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ŠACHOVÉ POŠTOVNÍ RAZÍTKO 
Na blížící se 

největší domá-

cí šachový tur-

naj se mohou 

kromě šachis-

tů a milovníků 

dalších deskových a karetních her 

těšit i fi latelisté.  Pořadatelé festivalu  

u příležitosti zahájení již osmnác-

tého ročníku jejich nádherné akce 

připravili strojové výplatní razítko 

červené barvy, které bude všem 

zájemcům k dispozici v pondělí 23. 

července na poště pardubické druhé 

městské části, která se nachází bez-

prostředně vedle budovy hlavního 

nádraží. Na takto označené zásilky 

nebude nutno lepit známky, a tak 

bude razítko na podkladu jasně 

patrné. Poštovné se bude platit pří-

mo u přepážky pošty.

WORLD OPEN 
2007
Český velmistr Jiří 

Štoček obsadil na 

jednom z největ-

ších a nejprestiž-

nějších otevřených 

turnajů světa, hra-

ném pod názvem World Open ve 

Philadelphii v USA, 10.-14. místo 

se ztrátou pouhého půl bodu na 

vítěze turnaje. Tím se stal domá-

cí šachista Hikaru Nakamura před 

Indem Chandou Sandipanem 

a Izraelcem Leonidem Judasinem. 
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ZEMŘEL VLADIMÍR KOS

MISTROVSTVÍ SLOVENSKA 2007
OSLEPENÍ VELMISTŘI 

GM S. Movsesjan

V Bánské Štiav-

nici byl zahájen 

m e z i n á ro d n í 

šachový festi-

val, jehož hlav-

ním turnajem je 

letošní Mistrov-

ství Slovenska, 

hrané jako uzavřený velmistrov-

ský turnaj IX. kategorie. Hlavní 

hvězdou turnaje je čtyřicátý druhý 

hráč světového žebříku, velmistr 

Sergej Movsesjan (2667). Turnaje 

s průměrným ratingem 2456 se 

kromě Movsesjana účastní vel-

mistři Ján Markoš (2559), Miku-

láš Maník (2457) a Ján Plachetka 

(2412), WGM Zuzana Hagarová 

(2389), mezinárodní mistři Tomáš 

Petrík (2479), Peter Vavrák (2328), 

Zsolt Rigó (2410), Michal Mesza-

ros (2359) a Erik Pinter (2402). Po 

třetím kole je se dvěma a půl body 

na čele turnaje velmistr Movsesjan 

před Markošem, který má o půl 

bodu méně. 

V rámci festivalu se hrají dva ote-

vřené turnaje, kterých se účastní 

215 šachistů. 

Divácky nejatraktivnějším bodem 

festivalu bude partie ve hře nasle-

po mezi velmistry Sergejem 

Movsesjanem a Zbyňkem Hráč-

kem. Jejich partii budou diváci 

moci sledovat na živých fi gurách 

přímo na ploše náměstí.

Podrobnosti o celé akci včetně on-

line přenosů partií je možné najít 

na www.livechess.sk.

Šachový problemista Vladimír Kos 

(nar. 20. 6. 1928 v Tišnově) zemřel 

2. 7. 2007 v Brně. Tento mistr spor-

tu v problémovém šachu a meziná-

rodní rozhodčí FIDE složil asi 300 

skladeb, převážně českých troj-

tažek. Prvotinu uveřejnil 30. lis-

topadu 1943 v Kuželkově šachové 

hlídce časopisu Zteč. Rozhodoval 

osm mezinárodních skladatelských 

soutěží, v letech 1983-1992 byl čle-

nem federální komise problémové-

ho šachu, od roku 1993 byl členem 

výboru Sdružení problemistů Čes-

ké republiky. V letech 1991-1994 

řídil úlohovou část Moravskoslez-

ského šachu, v letech 1994-1996 

pracoval v redakci Šachového umě-

ní. Napsal řadu odborných článků 

(Šachová skladba, Šachové umění) 

a je autorem něko-

lika problémových 

publikací, vydáva-

ných v nakladatel-

ství SNZZ v Brně: 

Vybrané skladby 

(1991), Česká ško-

la úlohová (1993), 

Pěšec v české škole úlohové (1993), 

Šachové studie Fr. Dedrle (1994, 

společně s J. Kalendovským), Vaz-

ba v české škole úlohové (1995), 

Studie L. Prokeše (1996), Oběti 

dam v české škole úlohové (1997), 

Josef Hašek – 215 šachových studií 

(1998), Almanach Moravskoslez-

ských problémistů (1999, společně 

se Zdeňkem Libišem) aj.  

Pokračování na straně 3

GM Jiří Štoček

Vladimír Kos
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ŠÍLENÝ SYSTÉM BOJŮ 
O MISTRA SVĚTA

GM T. Radžabov 
Velmistři Griščuk, 

Radžabov a Ivan-

čuk ostře kritizují 

současný systém 

bojů o titul mistra 

světa. Na tiskové 

konferenci kona-

né po skončení 

turnaje v Oděse s despektem odpo-

věděli na dotazy novinářů týkající 

se současného stavu.

Alexander Griščuk ho označil za 

„příšerný“ a Tejmur Radžabov 

řekl: „Bojů o titul se budu účast-

nit, ale mám zato, že ten systém 

je opravdu strašný. Já ten systém 

celkově nechápu. Ve skutečnosti 

dnes neexistuje nějaký jasně defi -

novaný systém. Není jasné, kdo 

s kým hraje. Není jasné, kam se 

vlastně postupuje.  Osobně jsem 

pro zápasy kandidátů, kde se 

o titul střetně dvacítka až třicítka 

těch nejlepších. Nerozumím tomu, 

když o titul hraje v jednom turnaji 

dvě stě lidí.“ 

ANAND VYHRÁL V LEONU 
Světový hráč číslo jedna Viši 

Anand se stal vítězem turnaje čtyř 

mistrů světa hraného od 4. do 

9. července ve španělském Leo-

nu. Ve fi nále Anand porazil Vese-

lina Topalova 3:1, když vyhrál obě 

partie bílými fi gurami. Topalova 

tentokrát zklamala jeho oblíbená 

sicilská obrana. 

Anand se do fi nálového zápa-

su kvalifi koval výhrou 3:1 nad 

Ruslanem Ponomarjovem zatím-

co Topalov triumfoval 2,5:1,5 

nad Rustamem 

Kasimdžanovem. 

Kromě výše zmí-

něných hráčů byl 

v Leonu přítomen 

i další mistr svě-

ta. Desátý světo-

vý šampion Boris 

Spasskij přednášel přítomným 

divákům o svém zápasu s Rober-

tem Fischerem a sehrál simul-

tánku proti dvaceti pěti místním 

šachistům.

