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Úvod šachových 

prázdnin byl v Brně 

ve znamení velkých 

změn. Tradiční šacho-

vý festival pořádaný 

oddílem Duras BVK 

změnil organizační 

tým, místo konání, 

ale bohužel také po-

čet turnajů a v nich 

zúčastněných hráčů. 

To podstatné se však nevytratilo – diváci i hráči byli svědky zajímavé 

podívané a napínavých turnajů, které se nezřídka rozhodovaly až v po-

sledních kolech.

Pokračování na straně 13

KASPAROVA S KARPOVEM ČEKÁ 
SEDMÝ VZÁJEMNÝ ZÁPAS
Po přerušeném „nekonečném zá-

pasu“ v Moskvě 1984/85, vítězných 

zápasech Garriho Kasparova v Mosk-

vě (1985), Londýně a Leningradu 

(1986), remíze v Seville (1987) a těs-

ném Kasparovově vítězství v New 

Yorku a Lyonu (1990) bude mít Ana-

tolij Karpov další příležitost k odvetě. 

Španělské noviny Marca oznámily, že 

by proti sobě oba velcí rivalové měli 

zasednou znovu. Jejich zápas na dva-

náct partií, z nichž čtyři se budou hrát 

tempem rapid šachu a osm blesko-

vým tempem, by měla vidět v termínu 

od 21. do 24. září španělská Sevilla.

MICHAEL JACKSON VLASTNIL 
ŠACHY ZA ŠEST MILIONŮ DOLARŮ

Michael Jackson 
Ani popové hvěz-

dy nejsou vůči 

královské hře 

zcela imunní. 

Nedávno zemře-

lý popový král 

Michael Jackson 

vlastnil luxusní 

mramorovou šachovou soupra-

vu, na které učil před devíti lety 

prvním krokům na šachovnici 

svého tehdy tříletého syna Prin-

ce. Souprava, za kterou popový 

idol údajně zaplatil šest milionů 

dolarů, byla na počátku tohoto 

roku zařazena do dražby jeho 

majetku z fámami opředeného 

ranče „Neverland“, ale důkaz 

o tom, že šachy nebyly v Jack-

sonově domácnosti pouhou de-

korací, je k dispozici na serveru 

chessbase.com.
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KASPAROV SE SETKAL S OBAMOU

POZOR NA KREML

Barack Obama  
Bývalý mis-

tr světa v ša-

chu a ruský 

o p o z i č n í 

vůdce Garri 

K a s p a r o v 

se setkal se 

současným 

a m e r i c -

kým pre-

z i d e n t e m 

Barackem 

O b a m o u . 

Schůzka dvou významných 

osobností proběhla v průběhu 

návštěvy prvního muže Spoje-

ných států amerických v Mosk-

vě a ruská média o ni informo-

vala jen poměrně mlhavě. „Co 

si Kasparov s Obamou povídali, 

zůstává tajemstvím,“ konstatu-

je státem kontrolovaná televize 

Russia Today, která považuje 

schůzku pouze za politické ges-

to amerického prezidenta. „Je 

podivné, že setkat se s preziden-

tem USA je mnohem jednoduš-

ší než se setkat s prezidentem 

Ruska,“ konstatuje šachový vel-

mistr. „Shodli jsme se na tom, 

že Spojené státy by se neměly 

přímo v Rusku angažovat, ale 

měly by zdejší situaci sledovat. 

Například jsem mu poradil, aby 

jeho štáb přinejmenším sledoval 

to, jak budou jeho výroky přelo-

ženy do ruštiny a uvedeny v tis-

ku, protože Kreml provádí velice 

rád ‚drobné‘ úpravy vyřčeného.“

ŠACHOVÝ FESTIVAL BRNO 2009

MARNÉ BOJE O NORMY

16. ČERVENCE 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0

Pohled do sálu

Anantolij Karpov Garri Kasparov

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5572
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LÁZNIČKA VE ŠPANĚLSKU PÁTÝ

Viktor Láznička 
Velmistr Viktor 

Láznička (2617) 

obsadil mezi téměř 

pětistovkou zúčast-

něných šachistů 

dvacátého deváté-

ho ročníku mezi-

národního openu 

Villa de Benasque 2009 páté místo, 

když v jedenácti kolech získal osm 

a půl bodu. Další český reprezen-

tant, velmistr Jansa (2470) skončil 

se sedmi a půl body dvacátý sedmý 

a Slovákům IM Peteru Michalíkovi 

(2428) a IM Štefanu Mačákovi (2472) 

patřilo v celkovém hodnocení třicá-

té první, respektive padesáté místo. 

V turnaji, jehož kompletní výsledky 

je možno nalézt na ofi ciální stránce 

(www.openbenasque.com), zvítězil 

rumunský velmistr Mihail Marin 

(2583) před Bulharem Kirilem Ge-

orgijevem (2645) a Arménem Zave-

nem Andriasjanem (2586).

PLÁT PANOVAL NA HRADĚ BOUZOV 

Vojtěch Plát  
Mezinárodní mistr 

Vojtěch Plát (2397) 

vítězil ve druhém 

ročníku víkendo-

vého turnaje v ra-

pid šachu hraného 

na devět kol v Bou-

zově. V devíti ko-

lech povolil vítěz svým soupeřům jen 

jedinou půlku a jeho náskok na dru-

hého v pořadí, Pavla Hrubeše (2191) 

z Lanškrouna, byl jeden a půl bodu. 

Bronz bral v Bouzově Segej Petuchov 

(2176) z pardubického Rapidu. Kom-

pletní výsledky turnaje, kterého se 

účastnila více než stovka šachistů 

jsou k dispozici na chess-results.com.

KARVINÁ OPEN 
POD TAKTOVKOU CIZINCŮ
Karvinský Open ovládli cizinci, když 

nejúspěšnější domácí hráč, FM Ja-

roslav Olšar (2237) skončil až na pá-

tém místě. Vítězem turnaje se stal 

bulharský velmistr Milko Popčev 

(2459) se sedmi a půl body z devíti 

partií s půlbodovým náskokem před 

IM Marcinem Tazbirem (2500) a FM 

Krzystofem Bulskim (2392). V turnaji 

společně zápolilo šedesát sedm hráčů. 

„Letošní účast byla nižší co do počtu, 

ale ve srovnání s minulým rokem zase 

kvalitnější,“ řekl Šachovému týdeníku 

organizátor turnaje Jaromír Canibal, 

který připravil pro letošní ročník i za-

jímavý doprovodný program. „Nově 

jsme zařadili simultánku hranou ven-

ku před univerzitou a hráči se také 

mohli pobavit bowlingem sponzoro-

vaným předsedou šachového oddí-

lu.“ Kompletní výsledky turnaje jsou 

k dispozici na chess-results.com.

NEUMAN DRŽÍ V KLATOVECH 
NEPORAZITELNOST

Petr Neuman  
Mezinárodní mi-

str Petr Neuman 

(2427) vyhrál 

již poněkolikáté 

hlavní turnaj tra-

dičního šachové-

ho festivalu v Kla-

tovech. K vítězství 

v devítikolovém turnaji mu stačilo 

sedm bodů a lepší pomocné hod-

nocení, než měli na druhé a třetí 

příčce se umístivší Oldřich Vedral 

(2250) a IM Sebastian Plischki 

(2363). Z b-turnaje si vítězství 

odváží příbramský Roman Sou-

kal (1922). Více informací najdete 

na www.sachy-klatovy.cz.

O PRVNÍM MÍSTĚ ROZHODL 
V NÁCHODĚ AŽ TIEBREAK 
Nejvýše nasazený běloruský vel-

mistr Vjačeslav Dydyško (2578) 

se stal se sedmi body z devíti 

partií vítězem sedmého ročníku 

festivalu Niki Open, který se hrál 

od 4. do 12. července v Náchodě. 

Stejného bodového zisku dosáhli 

na druhém a třetím místě IM Ma-

rián Jurčík (2479) a IM Štěpán Žilka 

(2460). Kompletní výsledky turna-

je, kterého se zúčastnilo 104 hrá-

čů, k nahlédnutí na ofi ciální strán-

ce turnaje: nachod2009.sweb.cz.

ČESKÉ ŠVÝCARSKO MÁ 
PŘEKVAPIVÉHO VÍTĚZE
Marek Braun (2104) z Desko Liberec 

se stal překvapivým vítězem turna-

je České Švýcarsko 2009 hraného 

od 5. do 12. července v kinosálu kul-

turního centra v České Lípě u Rum-

burka. V devíti kolech obral své sou-

peře o sedm a půl bodu a na druhého 

v pořadí Grigorije 

Bogdanoviče (2356) 

získal půlbodový 

náskok. O další 

půlku zpět skončil 

bronzový Petr Kuče-

ra (2171). „Byli jsme 

pozitivně překvape-

ni účastí a jsme rádi za napínavý prů-

běh našeho turnaje,“ řekl Šachovému 

týdeníku organizátor turnaje pan Jiří 

Průdek cenící si na turnaji především 

jeho přátelské atmosféry. Velice si 

ceníme pomoci sousedních oddílů 

1. Novoborský ŠK a Desko Liberec při 

prezentaci turnaje na jejich webových 

stránkách,“ konstatuje ředitel turnaje. 

„Pochopitelně, že bychom příští rok 

rádi uvítali ještě větší počet účastníků, 

ale za situace, kdy se paralelně s námi 

pořádají další 4 turnaje, zůstáváme 

realisty.“ Kompletní výsledky turnaje 

jsou k dispozici na ofi ciální stránce 

www.tj-krlip.estranky.cz.

PAVEL KARHÁNEK 
PŘEBORNÍKEM VSETÍNA
Pavel Karhánek (2202) zvítězil ve tři-

cátém čtvrtém ročníku přeboru Vse-

tína, který proběhl za pořadatelství 

Šachového klubu Zbrojovka Vsetín 

od 4. do 11. července. V devíti kolech 

získal díky zisku sedmi a půl bodu 

na své nejbližší pronásledovatele půl-

bodový náskok. Stříbrná příčka pat-

řila po týdenním klání Petru Kapus-

tovi (2162) ze Starého Města a bronz 

si do Znojma odváží Lubomír Riška 

(2223). Kompletní výsledky a foto-

galerie jsou k dispozici na ofi ciální 

stránce turnaje www.sachy-vsetin.cz. 

