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ŽÁCI Z FRÝDKU 
BEZKONKURENČNÍ
Frýdek-Místek suverénně vyhrál Mis-
trovství ČR družstev mladších žáků, 
které proběhlo tento víkend ve Stráži 
pod Ralskem. Prezentovalo se všech 
28 družstev, která si na základě kraj-
ských kvalifi kací vybojovala účast. 
Ve třech soutěžních dnech sehrála 
všechna družstva po devíti kolech. 
Vítězem se stal s velkým náskokem 
Frýdek-Místek A se 100% zápaso-
vých bodů. O stříbru rozhodlo až 
druhé pomocné hodnocení a putu-
je trochu překvapivě, ale naprosto 
zaslouženě do Říčan, neboť ho vybo-
jovali mladí hráči Biomedici. Bronz 

získala  Náměšť nad Oslavou.  Na 
dalších místech skončila družstva 4. 
Lokomotiva Brno, 5. Frýdek-Místek 
B, 6. Boršice, 7. Panda Rychnov, 8. ŠK 
Most, 9. Spartak Ústí n.L. a 10. SŠŠ 
Staré Město.

ZÁPAS POČÍTAČŮ 
JUNIOR SEJMUL FRITZE

V zápase šacho-
vých počítačových 
programů přesvěd-
čivě vyhrál Junior. 
Svého soka Fritze 
porazil 4:2. Zápas 
sponzorovaný pre-
zidentem FIDE Kir-

sanem Iljumžinovem se hrál v Elistě 
souběžně s druhým kolem zápasů 
kandidátů mistrovství světa. 
Autor konkurenčního programu 
Rybka Vasik Rajlich již dříve vyzval 
vítěze klání z Elisty na zápas o sto 
tisíc dolarů. Majitelé Juniora zatím 
rukavici nezdvihli. 
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ESEJ O KOMENTOVÁNÍ PARTIÍ

CHROMÝ KŮŇ CÍTÍ ZÁVODNÍ DRÁHU

OLYMPIJSKÝ OHEŇ V ÚSTÍ
Čtyři tisíce mla-
dých sportovců 
přijelo tento 
týden do Ústí 
nad Labem na 
3. Olympiádu 
dětí a mládeže 
ČR. Od 19. 6. - 

23. 6. bude na zimním stadionu 
v Ústí planout olympijský oheň 
a celé město bude žít olympiá-
dou. Dvacet škol přerušuje své 
vyučování, aby uvolnilo prosto-
ry olympionikům, olympijské 
autobusy budou všem výpra-
vám k dispozici a akreditační 
olympijskou kartou se každý 
účastník dostane na všechny 
sportovní, kulturní, památko-
vé a další objekty města zdar-
ma, stejně tak městská doprava 
bude zdarma. V Denících Bohe-
mia budou vycházet 4 stránky 
denně o olympiádě. 
Mezi dvaceti vyvolenými spor-
ty jsou i šachy. Šachy se budou 
hrát v samém “srdci” olympiá-
dy, v Olympijském domě. Prv-
ní šachovnice všech kategorií 
budou promítány on-line na 
plátno a 8 partií bude přenáše-
no on-line na internet. Šachy se 
hrají od středy 20. 6. do pátku 
22. 6. 2007. Turnaj bude mít 
sedm kol švýcarským systé-
mem, hrát se bude tempem 45 
minut na partii plus 30 vteřin za 
tah. Více informací je na webu 
odm2007.cz.

Pavel Chrz

Když ve smlouvě stojí, že k zápa-
su patří též opoznámkování par-
tie, nezbývá nic jiného, než že 
jednoho krásného dne mistr sed-
ne k psacímu stroji a silou vůle 
přivolává šachovou můzu. Ta je 
někde jinde, buď u kolegů anebo 
na dovolené…
Vždyť jsi těch partií již opoznám-
koval nejméně tisíc, a tak ta jed-
na nebude problémem,“ říká si 
mistr. Bohužel zůstala dlouho 

ležet a vzpomín-
ky se potápějí do 
stále větší mlhy 
a z konkrétních 
variant jsou chaos 
a nejasnosti…
Nejméně tisíc 
opoznámkovaných 
partií: kolik jen kachliček či tašek 
položí za život pokrývač? 

Pokračování na straně 12

Žáci Beskydské šachové školy získali na 
MČR mladších žáků zlaté medaile.

GM Vlastimil Hort
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Šachový klub Zemplín Michalovce 
uspořádal ve dnech 2. 6. až 10. 6. 2007 
celkově již XX. ročník FIDE turnaje, 
tentokrát ve středisku Palkov-Kloko-
čov, hotel Slňava. Krásné červnové 
počasí, velmi teplá (22 stupňů) a čistá 
voda, klidné prostředí mimo hlavní 
sezónu, nedaleké Vihorlatské vrchy 
umožňovaly pohodovou rekreaci 
u “východoslovenského moře”
(33,5 km čtverečních, střediska 
Medvědí hora, Kamenec, Kaluža, 
Klokočov, Palkov).
Třicet osm účastníků se ubytovalo 
v hotelu Slňava (250 Sk za noc), či 

v 2km vzdálených chatách (150Sk). 
Areál hotelu poskytoval i další mož-
nosti sportovního vyžití (stolní tenis, 
tenis, venkovní hotelový bazén, teni-
sový kurt, hřiště na basketbal, petan-
que a minikopaná na umělé trávě). 
K jezeru Šírava to bylo z hotelu snad 
50m, čehož jsme využívali ráno, po 
obědě a mnozí i pozdě večer. Obětaví 
pořadatelé zorganizovali také výlet 
na Mořské oko (jezero 13ha, jedno 
z nejkrásnějších zákoutí SR, nejvyš-
ší stupeň ochrany přírody) a Snin-
ský kameň (skalní útvar s výhledy 
na Ukrajina a do Maďarska, výstup 
zabezpečený železnými žebříky). 
Kromě toho jsem absolvoval i indi-
viduální túry na Viniarské jezero 