CHALIFMAN SE OBUL DO KASPAROVA
Vztahy mezi dvěma mistry světa, 

klasickým mistrem světa Garry 

Kasparovem a mistrem světa FIDE 

Alexandrem Chalifmanem neby-

ly nikdy idylické a je zjevné, že 

ani čas vše nevyhladil. Ve svém 

posledním rozhovoru pro server 

www.chesspro.ru o Kasparovovi 

řekl: „Vždycky jsem měl svůj 

názor a to bylo z pohledu ,hlavní-

ho demokrata lidských dějin‘ neo-

mluvitelné. Čtu teď jeho plamenné 

demokratické pro-

jevy a sám si veli-

ce dobře pamatuji, 

jak svého času vlá-

dl šachovému svě-

tu právě Kasparov. 

Pokud by Putin 

zacházel s jinak 

smýšlejícími lidmi tak jako Kas-

parov s jinak smýšlejícími šachis-

ty, byl by dnes v Rusku nadbytek 

nezaměstnaných.“

KARVINÁ OPEN 2007 
Vítězem hlavního turnaje letoš-

ního ročníku mezinárodního 

šachového festivalu v Karviné 

se stal český mezinárodní mis-

tr Jozef Michenka (2344) z Tat-

ranu Litovel, který v posledním 

kole porazil IM Lukáše Klímu. 

Stříbrná medaile patří FM Stani-

slavu Jasnému (2378) a ze třetí 

příčky se může radovat velmistr 

Vladimir Sergejev (2449). Všich-

ni vítězové získali v devíti kolech 

sedm bodů. Nejlepší ženou byla 

na šestnáctém místě WIM Petra 

Blažková (2237).

Vítězem otevřeného turnaje Uni-

leasing open, hraného v rámci fes-

tivalu O pohár města Klatov 2007, 

se stal Jan Havlík (2261) před 

Františkem Štrosem (2318), Adol-

fem Lacinou (2252) a Ladislavem 

Šmídem (2186). První čtveřice hrá-

čů získala v devítikolovém turnaji 

sedm bodů. Až ve druhé skupince 

skončila dvojice mezinárodních 

mistrů IM Petr Neuman a IM Josef 

Juřek z plzeňského Sokolu. Nej-

úspěšnější ženou turnaje byla se 

ziskem 5,5 bodu na 29. místě WFM 

Alena Kubíková (2155). V B turna-

ji se díky získaným osmi bodům 

z vítězství radoval Filip Lacina 

(1678) z Tábora.

Součástí klatovských šachových 

dnů byl i bleskový turnaj, který 

suverénně vyhrál teprve třináctile-

tý Vojtěch Plát (2259). Ve třinácti 

kolech získal úctyhodných 11,5 

bodu a o jeden a půl bodu před-

stihl další medailisty Jana Turneje 

(2364) a Pavla Stehna (2290)!

Hlavní doprovodnou událostí fes-

tivalu byly simultánky českých 

šachových jedniček, velmistra 

Davida Navary a IM Jany Jackové. 

David s Janou přilákali do Velké-

ho sálu kulturní-

ho domu Družba 

skupinu zájem-

ců a milovníků 

královské hry. 

Velmistr Navara 

sehrál 21 partií, 

z nichž jednu 

prohrál, dvě remizoval a osmnáct 

vyhrál a Jana Jacková svým deva-

tenácti soupeřům povolila pouze 

remízy. Následně nastoupil David 

Navara proti vítěznému týmu ex-

traligy dorostu, domácímu Šach-

klubu Klatovy. Hrálo se na šesti 

šachovnicích, dorostenci měli na 

partii 60 minut, velmistr jen 30 

minut, ale přesto vyhrál 6:0.

OPEN KLATOVY 2007

Jan Havlík

Vojtěch Plát

GM Viši Anand

GM A. Chalifman
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Tomáš Studnička (2313) vyhrál 

otevřený turnaj v pražském Karlí-

ně, a nechal tak za sebou tři mezi-

národní mistry a jednoho velmis-

tra. Na druhém místě skončil IM 

Ivan Hausner (2409), třetí byl IM 

Pavel Vávra (2278), čtvrtý IM Josef 

Přibyl (2393) a pátý GM Eduard 

Meduna (2399). Na turnaji starto-

valo celkem 37 šachistů.

Turnaj byl sou-

částí Pražského 

šachového festiva-

lu a jeho součástí 

byl i nedělní rapid 

turnaj, který pře-

svědčivě vyhrál 

IM Josef Přibyl, 

kterému se v něm povedla hezká 

dvanácti tahová miniaturka.

IM JOSEF PŘIBYL (2393)—
—MARTIN ŘEHÁK (2155)
Rapid 15 minut na partii

Komentuje: IM Josef Přibyl

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

dxc4 5.a4 Sf5 6.e3 e6 7.Sxc4 h6?! 

8.0–0 Sb4 9.Db3 Db6? Zajímavá 

chyba, po které černý vynuceně 

ztrácí materiál. Lepší bylo 9...De7 

10.Je5 0–0 11.f3 Sh7 12.e4 Dd6 

13.Se3 s jasnou poziční výhodou 

bílého (podle Shredder 9.11).

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-wqp+psn-zp&
5+-+-+l+-%
4PvlLzP-+-+$
3+QsN-zPN+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
10.a5! Sxa5 11.Vxa5 Dxa5 12.Dxb7 1-0

Byl členem šachového klubu Loko-

motiva Brno, výborně ovládal i prak-

tickou hru a v 80. a 90. letech úspěšně 

hrával za podnik Geodézie v odbo-

rářských šachových soutěžích. 

Pěknou Kosovu studii uveřejnil 

před více než třiceti lety východo-

německý časopis Schach:

VLADIMÍR KOS
(Schach 1973, č. 1)XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0
9zpp+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9zP-+-+L+-0
9-+-+-+-vL0
9+-+-+k+-0
9K+-+-vl-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiyBílý na tahu vyhraje.

Samozřejmě nechcete zůstat s faleš-

ným střelcem. Ale přesto je  těžké 

vyhnout se falešnému střelci (volně 

dle Goetheho): 1.Se4+! (Ne 1.Sxf2? 

Kxf2 2.Kb3 Ke3 3.Kc4 b6 4.a6 Kf4 

5.Sh3 Ke5 a černý král dojde na c7 

a bílý nevyhraje. Proto si musí bílý 

nechat černopolného střelce, i když 

ten neovládá pole proměny a8!) 1...

Kxe4 2.Sxf2 Kd5 (2...a6 3.Sb6+-; 2...

b6 3.a6! (3.Sxb6? Kd5!=) a vyhraje)  

3.Kb3 Kc6 4.Kb4 (4.Kc4? Kc7 5.Sxa7 

b5+!=) 4...Kc7 5.Sxa7 b6 6.a6! a bílý 

je u cíle. Svůdné a poučné! 