„Letos jsme se pokusili turnaj více 

otevřít mladým talentům z okolí, pro 

které účast na vzdálenějších pobyto-

vých turnajích bývá složitější, někdy 

i nemožná,“ říká organizátor turnaje 

pan Radek Zádrapa, pro něhož bylo 

příjemné sledovat bojovnost většiny 

hráčů a celkově příjemnou a férovou 

atmosféru, kterou se jemu a jeho ko-

legům na turnaji podařilo vytvořit. 

„Stejně jako letos rádi bychom i na-

přesrok využili výborné spolupráce 

se střediskem volného času Alcedo, 

které poskytlo jak hrací místnost, 

tak i příjemné zázemí pro analýzy 

a nešachové vyžití doprovodu i hráčů 

po partiích.“

Marek Braun

www.openbenasque.com/Open_eng.htm
http://chess-results.com/tnr23731.aspx?lan=1
http://chess-results.com/Tnr23092.aspx?lan=5
http://www.sachy-vsetin.cz/6-prebor-vsetina.html
http://nachod2009.sweb.cz


Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70  Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz

Kompletní řešení 
„v jednom“

Nabízíme Vám:

1.    Individuální řešení atraktivního 

financování prostřednictvím 

CAT Finance: od pronájmu přes 

financování až po leasing.

2.    Smluvní servisní služby „na 

míru“: od prohlídek přes údržbu 

až po plné servisní smlouvy.

3.    Široké možnosti zajištění a 

garantování oprav a údržby.

4.    Bonusová výbava strojů.

5.    Dodávky náhradních dílů po celé 

ČR do 48 hodin.

6.    12 hodinová pohotovostní služba.

7.    Nejlepší pokrytí území sítí 

poboček se 150 servisními 

specialisty a 70 mobilními 

servisními auty.

8.    11 půjčoven strojů The Cat 

Rental Store.

9.    Kvalifikované poradenství pro 

použití a nasazení strojů.

10.  Jedinečná nabídka servisně 

prověřených použitých strojů.

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

inzeratKSS_A4 vyska tisk.indd   1 25.10.2007   11:54:28



16. ČERVENCE 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 294

DORTMUND SPARKASSEN CHESS MEETING 2009

Z NUDY VYČNÍVAL JEN ZÁVĚREČNÝ KRAMNIKŮV SPRINT
Vladimir Kramnik (2759) zví-

tězil s náskokem jednoho bodu 

v letošním ročníku superturnaje 

v Dortmundu, přičemž jeho vý-

kon vysoce přesáhl hranici 2800 

bodů. K prvenství mu stačily 

v deseti partiích tři výhry. O dru-

hou příčku se pak rozdělila troji-

ce ve složení Peter Lékó (2756), 

Magnus Carlsen (2772) a Dmitrij 

Jakovenko (2760).

Celý turnaj více než nápadně při-

pomínal atletické běhy na deset ki-

lometrů, kde se více než osmdesát 

procent času zpravidla nic neděje, 

diváci sledují ostatní disciplíny, 

aby se pak v divokém fi niši roz-

hodlo o celkovém vítězi. Tím zpra-

vidla není nikdo z Keňanů, kteří, ač 

táhli celý závod, jsou v posledních 

dvou kolech přesprintováni vezou-

cími se Etiopany. Stejně tak i v le-

tošním Dortmundu se v prvních 

sedmi kolech prakticky nic nedělo. 

Z jednadvaceti odehraných partií 

skončilo smírem plných šestnáct 

duelů, z nichž dvanáct nedospělo 

ani do třicátého tahu! Nudu vznik-

lou neaplikováním sofi jských 

pravidel a absencí hned několika 

nekompromisních bojovníků roz-

čeřilo jenom pět rezultativních 

partií, které vynesly do vedení 

norského mladíka Magnuse Carl-

sena. Jeho vláda však trvala pouze 

do osmého kola, kde značně ne-

vyspalý nastoupil proti do té doby 

zcela nevýraznému exmistru světa 

Vladimiru Kramnikovi.

VLADIMIR KRAMNIK (2759) 
– MAGNUS CARLSEN (2772)
Sparkassen GM Dortmund

[D37] Dámský gambit

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 Se7 

5.Sf4 Vladimir Kramnik v poslední 

době již nesklízí bodové žně s ka-

talánskou, a tak si pro nejdůleži-

tější partii turnaje volí zbraň, kte-

rou hojně využíval Viktor Korčnoj 

ve svých zápasech o světový pri-

mát proti Anatoliji Karpovovi.

5…0-0 6.e3 c5 Hlavní varianta, 

kterou černí na tah bílého střelce 

na pole f4 odpovídají. Pokračování 

c7-c5 vede k okamžitému napětí 

v centru dávajícímu zárodek hned 

několika možným pěšcovým kon-

fi guracím, na které musí být obě 

strany připraveny. Pochopitelně 

i tah 6…c5 má alternativy a to ne-

jen v pokračování 6…Jd7 s dalším 

7…c5. Vasilij Smyslov pokračoval 

proti Bentu Larsenovi v jejich vzá-

jemné partii hrané v Moskvě roku 

1999 tahem 6…b6 a po 7.Se2 dxc4 

8.Sxc4 Sb7 9.0–0 c5 10.dxc5 Dxd1 

11.Vfxd1 Sxc5 12.Je5 Jc6 13.Jxc6 

Sxc6 14.Sd6 Sxd6 15.Vxd6 se sou-

peři shodli na remíze. Larsen oku-

sil stejnou variantu také v roce 

1968 na olympiádě v Luganu. Tam 

si proti němu tehdejší mistr světa 

Boris Spasskij vybral jinou alterna-

tivu centrální pěšcové konfi gurace. 

Když zahrál 6…Jbd7 a po 7.Vc1 c6 

8.h3 a6 9.a3 dxc4 10.Sxc4 b5 11.Sa2 

Sb7 12.0–0 c5 13.d5 Jxd5 14.Jxd5 

Sxd5 15.Sxd5 exd5 16.Dxd5 Jf6 

17.Db7 Ve8 18.Vfd1 Dc8 19.Dxc8 

Vaxc8, dosáhl vyrovnání a partii 

nakonec vyhrál.

7.dxc5 Sxc5 8.a3 Jc6 9.Dc2 Da5 

10.Vd1 Se7 11.Se2 dxc4 12.Sxc4 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5wq-+-+-+-%
4-+L+-vL-+$
3zP-sN-zPN+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy
12…Jh5!? Carlsen se domnívá, že 

by jeho pozici mohly prospět vý-

měny lehkých fi gur, a tak i za cenu 

ztráty času zahajuje akci s cílem 

zlikvidovat bílého černopolného 

střelce. To se mu zcela nepochyb-

ně podaří, ale zaplatí za to poměr-

ně vysokou cenu. Jeho zbylé fi gu-

ry na dámském křídle budou mít 

vážné problémy s vývinem… Mno-

hem více se mně pozdává pokračo-

vání 12…e5 13.Sg3 Sg4 14.0–0 Vac8 

s dobrou hrou černého. Ale je zde 

pravděpodobnost překračující jis-

totu, že ruský šachista ví o vzniklé 

pozici mnohem více než já.

13.0-0 Vladimir Kramnik nic nena-

mítá proti možnosti přenechat své-

mu soupeři svého střelce za jezd-

ce. Cítí přitom, že pro něho bude 

hrát čas, a příliš se netrápí ani 

zhmožděním své pěšcové struktu-

ry na královském křídle. Zdvoje-

ného pěšce „f“ bude možné použít 

jako beranidlo při plánované akci 

proti černému králi. Druhá mož-

nost jak vyměnit černého jezdce 

za svého střelce, ústup na g3, je 

zjevně slabší. Černý by si vyčkal na 

to, až bílý odrošuje a formace pěš-

ců g2, g3, f2, e3 by pro černé krá-

lovské křídlo znamenala mnohem 

Konečné pořadí:
1. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 6,5

2. Lékó, Peter HUN (2756) 5,5

3. Carlsen, Magnus NOR (2772) 5,5

4. Jakovenko, Dmitrij RUS (2760) 5,5

5. Bacrot, Etienne FRA (2721) 4

6. Naiditsch, Akradij GER (2697) 3

GM Vladimir Kramnik
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menší nebezpečí než struktura h2, 

g2, f2, f4. Další možnost jak vymě-

nit svého střelce preferoval další 

špičkový šachista, Ukrajinec Pavel 

Eljanov. V letošní partii proti Ča-

dajevovi se rozhodl pro zachování 

sudého počtu střelců, když pokra-

čoval 13.Sd6 a po dalších výmě-

nách 13…Sxd6 14.Vxd6 Jf6 15.Dd2 

Vd8 16.Vxd8+ Dxd8 17.Dxd8+ Jxd8 

18.Ke2 si zachoval na své straně 

malou výhodu, kterou později vy-

stupňoval v zisk celého bodu.

13…Jxf4 14.exf4 g6 Tah, který tr-

vale oslabuje pozici černého krále. 

Bílý sice již nevlastní černopolné-

ho střelce, ale jak Vladimir Kram-

nik v partii přesvědčivě dokáže, 

ani existence Carlsenova „černo-

poláka“ není věcí neměnnou. Čer-

ný hodlá předejít postupu f4-f5 

všemi prostředky. Pokus vyvinout 

bělopolného střelce na dlouhou 

diagonálu pomocí 14…a6 nefun-

guje třeba pro 15.g3 b5?! 16.Sd3 g6 

17.Se4 Db6 (17…Sb7? 18.Vd7 Vab8 

19.Vxb7 Vxb7 20.Sxc6) 18.Je5 s vý-

hrou bílého. Problémy černého 

zcela neřeší ani další zjednodušo-

vání po 14…Vd8 15.Vxd8+ Dxd8 

16.Vd1 Dc7 17.De4 a6 18.h4 b5 

19.Sa2 nemůže černý dokončit 

vývin svého střelce 19…Sb7? pro 

20.Sxe6 fxe6 21.Dxe6+ Kh8 22.Vd7 

s rozhodující výhodou bílého.

15.g3 Vd8 Černý nevyrovnává ani 

po 15…Sf6 16.Vd3 Df5 17.Ve1 Ja5 

18.Sa2± Jepišin – Atalik, Bratto 

2005.