(zde se koná Open turnaj na 9.kol, 
2x60min. ve dnech 25. - 28. srpna) 
a na Viniarský hrad. Kromě osmého 
a devátého kola se hrálo vždy v 16 
hodin, což bylo téměř ideální.
Z mimošachového dění musím 
zmínit ještě několik zajímavostí. 
Ve čtvrtek nás všechny pozval dr. 
Marián Marcin (jeden ze zaklada-
telů turnaje před dvaceti lety, nyní 
primář klinické mikrobiologie) 
na slavnostní oběd do hotelu Life 
a v sobotu již tradičně organizuje 
pan Michal Lašanda opékání sele-
te, vše grátis. Jinak klidné zbývající 

dny zpestřil sportovní den pracov-
níků fi nančního úřadu v areálu 
hotelu (přišel mj. i kytarista, hrající 
staré písně Elánu, Olympicu, Jarka 
Nohavici, Michala Tučného...).
Turnaj vyhrál zaslouženě IM Juri 
Dovžik (2415) se 7 body, který 
v turnaji neprohrál a o půl bodu 
předběhl dalšího mezinárodního 
mistra Ladislava Kotána (2289). Ten 
v posledním kole přehrál mladého 
FM Edu Hagaru (2383) a odsunul 
ho z medailových pozic. Na bron-
zový stupínek se drtivým fi nišem 
5 z 5 protlačil tradiční účastník 
Peter Demeter (2282) z Prešova, 
který získal rovněž 6,5 bodu. Mezi 
fi nančně ohodnocené se dostali 

ještě výše zmiňovaný Eda Hagara, 
Hannes Ganaus (2287) a talento-
vaní junioři Lubomír Kováč (2131) 
a Štefan Fedorko (2094). Pozo-
ruhodný výkon podal nadějný 
Štefan Mazur (2015), který doká-
zal uhrát 2 body ze 3 proti mezi-
národním mistrům, celý turnaj 
odehrál na předních stolech a až 
prohry s Hagarou a Demeterem ho 
odsunuly z čelní skupiny.
Co se mne týče, málem jsem ode-
hrál turnaj bez remízy. Po 5. kole 
jsem měl 4 z 5, pak ale přišly 3 pro-
hry za sebou (Fedorko, Kováč, 

Ligart) a remíza až v posledním 
9. kole po 41. tahu a dvou odmít-
nutích smíru. Konečných 4,5 bodu 
stačilo na 16. místo.
Turnaj, prostředí i lidé byli na 
Zemplíně skvělí a účast v příštím 
ročníku mohu všem milovníkům 
šachu, koupání, turistiky, dobrého 
jídla, pití a pohody vřele doporučit. 
Absolvoval jsem již mnoho šacho-
vých akcí a tato rozhodně patřila 
mezi nejlepší.  Na památku nám 
kromě mnoha vzpomínek a foto-
grafi í zůstaly i pěkné keramické 
věže (symbol turnaje), které jsme 
dostali při závěrečném loučení.

Jiří Zapletal

ZEMPLÍNSKA VEŽA 2007 

REKREACE U VÝCHODOSLOVENSKÉHO MOŘE

Turnaj u zemplínské Šíravy vyhrál IM Juri Dovžik
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Ve fi nálových zápasech kandidátů 
o čtyři postupová místa na Mis-
trovství světa v Mexiku postoupili 
favorité. Jména velmistrů Aronja-
na, Gelfanda, Léka a Griščuka zná 
celý svět a jejich fanoušci očekáva-
li jejich hladký postup.
Levon Aronjan měl hodně prá-
ce zejména v předešlém kole 
s Magnusem Carlsenem, kde se 
prodlužovalo a neměl to tak leh-
ké, jako se Širovem ve druhém 
kole.  Širov je také skvělý hráč, ale 
neměl moc reálné šance Aronja-
na ohrozit, zápas začal úvodním 
vítězstvím arménského velmistra, 
ale pak již následovaly samé remi-
zy. Z průběhu bojů se domnívám, 
že Aronjan postupuje zaslouženě 
a jsem na něj zvědavý, co předvede 
na MS v Mexiku 2008.
Málo sportovně zajímavý byl zápas 
Lékó – Barejev. Lékó vyhrál troš-
ku šťastně úvodní partii zápasu, 
ale pak již hrál výtečně a Barejeva 
k ničemu nepustil. V tomto zápa-
se rozhodla Caro-Kanova obrana. 
Lékó z ní dokázal vytěžit 2,5 bodu 
z 3 možných a to rozhodlo. Přiznám 
se, že potom, co Barejev s přehle-
dem postoupil přes Polgárovou 
jsem čekal zajímavější zápas. 
Zklamáním pro mě byl též zápas 
Gelfanda s Kamskym. I když větši-
na fanoušků považovala za favorita 
Gelfanda, očekával se vyrovnaný 

souboj. Ale ten nepřišel, neboť 
Gelfand postoupil s přehledem. 
Největším problémem tohoto 
zápasu bylo zahájení Kamského. 
Gata je skvělý hráč, připomeňme 
si, že hrál o titul mistra světa proti 
Karpovovi. Ale zejména ve stadiu 
zahájení se nemohl s Gelfandem 
měřit. Díval jsem se na všechny 
partie a Kamsky by potřeboval hrát 
s Gelfandem Fischerovy šachy, aby 
měl šanci. Kamsky měl i problémy 
s Bacrotem v zahájení, ten toho ale 
nevyužil, zato Gelfand  brilantně 
ukázal, kde má Gata slabé místo. 

Co se týče Gelfanda, dle mého 
soudu to měl těžší proti Rustamu 
Kasimdžanovi v prvním kole, kde 
postoupil až ve zkrácené hře. 
Nejtěžší to měl Alexander Griščuk. 
V úvodní partii pro Rublevskému se 
ukázal v pozitivním světle, vytasil se 
se skvělou novinkou (16.Sf3 - partie 
je komentovaná na str. 4) a partii 
zaslouženě vyhrál. Jenže ve čtvrté 

partii Rublevskij srovnal a vrátil se tím 
do zápasu. Následovaly dvě remízy 
a prodloužení. V prodloužení udeřil 
Griščuk v první a třetí partii černými 
fi gurami ve skotské hře a tím rozhodl 
zápas ve svůj prospěch.
Okomentoval jsem tři partie, 
které dle mého soudu dobře ilu-
strují průběh fi nálového zápasu 
kandidátů. Je to teoretická partie 
Griščuk – Rublevskij, kde Alexan-
der Griščuk vylepšil hru bílého 
v korunní variantě svého soupeře 
a získal značnou převahu a pozdě-
ji bez chyby tuto převahu uplatnil. 
Druhá partie je mezi Kamskym 
a Gelfandem (6. partie), kde Gata 
měl bílé kameny a v boční variantě 
sicilské obrany Gelfand s přehledem 
vyrovnává hru po 11….d5 a Kamsky 
místo toho aby partii zremizoval, 
tak se rozhoduje pokračovat v boji, 
ale bez pěšce a Gelfand uplatní 
tuto převahu k výhře a k náskoku 2 
bodů, což je v šestipartiovém zápa-
se již značná převaha.
V zápase Lékó – Barejev jsem oko-
mentoval první partii, která byla klí-
čová pro celý zápas. Partie byla dlou-
hou dobu v mezích rovnováhy, pak se 
ale bílý zamotal a černý mohl tahem 
28…Je4 získat značnou, téměř roz-
hodující převahu. Místo toho ale obě-
toval nekorektně fi guru a prohrál. 

