

po 43…Jc6 44.Sxd6 Jd4 45.Kd5 Jxb3 

46.Sc7+- pochopitelně nevychází. 

42.g5!! Nádherný průlom, který 

vše okamžitě končí. Hned jak se 

černý král odpoutal od královského 

křídla, otevírá bílý druhou frontu. 

42…Jg8 Vynuceno. Nelze ani 42…

hxg5 43.Sxf6! gxf6 44.h6 ani 42…

fxg5 43.Sxg7 Jg8 44.f6+- 

43.gxf6 gxf6 44.Sc1 Bílý střelec při-

poutává černého vraníka k obraně 

pěšce h6 a zároveň míří na f4, aby 

svojí přízní obšťastnil ještě jedno-

ho černého pióna na d6. 

44…Kc7 45.Sd2 Kc6 46.Sf4 Kc7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+n+(
7+-mk-+-+-'
6-zp-zpPzp-zp&
5zp-zp-+P+P%
4P+P+KvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47.e7 Rozhodující postup bílého 

pěšce otevírající dálnice do čer-

né pozice. Po vynuceném 47…

Kd7 48.e8D+ Kxe8 49.Kd5 Je7+ 

50.Ke6 se černý vzdal. 1–0

V roce 1914 se překvapivě zjistilo, že 

Janowski je sice francouzským pře-

borníkem, ale nikoli francouzským 

občanem. Janowského nějaké ob-

čanství pravděpodobně nikdy příliš 

nezajímalo, což dokázal i po svém 

odjezdu do Ameriky, kde prožil 

bezmála deset let, ale přesto o ob-

čanství, které by tehdy zcela jistě 

dostal, nepožádal. Ve Spojených 

státech však vážně onemocněl 

a jeho nemoc se díky údajně ne-

příznivému newyorkskému klima-

tu zhoršovala, a tak se v roce 1925 

vrací zpět do Francie. Jeho nemoc 

už ale pokročila příliš daleko…  Ja-

nowski žil již pouhé dva roky, ale 

i v nich dokázal svět přesvědčit 

o své útočné síle. 

DAWID MARKELOWICZ JANOWSKI—
—FRITZ SAEMISCH 
Dámským pěšcem [A46]

Mariánské Lázně 1925

1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.Sg5 Aljechin byl 

k tahu 3.Sg5 ve svých poznámkách 

poměrně skeptický, ale zcela jiného 

názoru byl jeden z jeho nástupců 

na světovém trůnu Tigran Petrosjan, 

který o něm dokonce napsal zname-

nitý článek „Počemu ja ljublju chod 

Sg5“ a zaznamenal s ním mnoho 

úspěchů. Na sklonku své dráhy jej  

používal i David Janowski. 

3…c5 Za lepší pokračování pova-

zoval Alexandr Aljechin tah 3…h6 

s tím, že po 4.Sh4 d5! je pro bílé-

ho slabší alternativou hrát 5.c4 pro 

5…dxc4 6.e3 Sb4+ s dalším b7-b5, 

ale pravdou je, ze se tímto svým 

doporučením ne vždycky řídil. 

4.e3 Jc6 Velmistr Petrosjan  nikdy 

příliš nevěřil pozicím vznikajícím 

po tahu 4…b6 a reagoval v nich agre-

sivním postupem 5.d5!?, který popr-

vé použil v partii proti slovenskému 

mistru Kozmovi na olympiádě v Lip-

sku 1960 (ve své premiérové partii 

proti velmistru Averbachovi zvolil 

ještě klidnější 5.Jbd2? otazník k tahu 

přidělil právě Petrosjan 5…Sb7 6.Sd3 

Se7 7.c3 0–0 8.0–0 Jc6 9.De2 s rovnou 

pozicí podle partie Petrosjan-Aver-

bach, SSSR 1949) 5…exd5 6.Jc3 Sb7 

7.Jxd5 Sxd5 8.Sxf6 Dxf6 9.Dxd5 Jc6 

(9…Dxb2 10.Vd1!+-) 10.0–0–0 s vel-

kou výhodou bílého. 