16.Vxd8+ Dxd8 17.Vd1 Sd7 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zpp+lvlp+p'
6-+n+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-zP-+$
3zP-sN-+NzP-#
2-zPQ+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
18.f5!? „Tah 18.f5 nebyl součástí 

mé přípravy,“ říkal po partii Vla-

dimir Kramnik, který ale považuje 

celou variantu i bez tohoto tahu 

pro černého v praktické hře za ve-

lice těžkou. Tah pěšcem odkrývá 

bílé dámě cestu na oslabené krá-

lovské křídlo černého a po mané-

vru Dc2-d2-h6 spojeném s Jf3-g5 

donutí bílý svého soupeře k vý-

měně jeho černopolného střelce. 

V důsledku toho se bude moci 

bílá královna nerušeně prochá-

zet po černých polích Carlsenova 

královského křídla, což může být 

kvůli nepříliš pohyblivým černým 

fi gurám a prostorové převaze bílé-

ho procházka smrtící.

18…gxf5 Slabší je 18…exf5 pro 

19.Db3±.

19.Dd2 Db6 Na tah 19…Se8 mohlo 

podle velmistra Konstantina Landy 

následovat například 20.Dh6 Da5 

21.Jd5 exd5 22.Vxd5 Dc7 23.Vxf5 

s myšlenkou Vf5-f4-g4 s nebezpeč-

nou iniciativou bílého.

20.Dh6 Se8 Pravdou je, že na po-

čítačové monstrum iniciativa bí-

lého zase až takový dojem nedělá 

a třeba po 20…Vd8 21.Jg5 Sxg5 

22.Dxg5+ Kf8 23.Df6 dává Fritz bí-

lému pouze malou převahu.

21.Jg5 Sxg5 22.Dxg5+ Kf8 

23.Dh6+ Kg8Na 23…Ke7 násle-

duje 24.Dh4+ Kf8 25.Dxh7 Vd8 

26.Dh8+ Ke7 27.Dh4+ Kf8 28.Vxd8 

Dxd8 29.Dxd8 Jxd8 30.Kf1 s mno-

hem lepší koncovkou bílého díky 

volnému pěšci na sloupci „h“.

24.Dg5+ Kf8 25.Vd6 

GM Magnus Carlsen
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XABCDEFGHY
8r+-+lmk-+(
7zpp+-+p+p'
6-wqntRp+-+&
5+-+-+pwQ-%
4-+L+-+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
25…Dc7?? „Magnus je mladý a ur-

čitě má tedy i skvělý propočet, ale 

mám dojem, že v této partii ho 

oklamal téměř v každém tahu,“ 

soudí Vladimir Kramnik a má 

na mysli pravděpodobně hlavně 

tento tah, vedoucí rychle a vynu-

ceně do horoucích pekel. Správ-

ným pokračováním je zde druhý 

dámský úkrok 25…Dc5!, po němž 

nemohu nalézt nic lepšího než 

26.Je4 Dxc4 27.Jf6 (s hrozbou Jxh7 

mat) 27…Ke7 28.Vd1 Jd4 29.Jxe8+ 

Kxe8 30.Dg8+ Ke7 31.Dxa8 Dd5 

32.Vxd4 Dxd4 33.Dxb7+ s lepší 

dámskou koncovkou pro bílého, 

díky budoucímu volnému pěšci 

na dámském křídle.

26.Dh6+ Ke7 27.Dh4+ Kf8 

28.Dh6+ Ke7 29.Jb5 Da5 30.b4 

Jxb4 

XABCDEFGHY
8r+-+l+-+(
7zpp+-mkp+p'
6-+-tRp+-wQ&
5wqN+-+p+-%
4-snL+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
31.Vxe6+! Rozhodující úder, 

po kterém se již černý král před ži-

hadly bílých fi gur nikam neukryje.

31…fxe6 32.Dxe6+ Kd8 33.Df6+ 

Kc8 34.Dxf5+ Kd8 35.Df6+ Kc8 

36.axb4 

1-0

Vítězství nad Magnusem Carlse-

nem vyneslo ruského šachistu 

do samostatného vedení, a když 

v drtivém fi niši přidal velmistr 

Kramnik ještě výhru v posledním 

dějství proti domácímu Arkadijovi 

Naiditschovi, nebylo o jeho celko-

vém vítězství pochyb. Ale ani Vla-

dimir nebyl s průběhem turnaje 

spokojený. Nakonec jeho průběh 

ohodnotil: „Výhry byly hezké, 

plné boje a nepostrádaly zajímavé 

momenty, ale hned několik remíz 

bylo opravdu nudných.“ A v těch 

nudných s přehledem zvítězil v po-

řadí druhý velmistr Lékó. Tomu 

ke stříbrné příčce stačila pouze 

jediná výhra a jen čtyři jeho par-

tie byly delší než dvacet pět tahů. 

A kdybychom počítali Lékóvy due-

ly delší třiceti tahů došli bychom 

k číslu DVĚ! Jaký bude osud tur-

naje, ve kterém pětasedmdesát 

procent partií tvoří remízy a každá 

třetí partie má méně než dvacet 

pět tahů, uvidíme opět za rok.

Václav Pech

TICHÝ
MAT

ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

SALO
FLOHR 
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Biografi e a partie Salo Flohra a výsledky 

a partie z turnaje, hraného na jeho počest 

Štefan Gross, Vítězslav Houška, Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

NOVÉ KNIHY PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI
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Třicet jedna celků, ve kterých 

na dvanácti šachovnicích zaseda-

jí vedle světových es často i malé 

děti. Pět set devadesát šachistů, 

z nichž devadesát šest hráčů se 

může pyšnit mezinárodním ti-

tulem. Povinné šachovnice pro 

ženy, juniory a juniorky a krásné 

prostředí Středozemního moře. 

To vše dohromady je nejvyšší 

řecká soutěž šachových druž-

stev, která skončila v uplynulém 

týdnu v hotelu Athos v řeckém 

letovisku Chalkidiki.

Mezi téměř šestistovkou šachistů, 

kde nechyběl ani všudypřítomný 

Vasilij Ivančuk, se rozhodně ne-

ztratila ani malá česká výprava, 

ve které hrál prim nejlepší český 

šachista současnosti, velmistr Da-

vid Navara. „V řecké lize od loňska 

hraje přes třicet družstev, zatím-

co do roku 2006 jich hrálo pouze 

šestnáct,“ popisuje velmistr Nava-

ra novou podobu soutěže. „Hrál 

jsem letos počtvrté, předtím jsem 

se zúčastnil v letech 2004 až 2006. 

V roce 2007 se totiž liga nekonala 

kvůli ‚stávce družstev‘,“ shrnuje 

fakta svých účastí v Řecku velmis-

tr Navara. „Se svým vystoupením 

jsem spíše spokojen, získal jsem 

v devíti partiích šest a půl bodu 

a také něco málo do ELa,“ říká Da-

vid. „Nejvíce mě mrzí jednotahové 

nastavení pěšce v předposledním 

kole, ale na výsledek partie to 

asi nemělo vliv.“ Kladně hodno-

tí velmistr Navara také výsledek 

svého týmu. „Družstvo skončilo 

v souladu s nasazením uprostřed 

tabulky. To považuji za úspěch, 

protože několik našich předních 

hráčů se soutěže nemohlo zúčast-

nit. Družstva se srovnatelnými na-

sazovacími čísly tedy měla papíro-

vě silnější sestavu.“

Ze svého vystoupení v Řecku oko-

mentoval velmistr Navara pro čte-

náře Šachového týdeníku partii 

třetího kola proti velmistru Eduar-

dasi Rozentalisovi, která se muse-

la šachovým fanouškům po všech 

stránkách líbit.

DAVID NAVARA (2687) 
– EDUARDAS ROZENTALIS (2588)
Řecká liga Chalkidiki 2009

Dámská indícká obrana [E17]

Komentuje: GM David Navara

Příprava na tuto odpolední par-

tii musela být velmi rychlá kvůli 

dvojkolu, losování jsme se dozvě-

děli asi 45 minut před začátkem 

hry! Nestihl jsem tedy ani zjistit, 

že soupeř předtím hrál s GM Ivan-

čukem, měl tedy náročnější dvoj-

kolo než já.

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sb7 

Soupeř hraje pouze tento tah a dále 

obvykle volí různé boční varianty.

5.Sg2 Se7 6.Jc3 Je4 Z pohledu 

černého se mi více líbí 6…0–0, 

po 7.0–0 hra přejde do hlavních va-

riant a po 7.Dc2 c5 by černý snad 

měl vyrovnat. Podrobnosti si ne-

chám do dalších partií.

7.Sd2 Jxc3 8.Sxc3 Se4 Tato varian-

ta mi připadá trochu méněcenná, 

černý přece jen ztrácí čas. Očeká-

val jsem spíše 8…d5, což ostatně 

soupeř už hrál. Pokud černý neza-

hraje c7-c5, střelec na c3 by mohl 

stát špatně.

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zp-zppvlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPl+-+$
3+-vL-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

9.Jh4!?N Nechtěl jsem spěchat 

s rošádou, uvažoval jsem i o dlou-

ŘECKÁ LIGA DRUŽSTEV CHALKIDIKI 2009

ČESKÉ BARVY ZAZÁŘILY NA BALKÁNĚ

Konečné pořadí 

na prvních 10 místech
1. So Kavalas 16 68,5

2. Ps Peristeriou 14 63,5

3. Es Thessalonikis 14 63,5

4. Sa Thessalonikis O Galaxias 13 62,5

5. Ao Kidon Chanion 12 59

6. So Irakliou 11 60,5

7. Ofs Kavalas 11 60,5

8. Eoao Fisiolatris Nikaias 11 60

9. Sas Koropiou 11 57,5

10. Fon Irakleiou Attikis 11 57

Krásné prostředí hotelu Athos Palace u Středozemního moře hostilo řeckou ligu družstev.
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hé. Teorie zná 9.0–0 a 9.d5, všech-

ny tři tahy jsou zhruba stejně silné.

9…Sxg2 9…f5 je riskantní nejen 

kvůli 10.Sxe4 (10.d5!?) 10…fxe4 

11.d5, pěšec g7 tiše trpí, ale pozice 

není jasná. 9…d5?! 10.f3!? s malou 

výhodou bílého.

10.Jxg2 d5 Černý samozřejmě 

může pokračovat i jinak a bude 

stát mírně hůře.

11.e4! Původní myšlenka byla 

11.Dd3, ale potom se mi zachtělo 

vyvinout dámu na f3.