GM Radek Kalod

KANDIDÁTSKÉ ZÁPASY - ELISTA 2007

POSTUPUJÍ FAVORITÉ

GM Levon Aronjan GM Péter Lékó GM Alexander Griščuk GM Boris Gelfand
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ALEXANDER GRIŠČUK (2717)—
—SERGEJ RUBLEVSKIJ (2680) 
Sicilská [B84]
Kandidátské zápasy - Elista 2007
Komentuje: GM Radek Kalod

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jc6 5.Jc3 a6 6.Se2 Griščuk nehra-
je hlavní variantu, jak se stalo 
v předešlém zápase Ponomarjov-
Rublevskij, kde Sergej Rublevskij 
ukázal, že černá pozice je plně 
obranyschopná. Proč zkoušet sou-
peře z hlavní varianty, v níž v pře-
dešlém kole obstál na výbornou? 
Hlavní variantou je myšleno 6.Jc6, 
kde vzniká velmi ostrá a taktická 
bitva. 
6...d6 7.0–0 Jf6 8.Se3 Sd7 Dal-
ší specialita Sergeje, normálně 
vůdci černých fi gur staví černou 
dámu na c7 s přechodem do hlav-
ních variant. Jako příklad může 
posloužit následující ukázka: 8...
Se7 9.a4 0–0 10.f4 Dc7 11.Kh1 Ve8 
12.Sf3 Sf8 13.Jde2 Vb8 14.De1 Jd7 
15.Df2 b5 16.axb5 axb5 17.e5 dxe5 
18.Sxc6 Dxc6 19.fxe5 Jxe5 20.Sd4 
Jg6 21.Dxf7+ 1/2–1/2 Adams 
(2741) - Svidler (2735) / Wijk aan 
Zee 2005. 
9.a4 Se7 10.f4 Jxd4 [10...0–0] 
11.Dxd4 Sc6 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-vlpzpp'
6p+lzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4P+-wQPzP-+$
3+-sN-vL-+-#
2-zPP+L+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
12.b4! Velmi zajímavé rozhodnu-
tí. Normálně se bílý snaží hrát na 
královském křídle a černý na dám-
ském, ale to bývalo za starých dob-
rých časů. Dnes je ve světě šachu 
dovoleno téměř vše. Lidská mysl 
je velmi kreativní, a proto vidíme 
nové proudy i v takto obehraných 
variantách. Zde je tah 12.b4 spojen 
se zatlačením silného bělopolného 

střelce černého a získáním prosto-
ru. 
12...0–0 13.b5 Se8 14.e5 Dc7 15.b6 
Dc6 

XABCDEFGHY
8r+-+ltrk+(
7+p+-vlpzpp'
6pzPqzppsn-+&
5+-+-zP-+-%
4P+-wQ-zP-+$
3+-sN-vL-+-#
2-+P+L+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16.Sf3! Velmi silná novinka. Rub-
levskij již bránil tuto pozici proti 
Svidlerovi a Jakovenkovi, ale teď 
narazila kosa na kámen. Alexan-
der Griščuk se skvěle připravil 
a ukazuje, že omezený repertoár 
zahájení je slabou stránkou v těch-
to mini zápasech. To by člověk 
musel mít zahájení jako Garry 
Kasparov, vše skvěle zanalyzované 
počítačem a osobním sekundan-
tem, aby stále mohl jedno zahájení 
opakovat. Dříve se hrálo: 16.exd6 
Dxd6 17.Sf3 Dxd4 (17...Db8 18.De5 
1/2–1/2 Svidler (2740) - Rublevskij 
(2652) / Moskva 2005; 18...Sd6 
19.Dd4 Se7 20.De5 1/2–1/2 Svidler 
(2740) - Rublevskij (2652) / Moskva 
2005) 18.Sxd4 Vd8 19.Vfd1 Vxd4 
20.Vxd4 Sc5 21.Je2 Sxb6 22.Sxb7 
a5 23.Kf1 Sxd4 24.Jxd4 Sd7 25.Jb3 
Jd5 26.Sxd5 exd5 27.Jxa5 Va8 
28.Jb3 Vxa4 29.Vxa4 Sxa4 30.Ke2 
Kf8 31.Kd3 Ke7 32.Jc5 Sb5+ 33.Kd4 
Kd6 34.g3 Se2 35.c3 h5 36.Jb3 g6 
37.Ke3 Sg4 38.Kd4 1/2–1/2 Jako-
venko (2561) - Rublevskij (2644) / 
Moskva 2003. 
16...d5 17.Vae1! Bílý tímto jedno-
duchým tahem zapojuje do boje 
poslední nehrající fi guru. 
17...Jd7 Nejlepší obranou černého 
bylo 17...Vd8, ale ani pak by neměl 
černý na růžích ustláno. Pointu 
tahu 17.Vae1 nám ukáže níže uve-
dená varianta. Pointou bude krytý 
střelec na e3: 17...Vd8!? 18.f5 exf5 
19.exf6 Sxf6 20.Jxd5 Sxd4 21.Je7+ 
Kh8 22.Jxc6 Sxe3+ 23.Vxe3 Sxc6 
24.Sxc6 bxc6 25.Vxf5+-

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
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XABCDEFGHY
8r+-+ltrk+(
7+p+nvlpzpp'
6pzPq+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4P+-wQ-zP-+$
3+-sN-vLL+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
18.Jxd5! Pozice uzrála ke kombi-
načnímu řešení a Alexander nedá-
vá soupeři nejmenší šanci. 
18...exd5 19.Sxd5 Dc5 20.e6 Dxd4 
21.Sxd4 Jf6 22.Sb3! Bílý nemá kam 
spěchat! Než začne sbírat materiál 
černého, udělá ještě tento užiteč-
ný tah. Proč ho bílý dělá? Jde o to, 
že na b3 bude střelec krytý, vše 
můžeme vidět v následující vari-
antě: 22.exf7+? Sxf7 23.Vxe7 Sxd5 
a černý vyšel ze zápletky lépe. 
22...Vd8 23.Sxf6 Sc5+ [23...Sxf6 
24.e7 Sxe7 25.Vxe7 Sc6 26.Vfe1 
Vd2 27.V1e2 a bílý stojí lépe] 
24.Kh1 gxf6 25.e7 Sxe7 26.Vxe7 
Sc6 27.Vc7! Bílý se zaměřuje na 
černého střelce na c6. Bude hrozit 
obětovat kvalitu na c6, a b-pěšec 
bude proto velmi silný. 
27...Vd2 28.Ve1 Hrozba 28...Vg2 je 
neutralizována odpovědí 29.Vc6. 
28...Vf2 [28...Sxg2+ 29.Kg1 Sc6 
30.Vee7 Kh8 31.Sxf7 a bílý stojí 
lépe] 
29.h3 Vxf4 30.Vee7 Vf1+ 31.Kh2 
Vf2 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+ptR-tRp+p'
6pzPl+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+L+-+-+P#
2-+P+-trPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
32.Vxc6 Pointa předešlých tahů 
bílého. Partii rozhoduje postouplý 
a silný pěšec na b6. Černý je ztra-
cen a může se vzdát. 