5.Jbd2 b6 6.c3 Sb7 Mark Tajmanov 

zvolil proti Petrosjanovi, stejně jako 

v roce 1927 Capablanca proti Mar-

shallovi tah 6…Se7 7.Sd3 0–0 ale 

po 8.0–0 (Marshall hrál ve zmíněné 

partii 8.De2?!, což ovšem Tigranovi 

Vartanovičovi podle jeho vyjádření 

rozhodně nepřipadlo přesné.) po-

kračoval slabým 8…cxd4 9.exd4 Jd5 

a po 10.Sxe7 Jcxe7 (na 10…Dxe7 za-

hraje bílý 11.Ve1,  čímž si dopředu při-

praví ústupové pole f1 pro svého bělo-

polného střelce a zároveň si jeho věž 

již mlsně prohlíží černou dámu na e7. 

„GM Petrosjan“) 11.Ve1 Sb7 12.Sf1 

f5 13.Je5 Dc7 14.Vc1 Vae8 15.c4 Jf6 

16.Db3 s lepší pozicí bílého. viz Pet-

rosjan - Tajmanov, SSSR 1960 

7.Sd3 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpl+p+pzpp'
6-zpn+psn-+&
5+-zp-+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLzPN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
7…cxd4? Mistr Saemisch se dopouští 

stejné principiální chyby jako Tajma-

nov ve výše uvedené partii. Výměna 

pěšců v centru omezuje možnosti 

protihry černého a zároveň dává bí-

Karikatura Janowského z časopisu Wiener 
Schachzeitung 1926
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lým fi gurám velice silné diagonály 

a sloupce. Správným pokračováním 

bylo pochopitelně 7…Se7 

8.exd4 Se7 9.Jc4 Bílý jezdec ne-

rušeně míří ke klíčovému poli 

pozice, poli e5. Forpostu na e5 si 

velice vážil i Petrosjan: „Pokud se 

bílému nepodaří postavit jezdce 

na e5, pak v této variantě nemůže 

pomýšlet na výhodu.“ 

9…0–0 10.De2 Janowski velice ro-

zumně nespěchá s rošádou a po-

nechává si v záloze hned několik 

útočných možností včetně dlouhé 

rošády. 

10…Dc7 Aljechin ve svých poznám-

kách kritizuje tento tah  a s ním i ne-

činnost černého, díky níž získá bílý 

na královském křídle silný útok. 

Lépe možná bylo zahrát 10…Jd5!? 

se snahou o zjednodušení pozice. 

Po výměně černopolných střelců 

bude muset bílý nějak pokrýt i pole 

f4, kam díky dámě na e2 hrozí černý 

jezdec s tempem skočit. Na  10…b5 

s myšlenkou b5-b4 může bílý mís-

to 11. Je3 b4 nejprve vložit 11.Sxf6 

s po 11…Sxf6 zahrát 12.Jd6 s výho-

dou. 11.h4!? S hrozbou zahrát Sxf6 

a Sxh7 s prudkým útokem na obran-

né bastiony černého krále. 11…h6?! 

Nevynucené oslabení královského 

křídla, které se černému stane osud-

ným. Jefi m Bogoljubov navrhuje tah 

11…Jd5 s případným dalším f7-f5. 

12.Dd2 Jg4 Smysluplnou alterna-

tivou bylo 12…d5, kde má sice bílý 

zřejmě výhodu, ale o výsledku par-

tie není rozhodnuto ani náhodou. 

Brát nabízený dar jest všem ži-

vým bytostem zcela zakázáno pro 

12…hxg5? 13.hxg5 Jd5 (13…Vfd8 

14.gxf6 Sxf6 15.De3±  „Aljechin“) 

14.Sh7+ Kh8 15.Jce5+- s drtivým 

útokem na královském křídle. 

13.Sf4 d6 14.Je3 Jxe3 Snad měl 

černý raději zahrát 14…f5!?  

15.Dxe3 h5 Ve vzduchu již viselo 

Sxh6, a tak černému zřejmě nic ji-

ného nezbývá… 

16.Vh3 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-vlpzp-'
6-zpnzpp+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-zP-vL-zP$
3+-zPLwQN+R#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy
16…e5 Pokus o uvolnění a vyčaro-

vání komplikací, který nazývá Al-

jechin zoufalstvím se kupodivu líbí 

i soudobému šachovému softwaru. 