11…c6?! Silnější asi byla 11…0–0. 

Při partii se mi líbilo 12.exd5 („12.

Dd3 s rovnou hrou, nebo maximál-

ně malou výhodou bílého; 12.cxd5 

exd5 13.e5 c5 14.0–0 Jc6 by nemělo 

černému vadit, například 15.Je3 

cxd4 16.Sxd4 Jxd4 17.Dxd4 Sc5,“ 

Rozentalis) 12…exd5 13.Df3, ale 

přehlédl jsem možnost 13…c6 

14.cxd5. Ani po jiných tazích ne-

stojí bílý lépe. 14…Dxd5!= (Ro-

zentalis). Ještě mě napadla trochu 

netradiční myšlenka 11…dxc4 

12.Da4+ c6 13.Dxc4 b5 14.Dd3 b4 

15.Sd2 c5 (15…e5!?) 16.d5 exd5 

17.exd5 0–0 s ideou Jc6, černý 

možná vyrovná.

12.Je3 dxc4 Já bych zvolil 12…

dxe4 13.Dg4 0–0 14.Dxe4 s malou 

výhodou bílého.

13.Dg4 Okolo tohoto momentu 

jsem byl velmi optimistický, sou-

peř se ale začal výborně bránit 

a já jsem pozici postupně kazil. 

Ve skutečnosti má bílý jen malou 

převahu, ale je pravda, že taková 

pozice by mi měla vyhovovat více 

než soupeři. 13.Jxc4 dávalo bílé-

mu také převahu, protože na 13…

b5 bílý odpoví 14.Sa5!. Ale mně se 

jezdec na e3 líbil, uvažoval jsem 

o d4-d5. Ještě mě lákal postup 

13.d5, ale černý může odpovědět 

například 13…cxd5 14.Sxg7 (14.

exd5 0–0 15.Dg4 Sf6, černý vrátí 

půjčeného pěšce a zkonsoliduje se) 

14…Vg8 15.Sc3 Sc5 a udrží krále 

v bezpečí.

13…h5  Černý oslabuje krále, ale 

dočasně snímá tlak z pěšce g7. 

Jeho vzetí prohrává kvůli 14…Sf6. 

(13…0–0 14.d5 je asi pro černého 

dost špatné; Riskantní je 13…Jd7 

14.Dxg7 Sf6 15.Dg4 b5, bílý může 

rošovat i nakrátko, postup h7-h5 

snad až tolik nevadí a bílý může 

uvažovat o podryvech jako b2-b3, 

a2-a4 nebo d4-d5. Naproti tomu za-

jímavé bylo 13…Sf6 s hrozbou 14…

b5 15.e5 h5, bílý by po 14.e5 (14.

Jxc4˛ Sxd4? 15.0–0–0! c5 16.Sxd4 

cxd4 17.Dxg7) 14…h5 ztratil kont-

rolu nad polem d5.)

14.De2 Na h3 se mi chodit nechtě-

lo, dáma by mohla chybět jinde. 

Po 14.Df3 se mi nelíbila odpověď 

14…Sf6 15.0–0–0 (15.Jxc4 b5! Pěšec 

d4 zatím vypadal kvůli tahům jako 

16.0–0–0 přiotráveně. 16.Je5 (16.

e5 bxc4 není pro černého nebez-

pečné.) 16…Sxe5 s nejasnou hrou, 

c6-c5 se zazděním bílého střelce 

a aktivizací černého jezdce.) 15…

b5 16.d5 Sxc3 17.bxc3 Da5 18.Kb2 

0–0 19.Dxh5 b4 s nepříjemnou 

protihrou.

14…Jd7 Ani nebudu říkat, co tady 

počítač navrhuje, stejně to není 

dobré. 14…b5 15.d5 se mi za čer-

ného vůbec nelíbí.

15.0–0–0?! Mám pocit, že ve větší 

míře než jiní hráči nedoceňuji sou-

peřovu protihru, ostatně ve druhé 

polovině soutěže se to projevilo 

výrazněji. Po 15.Dxc4 Vc8 mám 

pocit, že bílý má velkou převahu 

(prostor, bezpečnější postavení krá-

le…), ačkoliv jsem dobře chápal, 

že černá pozice je dost pevná. Můj 

mocný program ale hlásí přibliž-

nou rovnováhu. Pravda asi bude 

někde uprostřed. (Nejde 15…Dc7? 

16.d5, ale 15…Dc8!? s dalším Db7 

nemusí být špatné.) 16.0–0 (16.0–

0–0 b5! Rybka 17.Db3 a5) 16…h4!? 

a nevím, co černý chce na králov-

ském křídle podnikat, ale v blízké 

budoucnosti se mu nic nestane. 

15.d5 jsem zavrhl kvůli 15…Sf6 

16.dxe6 Sxc3+ 17.bxc3 fxe6, dále 

se může stát 18.Jxc4 De7 19.0–0–0 

0–0–0, Jc5 a černý se drží.

15…b5 Nějak jsem si neuvědomil, 

že jezdec proskáče na d3. Pozice 

dostává dvojsečný charakter.

16.d5 Tento postup je alfou a ome-

gou plánu bílého, jinak by celá 

jeho předchozí hra byla marná.

16…Jc5 Rybka navrhuje 16…

Dc7!? 17.Sxg7 Vh7 18.Sd4 0–0–0. 

Po 19.Kb1 bych sice stále raději 
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hrál bílými, ale asi to je spíše věcí 

vkusu.

17.Sxg7 17.dxe6?! Jd3+

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-+-vlpvL-'
6-+p+p+-+&
5+psnP+-+p%
4-+p+P+-+$
3+-+-sN-zP-#
2PzP-+QzP-zP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
17…Jd3+! Černý správně nejprve 

dává šach a až podle mé reakce 

se rozhodne, kam půjde s věží. 

Po oběti kvality by lépe stála 

na g8, po tahu Kb1 na h7. Po 17…

Vh7 bych pokračoval 18.Sd4 Jd3+ 

19.Vxd3 cxd3 20.Dxd3 a ušetřil 

bych oproti partii tah Kb1.

18.Kb1 Vh7 Po 18…Vg8 19.Sc3 

by nepříjemně hrozilo vzetí 

na e6 a na h5, v případě 19…cxd5 

20.exd5 exd5 může bílý zvolit 

například 21.Vxd3 cxd3 22.Dxd3 

s prudkým útokem za kvalitu.

19.Sc3?! Pozice připomíná Botvin-

nikovu variantu slovanské obrany. 

Lákavé bylo i pokračování 19.Sd4!, 

bílý chce obětovat kvalitu na d3 

a po 19…c5 (zalekl jsem se možnos-

ti 19…Dd7, ale po 20.b3 už proti-

hra se Sf6 vůbec nevychází a po 20…

cxd5 21.exd5 exd5?! 22.Vxd3! cxd3 

23.Dxd3 Vh6 24.Jf5 by bílý získal 

materiál zpět i s úroky. I když bě-

hem ekonomické krize ani ty úroky 

nejsou tím, čím bývaly.) 20.Sc3 visí 

ve vzduchu b2-b3, po Db6 bílý za-

hraje prostě Ka1 a po Sf6 (bez Db6) 

obvykle vychází e4-e5.

19…Db6?! Tady Rybka navrhu-

je mj. 19…Sc5 a hlásí rovnováhu. 

Asi má pravdu, oběť na d3 nyní 

není tak nebezpečná jako v par-

tii a po jiných tazích černý prostě 

připraví rošádu a bude stát dob-

ře. Po 19…cxd5? 20.exd5 exd5 

21.Vxd3! černý stojí prostě špatně 

– viz. 19.Sd4 Dd7 20.b3.

20.Vxd3! Při partii jsem uvažo-

val ještě o 20.b3, ale nechtělo se 

mi oslabovat krále. Asi právem, 

například po 20…Sc5 černý udrží 

monstrum na d3.

20…cxd3 21.Dxd3 Sc5 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zp-+-+p+r'
6-wqp+p+-+&
5+pvlP+-+p%
4-+-+P+-+$
3+-vLQsN-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
22.e5?! S tímto postupem jsem 

měl ještě počkat. Přitom jsem viděl 

například přípravný tah 22.Vc1!?, 

rošádu by černý dělat neměl 

a po 22…Sxe3 23.fxe3 hrozí Sd4. 

23…c5 24.Sf6!? s malou výhodou.

22…Vg7 Tento tah jsem z nějaké-

ho záhadného důvodu přehlédl. 

Snad tady mi soupeř nabídl re-

mízu. Odmítl jsem, pozice se mi 

stále ještě líbila. Po 22…Vh6 jsem 

počítal ostré varianty jako 23.Sd2 

cxd5 24.Jxd5 exd5 25.Sxh6 Sxf2 

(25…Dxh6 26.Dxb5+) 26.e6!? 

(26.Vf1±; 26.Sf4? Dg6!) 26…Dxe6 

(26…fxe6 27.Dg6+ s prudkým úto-

kem) 27.Dxb5+ Dd7 28.Dxd7+ 

Kxd7 29.Vf1± 29…Sd4?! 30.Vd1!. 

K čemu mi ale je přesný propočet 

jedné varianty, když úplně ignoru-

ji jiné?

23.d6 Kd7? Silnější bylo 23…

Sxe3, bílý střelec by zůstal pasivní. 

24.d7+? (Po 24.fxe3 se dá hrát na-

příklad 24…c5 s případným Kd7, 

ale asi nejsilnější je 24…b4 25.Sd2 

Db5! s dobrou hrou černého.) 

24…Kd8! (24…Kf8 25.Dd6+ Kg8 

26.fxe3 c5 27.Vd1 Vd8 28.De7 b4 

29.Vd6 je pro černého nebezpeč-

né.) 25.fxe3 b4! 26.Sd2 Db5 a čer-

ný stojí lépe, pěšec d7 padne. 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-+k+ptr-'
6-wqpzPp+-+&
5+pvl-zP-+p%
4-+-+-+-+$
3+-vLQsN-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
24.Jf5!± Lákavý a psychologicky 

silný tah. Po alternativním 24.Sd2 

byla možná nevynucená varianta 

24…Sd4 25.Jf5 (25.f4) 25…Sxe5 

26.Jxg7 (26.Ve1!?) 26…Sxg7 27.Df3 

s výraznou iniciativou bílého. (Vel-

mistr Rozentalis ukázal 27.Dh7?! 