32...bxc6 33.Vxf7 Vf4 34.c3 Závě-
rečný akord. Bere si na mušku pole 
b4, a tím se stává b-pěšec nepola-
pitelný. 
34...Re4 35.Re7+ Skvělá partie. 
Bílý se vyhnul skvělé teoretické 
přípravě soupeře v hlavní varian-
tě. Alexander Griščuk našel velmi 
silnou novinku ve variantě, kterou 
hrává Sergej Rublevskij, a protože 
ten je principiální hráč, bylo jasné, 
že neodbočí. Po novince se musel 
černý velmi přesně bránit, což není 
vůbec snadné. Velmistr Rublevskij 
nehrál přesně a velmistr Griščuk 
naopak přesně partii zakončil.  
1–0

GATA KAMSKY (2705)—
—BORIS GELFAND (2733) 
Sicilská [B52]
Kandidátské zápasy - Elista 2007
Komentuje: GM Radek Kalod

1.e4 Kamsky nevytěžil nic po 1.d4, 
a tak se rozhodl prověřit Gelfanda 
po 1.e4. 
1...c5 Boris střídává Ruskou obra-
nu a Sicilskou Najdorfa. 
2.Jf3 d6 3.Sb5+ Gata pozvání do 
Najdorfovy Sicilské odmítá a roz-
hoduje se pro méně obehrané 
pokračování. Z Čechů je specialis-
tou na tento řídký tah GM Tomáš 
Oral.
3...Sd7 4.Sxd7+ Dxd7 5.c4 Jf6 
6.Jc3 g6 7.0–0 Sg7 8.d4 cxd4 
9.Jxd4 0–0 10.f3 Vc8 11.b3 

XABCDEFGHY
8rsnr+-+k+(
7zpp+qzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PsNP+-+$
3+PsN-+P+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
abcdefgh

11...d5!! Pointa obrany černého. 
12.exd5 Jxd5 13.Jxd5 e6 14.Sh6 
Vše je známé a je s podivem, že 
by hráč úrovně Kamského tuto 
variantu neznal? Opravdu by mě 
odpověď Kamského zajímala. [14.
Se3 exd5 15.cxd5 Ja6 16.Vc1 Vxc1 
17.Dxc1 Jb4 18.Dd2 Jxd5 19.Je2 
De7 1/2–1/2 Delčev (2577) - Ivan-
čuk (2704) / Istanbul 2003] 
14...exd5 15.Sxg7 Kxg7 

XABCDEFGHY
8rsnr+-+-+(
7zpp+q+pmkp'
6-+-+-+p+&
5+-+p+-+-%
4-+PsN-+-+$
3+P+-+P+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
16.c5 Chyba. Myslím si, že se 
Kamsky nechtěl vzdávat bílých 

GM Boris Gelfand s prezidentem FIDE Kirsanem Iljumžinovem
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kamenů rychlou remízou a roz-
hodl se zariskovat. Navíc v tento 
moment v zápase prohrával, a tak 
chtěl boj přiostřit. Ale zápas byl 
nakonec bojem na jednu branku, 
Boris Gelfand byl skvěle připraven 
ve všech fázích boje a nejzřetelněj-
ší rozdíl u obou souperu byl právě 
v zahájení. Gata Kamsky bílými 
nic nesvedl a černými trpěl, zato 
Boris Gelfand černými kameny 
neměl problémy a bílými dostával 
Gatu Kamského pod tlak. Bílý měl 
hrát 16.cxd5 Dxd5 17.Je2.  
16...Ja6 17.Jc2 Jxc5 18.Dd4+ f6 
19.Je3 Je6 20.Dh4 [20.Dxd5 Dxd5 
21.Jxd5 Vc6 (21...Vd8!?)] 
20...Vc5 21.Vad1 d4 22.Jg4 Vf8 
23.Vfe1 Nic nemění ani šach na 
h6, černý se ubrání a zbude mu sil-
ný centrální pěšec na d4: 23.Dh6+ 
Kg8 24.Vfe1 Vc6. 
23...Vh5 24.Dg3 Vd5 25.Vd2 Dd6 
26.Dh4 h5! Přesný tah, po kterém se 
musí bílý stáhnout z bojových pozic. 
27.Jf2 g5 28.De4 Ve5 29.Db1 
Vxe1+ 30.Dxe1

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zpp+-+-mk-'
6-+-wqnzp-+&
5+-+-+-zpp%
4-+-zp-+-+$
3+P+-+P+-#
2P+-tR-sNPzP"
1+-+-wQ-mK-!
xabcdefghy
30...Vd8 Boris nedává v závěrečné 
fázi boje soupeři ani nejmenší šan-
ci. Je poučné sledovat, jak postup-
ně zvyšuje svoji výhodu. Myslím 
si, že právě tato partie zasadila tvr-
dé K.O. psychice Kamského. 
31.g3 Jc5 32.De2 a5 33.Db5 b6 
34.a3 De6 35.Vb2 d3 Černý d-
pěšes směřuje k poli proměny. 
36.b4 axb4 37.axb4 Jb3 38.Da4 
Jd4 39.Kg2 Jc2 40.Vxc2 dxc2 
41.Dxc2 g4 42.fxg4 hxg4 43.Kg1 
Vd4 44.Dc7+ Kg6 45.Dc2+ f5 
46.Dc3 Vc4 47.Dd2 Kh7 48.h3 gxh3 
49.Jxh3 Dc6 50.De3 Vc1+ 51.Kf2 
Dc2+ 52.Kf3 Vf1+ 53.Jf2 Vxf2+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-zp-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-wQKzP-#
2-+q+-tr-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Bílý nemůže brát na f2, protože na 
e4 dostává mat...  0–1

