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JAKOVENKO POKOŘIL ANANDA 
I KRAMNIKA

GM D. Jakovenko 
Celkovým vítězem 

ACP Tour 2006/07 

se podle ofi ciální 

stránky asociace 

chess-players.org 

stal Rus Dmitrij 

Jakovenko před 

Indem Anandem 

a mistrem světa Kramnikem. 

Jakovenko získal v šesti odehra-

ných turnajích 1682 bodů a jeho 

náskok na druhého Ananda byl 

205 bodů. Vladimir Kramnik zís-

kal o dalších přibližně dvě stě 

bodů méně. První dvacítku se 

ziskem 525 bodů ze dvou turnajů 

uzavírá slovenský přeborník Ser-

gej Movsesjan.

VELMISTR ROGERS 
JDE DO DŮCHODU

GM Ian Rogers  
V Čechách dobře 

známý velmistr, pu-

blicista a jednička 

australského žeb-

říčku Ian Rogers 

oznámil podle aus-

tralských pramenů 

konec svoji aktiv-

ní kariéry. Velmistr Rogers svůj 

odchod zveřejnil v průběhu slav-

nostního zakončení openu v Ade-

laide a zdůvodnil jej zdravotními 

důvody. Se světem šachu se ale 

plně neloučí. Dále bude působit 

jako šachový publicista a trenér. 

Zprávu přinesl internetový deník  

ChessToday s odvoláním na ser-

ver chessexpress.blogspot.com.
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POČÍTAČOVÁ ANALÝZA HRY
DÁMA KONČÍ REMÍZOU
Konečná otázka šachové hry, 

tedy zda při správném postu-

pu musí hra končit remízou či 

výhrou bílého, bude podle věd-

ců na své zodpovězení čekat ješ-

tě déle než půl století. Příbuzná 

hra – dáma – to již za sebou… 

Pokud žádný z hráčů neudělá 

chybu, vede dáma vynuceně 

do remízové pozice. To se sice 

dalo tušit, nyní je to však potvr-

zeno i matematicky. Hrubá síla 

současných počítačů obsáhla 

všechny možnosti této hry. 

Výpočet provedl Jonathan Schaeff-

er z univerzity v kanadské Albertě 

a zabral mu 18 let – proces běžel na 

přibližně 200 osobních počítačích 

od roku 1989. Schaefferův důkaz 

se týká verze dámy označované 

jako „anglická“ (tedy nikoliv dámy 

mezinárodní). V této verzi dámy 

může vzniknout až 1020 pozic, 

což možnosti současných počíta-

čů samozřejmě přesahuje, kromě 

vlastní hrubé síly bylo proto třeba 

provést řadu optimalizací. Schaef-

fer postupoval podobně jako u ša-

chů, kde také postupně přibývají 

totálně propočítané n-kamenové 

koncovky. Nejprve hrubou silou 

prošel prostor koncovek s méně 

než 10 kameny, což obnášelo cca 

39 bilionů pozic. Posléze dokázal, 

že pokud žádný z hráčů neudělá 

chybu, vede z každého zahájení 

cesta do remízové oblasti databá-

ze koncovek. 

Pokračování na straně 2

Šachrijar Mamedjarov potvrdil v ote-

vřeném Mistrovství České republiky 

v rapid šachu roli favorita a získal 

první místo se ziskem devíti bodů 

z devíti partií. Úspěšný byl i ve svém 

druhém pardubickém vystoupení, 

když se stejně famózním výsledkem 

zvítězil ve fi nále bleskového turnaje. 

Titul domácího přeborníka v rapid 

šachu získal Viktor Láznička před 

Vlastimilem Babulou a Jiřím Štoč-

kem. Až čtvrtá příčka patří naší jed-

ničce Davidovi Navarovi, který dopla-

til na špatný start do druhého dne, 

kdy podlehl IM Konstantinovi Masla-

kovi a IM Sebastianovi Kellerovi. Tur-

naji hraného pod názvem Synthesia 

Open se zúčastnilo 204 hráčů. Pokračování na straně 9

CZECH OPEN – RAPID TURNAJ

STOPROCENTNÍ MAMEDJAROV

GM Šachrijar Mamedjarov
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PONOMARJOV NEBUDE 
REPREZENTOVAT NA ME

GM R. Ponomarjov 
Exmistr světa FIDE 

Ukrajinec Ruslan 

Ponomarjov ozná-

mil, že na letošním 

Mistrovství Evropy 

družstev v Řecku 

nebude reprezen-

tovat svoji vlast. 

„Na turnaji hrát nebudu, zejména 

proto, že ve stejném termínu hraji na 

Talově memoriálu v Moskvě a hned 

potom musím odjet do Španělska. 

Pouze z těchto důvodů nemám účast 

v Řecku v plánu.“  Zároveň ovšem 

Ponomarjov připustil, že jeho vztahy 

s ukrajinskou federací nejsou zrovna 

vřelé. „V současnosti nejsme s fede-

rací v žádném styku. Já dělám svoji 

práci a oni zase tu svoji. Žijeme na 

jiných planetách a setkáváme se jen 

velice zřídka,“ doplnil exmistr světa. 

JAKOVENKO BUDE POMÁHAT 
GRIŠČUKOVI
Ruský kvartet Kramnik, Svidler, 

Morozevič a Griščuk má podle 

názoru Dmitrije Jakovenka více 

než padesátiprocentní šanci na 

vítězství v závěrečném turnaji mis-

trovství světa v Mexiku. Jakovenko 

to řekl v rozho-

voru pro Rádio 

Maják a zároveň 

oznámil, že i on 

se zúčastní závě-

rečných klání jako 

sekundant Ale-

xandra Griščuka. 