Dd4 28.Sc3 Dd5 a černý se drží.)  

24…Vg5! Bezperspektivní bylo 

24…Vh7 25.Vc1 s dalším Je7.

25.Jh6 Divné pole pro jezdce, ale 

hrozí např. Dh7. 25.Je7 b4 26.Sd2 

Vxe5 jsem zavrhl. Rybka pokra-

čuje 27.Sf4 Sd4! 28.Vd1 a celá va-

rianta ještě pokračuje dále, také 

zde asi bílý má převahu. 28…b3!? 

29.a3 a teď může černý střelce 

nechat stát, šach na e1 by mu dal 

slušnou protihru. (29.axb3 Vb5 

30.Dxd4 Dxd4 31.Vxd4 e5)

25…Vg7 Tady jsem mohl jednou 

zopakovat tahy po 26.Jf5 (zbývalo 

mi o pár minut méně), ale rozhodl 

jsem se pokračovat jinak, do časo-

vé tísně jsme se mohli dostat oba. 

Alespoň v tomto mi průběh partie 

dal za pravdu. Po 25…b4 26.Sd2 

Vxe5 27.Dh7 bych měl prudký 

útok, ale to bylo „štěstí v pozici“, 

při 24.Jf5 mě to nenapadlo. 27…

Vd5 28.Jxf7 Vxd2? (28…Kc8!±) 

29.Je5+ Kxd6 30.Jc4+ +-

26.f4? Strategicky špatné rozhod-

nutí. Spoléhal jsem se na postup 

f4-f5-f6 i na oběť Jf5. Rozhodl jsem 

GM David Navara
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se netrápit soupeře s dvojím opa-

kováním tahů, ostatně mě s ča-

sem začal dohánět. 26.Vc1! Sxf2 

Jinak by přišlo opět Jf5 a dále 

Je7, Df3. (Lidsko-rybí původ má 

varianta 26…Vf8 27.Jf5!? Vg5 

28.Je7 b4 29.Sd2 Vxe5 30.Sf4 Vd5 

31.Jxd5 cxd5 32.Dc2! Vc8 33.Dh7 

Vf8 34.Sh6 a černý ztratí kvalitu.) 

27.Df3 (hrozí mj. Sa5) jsem zavrhl 

kvůli 27…De3, ale později jsem na-

šel vyvrácení 28.Df6! Dg5 29.Dxg5 

Vxg5 30.Vf1!+- s rozhodující akti-

vizací bílé věže. 26.Df3!? mi neby-

lo jasné, pěšci f7 i h5 jsou trochu 

přiotrávení a hrozbu 27.Df6 jsem 

prostě přehlédl.

26…b4! 26…Vh8? 27.Jf5! Vgg8 

(27…exf5? 28.Dxf5+ Ke8 29.Df6 

Kf8 30.e6) 28.Je7+- a pěšec c6 brzy 

padne.

27.Sd2 Db5! Černý přivádí dámu 

do obrany právě včas.

28.De4 28.Dc2 Sd4 je pro bílého 

spíše horší.

28…Sb6! Černý se dostal z těž-

kých problémů a nyní hrozí ta-

hem Dd5 převzít iniciativu, jezdec 

na h6 nestojí dobře.

29.Jf5!? Skóre bylo pro nás nepří-

znivé, ale zápas ještě nevypadal 

zcela beznadějně. Každopádně 

bylo zřejmé, že potřebuji vyhrát, 

abychom měli alespoň nějaké šan-

ce na nerozhodný výsledek. Objek-

tivně ta oběť není nijak zvlášť silná, 

ale pozice bílého se mi s jezdcem 

na h6 ani jinak nelíbí. Vzpomněl 

jsem si na exmistra světa Tala.

29…exf5 30.Dxf5+ Ke8 31.Dxh5 

Ještěže černý nemůže rošovat, po-

myslel jsem si. 31.Df6 Teď je tah 

f2-f4 docela na obtíž. 31…Kf8.

31…Dd3+ Po 31…Dd5!? 32.Vc1 

(32.Ve1!? je asi vhodnější, 32…

Dxd2 33.Dh8+ Kd7 34.Dh3+ vede 

k věčnému šachu.) stejně není dob-

ré 32…Dxd2 (32…De4+) 33.Dh8+ 

Kd7 34.Dxa8.

32.Ka1 Dg6?! Silnější bylo 32…

Vh7 a černý by stál lépe, například 

33.Dg5 Kf8 34.f5 (34.Sxb4? De4! se 

dá snadno přehlédnout.) 34…Ve8. 

Věřím, že správně připravený po-

stup pěšcové falangy může bílému 

přinést remízu věčným šachem, 

ale teď se o tom s počítačem nechci 

hádat. Každopádně by mne čekalo 

obtížné dokazování kompenzace.

33.Df3 Kd7 34.Vc1 Vc8 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-+k+ptr-'
6-vlpzP-+q+&
5+-+-zP-+-%
4-zp-+-zP-+$
3+-+-+QzP-#
2PzP-vL-+-zP"
1mK-tR-+-+-!
xabcdefghy
35.Sxb4 Bílý má za kvalitu do-

statečnou kompenzaci v podobě 

čtyř pěšců a bezpečnějšího posta-

vení krále. Na druhé straně černý 

všechno blokuje.

35…f5 Závazné rozhodnutí. Čer-

ný mi vytváří druhého volného 

pěšce, ale blokuje ty další a roz-

šiřuje působnost Vg7. Očekával 

jsem 35…De6 s ideou 36…Dd5, ale 

soupeři se nechtělo neustále po-

čítat s možnostmi typu 36.f5. Asi 

měl z praktického hlediska prav-

du, například po 36…Dxe5 (36…

Dd5? 37.Dxd5 cxd5 38.e6+!) 37.Ve1 

Dd5 38.Ve7+ Kd8 39.Ve8+!? Kd7 

(39…Kxe8? 40.De2+ Kf8 41.d7+) 

40.Ve7+ Kd8 bílý může zkusit po-

kračovat ve hře po 41.De2.

36.Dd3 Uvažoval jsem také 

o 36.h3 Dxg3 37.e6+ s nejasnými 

důsledky, ale nikde není psáno, že 

černý musí brát.

36…De6 Tady jsem zalitoval, že 

nemohu přebarvit svého střelce 

přesunem na c4.

37.a4 Nejen s ohledem na špatný 

stav zápasu nějak bílý na výhru 

hrát musí (jinak by možná mohl 

i prohrát) a postup h2-h3, g3-g4 se 

mi nezdál, příliš by rozehrál černé 

věže. Tah v textu sice oslabuje krá-

le, ale co se dá dělat.

37…Ke8 38.a5 Sd8 39.Da6 Všim-

něte si mých pěšců, mám je všech-

ny na polích barvy svého střelce! 

To se mi ostatně za dva dny stalo 

znovu a ani tehdy si soupeřův stře-

lec nezahrál, ale osvědčené pouč-

ky měnit nehodlám.

XABCDEFGHY
8-+rvlk+-+(
7zp-+-+-tr-'
6Q+pzPq+-+&
5zP-+-zPp+-%
4-vL-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1mK-tR-+-+-!
xabcdefghy
39…Vh7? Soupeř měl pocit, že 

už překonal časovou kontrolu. To 

sice není pravda, ale zůstalo mu 

necelých pět minut na poslední 

tah. K vážné časové tísni kupodi-

vu v této obsažné partii nedošlo. 

Mělo se stát původně plánované 

39…Kf7 (Rozentalis) 40.Vxc6 (40.

Dxa7+ Kg8 41.Da6 Vb8) 40…Vxc6 

41.Dxc6 Kg6 42.Sc3 Vh7 43.h4 Vg7 

s protihrou, nebo očekávané 39…

Vb8 40.Dxc6+ Kf7, král se skryje 

na g8 a černý také může vytvořit 

nějaké hrozby. Měl jsem připrave-

nu pěknou léčku 39…Vf7? 40.d7+! 

Dxd7 (40…Kxd7 41.Vd1+ Ke8 

42.Vd6+-) 41.e6! Dxe6 42.Ve1+-.

40.g4! Velmi nepříjemný tah před 

časovou kontrolou! Něco na tom 

pravidlu o špatném střelci bude. 

Měl jsem všechny pěšce na černých 

polích a nic se nedělo. Teď jsem 

jednoho posunul na bílé a partie 

skončila během tří tahů :o).

40…Vxh2? Soupeř spotřebo-

val téměř všechen zbývající čas, 

ale obranu nenalezl. Po 40…

fxg4 41.f5! pěšcová lavina zatlačí 

černého krále na 9. řadu, napří-

klad 41…Dxf5 (41…Db3 Rybka 

42.Sa3!) 42.e6 (42.Vf1! vyhrává 

ještě rychleji, například 42…Dd7 

43.e6 Dxe6 44.Vf8+! Kd7 [44…

Kxf8 45.d7+] 45.Db7+ Vc7 46.dxc7 

Sxc7 47.Dc8#.) 42…Dxe6 43.Ve1 

Dxe1+ 44.Sxe1+- a černý doplatí 

na špatnou souhru fi gur. 40…Vf7 

41.d7+! (Rozentalis). Nejlepší bylo 

40…Vb8!, ale i zde by měl černý 

měl černý značné potíže po 41.

Dxc6+ Kf7 (41…Dd7) 42.gxf5 Dxf5 

43.e6+!! (43.Dc4+ De6 44.f5?! [44.

De4!?±] 44…Dxc4 45.Vxc4 Vxh2 

46.e6+ Kf6 47.e7 Sxe7 48.dxe7 
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Ve2!? by černý mohl udržet.) 43…

Dxe6 44.Ve1+-.

41.gxf5 Db3 41…Dxf5 42.e6! Dxe6 

43.Ve1+-

42.Sa3 

XABCDEFGHY
8-+rvlk+-+(
7zp-+-+-+-'
6Q+pzP-+-+&
5zP-+-zPP+-%
4-+-+-zP-+$
3vLq+-+-+-#
2-zP-+-+-tr"
1mK-tR-+-+-!
xabcdefghy
42…De3 Soupeř mi mohl na-

stražit pěknou léčku: 42…Vb8 

43.Dxc6+ Kf7 44.Dd7+?! (44.e6++-

; 44.d7!?+- Rozentalis 44…Kg7 

45.Dg6+ Kh8 46.Vg1+- . Po 43…

Kf8 bych tak určitě pokračoval, ale 

tady možná ne.) 44…Kf8 45.e6?? 