PÉTER LÉKÓ (2738)—
—JEVGENIJ BAREJEV (2643) 
Caro Kann [B17]
Zápasy kandidátů - Elista 2007
Komentuje: GM Radek Kalod

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 
5.Jg5 Jgf6 6.Sd3 e6 7.J1f3 Sd6 8.De2 
h6 9.Je4 Jxe4 10.Dxe4 Dc7 11.0–0 
b6 12.Dg4 Kf8 13.Ve1 c5 14.c3 Sb7 
15.Dh3 Vd8 16.Se4 Sxe4 17.Vxe4 
Jf6 18.Ve1 g6 19.b3 Kg7 20.dxc5 
Sxc5 21.Sb2 Vd5 Pozice se celou 
dobu pohybuje v mezích rovnováhy. 
Myslím si, že tahle partie Barejeva 
mohla nalomit, psychologicky řeče-
no. Péter Lékó totiž málokdy prohrá-
vá, v téhle partii měl Barejev velkou 
šanci a nakonec prohrál... 
22.c4 Vh5 Šlo i 22...Vd3, ale pozi-
ce je stále vyrovnaná. Možná měl 
černý vyšší cíle, než jen remizovat. 
[22...Vd3 23.Dh4 De7 24.Vad1=] 
23.Dg3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zp-wq-+pmk-'
6-zp-+psnpzp&
5+-vl-+-+r%
4-+P+-+-+$
3+P+-+NwQ-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
23...Sd6 Nyní již musí hrát černý 
opatrně. Když vymění dámy na g3, 
bude stát věž na h5 mimo hru, bílý 
obsadí d-sloupec a bude stát o něco 

lépe. Jevgenij Barejev nechává pro-
to dámy na šachovnici. 
24.Je5 Vd8 25.h3 Vf5 26.Ve2 Sc5 
A zde již začíná černý stát o něco 
lépe. 
27.Vf1?! Bílý ztrácí nit a dostává 
se do závažných problémů. Lékó 
mohl držet rovnováhu po: 27.Vae1 
Kh7 28.Dc3 Sd4 29.Dc2= 
27...Kh7ł 28.Dh2?! 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-wq-+p+k'
6-zp-+psnpzp&
5+-vl-sNr+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+P#
2PvL-+RzPPwQ"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
28...g5? Černý měl nyní skvělou 
šanci udeřit. Po 28...Je4 by stál 
o mnoho lépe. Vůbec není vidět, co 
má bílý dělat. Například: 29.Jf3 Jg3 
30.Vee1 (30.Ve3 Sxe3 31.fxe3 Je2+ 
32.Kh1 Dg3–+) 30...Sd6 31.fxg3 
Sxg3 32.Dh1 Dc5+ 33.Sd4 Vxd4 
34.Jxd4 Dxd4+ s téměř vyhranou 
pozicí pro černého. 
29.Jg4 Sd6 [29...Dxh2+ 30.Kxh2 
Jg8 31.Je5 Je7=] 
30.g3 Jh5 [30...Se7] 31.Je3  

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-wq-+p+k'
6-zp-vlp+-zp&
5+-+-+rzpn%
4-+P+-+-+$
3+P+-sN-zPP#
2PvL-+RzP-wQ"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
31...Sxg3? Barejev pokračuje v chy-
bách. Ztrácí hlavu a místo trpěli-
vé obrany boří za sebou všechny 
mosty. Oběť je nekorektní. Nutné 
bylo 31...Vc5. 
32.fxg3 Vxf1+ 33.Jxf1+- Vd1 
34.Ve3 Bílému zbude celá fi gura 
více a černý nemá žádnou kom-
penzaci, a proto se vzdal... 1–0
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Mezinárodní mistr Josef Přibyl 
opět zvítězil, v již dvanáctém roč-
níku Velké ceny akademie, kterou 
sám pořádá. Jde o sérii turnajů 
v rapid šachu a bleskovém šachu 
a do celkového pořadí se každé-
mu z hráčů započítává jeho šest 
nejlepších výsledků. V každém 
z dílčích turnajů získává vítěz 100 
bodů a každý další v pořadí vždy 
o pět bodů méně.
IM Josef Přibyl získal 595 bodů ze 
600 možných. Na stupně vítězů se 
probojovali ještě Petr Beneš a Jin-
dřich Melich. Přinášíme partii vítě-
ze se sedmým hráčem celkového 
pořadí Jiřím Gregorem.

JIŘÍ GREGOR—IM JOSEF PŘIBYL 
Grünfeldova obrana
Velká cena akademie
Praha 6. 4. 2007
Komentuje: IM Josef Přibyl 

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.Jc3 d5 
5.Sf4 
S Gregorem jsem sehrál v minulosti 
mnoho „Grünfeldek“, V jeho korun-
ní variantě s g3 se bílému příliš neda-
řilo, a proto zkouší jiný systém. 
5...c5  
Často jsem hrával pasivní c6. Prin-
cipiální postup je velmi frekvento-
vaným pokračováním. V databázi 
Chess Assistand 2006, kde je více než 
3 miliony partií, lze nalézt 332 her.
6.e3?! 
Překvapený soupeř volí opatrnější 
pokračování, před evidentně lep-
ším 6. dxc5!?.
6...cxd4 
7.exd4?! 
Opět zbytečně opatrné. Lepší je 
podle mne vzetí jezdcem 7. Jxd4!?, 
což vede ke komplikované hře po 
7... O-O 8. Jdb5
7...O-O 8.c5!? 
Solidní pokračování 8. Se2 Jc6 9. O-
O Sg4 vede ke zcela rovné pozici. 
8...Je4!?  

Dvojsečné pokračování. Častější 
8...Jc6 vede k vyrovnání.  
9.Sd3?!
Novinka. V teorii se hrálo pouze 
9.Db3.
9...Jxc3 10.bxc3 Da5 11.Db3 Jc6 
12.O-O Sg4!? 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-zppvl '
6-+n+ +p+&
5wq-zPp+ + %
4-+ zP-vLl+$
3+QzPL+N+ #
2P+-+ zPPwzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