17.dxe5 Jxe5 Umělá inteligence při 

svém optimismu spoléhá na tah 17…

dxe5, když se nijak neleká Aljechino-

va argumentu 18.Sh6! a pokračuje se-

bejistým obranným manévrem 18…

Sc8 19.Vg3 Sg4. Po 20.Sf5 Sf6 21.Sxg4 

hxg4 22.Jh2 ale začíná svůj optimis-

mus poměrně rychle ztrácet a po dal-

ších několika vynucených tazích 22…

Je7 23.Jxg4 Sxh4 24.Sxg7!+- již plně 

triumfuje lidský duch! Bílý vyhraje. 

18.Jxe5 dxe5? Těžko černého ha-

nět za normální dobrání, při kte-

rém pouze přehlédl nádherný Ja-

nowského úder ve dvacátém tahu. 

Ovšem po zcela nelidském 18…Sf6! 

se mohl pravděpodobně ještě držet, 

když 19.Vg3 (na 19.Jf3 přijde 19…

Vfe8) 19…dxe5 20.Sg5 vede pravdě-

podobně pouze k výhodě bílého. 

19.Sxe5 Sd6 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-+pzp-'
6-zp-vl-+-+&
5+-+-vL-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-zPLwQ-+R#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy
20.Dh6!! Nádherný trojúder (h7, 

g7, d6), ze kterého se černý nemů-

že vymluvit. Další dění je poměrně 

srozumitelné a je zcela  jedno, zda 

se černý vzdal nyní, jak se uvádí 

ve znamenité knize Voronkova 

a Pliseckého, nebo zda v partii ješ-

tě několik tahů pokračovala, jak 

uvádějí současné databáze. 

20…f6 21.Dh7+ Kf7 22.Sxd6 Dxd6 

23.Ve3 Vg8 24.Sc4+ Sd5 25.Dxh5+ 

g6 26.Dxd5+ Dxd5 27.Sxd5+ Kg7 

1–0

Smrt jej zastihla 15. ledna 1927 

v malém městečku Hyères, kam 

přijel účastnit se v místním turna-

ji.  Bylo mu 59 let.

Václav Pech

Janowski na památné fotografi i z turnaje Karlovy Vary 1907. Čtvrtý zprava u stolku s Marshallem, Drobnym a Dr. Neustadtlem.
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5. 6. 1975 

Ve věku padesáti devíti let zemřel 

v Helsinkách korunní princ světové-

ho šachu, estonský velmistr Paul Ke-

res. Paulu Keresovi hned několikrát 

těsně unikla možnost utkat se o svě-

tový primát. Poprvé poté, co v roce 

1938 zvítězil na slavném turnaji 

AVRO a jeho jednání o zápase s Ale-

xandrem Aljechinem přerušila válka. 

Po válce skončil čtyřikrát na druhém 

místě turnaje kandidátů.

6. 6. 1929

V Praze umírá velmistr Richard Réti, 

jeden z nejlepších světových šacho-

vých velmistrů dvacátých let uply-

nulého století a jeden za zakladatelů 

šachového hypermodernismu.

7.-15.6. 2008

Poruba. Porubské jaro 2008. Švý-

carský systém na 9 kol se zápise 

na LOK ČR. Tempo hry 90 mi-

nut na třicet tahů a jednu hodinu 

na dohrání partie.

Jakub Chlevišťan

tel.: 596 961 104

eliminator@seznam.cz

7. – 15. 6. 2008 

Zemplínská Šírava, Slovensko. 

Zemplínská věža FIDE OPEN 

2008. Švýcarský systém, 9 kol. 

Tempo hry 90 minut na 30 tahů + 

hodina na dohrání partie. 

Ing. Richard GERBERY

Štefánikova 52, 071 01 Michalovce

gerberyr@yahoo.com  

8.6. 2008 

Pezinok, Slovensko. Memoriál Ri-

charda Rétiho 2008.  Otevřený turnaj 

hraný tempem 2x 15 minut na partii. 