Dxa3+!! by se mi mohlo stát, pro-

tože toto jsem počítal ještě před 

nalezením oběti na a3. Ten motiv 

jsem ale po 43.e6?? našel, takže 

bych se snad zarazil včas. Na vy-

světlenou bych asi měl dodat, ze 

variantu s 43…Kf7 jsem počítal ješ-

tě před nalezením úderu na a3.

43.Dc4 Po takovýchto partiích vě-

řím, že nehraji šachy zbytečně a že 

jsem na ně čas vynaložil smyslupl-

ně. Pochybnosti mizejí a dostavuje 

se radost z výsledku i z obsažné 

partie. 

1–0

Nominálně ještě lepšího výsledku 

než David Navara dosáhla na tur-

naji WFM Kristýna Havlíková 

(2161). Osm bodů v osmi partiích 

je vynikajícím vstupem do nejvyšší 

řecké soutěže družstev. „Asi to tak 

mělo být,“ komentuje svůj stopro-

centní výkon s úsměvem Kristý-

na. „Akorát byli hrozně nadšení, 

když jsem jim tam v prvním kole 

porazila nějakou jejich talentova-

nou holčinu. Teda já taky.“ Záro-

veň ale přiznává, že její soupeřky 

nepatřily k tomu nejsilnějšímu, 

s čím se ve své kariéře za šachov-

nicí setkala. „Věděla jsem, že tam 

moc dobrých mladých holek ne-

mají, tak jsem se tam jela jen tak 

porozhlédnout a ve skutečnosti 

i tak trochu na dovolenou,“ směje 

se Kristýna, pro kterou byla soutěž 

přece jenom trochu neobvyklá. 

„S podobným systémem, jakým se 

tam hrálo jsem se ještě nesetkala. 

Je velice zajímavé, když tam hra-

jí fakt dobří hráči a dvanáctiletí 

kluci v jednom týmu.“ Na zbyteč-

nou otázku ohledně jejích dojmů 

z Řecka dostávám jasnou odpo-

věď. „No, hrozně moc se mi tam 

líbilo a už sem jim slíbila účast 

na příští rok. Akorát bych si tedy 

zahrála spíš ženskou šachovnici… 

Aby to přece jenom mělo nějaký 

šachový význam :-).“

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 Eduardas Rozentalis
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Hlavní příčinou výše uvedených 

problémů bylo nepochybně vy-

povězení brněnských šachistů 

z jejich mnohaletého svatostán-

ku v brněnském Boby centru. 

„V letošním roce museli brněnští 

šachisté ze dne na den vyklidit 

prostory v brněnském Boby cen-

tru, zdlouhavé hledání nových 

prostor zapříčinilo, že propozice 

turnajů byly vydány později než 

obvykle,“ přiznává ředitel turna-

je pan Rudolf Moulis. Zároveň 

ale dodává, že se pořadatelům 

podařilo připravit v řečkovické 

sokolovně hráčům všech turnajů 

důstojné hrací prostředí. A prá-

vě spolupráci se členy místního 

Sokola si pan Moulis velice po-

chvaluje. „Naopak nepříjemným 

překvapením byl nízký zájem 

sponzorů, což nám nedovolilo 

zajistit on-line přenosy,“ říká tro-

chu zklamaně turnajový direktor. 

Jako hlavní nedostatek ovšem 

vidí počet zúčastněných hráčů 

zejména v uzavřených turnajích. 

„V letošním ročníku byla nej-

slabší účast. Předpokládali jsme 

jeden velmistrovský uzavřený 

turnaj a dva uzavřené turnaje 

s možností splnit normu meziná-

rodního mistra, každý o dvanácti 

hráčích. Podařilo se sestavit je-

den velmistrovský turnaj o deseti 

hráčích s průměrným ELO 2429, 

což vedlo k těžko splnitelné vel-

mistrovské normě. Bylo na ní po-

třeba uhrát v devíti kolech sedm 

bodů. Dále jsme sestavili pouze 

jeden mistrovský turnaj s jede-

nácti hráči s průměrným ELO 

2260 a IM normou sedm a půl 

bodu z deseti partií. Také účast 

ve FIDE openu i v národním 

openu byla o poznání slabší než 

v předchozích letech,“ končí své 

hodnocení pan inženýr Moulis.

Na početně slabší účast ve velmis-

trovském turnaji si posteskl i jeho 

vítěz, mezinárodní mistr Pavel 

Šimáček. „Mrzí mě, že se řediteli 

turnaje panu Moulisovi nepoda-

řilo do velmistrovského turnaje 

získat ještě alespoň jednoho ci-

zince, norma by pak zřejmě byla 

‚šancovější‘,“ říká Pavel Šimáček. 

Pořadatele ovšem z nižší účasti 

neviní. „Organizátoři měli těžkou 

úlohu, a to nahradit Boby cent-

rum a jeho zázemí, kde se konaly 

předchozí ročníky. V rámci jejich 

snahy a úsilí si myslím, že víc asi 

udělat nešlo.“

Samotný velmistrovský turnaj byl 

velice vyrovnaný a o konečném 

vítězi rozhodlo po závěrečném 

kole až pomocné hodnocení, kte-

ré z trojice IM Šimáček, GM Polák 

a IM Bernášek dosadilo na nejvyš-

ší stupínek právě Pavla Šimáčka. 

„V tomto turnaji se mi až do sed-

mého kola dařilo to nejdůležitější 

– získávat body,“ zahajuje svoje 

hodnocení průběhu turnaje Pa-

vel Šimáček. „Před turnajem jsem 

chtěl bojovat o velmistrovskou 

normu a přehrávat soupeře. Při 

losování jsem však začal pochy-

bovat, jestli na tak těžkou normu 

dosáhnu. Ovšem po výhře v šes-

tém kole nad Honzou Bernáškem 

jsem už už začínal doufat. Bohu-

žel potřebnou pátou výhru jsem 

nepřidal, ba naopak v osmém 

kole jsem přepnul strunu a pro-

hrál. A protože na tyto turnaje se 

jezdí hlavně kvůli boji o normu, 

musím konstatovat, že tato par-

tie byla pro mě tou nejdůležitější. 

Za vítězství v turnaji, respektive 

dělení prvního místa, jsem rád, 

zvuk to má, ale přesto je to slabá 

náplast.“ Ze svých brněnských 

partií vybral turnajový vítěz za-

jímavou koncovku v partii proti 

Bronislavu Vymazalovi.

BRONISLAV VYMAZAL (2338) 
– PAVEL ŠIMÁČEK (2489)
GM Brno 2009

Španělská hra [C81]

Komentuje: IM Pavel Šimáček

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

Jf6 5.0–0 Jxe4 6.d4 b5 7.Sb3 d5 

8.dxe5 Se6 9.De2 Sc5 10.Se3 De7 

11.Vd1 Vd8 Tuto variantu otevřené 

španělské jsem hrál už poněkoliká-

té, černý nemá vážnějších problé-

mů, ale špatně se hraje na výhru.

12.c3 0–0 13.Jbd2 Sxe3 14.Dxe3 

ŠACHOVÝ FESTIVAL BRNO 2009

MARNÉ BOJE O NORMY
pokračování ze strany 1

IM Pavel Šimáček

Konečné pořadí GM Brno
1. IM Šimáček, Pavel CZE (2489) 6

2. GM Polák, Tomáš CZE (2508) 6

3. IM Bernášek, Jan CZE (2443) 6

4. FM Vyskočil, Neklan CZE (2315) 4,5

5. IM Beinoras, Mindaugas LTU (2422) 4,5

6. GM Popčev, Milko BUL (2451) 4

7. GM Ivanov, Michail RUS (2470) 4

8. IM Plát, Vojtěch CZE (2419) 3,5

9. IM Spirin, Oleg RUS (2437) 3,5

10. Vymazal, Bronislav CZE (2338) 3

Konečné pořadí IM Brno
1. IM Bagrationi, Alexander UKR (2370) 7

2. Kuchyňka, Lukáš CZE (2199) 6,5

3. IM Pachomov, Alexej RUS (2439) 6

4. FM Ponížil, Cyril CZE (2278) 6

5. IM Pisk, Petr CZE (2324) 5

6. WIM Pertlová, Soňa CZE (2232) 4,5

7. Lundeby, Oyvind Andersen NOR (2213) 4,5

8. WIM Borošová, Zuzana SVK (2260) 4,5

9. Šimek, Petr CZE (2253) 4

10. Číp, Dalibor CZE (2200) 3,5

11. Spodný, Josef CZE (2088) 3,5
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XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-zp-wqpzpp'
6p+n+l+-+&
5+p+pzP-+-%
4-+-+n+-+$
3+LzP-wQN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
14…f5!? Riskantní tah, k víceméně 

vyrovnané pozici vede 14…Jxd2 

15.Vxd2 Ja5.

15.exf6 Jxf6 16.Ve1 Vde8 17.a4 

b4 18.Dd3 Jinými možnostmi byla 

pokračování 18.Jd4 Jxd4 (18…

Jd8?! 19.Vac1!s malou výhodou bí-

lého) 19.cxd4 Dd6=, nebo 18.Jg5 

Jd8 s komplikovanou pozicí.

18…Dc5 19.Sc2 Sf7 20.Jb3 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+-zp-+lzpp'
6p+n+-sn-+&
5+-wqp+-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+NzPQ+N+-#
2-zPL+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
20…Dd6!? Partii jsem potřeboval 

vyhrát, proto tato oběť pěšce za ini-

ciativu. Nic se nedá namítat proti 

20…Db6 21.a5 Vxe1+ 22.Jxe1 Da7=.

21.Dxa6 bxc3 22.bxc3 Sh5 23.Jbd2 

Dc5 24.Db5 Po 24.Vxe8 Vxe8 25.Vc1 

Da3 26.Df1 má černý slušnou kom-

penzaci za pěšáka.

24…Vxe1+ 25.Vxe1 Dxc3 26.Db1? 

Soupeř s nedostatkem času nena-

šel správné pokračování 26.Vc1! 

Kh8 (26…Da3? 27.Sxh7+ Kxh7 

28.Dxc6±) 27.Jb1! a černý musí 

chtě nechtě 27…Dc4 28.Dxc4 dxc4 

29.Jbd2 (29.Jfd2 Sf7) 29…Sxf3 (29…

c3 30.Jb1 Sxf3 31.gxf3 Jd4 32.Jxc3 

Jxf3+ 33.Kg2 bílý stojí o něco lépe.) 