13.Dxb7?!
Bílý se,  ke své škodě,  pouští do 
zápletek. Přednost si zaslouží 
solidní13. Se2! 
13...Dxc3! 14.Dxc6 Sxf3! 15.Sa6?!
 I po 15. gxf3 Dxd4! 16.Se3 Dxd3 
17.Vad1 De2 18.Dxd5 e6 19.Db7 
Dxa2 by stál černý lépe, podle 
počítačového programu Tiger je 
pozice -0,83 ve prospěch černého.  
15...Se4! 16.f3 Sd3! 17.Sxd3
Chybou by bylo 17.Vac1? Dxd4+! 
17...Dxd4! 18.Kh1 Dxf4 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp +-zppvlp'
6-+Q+ +p+&
5+-zPp+ + %
4-+ z+-wq +$
3+ z+L+P+ #
2P+-+ +PwzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Černý má zdravého pěšce více 
a navíc „výhodu“ různobarevných 
střelců. Jejich „remizující“ prvek 

by působil pouze v případě, že by 
se bílému podařilo vyměnit těžké 
fi gury.
19.Vad1 e6 20.Da6 Dc7 21.c6 Se5! 
22. g3 Vab8 23.f4 Sd6 24.Vb1 Vb6 
25.Vxb6 axb6 26.Sb5 Sc5 27.a4 
Kg7 28.h4 h5 29.Db7 Sd6 30.Kg2 
Vb8 31.Dxc7 Sxc7 32.Kf3 Va8 
33.g4 hxg4 34.Kxg4 Vh8 35.Va1 
Sd8! 36.c7?
Bílý měl pouze jednu minutu proti 
soupeřovým 3 minutám, navíc je 
jeho pozice prohraná. Pokouší se 
proto o poslední zápletku. Po solid-
ním pokračování by černý snadno 
vyhrál postupem krále na dámské 
křídlo a dalším postupem na krá-
lovském křídle by si vytvořil volné 
pěšce, např.: 36.Vh1 Kf6 37.Sd3 Ke7 
38.Sb5 Kd6 39.Kg3 Se7 40.Kg4 f5 
41.Kg3 g5 42.fxg5 Sxg5  -+  
36...Sxc7 37.Vc1 Sd8 38.Vc8 Kf6 
39.Vb8 Kg7 40.Vb7 Vxh4 
0:1

VELKÁ CENA AKADEMIE

PŘIBYL OPĚT VYHRÁL

Celkové pořadí 12. ročníku 
Velké ceny akademie

Canon Cup 2006/7 
 1. IM Přibyl (2393) 595 
 2. Beneš (2212) 530
 3. Melich (2081) 520
 4. Novák (2011) 515
 5. Drábek (2170) 480
 6. Plášek (2055) 445
 7. Gregor (2246) 370
 8. Zábranský 325
 9. Zanikov (1942) 310
 10. Száraz (2063) 280
 11. Vladyka (2038) 255
 12. Přibylová (1953) 245
      atd., celkem startovalo 80 hráčů 

IM Josef Přibyl
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Druhý ročník mezinárodního 
šachového turnaje Open Teplice 
2007 byl zahájen v sobotu 16. 6. za 
přítomnosti náměstka hejtmana 
ústeckého kraje Petra Fialy. Tur-
naj pořádá šachový oddíl TJ Gla-
verbel Czech Teplice, který chce 
tímto přilákat do Teplic šachovou 
elitu a uvést ve známost Teplice 
ve sportovním světě nejen jako 
město s prvoligovým fotbalovým 
klubem, ale také jako dějiště mezi-
národního šachového turnaje. Při 
slavnostním zahájení vystoupilo 
také smyčcové kvarteto složené ze 
členů Severočeské fi lharmonie. 
Návštěvníci turnaje mohou mj. sle-
dovat videoprojekci čtyř šachovnic 
v sále, současně lze sledovat hru 
na prvních devíti šachovnicích 
na internetové stránce šachového 
oddílu www.chess-glaverbel.cz. 
Zde také naleznete detailní infor-
mace o turnaji, včetně časového 

plánu, startovní listiny atd. Turnaj 
probíhá denně až do soboty 23. 6., 
kdy od 15,00 proběhne slavnostní 
vyhlášení výsledků.
V šachovém světě jsou Teplice zná-
mé svým turnajem z r. 1922, který 
se konal při příležitosti kongresu 
německých šachistů v Čechách. 
Tehdy startovali v Teplicích slavní 

šachisté jako např. Réti, Spielmann, 
Rubinstein, Grünfeld, Tarrasch, 
Tartakower, Marozy aj. Turnaj teh-
dy vyhrál Richard Réti. Věříme, že 
mezinárodní šachový turnaj Open 
Teplice 2007 přiláká v příštích 
letech do Teplic stále více slavných 
světových velmistrů. 

Pavel Kirs

ŠACHOVÝ TÝDEN V TEPLICÍCH

RÉTI, TARRASCH, VOKÁČ, PLÁT…

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

Vladimír Hadraba (vpravo) vybojoval černými fi gurami remízu s GM Markem Vokáčem



20. ČERVNA 2007 ČÍSLO 2510

Po přečtení článku pana Cipryse 
v Šachovém týdeníku 24 mohl mož-
ná čtenář získat dojem, že hlavní 
událostí skvěle obsazeného rapid 
turnaje byl závěr partie mezi 24. a 25. 
hráčem konečného pořadí (Láznička 
– Kalod). Nebylo tomu tak. 
Když pominu pardubický festival, 
nepamatuji se, že by se kdy u nás 
sešla lepší konkurence!  Vítězství 
Petra Háby není překvapením. Petr 
je tradičně velmi úspěšný v turna-
jích, hraných zkráceným tempem 
a svou sílu v této disciplíně ukázal 
i v Hustopečích. Zaujalo mě, že 
byl vůbec posledním hráčem, kte-
rý se zaprezentoval – vyrazil ráno 
z Chrudimi a přijel v době, kdy se 
podle rozpisu mělo už hrát (neo-
čekávané zdržení při průjezdu 
Brnem). Nijak ho to nedeprimova-
lo a zaslouženě turnaj vyhrál.
S napětím byl očekáván start Davi-
da Navary. Ostatně jak jinak, kaž-
dý start Davida Navary je očekáván 
s napětím. David nezklamal, partie 
měly kvalitní úroveň, 7,5 z 9 a dru-
hé místo je dobrý výsledek.  
Turnaj byl velmi vyrovnaný a třetí 
místo získal v poslední chvíli Igor 
Štohl – v jeho duelu  9. kola proti 
Tomáši Petríkovi se opakovala his-
torie ze závěru partie Viktora s Rad-
kem. Viděl jsem fi nále této partie 