Jan Kalendovský

ZEMŘEL 
VLADIMÍR KOS
Pokračování ze strany 1

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

OPEN PRAHA 2007

STUDNIČKA 
PŘED MISTRY 
A VELMISTRY

IM Josef Přibyl



11. ČERVENCE 2007 ČÍSLO 284

Vítězem velmistrovského turna-

je Tespo Engineereing 2007 se 

v brněnském Boby Centru s násko-

kem jednoho a půl bodu stal par-

dubický IM Jan Bernášek a svým 

výsledkem splnil velmistrovskou 

normu! Další normu, tentokrát 

mezinárodního mistra, celkovým 

druhým místem splnil FM Štěpán 

Žilka a třetí příčku obsadil GM 

Michail Ivanov z Ruska.  Normy 

se v Brně plnily i v dalších uzavře-

ných turnajích. V rámci turnaje DS 

Brno 2007 si mistrovskou normu 

připsal jeho vítěz Bronislav Vyma-

zal a v pořadí druhá WFM Eva 

Kulovaná splnila normu WGM.

Jan Bernášek byl suverénem tur-

naje, když z jedenácti odehraných 

partií vyhrál více než polovinu, 

jen v pěti partiích se svými soupe-

ři remizoval a ani jednou nepro-

hrál. Klíčovou partii turnaje sehrál 

v sedmém kole bílými proti nasa-

zené jedničce, brněnskému vel-

mistrovi Tomášovi Polákovi a svoje 

první místo pak potvrdil v souboji 

s IM Romanem Chytilkem.

IM JAN BERNÁŠEK (2509)—
—IM ROMAN CHYTILEK (2399) 
Královská indická  [E62]

Tespo Engineereing 2007

1.d4 Jf6 2.g3 g6 3.Sg2 Sg7 4.c4 

0–0 5.Jc3 d6 6.Jf3 c6 7.h3 Sf5 8.g4 

Se6 9.d5 Sd7 10.Se3 Da5 11.Jd2 

e6 12.g5 Jh5 13.Jde4 f5 14.gxf6 

Jxf6 15.Jxd6 Db4 16.dxe6 Sxe6 

17.Dd2 Ja6  

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-vlp'
6n+psNlsnp+&
5+-+-+-+-%
4-wqP+-+-+$
3+-sN-vL-+P#
2PzP-wQPzPL+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
Bílý získal v zahájení kromě pěšce 

i prostorovou převahu, ale černé 

fi gury jsou na oplátku nepříjemně 

zacíleny na dámské křídlo bílé pozi-

ce. Svým dalším tahem chce bílý 

upevnit svoji teritoriální převahu. 

18.c5 Vad8 Možná bylo perspek-

tivnějším pokračováním 18...Jd7 

s otevřením dráhy černopolnému 

střelci a zároveň s nepříjemným 

osahávání drzého bílého pěš-

ce. Například na  19.a3 (černý se 

pravděpodobně drží jak po 19.Jce4 

Dxd2+ 20.Kxd2 b6; tak i v případě 

pokračování 19.0–0 Jaxc5 20.a3 

Db3 21.Vfd1 s nejasnou hrou.) 

může černý pokračovat 19...Db3 

20.Sd4 (20.Jce4 Dxb2) 20...Jaxc5 

21.Sxg7 Kxg7 22.Dd4+ a pozice je 

nejasná. 

19.a3 Db3 20.Vd1 b6 I tady snad 

stálo za úvahu 20...Jd7, i když nyní 

má již bílý píchavé 21.Sg5 (dobře 

vypadá i 21.Jce4 Je5 22.Sd4) 21...

Jaxc5 22.Sxd8 Vxd8 23.0–0 a bílý 

má přece jenom navrch. 

21.cxb6 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+-+-vlp'
6nzPpsNlsnp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zPqsN-vL-+P#
2-zP-wQPzPL+"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy
21...Je8?! Černý stojí hůř i po jed-

nodušším 21...axb6 22.Sg5 (méně 

dobře vypadá hladové 22.Sxc6 Je8 

23.Sxe8 Vfxe8 24.Sg5 Vd7, byť 

i tady tahá černý za kratší konec.) 

22...Jc5 23.Sxc6±

22.bxa7 Vxd6?+- Pokud chtěl čer-

ný ještě bojovat, měl 22...Jxd6 se 

šancemi na komplikace při potenci-

álním nedostatku času. Bílý ale má 

spolehlivé 23.a8D Vxa8 24.Dxd6 

Vad8 (24...Sxc3+ 25.bxc3 Dxc3+ 

26.Sd2 Df6 27.0–0±) 25.Dxd8 Vxd8 

(25...Sxc3+ 26.bxc3 Vxd8 27.Vxd8+ 

Kf7 28.0–0±) 26.Vxd8+ Kf7 27.0–0 

Jc7 28.Vc1±, kde bílé fi gury půso-

bí výrazně koordinovanějším 

dojmem. 

23.a8D Sxc3 24.bxc3 Vxd2 

25.Vxd2 Dxa3 26.Dxc6 Jec7

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-sn-+-+p'
6n+Q+l+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3wq-zP-vL-+P#
2-+-tRPzPL+"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy
27.0–0 Rocháda až ve 27. tahu se 

dnes často nevidí. Zde její pomocí 

VELMISTROVSKÉ A MISTROVSKÉ BRNO

BERNÁŠKŮV TRIUMF POD ŠPILBERKEM

Konečné pořadí 
velmistrovského turnaje

 1. IM Bernášek Jan  (2509)  8,5 

 2. FM Žilka Štěpán  (2419)  7 

 3. GM Ivanov Michail  (2450)  7 

  4. FM Brener Ilja  (2414)  7 

 5. GM Polák Tomáš  (2510)  6 

 6. IM Chytilek Roman  (2399)  5,5 

 7. GM Popčev Milko  (2459)  5 

 8. IM Černoušek Lukáš  (2411)  4,5 

 9. IM Jirka Jiří  (2367)  4,5 

 10. Savage Ben D  (2332)  4 

 11. WGM Roguleová Laura  (2339)  3,5 

 12. FM Radovanovičová Jovica (2362) 3,5 

IM Jan Bernášek
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uvádí bílý do hry Vh1 a defi nitivně 

rozhoduje o výsledku partie. 

27...De7 28.Va1 Jb8 29.Dd6 Df7 

30.Va7 Vc8 31.Sh6 1–0

Nejvýše nasazenému domácímu 

přeborníkovi se v Brně příliš neda-

řilo. Kvůli vysokému počtu neroz-

hodných výsledků se musel spo-

kojit až s pátým místem. Nicméně 

svoji sílu velmistr Tomáš Polák 

přesvědčivě demonstroval proti 

Němci Iljovi Brenerovi.