Silvio Michal

tel.: 421 905 444 565

reti@pobox.sk

reti.pezinok@gmail.com

male-karpaty.szm.sk

8.- 19. 6. 2008

Foros, Ukrajina. Aerosvit 2008, uza-

vřený velmistrovský turnaj s mimo-

řádně silnou sestavou. O prvenství 

se utká sedm šachistů s ratingem nad 

2700 bodů: Magnus Carlsen (2765), 

Petr Svidler (2746), Vasilij Ivančuk 

(2740), Alexej Širov (2740) Sergej 

Karjakin (2732), Dmitrij Jakovenko 

(2711) a Jevgenij Alexejev (2711). 

9.6. 1919 

Osmdesáté deváté narozeniny by osla-

vil ukrajinský velmistr a jeden z váž-

ných kandidátů na titul mistra světa 

Isaak Jefremovič Boleslavskij.  Titul 

velmistra SSSR získal v roce 1945, když 

na 14. přeboru SSSR skončil na dru-

hém místě za Michailem Botvinni-

kem. V roce 1948 se kvalifi koval z me-

zipásmového turnaje v Saltsjobadenu 

do turnaje kandidátů, kde o dva roky 

později rozdělil první místo se svým 

přítelem Davidem Bronštejnem. V zá-

pase o právo vyzvat Michaila Botvin-

nika o titul pak v Moskvě Bronštej-

novi těsně podlehl. Isaac Boleslavskij 

zemřel 15. února 1977. 

13. – 22. 6. 2008

Praha. HABEAS CORPUS – Praž-

ský šachový festival. Uzavřený IM 

turnaj, FIDE open, národní open.

Růžena Přibylová

Kukelská 904/3-113, 198 00 Praha 9, 

tel./fax: 2424 85 405, 777 071 192

orbis64@login.cz

www.chessacademy.cz   

13. -21.6. 2008 

Balatonlelle, Maďarsko. Balaton-

lelle Open 2008, velmistrovský 

turnaj a turnaje o normu meziná-

rodního mistra. 

me-ri@t-online.hu

14-22.6. 2008 

Teplice. FIDE Open Teplice 2008.  

Švýcarský systém, 9 kol. Tempo hry 

2x 2hod + 30 sec za každý provede-

ný tah. Cenový fond 85.000kč.  

Radek Bayer

Unčínská 1552/14, 415 01 Teplice

tel.: 602 141 580

info@chess-teplice.cz

www.openteplice.cz

14. – 15. 6. 2008 

Echternach, Lucembursko. Švý-

carský systém, 9 kol. Tempo hry 

2x45 minut na partii. 

Serge Brittner

serge_brittner@gmx.de

open.desprenger-echternach.lu

17.6. 1929 

Sedmdesáté deváté narozeniny by 

oslavil devátý mistr světa, velmistr 

Tigran Vartanovič Petrosjan. Pet-

rosjan byl kvůli svému pevnému sty-

lu a malému množství prohraných 

partií nazýván „Železným Tigra-

nem“. Byl prvním hráčem, kterému 

se v roce 1963 defi nitivně podařilo 

sesadit z trůnu Michaila Botvinnika. 

Svůj titul ještě jednou obhájil, když 

v roce 1966 porazil Borise Spasské-

ho. O tři roky později mu však již ti-

tul mistra světa předal. Čtyřnásobný 

přeborník Sovětského svazu zemřel 

13. srpna 1984 v Moskvě. 

17.6. 1906 

Před sto dva roky zemřel jeden 

z nejlepších šachistů devatenáctého 

století, vítěz jednoho z nejsilnějších 

turnajů všech dob hraného v Hastin-

gu roku 1895 Harry Nelson Pillsbu-

ry. V Hastingsu předstihl tehdejšího 

mistra světa Emmanuela Laskera, 

jeho předchůdce Wilhelma Steinit-

ze a další nejvýznamnější mistry 

své doby v čele s Tarraschem, Či-

gorinem, Gunsbergem, Schlechte-

rem a Janowskim.  Pravděpodobně 

pouze jeho nemoc, které podlehl 

ve věku třiceti čtyř let, mu zabránila 

se utkat o světový primát.
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