při přechodu do koncovky dáma 
(Štohl) proti věži a pěšci (Petrík, 
Pf6, Ve5). Igor měl 22 sekund a jeho 
kolega pouhé 4 sekundy. Následo-
vala zuřivá blicka a posléze měli oba 
soupeři na hodinách samé nuly. Jak 
to Tomáš Petrík dokázal, nevím, ale 
k bodovému zisku mu tento obdivu-
hodný výkon nepomohl.
Z dalších výsledků bych nějakou 
vědu nedělal. Jedná se přeci jen 
o turnaj se zkráceným tempem 
(2x15 na partii), což někomu může 
sedět, a někomu ne. Proto byli někte-
ří favorité podle očekávání vepředu 
(Vlasta Babula, Jirka Štoček) a jiní 
skončili nevalně. To se může stát.
Ještě jedna věc mě v Hustopečích 
zaujala. Turnaj se hrál bez polední 
pauzy, jednotlivá kola následovala 
rychle za sebou (díky výborné práci 
pana Hurty, který zapisoval výsled-
ky a nasazoval). Bylo potřeba nějak 
doplnit energii, k čemuž vybízela 
přilehlá mexická restaurace Pedros. 
Připadal jsem si jako na závodech F1 
s proměnlivým počasím. Závodníci 
(šachisté) zajíždějí do boxů (restau-
race Pedros), aby vyměnili pneuma-
tiky (aby se najedli) a co nejrychleji 
vyrazili na trať (do hracího sálu, pro-
tože p. Hurta to už určitě nalosoval). 
Přičemž důležitou roli sehraje to, 
jaké pneumatiky zvolili, jak „přezuli“ 
(kolik toho snědli – pozor, více nemu-
sí znamenat lépe!). Já sám jsem před 
turnajem nezvolil nejlepší přezutí, šli 
jsme s Davidem moc brzy na snídani 
– hned po 7. hodině. Během 4. kola 
jsem měl ukrutný hlad a hned po par-
tii jsem zavítal do boxů. Přezul jsem 
správně (lehká česneková polévka). 
Zato Zbyněk Hráček pochybil. Po 
třetím kole seděl u krásného velkého 
talíře plného jídla (objednal si v pau-
ze mezi druhým a třetím kolem). 
Najedl se určitě dobře, ale až moc 
a pak si stěžoval na plný žaludek 
(a nedostatek bodů).

IM Michal Konopka
(redakčně kráceno)

JIŘÍ ŠTOČEK—MICHAL KONOPKA 
[D36]
Hustopeče 2007
Komentuje: IM Michal Konopka

1.d4 Charakteristická partie pro 
turnaj ve zrychleném šachu. Hod-
ně nepřesností, hodně zajímavých 
okamžiků, mizí výkonnostní rozdí-
ly - slabší hráč může potrápit silněj-
šího, ale nakonec se všechno stejně 
rozhodne v závěrečné blicce. 
1...d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.cxd5 
exd5 5.Sg5 c6 6.Dc2 g6 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-snp+&
5+-+p+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPQ+PzPPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy
7.Sxf6?! Zbytečně odevzdává dvo-
jici střelců. Nešlo sice 7.Jxd5 Dxd5 
8.Sxf6 Sb4+ 9.Kd1 0–0 s více než 
postačující kompenzací za pěšce, 
ale bílý mohl klidně hrát 7.e3. 
7...Dxf6 8.Jf3 I ve variantě 8.Jxd5 
Dxd4 černého zachraňuje šach 

Hustopeče 2007 - celkové pořadí 
 1. GM Hába, Petr (2522) 7,5
 2. GM Navara, David (2720) 7,5
 3. GM Štohl, Igor (2549) 7,0
 4. GM Štoček, Jiří (2567) 7,0
 5. IM Markoš, Jan (2534) 6,5
 6. GM Babula, Vlastimil (2586) 6,5
 7. IM Konopka, Michal (2418) 6,5
 8. GM Jirovský, Miloš (2493) 6,5
 9. IM Bernášek, Jan (2509) 6,5
 10. IM Petrík, Tomáš (2523) 6,5
 11. IM Petr, Martin (2443) 6,5
 12. GM Vokáč, Marek (2482) 6,5
 13. IM Kaňovský, David (2412) 6,5
 14. GM Hráček, Zbyněk (2613) 6,0
 15. GM Votava, Jan (2549) 6,0
 16. GM Polák, Tomáš (2510) 6,0
 17. GM Plachetka, Jan (2418) 6,0
 18. Federic, Jozef (2136) 6,0
 19. IM Jirovský, Pavel (2347) 6,0
 20. IM Šimáček, Pavel (2495) 6,0 

  atd., celkem startovalo 124 hráčů 

DOPISY ČTENÁŘŮ

STŘÍPKY Z HUSTOPEČÍ

Reprezentační trenér IM Michal Konopka
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střelcem na b4: 9.Vd1 (9.Jc7+?? 
Kd8–+) 9...Sb4+ s rovnou hrou. 
8...Sf5 9.Db3 De7 10.a3?! Jirka se 
patrně bál dalšího zjednodušení. 
Jenže tah v partii ztrácí čas a bílý 
se dostane do svízelné pozice. Měl 
hrát 10.e3, a když 10...Db4 , tak 
11.Dxb4 Sxb4 12.Kd2 s dalším Sd3. 
10...Sg7 11.e3 0–0 12.Se2 b5 Při-
cházelo do úvahy 12...Dc7 s dalším 
Db6, plán v partii je ale lepší. 
13.0–0 a5 14.a4 b4 15.Jb1 Jd7 
16.Jbd2 Vfc8 17.Vfc1 Se6 Typický 
tah z bleskové partie. Černý plánuje 
c6-c5, aby rozehrál střelce g7, a kryje 
si preventivně pěšce d5. Přitom bylo 
možné hrát okamžitě 17...c5!, pro-
tože po 18.Dxd5 následuje 18...Jb6 
19.Db3 cxd4 s výhodným otevřením 
pozice a velkou výhodou černého. 
18.Dd1 c5 19.b3