GM TOMÁŠ POLÁK (2510)—
—FM ILJA BRENER (2414) 
Dámská indická  [E15]

Tespo Engineereing 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 

Sa6 5.b3 Sb4+ 6.Sd2 Se7 7.Jc3 

0–0 8.Vc1 c6 9.e4 d5 10.e5 Jfd7 

11.cxd5 cxd5 12.Jb5 Sxb5 13.Sxb5 

a6 14.Sd3 Ve8 15.h4 Jf8

XABCDEFGHY
8rsn-wqrsnk+(
7+-+-vlpzpp'
6pzp-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-zP$
3+P+L+NzP-#
2P+-vL-zP-+"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy
Černými hrající FM Ilja Brener byl 

až do této partie jedním z vedou-

cích hráčů turnaje, ale zahájení 

s naším přeborníkem se mu nepo-

dařilo. Bílý má silnou iniciativu 

na královském křídle a není jasné, 

kde by se mu za to mohl německý 

šachista revanšovat. 

16.Jg5 S nedvojsmyslnou hrozbou 

Dd1–h5 a následným šach! - šach! 

-mat! 

16...f6  Spásu nepřináší ani 16...

h6 17.Dh5 Sa3 18.Dxf7+. Možnos-

tí bylo například 16...Sa3. Pokud 

bude bílý chtít zahrát Dh5, tak to 

prostě zahraje, a na černého střelce 

se nebude příliš ohlížet. Po 17.Dh5 

g6 18.Df3 Sxc1 19.Dxf7+ Kh8 

20.Sxc1 De7 21.Df4 má bílý za kva-

litu velice nepříjemnou iniciativu. 

Hrozí například h4-h5 doplněné 

o Sa3. Dobrým pokračováním, ale-

spoň v rámci možností, mohlo být 

16...Dd7 17.Dh5 g6 18.Dh6 s výho-

dou na straně velmistra. 

17.Dh5 g6  Problémy černého 

nemůže vyřešit ani pokračování 17...

f5 18.Df7+ Kh8 19.g4 Dd7 20.Vc7! 

a trable černého se nijak nesnížily. 

Polákův bělouš je na g5 jako ve 

vatě. Braní není skutečně tou nej-

lepší alternativou 17...fxg5 18.hxg5 

h6 19.gxh6 g6 20.Sxg6+- a černý se 

za chvíli sportovně vzdá. 

18.Dh6 fxg5 

XABCDEFGHY
8rsn-wqrsnk+(
7+-+-vl-+p'
6pzp-+p+pwQ&
5+-+pzP-zp-%
4-+-zP-+-zP$
3+P+L+-zP-#
2P+-vL-zP-+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy
19.h5! Jedině tak! Jenže ono to 

k proražení obrany černého stačí... 

19...Sa3 20.hxg6! Sxc1 21.g7 

Sxd2+ 22.Kxd2 Kf7 23.gxf8V+ 

1–0

Z dvojice uzavřených mistrov-

ských turnajů byl i díky splněným 

normám atraktivnější turnaj hraný 

pod názvem DS Brno 2007. Turna-

ji vévodil skvělý výkon domácího 

Bronislava Vymazala a WFM Evy 

Kulované, kteří podle ratingů roz-

hodně nepatřili k horkým favori-

tům. Papírové předpoklady vzaly 

ovšem za své již v úvodu turnaje 

kde Vymazal rozstřílel silného 

Neklana Vyskočila.

Konečné pořadí IM turnajů
DS Brno 2007

 1. Vymazal, Bronislav  (2284)  7,5 

 2. WFM Kulovaná, Eva  (2267)  7 

 3. Roubalík, Jakub  (2122)  6,5 

 4. IM Andonov, Bogomil  (2383)  6 

 5. FM Vyskočil, Neklan  (23-49)  5,5 

 6. IM Pachomov, Alexej  (2449)  4,5 

 7. IM Sosna, Jan  (2406)  4,5 

 8. FM Kozák, Miloš  (2228)  4 

 9. Andersen, Alf   (2194)  4 

 10. WFM Pertlová, Soňa  (2171)  3,5 

 11. Coleman, James  (2170)  2 

REDA Brno 2007

 1. IM Čech, Pavel  (2403)  8 

 2. FM Holemář, David  (2288)  6,5 

 3. FM Lahner, Jakub  (2312)  6,5 

 4. Ponížil, Cyril  (2256)  6 

 5. IM Kirejev, Alexej  (2380)  6 

 6. WIM Hagesaetherová, Ellen (2207) 5,5 

 7. IM Sikora-Lerch, Jan  (2285)  4,5 

 8. FM Bartoš, Jan  (2196)  4,5 

GM Tomáš Polák
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BRONISLAV VYMAZAL (2284)—
—NEKLAN VYSKOČIL (2349) 
DS Brno 2007

Sicilská obrana [B42]

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Sd3 Jf6 6.Jc3 d6 7.0–0 b5 8.a4 

b4 9.Ja2 Sb7 10.Sg5 Se7 11.Ve1 d5 

12.e5 Jfd7 13.Sxe7 Dxe7 14.a5 Dc5 

15.Dg4 g6 16.Jb3 Dc7 17.Jxb4 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+lwqn+p+p'
6p+-+p+p+&
5zP-+pzP-+-%
4-sN-+-+Q+$
3+N+L+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
17...Jxe5? S tím měl černý ještě tah 

počkat a raději uklidit svého krále 

do bezpečí. Ale já vím, dobře se to 

se znalostí věcí dalších radí a hůř 

se pak rozhoduje v reálné partii. 

17...0–0 18.Df4 Jc6 19.Jxc6 Sxc6 

20.h4± 

18.Dd4 Po tomto tahu je ovšem 

partie rychle rozhodnuta a může 

posloužit jako příklad na téma krá-

le v centru. 

18...Jbd7  Příliš šancí by neměl 

černý pravděpodobně ani po ode-

vzdání fi gury za dva pěšce pro-

střednictvím 18...f6 19.f4 Jbd7. Po 

20.fxe5 fxe5 21.De3±  přijde den, 

kdy se bílá fi gura navíc určitě pro-

jeví. 

19.f4 Jxd3 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lwqn+p+p'
6p+-+p+p+&
5zP-+p+-+-%
4-sN-wQ-zP-+$
3+N+n+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20.Vxe6+! fxe6 21.Dxh8+ Jf8 21...

Ke7 22.Dxh7+ Kd8 23.Jxd3 Dxc2 

24.Je5+- 

22.Jxd3 Dxc2 

XABCDEFGHY
8r+-+ksn-wQ(
7+l+-+-+p'
6p+-+p+p+&
5zP-+p+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+N+N+-+-#
2-zPq+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
23.Ve1! Černý nemůže na braní 

bílých jezdců ani pomyslet. Hříš-

nost potenciálního obžerství své 

dámy by na vlastní kůži pocítil její 

životní partner, černý král. 