30.gxf3! Ja5 31.Se4 a jedině bílý hra-

je vzniklou koncovku na výhru.

26…Jd4 27.Jxd4 Dxd4 Najednou 

má bílý nepříjemné potíže.

28.Jf3 Zdánlivě logické 28.Jf1 vede 

po 28…Jg4 29.Je3 Jxf2 (29…Vxf2? 

30.Db8+ Vf8 31.Sxh7+ Kxh7 32.Dxf8 

Dd2=) 30.Sxh7+ Kh8 k velmi těžké 

pozici bílého, který má problém se 

nějak smysluplně pohnout, napří-

klad 31.Sc2?! Dd2 32.Jf5 Sd1!–+.

28…Sxf3 29.gxf3 Černý nyní stojí 

zjevně lépe, poslední, leč dosta-

tečnou nadějí bílého je jeho volný 

a-pěšec.

29…c5 30.a5 Dc3 31.a6 Dxf3 

32.Db3?! Nedivím se, že bílý za-

hrál tento tah, správné však bylo 

chladnokrevné 32.Da2!, kde za čer-

ného nenacházím nic lepšího než 

32…Dg4+ (32…Jg4? 33.Se4! Df4 

34.Sxd5+ Kh8 35.Ve2 k matu nevede 

a 32…c4 33.a7 Jg4 34.Se4! taky ne.) 

33.Kh1 Va8 34.a7 Dd7 35.Va1 Dc7 

s pěšcem více, ovšem silného pěš-

ce a7 nelze podceňovat. 32…Dxb3 

33.Sxb3 Va8 34.Va1?! Víc jsem se 

bál tahu 34.Ve6 Kf7 35.Vb6 a znovu 

bude těžké přes silnou bílou věž do-

sáhnout nějakého pokroku, napří-

klad 35…Ke7 36.Sa4 Kd8 37.f3 Kc7 

38.Vb7+ Kd6 39.a7.

34…Va7 35.Kf1 Kf8 36.Va5 

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7tr-+-+-zpp'
6P+-+-sn-+&
5tR-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

36…c4 I mně se už krátil čas na zby-

tek partie a i díky vlastní slepotě jsem 

zahrál tento správný tah, jinak bych 

asi pokračoval 36…Ke7 37.Vxc5 Vxa6 

s pěšcem více, ale vyhrát po 38.Vc7+ 

nebude žádný med.

37.Sa4 Ke7 38.Sc6 Kd6 39.Sb7 Tepr-

ve teď ve mně hrklo, vůbec jsem si 

neuvědomil, ze pěšec d5 je napaden 

dvakrát.

39…c3 S posledními vteřinami na ho-

dinách jsem se rozhodl pro forsírova-

né pokračování, lepší ale zřejmě bylo 

pokračovat v boji se zavřenou věžkou 

na a7: 39…Ke5 40.Vc5 Kd4 41.Vc7 c3 

42.Ke2 g5 a vzniklá studiová pozice 

je pořád výhodnější pro černého.

40.Ke2 c2 41.Kd2 Je4+ 42.Kxc2 Jc5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7trL+-+-zpp'
6P+-mk-+-+&
5tR-snp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+K+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
43.Vxc5 I já jsem měl v tomto oka-

mžiku dojem, že to k remíze stačí, 

ale naštěstí jsme se oba mýlili. K re-

míze vede hezký tah 43.Vb5! a teď 

po 43…Jxa6, nikoliv 44.Vb6+? Kc5 

45.Vxa6 Vxb7 a černý má všechny 

předpoklady zvítězit, ale 43.Vb5 

Jxa6 44.Vxd5+! Ke6 45.Vb5 a výho-

da černého je pouze akademická.

43…Kxc5 44.Kd3 Po partii jsem 

doporučoval 44.f4, než jsem našel 

prostinké 44…Kb6 45.Kd3 Vxb7 

46.axb7 Kxb7 47.Kd4 Kc6 s vyhra-

nou pěšcovkou. O tempo lepší než 

tah v partii je 44.Kc3 d4+ 45.Kd3 g5 

46.h3 h6, i když asi ani to bílému ne-

pomůže. Pokud budeme hrát stejně 

jako v partii, pak po 47.f3 h5 48.Kc2 

Kc4 49.Kd2 d3 50.Se4 Kd4 51.Sb7 h4 

52.Kd1 Kc3 53.Kc1 d2+ 54.Kd1 Kd3 

55.Se4+ Kd4! 56.Sb7 Ke3 se bílý stej-

ně ocitne v nevýhodě tahu.

44…g5! V následné bitvě o tempa je 

třeba získat co nejvíc prostoru. Po-

zice je adeptem do rubriky „Studie 

z partie“.

IM Vojtěch Plát
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45.h3 d4 46.f3 Po 46.Kc2 Kc4 47.Kd2 

h6 musí bílý stejně potáhnout 48.f3.

46…h6 47.Kc2 Partii nezachrání 

ani 47.Kd2 Kc4 48.Se4 d3! 49.Sxd3+ 

Kd4, kde černá věž pronikne 

za a-pěšce a pak hladce zvítězí, 

například 50.Sf1 Va8 51.Sb5 Vb8 

52.Sc6 Vb2+ 53.Kc1 (53.Ke1 Va2 

54.Sb7 Ke3 55.Kf1 Kf4–+) 53…Va2 

54.Sb7 Kc5–+.

47…Kc4 48.Kd2 48.Se4 Ve7 (nebo 

i 48…d3+ 49.Kd2 Kd4 atd.) 49.Sb7 

d3+ 50.Kd1 Kc3 a černý je rychlejší.

48…Kb5 49.Kc2 Kb6 50.Kd2 Kb5 

51.Kc2 Kc4 52.Kd2 d3 53.Se4 Kd4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tr-+-+-+-'
6P+-+-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+-mkL+-+$
3+-+p+P+P#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
54.Sb7 54.Sxd3 Va8! vede k ob-

dobným pozicím jako v poznámce 

k 47.tahu.

54…Kc4 55.Se4 Kd4 56.Sb7 h5 

Ještě jedno tempo v zásobě zbylo, 

takže je konec jednoduchý: 56…h5 

57.Kd1 Ke3 58.Ke1 d2+ 59.Kd1 h4. 

0–1

Vítězství v brněnském velmistrov-

ském turnaji patří k dalším letoš-

ním Šimáčkovým úspěchům, ale 

jeho hlavní cíl, zisk velmistrovské 

normy, mu opět nepřineslo. „Vý-

sledky letos nejsou zlé, ale pořád 

tomu chybí punc velmistrovské 

normy,“ přiznává Pavel a říká, že 

jeho dalšími pokusy budou festival 

v Pardubicích a uzavřený turnaj 

v Olomouci. „Rád bych pak ještě 

hrál nějaký zajímavý turnaj na za-

čátku září a poté pojedu s 1. No-

voborským na začátku října na Ev-

ropský pohár. No a pak už opět 

začnou soutěže družstev, v ex-

tralize budu po třech letech opět 

nastupovat v barvách Agentury 64 

Grygov. O angažmá v nižší soutěži 

zatím ještě nemám zcela jasno.“

Pro šachového příznivce bylo 

zajímavé sledovat, jak si v bo-

jích o velmistrovský titul povede 

jeden z našich nejnadějnějších 

současných hráčů, IM Vojtěch 

Plát. „Do Brna jsem jel hrát turnaj 

po dlouhé době a velmi nabuzen 

na dobrý výsledek,“ řekl Šachové-

mu týdeníku mladý šachista, kte-

rého ovšem také překvapila nízká 

účast. „Po příjezdu mi bylo sděle-

no, že jeden hráč ubyl, takže nás 

bude jen deset a turnaj se bude 

hrát na devět kol. Na normu bylo 

potřeba udělat sedm z devíti, což 

nebylo vůbec snadné.“

Hned na úvod se Vojta utkal s úřa-

dujícím mistrem republiky a poz-

dějším turnajovým vítězem. „Stej-

ně jako na mistrovství republiky, 

tak i tady jsem měl bílé fi gury. 

Čekal jsem stejnou variantu jako 

na přeboru v Děčíně, ale ve špa-

nělské ‚Šimi‘ nezahrál a6, nýbrž 

Berlínskou (Jf6). Reagoval jsem 

normálně, pak mě soupeř opě-

tovně překvapil tahem a6 a musel 

jsem tvořit. Naštěstí jsem to ne-

pokazil a partie přešla do remízo-

vé koncovky,“ komentuje Vojtěch 

Plát svoji úvodní partii. Pak ale 

přišla porážka ve druhém kole 

a několik remíz a v sedmém kole 

pak první z dlouhých partií proti 

IM Olegu Spirinovi. „Opět jsem se 

chystal na útok, který však nepři-

šel a musel jsem držet stísněnou 

pozici, ze které jsem vyšel s pěš-

cem méně, ale s velkými šancemi 

na remízu, kterou se mi povedlo 

udržet. Nutno však podotknout, 

že soupeř si mohl posledních tři-

cet tahů odpustit.“ Za svoji nejlepší 

partii v turnaji vybral Vojtěch Plát 

duel osmého kola proti jednomu 

z vítězů turnaje, mezinárodnímu 

mistrovi Janu Bernáškovi. Na úkor 

přípravy k partii obětoval mladý 

talent i předem domluvenou si-

multánku. „To už v průběhu tur-

naje jsem domluvil pořadatelům 

simultánku, kterou jsem však od-

řekl. Přece nebudu hrát odpoledne 

partii proti Bernáškovi, který hraje 

na normu GM, unaven. Tímto se 

všem zájemcům omlouvám. Par-

tie proti Bernymu byla zajímavá 

i díky tomu, že Berny na normu 

potřeboval vyhrát. To však nezna-

mená, že bych hrál stísněně. Partie 

byla zajímavá, Berny se nakonec 

zachraňoval věčným šachem.“ 

VOJTĚCH PLÁT (2406) 
– JAN BERNÁŠEK (2470)
GM Brno 2009

B44 Sicilská obrana

Komentuje: IM Vojtěch Plát

Co se týče turnaje, ten se mi vůbec 

nepovedl, a tak jsem ho chtěl do-

hrát důstojně. Někdo si myslel, že 

partii Bernymu na normu pustím, 

ale to se hodně mýlil.