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-+nwqpvlp'
6-+-+l+p+&
5zp-zpp+-+-%
4Pzp-zP-+-+$
3+P+-zPN+-#
2-+-sNLzPPzP"
1tR-tRQ+-mK-!
xabcdefghy
19...cxd4 Moc uspěchané, dovoluje 
bílému částečně se rozehrát. Velmi 
zajímavé bylo zaútočit na pole d4 
tahem 19...g5!, a po 20.h3 zahrát 
klidně 20...h5. Hrozí g5-g4, hra se 
tedy forsírovaně otevře a černý zís-
ká velmi perspektivní pozici. 
20.Jxd4 Vc3 21.J2f3 Vac8 22.Sa6 
V8c5 23.h3 Je5 24.Jxe5 Sxe5 25.Je2 
Vxc1 26.Vxc1 Da7 S celkem zbyteč-
nou nabídkou remízy, protože si čer-
ný neuvědomil, jak dobře stojí. Jirka 
dělbu bodu nekompromisně odmítá. 
27.Sb5 Vxc1! 28.Jxc1 d4 S úmyslem 
podívat se na zoubek pěšci b3. 
29.Jd3 Sf6 Ještě lepší bylo 29...Sb8. 
30.e4 Dc7 31.f4 Lepší bylo 31.Sc4, 
neboť po 31...Sxc4 32.Dc2 Dc6 
33.bxc4 Dxe4 34.c5 má bílý nespor-
nou kompenzaci. 
31...Dc3 32.e5 Se7 33.Df3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vlp+p'
6-+-+l+p+&
5zpL+-zP-+-%
4Pzp-zp-zP-+$
3+PwqN+Q+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
33...Dxb3 Dobré bylo i 33...Sxb3, 
to ale umožňovalo protihru bílého 
po 34.f5. 
34.Da8+ Kg7 35.Dxa5–+ Mohlo se 
stát i 35.Da7 35...Sh4 36.Dxd4 , ale po 
36...Sg3 má černý velmi nebezpečnou 
iniciativu - bílý král je slabý a trvalou 
hrozbou je i postup „b“ pěšce.
35...Sf5? Bílá dáma se příliš vzdá-
lila ze svého tábora. Černý toho 
mohl využít tahem 35...Sd5–+, 
protože pak už nic nezachrání pole 
g2 a bílého krále. 
36.Da7= Sxd3 Štoček po partii navr-
hoval 36...Sh4!?. 
37.Dxe7 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-wQpmkp'
6-+-+-+p+&
5+L+-zP-+-%
4Pzp-zp-zP-+$
3+q+l+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
37...Se4?! K okamžité remíze vedlo 
37...Sxb5 38.Df6+ Kg8 39.axb5 De3+ 
40.Kh2 b3 a bílý musí forsírovat věč-
ný šach po 41.Dd8+ Kg7 42.Df6+. 
38.Df6+ Kg8? Poslední chyba. 
Jediným tahem bylo 38...Kh6, jak 
ukázal po partii můj soupeř.
39.Dd8+! Kg7 40.Dxd4+- Kormi-
dlo se otočilo, bílý stojí na výhru 
a už ji nepustí. 
40...Dc2 41.Sf1 b3 42.e6+ f6 
43.Dd7+ Kh6 44.e7 Sc6 45.Dd8 
Dc5+ 46.Kh2 Df2 47.Df8+ Kh5 
48.Dxf6 h6 49.De5+ g5 50.fxg5 
Dxf1 51.e8D+ Sxe8 52.Dxe8+ 
Kxg5 53.Dg8+ Kf5 54.Df7+  1–0

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran
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Dobrý řemeslník se pod svoje 
dílo může podepsat a zodpověd-
nost má i slovutný mistr, který 
do výtvoru vlastních šedivých 
buněk dá, co může…
Jsou to probdělé noci, objevy 
a někdy až zázračné zjištění, že 
pozice skrývala daleko více mož-
ností, anebo vůbec tak jednoduchá 
nebyla. Mistr chce alespoň částeč-
ně najít pravdu a modus fungování. 
Poctivého šachového komentátora 
můžete srovnat s ladičem pian, 
který naslouchá znovu a znovu 
zvuku nástroje; kritické postave-
ní, kdy se fi gura měla obětovat, či 
neměla, je jak noční můra…
„Ne, kopírovat, vyrábět plagiáty 
nebudu,“ a mistr onu partii někam 
raději založí. Má onen den sto 
výmluv a věnuje se koresponden-
ci, jde do kina a rodina je onoho 
dne spokojena. Však třikrát běda, 
ona kritická krkolomná pozice 
čeká trpělivě, neúprosně a mistr 
před ní nemá úniku…
Glosátor ví, že ví hodně málo 
a někdy nic; honil se za bludičkou. 
Kde je jen ona harmonie? Pro koho 
on vlastně glosuje? Pro čtenáře 

laiky, již pro pokročilé ratingované 
amatéry či pro profesionály?
Lehké je kritizovat, opisovat či 
krást v cizí zahradě. Šachový pro-
gram pomůže a v nejhorším pří-
padě se udělá onu proslulá ležící 
osmička; v Encyklopedii a v odbor-
né literatuře znak, který označuje 
nejasnost.
Zklamal jsi, stačilo by ještě jednou 
si pozici postavit, vzíti ji s sebou 
na dovolenou či do klubu a nebo 
ještě lépe do šachové kavárny, kde 
anonymní spojenci ji rozžvýkají, 
rozloží a pak zase střepy seberou. 
Kde je skrytá ona harmonie? Kdy 
už konečně dirigent zvedne taktov-
ku a z ladění povstane libozvučná 
melodie? Nemusí to být a nebude 
to určitě evergreen, ale poslouchat 
a číst by se to mělo dát…
Jaké partie se mají vůbec komen-
tovat? Vyhrané či prohrané? Někdy 
je i remíza jako šťavnatý řízek 
a věčný šach či patová kombinace, 
třebas i ve vedlejší variantě, mají 
více do sebe, než black-out podá-
vaný přímo ze světové špičky.
Pobavit, poučit, informovat, při-
hřát si vlastní želízko, pochlubit se 
vlastním peřím, předložit či navrh-
nout zlepšení, vylepšit a představit, 

dokázat či vyvrátit, rozvíjet či 
zastavit, přijít s novým či dokonce 
s novinkou, oprášit staré a citovat…
Proč jsem jen onu dotyčnou partii 
neopoznámkoval ihned? Grafolo-
gie má co činit s rukou. Mistr je 
ochoten všechno přehrát a může si 
pořídit o dotyčném většinou prav-
divý obraz, aniž by se oba znali…
Všichni jsme si před šachovou 
bohyní Caissou rovni. Jen ta má 
právo hodnotit šachového komen-
tátora za jeho činy. Předpokládám, 
že on se v rámci svých možností 
pokusí o malé dílko, které bude 
mít patu a hlavu, zkrátka, že si ale-
spoň udělá čas.
Kvalita našich partií s paní Jacko-
vou nestála za mnoho, ale divák 
si na Kampě přišel již zápasem 
Gelfand-Navara na své. Tentokráte 
prosím bez poznámek. Z našich 
partií byla nejlepší asi ta třetí, co 
skončila remízou. Paní Jacková 
jinak byla lepší a vyhrála 2,5:1,5 
zaslouženě.
Chromý kůň, který ucítí v nozdrách 
závodní dráhu, chce běžet s vět-
rem o závod. Já jsem si na Kampě 
pěkně zahrál…

GM Vlastimil Hort
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