23...Sc8  Jak již bylo řečeno, nešlo 

23...Dxd3 pro matové 24.Vxe6+ 

Kf7 (24...Kd7 25.Jc5+) 25.Vf6+ 

Ke8 26.Dxf8+ Kd7 27.Dg7+ Kc8 

28.Vf8# 

24.Jbc5 Kf7 25.b4  Cest do Říma 

je v pozici více. Jinou z nich bylo 

25.Vc1 De2 26.Je5+ Ke8 27.Jcd3+- 

například s hrozbou Dg7, Vc7 atd. 

25...Dd2 26.Je5+ Ke8 27.Jcd3+- 

Dc3 28.Df6 Dc7 29.Vc1 De7 

30.Dxe7+ Kxe7 31.Vc7+ Kd6 

32.Vc6+ Ke7 33.Jc5 Vb8 34.Vc7+ 

Kd6 35.Vf7 Vxb4 36.Vxf8 Vb1+ 

37.Kf2 Kxc5 38.Vxc8+ Kd4 39.Jf3+ 

Kd3 40.Vc6 1–0

Vyloženě slabá chvilka Broňu 

Vymazala nepostihla, a tak si 

zaslouženě odnáší první cenu 

a mistrovskou normu. Výborný 

výkon podala i Eva Kulovaná. Na-

opak více od turnaje pravděpodob-

ně očekávali mezinárodní mistři 

Pachomov a Sosna. Druhému tur-

naji REDA Brno 2007 zcela jasně 

vládl Pavel Čech, který na vyrovna-

né startovní pole získal jeden a půl 

bodový náskok.

Václav Pech

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

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 550 Kč
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Zákazníky vyhledávaný partner
pro dodávky paliv, energie 
a souvisejících služeb.
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PIVDENNY BANK CHESS CUP 2007

IVANČUK OPĚT NEUDRŽITELNÝ
Vasilij Ivančuk po svém úspěchu na 

superturnaji Aerosvit 2007 triumfo-

val i na druhé letošní velké domácí 

(tj. ukrajinské) šachové událos-

ti.  V turnaji Pivdenny Bank Chess 

Cup 2007 získal v devíti kolech 

sedm bodů, a předstihl tak o půl 

bodu ruského velmistra Alexandra 

Griščuka. Bronz patří díky lepší-

mu pomocnému hodnocení Ázer-

bájdžánci Tejmuru Radžabovovi.

Vasilij Ivančuk patřil i díky svému 

novému ratingu k hlavním favori-

tům turnaje. Přicestoval na turnaj 

společně s Alexejem Širovem kom-

binovanou dopravou (letadlo a pro-

najaté auto) a byl při slavnostním 

zahájení překvapen ze svého vyso-

kého (v jeho kariéře dosud nejvyš-

šího) ratingu 2762 ELO bodů.  Jak 

řekl velmistru Goluběvovi: „Jed-

noduše jsem ještě neměl čas se na 

nová čísla z rating listu FIDE podí-

vat. Pokud je tomu opravdu tak, pak 

z toho mám opravdovou radost.“  

Start do turnaje měl velmistr Ivan-

čuk vlažnější (1,5 bodu ze 3 par-

tií), a tak ho první den zastínili jiní. 

Alexander Griščuk s IM Žukovovou  

představil při slavnostním zaháje-

ni turnaje šachovému světu svoji 

čtyřměsíční dceru Mášu a hned od 

prvního tahu se s vervou pustil do 

svých soupeřů. Celkově lze říci, 

že od té doby co je otcem, hraje 

Griščuk šachy s nebývalým elá-

nem a silou. Důkazem tomu může 

být i jeho spanilá jízda nedávný-

mi Zápasy kandidátu. V Oděse ho 

jako první čekal další z kandidátů 

na světový šachový trůn, Izraelec 

Boris Gelfand.

ALEXANDER GRIŠČUK (2717)—
—BORIS GELFAND (2733) 
Dámský gambit [D43]

Oděsa 2007

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

5.Sg5 h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 

b5 9.Se2 Sb7 10.h4 g4 11.Je5 Jbd7 

12.Jxd7 Dxd7 13.Se5 De7 14.0–0 

Vg8 15.b3 b4 16.Ja4 c3 17.Dd3 Jd7 

18.Sg3 e5 19.Vad1 Sg7 20.d5 Dd6 

21.Sxg4 cxd5 22.exd5 0–0–0 23.a3 

Sa6 24.De3 h5 25.Sf5 Kb8 26.Vfe1 

Sh6 27.Df3 Sd2

Dva účastníci letošního závěreč-

ného turnaje mistrovství světa 

početným divákům hned v prvním 

kole ukázali, jak zajímavé a složité 

mohou být šachy. V pozici diagra-

mu je na první pohled vidět, že 

je střetnutí fi gur v plném proudu. 

Gelfand napadá Griščukovi věž, ale 

to ruského velmistra nijak zvlášť 

z klidu nevyvádí. 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+r+(
7zp-+n+p+-'
6l+-wq-+-+&
5+-+PzpL+p%
4Nzp-+-+-zP$
3zPPzp-+QvL-#
2-+-vl-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
28.axb4 Na ústupy věží totiž ne-

smí bílý ani pomyslet. Například 

po 28.Ve4 c2 29.Va1 Vc8 30.Sxd7 

c1D+ 31.Vxc1 Vxc1+ 32.Kh2 Vxg3 

33.fxg3 bxa3 a hrozba metamor-

fózy pěšce na a1 rozhodne partii 

nehledě na to, že má bílý nějaké 

„dříví“ navíc. 

28...Sxe1 29.Vxe1 Dxb4  Dobré 

šance na protihru mohl mít černý 

po 29...c2, když vzetí černého pěš-

ce prostřednictvím 30.Sxc2 vede 

po 30...Dxb4 31.Ve4 Dd2 k nejasné 

pozici s oboustrannými šancemi. 

30.Ve4 Analyzovat tuto partii zce-

la bez počítače bych si rozhodně 

nedovolil, a tak jen tiše pozname-

návám, že Rybka zde dává jasně 

přednost tahu 30.Jxc3.  

30...Dxb3 31.Sxd7 Vxg3 Na jed-

noduché 31...Vxd7 se Gelfand zřej-

mě obával varianty 32.Jc5 Db1+ 

33.Kh2 c2 34.Jxa6+ Ka8 35.d6 c1D 

36.Vc4+. 