1.e4 c5 Už v 1. tahu soupeř hraje 

něco jiného než v poslední vzájem-

né partii, kdy mě strašně rozbil.

2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 Ob-

líbená varianta soupeře, párkrát 

jsem ji už s Bernym hrál… 5.Sd3 

Jf6 6.0-0 Dc7 7.c4 Maroczyho vý-

stavba, kterou poslední dobou rád 

používám.

7…d6 Soupeř pokračuje ve své kla-

sické výstavbě.

8.Jc3 Jbd7 Zde se dá hrát víc tahů, 

např. Jc6, Se7. ale varianty jsou si 

hodně podobné.

9.Se3 Se7 Po 7…Je5 přijde klid-

ně 8.Se2 a brát na c4 nejde pro 

9.Da4+. Nepomáhá ani 10…b5, je-

likož bílý vezme jezdcem na b5.

10.Vc1 0-0 11.b3?! To není moc 

dobrý tah, lepší bylo f4.

11…b6 12.f4 

IM Jan Bernášek
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wqnvlpzpp'
6pzp-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PsNPzP-+$
3+PsNLvL-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

12…Ve8 Černý si uvolňuje pole f8 

pro případnou obranu svého krále.

13.Se2 Přesouvám střelce na lepší 

pole (f3).

13…Sf8 Možná zbytečný tah, moh-

lo přijít Sb7, Vac8 a Jc5.

14.Sf3 Sb7 15.Jde2 Chystal jsem se 

zahrát g4 a jezdce postavit na g3.

15…Vac8 16.g4 Jc5 17.Jg3 Teď se 

černý zamyslel asi na čtyřicet mi-

nut a zahrál.

17…Vcd8!?

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+pzpp'
6pzp-zppsn-+&
5+-sn-+-+-%
4-+P+PzPP+$
3+PsN-vLLsN-#
2P+-+-+-zP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

18.b4 Dalo se jít i g5, ale nemo-

hl jsem se dopočítat, zda vůbec 

bude stát dobře. Třeba ve variantě 

18.g5 d5 19.exd5 exd5 20.gxf6 dxc4 

21.De2 Jxb3 22.axb3 Vxe3 23.Dg2 

Vxf3 24.Vxf3 cxb3 má sice černý věž 

méně, ale stojí na pokraji výhry.

18…d5 Dal bych vykřičník, ale 

v této pozici je to jediný tah.

19.e5? Mělo přijít 19.cxd5 exd5 

20.e5 d4 21.Sxd4 Sxf3 (21…Je6 

22.Jce2 Jxd4 23.Jxd4 +-) 22.Dxf3 

Vxd4 23.bxc5 Sxc5 24.Kh1 Jd7 

25.Jce4 s lepší pozicí pro bílého.

19…d4! 20.Sxd4 Sxf3 21.Dxf3 

Vxd4 22.bxc5 Sxc5 23.Kh1 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-wq-+pzpp'
6pzp-+psn-+&
5+-vl-zP-+-%
4-+Ptr-zPP+$
3+-sN-+QsN-#
2P+-+-+-zP"
1+-tR-+R+K!
xabcdefghy

23…Jd7 Sem bylo všechno vynu-

ceno a černý získal trošku lepší 

pozici díky slabému pěšci c4.

24.Jce4 Jf8 25.f5?! Na první po-

hled tento tah vypadá dobře, avšak 

vytváří další slabinu na e5.

25…Jd7 26.fxe6 Jxe5 27.exf7+ 

Dxf7 28.Dg2 Lepší bylo spíše vy-

měnit dámy a zahrát Vce1, ale pak 

bych bojoval o remízu a já chtěl 

dále útočit.

28…Dg6 Ještě lepší bylo De6 a úto-

čit na pěšce c4, měl bych nemalé 

problémy.

29.Vce1 Vdd8 30.Jxc5 bxc5 31.Jf5 

Kh8 Tímto tahem se černý vyhýbá 

všem možným šachům a vidlič-

kám a hrozí vzít pěšce na c4 popř.

g4.

32.Ve4 Jd3 33.Vxe8+ Dxe8 33…

Vxe8 34.Dd5 s přivyhranou pozicí.

34.Db7 Vd7 Černý měl spíše hrát 

De5, hrálo by se nejspíš 35.g5 a5 

36.De7 s rovnou pozicí.

35.Dc6 

XABCDEFGHY
8-+-+q+-mk(
7+-+r+-zpp'
6p+Q+-+-+&
5+-zp-+N+-%
4-+P+-+P+$
3+-+n+-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
35…Jf2+?! Tímto šachem se černý 

prakticky připravil o normu, za re-

mízu může být rád. 36.Kg1 36. 

Vxf2 Vd1+ -+

36…Jh3+ 37.Kh1 h6 38.Jxh6 Jf2+ 

39.Kg1 Jh3+ 40.Kh1 Jf2+ 41.Kg1 

½-½ 

Po porážce v posledním, devátém 

kole získal IM Plát v celkovém souč-

tu tři a půl bodu. „Tři a půl z devíti 

je nic moc, ale osmé místo je ještě 

dobré,“ říká Vojta a dodává: „Budu 

na sobě ještě hodně makat.“

Na závěr jsme se zeptali pořadatelů 

na případné změny v příštím roční-

ku a dostáváme kladnou odpověď. 

Změny budou. „V roce 2010 uva-

žujeme o vhodnějším termínu fes-

tivalu, aby lépe navazoval na Open 

Teplice 2010 a vhodně skončil před 

Open Karviná,“ říká inženýr Mou-

lis. „Pokusíme se navázat kontakt 

s organizátory těchto turnajů a pro-

pagovat naše turnaje jako celek, 

což, jak doufáme, bude pro hráče, 

kteří tyto tři turnaje s jistými ob-

tížemi letos absolvovali, zajímavé 

a věřím, že nejen pro ně.“

V mistrovském turnaji zvítězil ukra-

jinský mezinárodní mistr Alexandr 

Bagrationi (2370) před domácím 

Lukášem Kuchyňkou (2199) a rus-

kým mistrem Alexejem Pachomo-

vem (2439), ve FIDE Openu trium-

foval Milan Smištík (2296) před 

Tomášem Cagašíkem (2280) a Kar-

lem Kratochvílem (2131). Vítězkou 

Národního Openu se stala Radka 

Slepánková (1980) před Jaromírem 

Novákem (1893) a Janem Slepán-

kem (1773).

Václav Pech

GM Tomáš Polák
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Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. 

svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň 

poskytovaných právních služeb.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel.: (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz
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KALENDÁRIUM
11. – 17. 7. 2009 

Oberwart (Rakousko) 31. Inter-

nationales Schach-Open Stadt-

gemeinde Oberwart. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 90 min/ 

/40 tahů + 30 min. do konce.

Internat der Stadt Oberwart

tel.: +430 3352/32866

internat@oberwart.at

schachopen.oberwart.at

11. – 19. 7. 2009 

Michael Adams  
Edmonton (Ka-

n a d a ) . C a n a -

dian Open Chess 

Championship 

2009 za účasti 

Alexeje Širova, 

Michaela Adamse 

a Ni Hua. Švýcar-

ský systém na 9 kol, tempo 90 

min/ 40 tahů + 30 min. do konce.

Micah Hughey

tel.: +1 (1)780-240-6365

mhughey@hotmail.com

www.monroi.com

15. – 23. 7. 2009

Pardubice. Mistrovství Evropy 

juniorských družstev v šachu. 

Švýcarský systém na 7 kol, tempo 

90 min/ 40 tahů + 30 min. do kon-

ce s bonusem 30 s/ tah od začátku 

partie.

Jan Mazuch

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

16. – 22. 7. 2009

Pardubice. Mistrovství ISCU dět-

ských klubů v šachu. Švýcarský 

systém na 7 kol, tempo 90 min/

* 40 tahů + 30 min. do konce 

s bonusem 30 s/ tah od začátku 

partie.

Jan Mazuch

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

16. 7. – 2. 8. 2009

Pardubice. Czech Open. Festival 

šachových turnajů bez rozdílu 

kategorií i vah. Hlavní otevřený 

velmistrovský turnaj. Švýcar-

ský systém na 9 kol, tempo 90 

min/ 40 tahů + 30 min. do konce 

s bonusem 30 s/ tah od začátku 

partie.

Jan Mazuch

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

18. – 25. 7. 2009

Senta (Srbsko). The Battle of 

Senta 1697. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 90 min. s bonusem 

30 s/ tah.

Szeles Ambrus

tel.: +381-(0)63-8-754-713

kajari@sksyu.net

www.chess-senta.org.rs

18. – 25. 7. 2009

Mariánská u Jáchymova. Letní ša-

chový tábor - Mariánská dáma. 

Tábor je určen výhradně pro ša-

chisty ve věku 10 – 15 let všech vý-

konnostních skupin.

František Sentenský

tel.: 602 833 244

marianska@horyakola.cz

www.horyakola.cz

18. – 31. 7. 2009 

Rogaška Slatina (Slovinsko). Mis-

trovství Evropy seniorů. Švý-

carský systém na 9 kol, tempo 

90 min/ 40 tahů + 30 min. do kon-

ce s bonusem 30 s/ tah od začátku 

partie.

Georg Mohr

tel.: +386 40 834 432

georg_mohr@t-2.net

www.sahohlacnik.com

18. – 31. 7. 2009

Boris Gelfand  
Biel (Švýcarsko). 

Biel Internatio-

nal Chess Festi-

val. Uzavřený vel-

mistrovský turnaj 

s účastí Gelfanda, 

Morozeviče, Ivan-

čuka, Vachier-La-

grava, Caruany a Alexejeva. Chy-

bět nebude ani celá řada dalších 

turnajů.

Peter Burri

tel.: +41 32 386 78 64

info@bielchessfestival.ch

www.bielchessfestival.ch

18. 7. 1983

V Moskvě umírá jeden z nejlepších 

světových a československých ša-

chistů historie, velmistr Salomon 

Flohr.

23. 7. 1976

Judita Polgárová 
Narozeniny oslaví 

nejlepší šachistka 

současnosti, vel-

mistryně Judita 

Polgárová.

27. 7. 1904

Sto páté narozeniny by oslavila mi-

stryně světa v šachu z let 1950 až 

1953, sovětská šachistka Ludmila 

Vladimirovna Ruděnková.
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