32.fxg3 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7zp-+L+p+-'
6l+-+-+-+&
5+-+Pzp-+p%
4N+-+R+-zP$
3+qzp-+QzP-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
32...Db1+? Osudná chyba. Boris 

chce prosadit svého pěšce a spolé-

há se přitom na to, že černý král 

jeho úmysl přežije. To ovšem není 

pravda. Nebo by alespoň neměla 

být. Po lepším 32...Vxd7 33.Jxc3 

Vc7 34.Ve3 by se partie dále hrála 

a její osud by byl v rukou Caissi-

ných. 

33.Kh2 c2 

Konečné pořadí

 1. Ivančuk, Vasilij UKR (2729) 7
 2. Griščuk, Alexander RUS (2717) 6,5
 3. Radžabov, Tejmur AZE (2747) 5,5
 4. Širov, Alexej ESP (2699) 5,5
 5. Gelfand, Boris ISR (2733) 5
 6. Drozdovskij, Jurij UKR (2558) 4
 7. Bacrot, Etienne FRA (2709) 3,5
 8. Korčnoj, Viktor SUI (2623) 3
 9. Smirin, Ilja ISR (2650) 2,5
 10. Tukmakov, Vladimir UKR (2551) 2,5

GM Alexander Griščuk



11. ČERVENCE 2007 ČÍSLO 28 9

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7zp-+L+p+-'
6l+-+-+-+&
5+-+Pzp-+p%
4N+-+R+-zP$
3+-+-+QzP-#
2-+p+-+PmK"
1+q+-+-+-!
xabcdefghy
34.Jc5? V časové tísni neviděl Griš-

čuk nádhernou výhru po 34.Df6! 

c1D 35.Dxd8+ Sc8 36.Ve1!!+- 

34...Sb7?  Rozhodující chyba. Gel-

fandovi nic nebránilo v korunovaci 

druhé dámy. Po 34...c1D 35.Jxa6+ 

Kb7 36.Vb4+ sice ta původní pad-

ne, ale pozice je po dalším 36...

Dxb4 37.Jxb4 Vxd7 pravděpodob-

ně nejasná. Přinejmenším tedy 

jejímu komentátorovi. 

35.Df6+- Nyní již Griščuk vidí vše 

a boj pozvolna vyhasíná. 

35...Db6 36.Dxe5+ Dc7 37.Dxc7+ 

Kxc7 38.Vc4 Sxd5 39.Vxc2 Kd6 

40.Sa4 Vb8 41.Jd3  1–0

Skvěle vstoupil do turnaje i dal-

ší z favoritů – Tejmur Radžabov. 

O něm je známo, že je velice 

ctižádostivý a na každý turnaj, 

kterého se účastní, přijíždí s cílem 

obsadit první místo. A vstup do 

turnaje se mu rozhodně vydařil. 

V prvním kole černými roztrhal na 

kusy Ilju Smirina:

ILJA SMIRIN (2650)—
—TEJMUR RADŽABOV (2747) 
Sicilská [B30]

Oděsa 2007

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 e6 4.Jc3 

Jd4 5.Jxd4 cxd4 6.Je2 a6 7.Sa4 

b5 8.Sb3 Sc5 9.d3 Sb7 10.0–0 

Je7 11.f4 Jc6 12.f5 Dh4 13.Jf4 g6 

14.Jh3 gxf5 15.Sg5 Dg4 16.De1 

h6 17.Sf6 Vg8 18.Jf4 fxe4 19.h3 

Dg3 20.Dxe4 De3+ 21.Kh1 Ja5 

22.Dxe3 dxe3 23.Vae1 Vc8 24.Ve2 

Sd6 25.Sd4

XABCDEFGHY
8-+r+k+r+(
7+l+p+p+-'
6p+-vlp+-zp&
5snp+-+-+-%
4-+-vL-sN-+$
3+L+Pzp-+P#
2PzPP+R+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Radžabovovi se podařilo Smirina 

v komplikované střední hře pře-

hrát a černé fi gury, zejména Sb7 

a Vg8, jsou nepříjemně zahleděny 

do bílého krále a jeho pěšcové-

ho krytu. Navíc je tu ještě černý 

pěšec na e3, který ale nevypadá 

příliš zdravě. Bílý se jistě těšil na 

jeho likvidaci... 

25...Jxb3 26.axb3  Jenomže při-

chází překvapení. Tejmur se s pěš-

cem nehodlá rozloučit a likviduje 

i obránce citlivého bodu g2. 

26...Sxf4! Volný pěšec a spoluprá-

ce černých fi gur bude mnohem 

cennější než materiál. Po vynuce-

ném: 

27.Vxf4 Vxg2 28.Vxg2 se černý 

pěšák najednou odpíchne a rozje-

de směrem k vytoužené proměně, 

které bílý nemůže ničím zabrá-

nit. 

28...e2 29.Sf2 Vxc2 30.Ve4 Jinou 

formou kapitulace by bylo 30.Vfg4 

Vc1+ 31.Kh2 Sxg2 32.Vxg2 e1D 

33.Sxe1 Vxe1 a ve vzniklé věžovce 

je bílý bezmocný. 

30...f5 31.Ve5 e1D+  

0–1

Na turnaji hrál výborně i Alexej 

Širov, byť na něho zůstalo nepopu-

lární čtvrté místo. V průběhu on-

line přenosu na mě udělalo velký 

dojem jeho vedení závěru partie 

proti Viktorovi Korčnému.

ALEXEJ ŠIROV (2699)—
—VIKTOR KORČNOJ (2623)  
Bogoljubovova indická [E11]

Oděsa 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+ 4.Jbd2 

0–0 5.a3 Sxd2+ 6.Dxd2 d6 7.g3 

De7 8.Sg2 e5 9.dxe5 dxe5 10.Dc3 

e4 11.Jd4 h6 12.b4 Ve8 13.Sb2 c5 

14.Jc2 Jc6 15.b5 Je5 16.Je3 Df8 

17.0–0 b6 18.Vad1 Jeg4 19.h3 

Jxe3 20.Dxe3 Jh7 21.Dc3 Jg5 

22.h4 Je6 23.e3 Jc7 24.Vd6 Sg4 

25.a4 f6 26.Vc6 De7 27.a5 Vab8 

28.Va1 Vb7 29.Dc2 Sd7 30.a6 

Sxc6 31.axb7 Sxb7 32.Vxa7 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7tRlsn-wq-zp-'
6-zp-+-zp-zp&
5+Pzp-+-+-%
4-+P+p+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2-vLQ+-zPL+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
V partii získal Širov na převahu na 

královském křídle a zdálo se, že se 

právě tam bude odehrávat klíčové 

střetnutí partie. Ano i ne. Alexej 

měl na této části „kurtu“ citelný 

tlak, ale došel k závěru, je Korč-

noj schopen jeho údery odvracet, 

a rozhodl se tedy černého rozhýbat 

několika „míči“ na opačnou stra-

nu hřiště. Nastoupil „a“ pěšcem 

na dámském křídle a jeho fi gury 

tam nakonec i přešly přes obran-

né valy černého. Nicméně ani 

v pozici diagramu nemá bílý ještě 

vyhráno. 32...Sa8? Propouští bílou 

dámu na královské křídlo a prav-

děpodobně i z vyššího principu 

prohrává partii. Vyztužení pozice 

tahem 32...Vb8 by sice ponecháva-

lo bílému jeho výhodu, ale Alexej 

by musel ještě hodně ukázat, aby GM Tejmur Radžabov
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z ní vydoloval něco podstatného. 

Plán s převodem dámy na králov-

ské křídlo 33.De2 tu moc nezabí-

rá pro 33...Je8 (33...De6 34.Kh2) 

34.Dg4 Jd6. 

33.De2 Dd8 34.Dg4 Kh8 35.Dg6 

Bílá pole na královském křídle pří-

mo volají po obsazení a z průvanu, 

který na nich vznikne bude Korčné-

ho králi zle. Černý bělopolný střelec 

je uvězněn na dámském křídle, čer-

ný jezdec musí krýt sedmou řadu. 

Mnoho obránců černý nesežene. 

35...Vf8 

XABCDEFGHY
8l+-wq-tr-mk(
7tR-sn-+-zp-'
6-zp-+-zpQzp&
5+Pzp-+-+-%
4-+P+p+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2-vL-+-zPL+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
36.Vxa8 Oběť kvality je zcela 

korektní a vede k výhře. Ještě sil-

nější bylo přímočaré 36.Sh3 Kg8 

37.Sf5 a černý si nevytvoří místo 

pro královský úprk tahem 37...Ve8 

pro 38.Vxc7+- 

36...Jxa8 37.Sxe4 Kg8 38.Dh7+ 

Kf7 39.Sd5+ Ke7

XABCDEFGHY
8n+-wq-tr-+(
7+-+-mk-zpQ'
6-zp-+-zp-zp&
5+PzpL+-+-%
4-+P+-+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2-vL-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
40.Dxg7+? Širov již neměl příliš 

času a byl zjevně naprogramovaný 

na dobrání pěšce. Mohl však slav-

nému veteránovi dát čtyř tahový 

mat: 40.De4+ Kd7 41.De6+ Kc7 

42.Dc6+ Kb8 43.Db7# 40...Kd6 

41.e4 De7 42.e5+ fxe5 43.Sxe5+ 

Kd7 44.Dxh6 Dxe5 45.Dxf8 Jc7 

46.Sc6+ Ke6 47.h5 1–0

Viktor Korčnoj na turnaji obsadil 

8. místo a na jedné z tiskových 

konferencí přiznal, že je pro něho 

již složité hrát v podobných tur-

najích: „Pro mě je velice těžké 

hrát podobné turnaje. Hraje tady 

hodně silných šachistů a osobně 

jsem s takovými hráči nehrál již 

velice dlouho. Na běžném turnaji 

se připravujete na jednu následu-

jící partii. Ale tady se musíte při-

pravit hned na tři. Musíte pak jít 

na partii s bolavou hlavou. A tak 

to je. Proto byl pro mě tento tur-

naj velice těžký.“ Pravdou ovšem 

je, že Korčnému to, nehledě na 

pochopitelnou únavu, stále myslí 

excelentně a i v této pozici pochá-

zející z partie proti Tukmakovovi 

to všem dokázal!

VIKTOR KORČNOJ (2623)—
—VLADIMIR TUKMAKOV (2551)
Dámský gambit  [D47]

Oděsa 2007

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 

e6 5.Jf3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 

b5 8.Sd3 Sb7 9.0–0 b4 10.Ja4 c5 

11.Ve1 Se7 12.e4 cxd4 13.e5 Jd5 

14.Jxd4 a6 15.Dg4 Kf8 16.Sd2 h5 

17.Df3 Kg8 18.a3 Sg5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+ktr(
7+l+n+pzp-'
6p+-+p+-+&
5+-+nzP-vlp%
4Nzp-sN-+-+$
3zP-+L+Q+-#
2-zP-vL-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
19.Sg6!! Nádherný taktický úder 

Viktora Korčného, který okamžitě 

vrhá pozici černého do propadliště 

dějin. 

19...fxg6  Střelec se  brát nutně 

nemusí, ale po vyhýbavém 19...

Jxe5 20.Vxe5 Sf6 odpoví bílý zcela 

nevyhýbavě a přímočaře 21.Jxe6! 

a bílý má výhodu na své straně. 

20.Jxe6 Sxd2 21.Jxd8 Vxd8 

22.Ved1 Jxe5  Korčnoj mohl par-

tii rozhodnout pomocí 23.Db3 Sf4 

24.Jb6.

23.De4?! Jc3! A výhoda bílého je 

rázem již jen minimální. Partie 

skončila remízou v 57. tahu. 

Vladimir Tukmakov patří již také 

do zkušenější generace hráčů. Do 

turnaje se spolu s GM Drozdov-

ským kvalifi koval z druhého mís-

ta oděského kvalifi kačního turna-

je a vstup měl přímo fantastický. 

Porazil Bacrota a Smirina a po 

prvním dnu měl 2,5 bodu a těsný 

kontakt na vedoucího Griščuka. 

Pak ale přišel zlom a už jen pro-

hrával…

Naději na pomyslné stupně vítě-

zů si naopak držel Alexej Širov, 

zejména když v úvodním kole 

posledního dne zvítězil nad Bori-

sem Gelfandem.

GM Alexej Širov

GM Viktor Korčnoj
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BORIS GELFAND (2733)—
—ALEXEJ ŠIROV (2699) 
Grunfeldova indická [D85]

Oděsa 2007

 

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 Jxd5 

5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Jf3 c5 8.Vb1 

0–0 9.Se2 cxd4 10.cxd4 Da5+ 11.Sd2 

Dxa2 12.0–0 Sg4 13.Se3 Jc6 14.d5 

Ja5 15.Sg5 b6 16.Sxe7 Vfe8 17.d6 Jc6 

18.Sb5 Jxe7 19.h3 Sxf3 20.Dxf3 De6 

21.Sxe8 Vxe8 22.dxe7 Vxe7 23.Vfe1 

Sd4 24.Vbd1 De5 25.Vd3 a5 26.Dd1 

Sc5 27.Ve2 Ve6 28.g3 Vd6 29.Kg2 

Vxd3 30.Dxd3 a4 31.Vd2 a3 32.Dc4 

Kg7 33.Vd7 Df6 34.f4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+R+pmkp'
6-zp-+-wqp+&
5+-vl-+-+-%
4-+Q+PzP-+$
3zp-+-+-zPP#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Po dlouhém teoretickém sporu v aktu-

ální variantě Grunfeldovy indické se 

Širovovi podařilo pomocí oběti kvality 

zlikvidovat Gelfandovu hlavní zbraň, 

silného centrálního volného pěšce. Za 

svoji oběť získal navíc i dvojici nepří-

jemných pěšců na dámském křídle. 

Další průběh partie je velice zajíma-

vý. Hrozba jednomu králi je střídána 

odvetným úderem a zároveň je dopro-

vázena i plíživými pohyby černé 

pěchoty směrem k zaslíbené zemi na 

horizontu šachovnice.  

34...Db2+ 35.Kf3 Df2+ 36.Kg4 

h5+ 37.Kh4 g5+ 38.fxg5 Kg6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+R+p+-'
6-zp-+-+k+&
5+-vl-+-zPp%
4-+Q+P+-mK$
3zp-+-+-zPP#
2-+-+-wq-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

39.Dc3? Vypadá to, že zde se 

mohl Gelfand zachránit pro-

střednictvím 39.Vd3 a po postu-

pu a následné proměně černého 

pěšce 39...a2 40.Dd5 a1D nebude 

mít materiální převaha černého 

díky slabému postavení vlastního 

krále příliš velkou váhu. 41.Dc6+ 

Sd6 42.Vxd6+ (42.Dxd6+ f6–+) 

42...Kh7 43.Vh6+ Kg7 44.Dc8 

a černý se musí zachraňovat 

věčným šachem po 44...Dxg3+ 

45.Kxg3 De1+= 

39...f6 Rychlejší a lepší bylo 39...

a2! s proklatou hrozbou 40...a1D 

a nelze jednoduše 41. Dxa1 pro 

41...Df4+! 42.gxf4 Sf2 mat!!. Bílý 

tedy musí 40.Va7 a1D 41.Vxa1 f6 

a opět hrozí mat, tentokrát 42...

fxg6 42.gxf6 Sd4 a spojené hrozbě 

vzetí bílé dámy spojené se zálud-

ným Sxf6 mat nelze odolat. 

40.Vd5 V koncovce po 40.gxf6 

Dxf6+ 41.Dxf6+ Kxf6 nemá 

bílý žádnou šanci: 42.g4 (nelze 

42.Kxh5, neboť černí pěšci dámské-

ho křídla přejdou na hyperpohon 

a po 42...b5 43.Vc7 b4! již pravdě-

podobně není síly, která by je moh-

la zastavit) 42...hxg4 43.hxg4 b5 

44.g5+ Kg6–+ 

40...a2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-zpk+&
5+-vlR+-zPp%
4-+-+P+-mK$
3+-wQ-+-zPP#
2p+-+-wq-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41.Vf5? V záchranu mohl bílý 

možná doufat v případě tahu 

41.Vxc5 s hezkou patovou myšlen-

kou po 41...bxc5 42.De5!, ale čer-

ný zahraje 42...fxg5+ 43.Dxg5+ 

a jedinou šancí bílého by mohl 

být nějaký věčný šach, případně 

dobrání černých pěšců s násled-

nou koncovkou dámy proti bílé 

pěchotě. Ale nějak zvlášť bych 

šancím bílého nevěřil. 

41...Df4+?! Taktéž vede k výhře, 

ale Alexejovi opět nic nebráni-

lo v okamžité materializaci své 

výhody prostřednictvím 41...a1D 

po 42.Db3 s hrozbou Dg8. Brát? 

Tak to tedy ani omylem!!! Mat je 

téměř okamžitý. 42.Dxa1 Df4+! 

43.Vxf4 (43.gxf4 Sf2#) 43...

fxg5#. Na zmíněnou hrozbu Dg8 

má ovšem černý chladnokrevné 

a dostatečně přesvědčivé 42...

Daa2!  

42.gxf4 Sf2+ 43.Dg3 Sxg3+ 

44.Kxg3 a1D 45.Vxf6+ Kg7 46.e5 

b5–+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-tR-+&
5+p+-zP-zPp%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-mKP#
2-+-+-+-+"
1wq-+-+-+-!
xabcdefghy
47.Kh4 b4 48.Kxh5 Dd1+ 49.Kh4 

b3 50.e6 b2 51.Vf7+ Kg8 52.Vb7 

b1D 53.Vxb1 Dxb1 54.Kg4 De4 

0–1

Pak se ovšem Alexejovi nepodaři-

lo uplatnit výhodu v partii s Ivan-

čukem a v posledním kole nevy-

hrál černými s Bacrotem. 

„Mám takový pocit, že turnaj 

vyhraje někdo, jehož příjmení 

končí na čuk.“ prohlásil jasnozři-

vě na tiskovce po druhém dni Ilja 

Smirin a poslední dějství turnaje 

mu dalo za pravdu. Do té doby 

kráčeli oba lídři stejným tempem. 

Ivančuk porazil v sedmém kole 

Smirina, v osmém remizoval mír-

ně horší pozici se Širovem, zatím-

co Griščuk si poradil s Tukmako-

vem a remizoval s Drozdovským. 

V posledním kole očekával Griš-

čuka Radžabov a proti Ivančukovi 

zasedl v té době pěti prohrami za 

sebou zdecimovaný Tukmakov. 

Při rovnosti bodů by se o prv-

ní místo hrál zápas v bleskovém 

šachu a do takové loterie se jis-

tě nikomu příliš nechtělo. Ivan-

čuk porazil celkem přesvědčivě 
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Tukmakova a také Griščuk měl 

proti Ázerbájdžánci navrch. 

O svých pocitech v této situaci 

vypráví Vasilij Ivančuk: „K tomu, 

abych ocenil pozici z probíhající 

partie Griščuk-Radžabov, jsem 

mnoho představivosti nepotře-

boval. To mi připomíná jednu 

příhodu ze zápasu Petrosjan-Bot-

vinnik, nejspíše to bude anekdo-

ta, ale jak hlásilo arménské rádio: 

„podle mínění mistra Mnacakan-

jana má Petrosjan pěšce navíc.“  

Takže jsem prostě viděl, že Saša 

má pěšce navíc a s tím i velké 

praktické šance na výhru. Začal 

jsem se psychicky připravovat 

na bleskovky.“  Jenomže k těm 

nedošlo. Griščuk špatně zhodno-

til přechod do koncovky střelce 

proti jezdci a Radžabov udržel 

remízu a s ní i třetí místo.

Pro Ivančuka znamená vítěz-

ství letošní již třetí první místo 

za sebou. Triumfoval na Kubě, 

následně se stal vítězem nedáv-

ného turnaje Aerosvit a nyní svo-

ji letošní superformu předvedl 

i v Oděse. Jeho dalším vystou-

pením bude v polovině července 

turnaj v Montrealu. 

Václav Pech

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

GM Vasilij Ivančuk vyhrál třetí turnaj v řadě.