KRAMNIK: KLASIKA JE KLASIKA
Mistr světa Vladimir Kramnik není 

příznivce Fischerových šachů. Na 

dotaz, zda hrál Fischerovy šachy 

a jaký je jeho vztah k této disciplině, 

odpověděl v nedávném rozhovoru 

pro www.sovsport.ru: „Ne, nehrál… 

Možná několik bleskových partií asi 

před deseti lety. 

A jaký k nim mám 

vztah? Žádný. Ne-

myslím si, že by 

byly klasické šachy 

v krizi a bylo by 

potřeba něco pod-

statného měnit. 

Hrát Fischerovy šachy by bylo pro 

velmistry pochopitelně mnohem jed-

nodušší. Už proto, že v současném 

šachu nám bere příprava k zaháje-

ní příliš mnoho času. Ale klasika je 

klasika a přináší mi potěšení ze hry. 

Fischerovy šachy bohužel ne.“

Postup výpočtu opět nebyl zcela 

mechanický, Schaeffer využíval čet-

ných symetrií, které znamenají, že 

určité pozice si jsou ekvivalentní.

Spolu s důkazem Schaeffer před-

stavil také novou verzi svého pro-

gramu Chinook, který je teď oprav-

du neporazitelný. Už starší verze 

programu v roce 1994 triumfovala 

nad lidskými protivníky. Chinook 

nyní v rámci větší efektivity fun-

guje tak, že mimo oblast remízo-

vých pozic neprohledává komplet-

ně celý stavový prostor – stačí mu 

vždy například najít jedinou cestu 

k výhře. Program je on-line k dis-

pozici na www.cs.ualberta.ca.

Původní oznámení Schaefferova 

objevu vyšlo v časopisu Science. 

Časopis Nature citoval v této sou-

vislosti názor Jaapa van den Heri-

ka, editora International Computer 

Games Journal, podle kterého by-

chom se podobného výsledku pro 

šachy mohli dočkat někdy v letech 

2060–2070. Stavový prostor této hry 

obsahuje odhadem 1046 pozic.

Hráči dámy přijali podaný důkaz 

pozitivně. Tvrdí, že na jejich zájmu 

hrát dámu to ale nic nemění, i když 

je otázka, zda nyní bude někoho 

lákat se postavit proti Schaeffero-

vu programu.

Pavel Houser

POČÍTAČOVÁ ANALÝZA HRY

DÁMA KONČÍ REMÍZOU
Pokračování ze strany 1

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

GM A. Griščuk

MS V. Kramnik
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Zákazníky vyhledávaný partner
pro dodávky paliv, energie 
a souvisejících služeb.
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Pohár prezidenta Českého svazu 

zrakově postižených sportovců, 

který se hrál od 16. do 20. čer-

vence v Brně, přesvědčivě vyhráli 

chorvatští šachisté před maďar-

skými bijci.   

V posledním kole turnaje skon-

čil zápas Chorvatsko-Maďarsko 

už po čtvrt hodině hry, a to pře-

dem dohodnutým výsledkem 2:2 

(remízy na všech deskách), neboť 

tím si oba týmy pojistily první, 

resp. druhé místo. A také tím 

Chorvati Kresimir Kačič a Milutin 

Šakič vyhráli první, resp. druhou 

desku, zatímco Maďaři Gyorgy 

Némes a Jozsef Dénes zase třetí 

a čtvrtou šachovnici – všichni 3 

body ze 4 utkání. 

O co byla cesta Maďarů a Chorvatů 

k jejich deskám v posledním kole 

formálnější, o to více se bojovalo 

v utkání Česko-Polsko, ve kterém 

šlo o pořadí na třetím až pátém mís-

tě. Slovinci, kteří už turnaj dohráli 

o den dříve, by v případě remízy či 

výhry Poláků zůstávali na třetí příč-

ce. Češi mohli získat bronz jenom 

výhrou. První úspěch v závěreč-

ném duelu však patřil Polákům. 

Jejich nejmladší člen Artur Boese 

vyvrátil nekorektní oběť Šeredovu, 

který v závěru dokonce přehlédl 

jednotahový mat a pak se velice 

zlobil na rozhodčího, který prý 

dovolil Polákům hlasitě se spolu 

bavit a to jej velmi rušilo. No, spíše 

to byla jen rozhořčená 

reakce na vlastní ne-

úspěch. Pak přemohl 

Jaroslav Olšar na prv-

ní desce 19letou Polku 

Annu Stolarczyk, když 

jí ve střední hře ode-

bral pěšce a tuto výho-

du ve věžové koncovce 

bez problémů uplatnil. 

Tedy vyrovnáno 1:1. Ve 

zbývajících dvou par-

tiích má Kalík pěšce 

navíc s Rutkowským, 

zatímco osud partie 

Spychala-Birtus je zce-

la otevřený. Jozefa Spychala byla 

kdysi dokonce vicemistryní světa 

mezi zrakově postiženými. Dnes 

ve svých 57 letech je vedoucí vel-

kého výrobního družstva s pade-

sátkou zaměstnanců, které šije 

uniformy pro polskou armádu 

a policii, a současně řídí šachovou 

sekci Polského svazu nevidomých 

sportovců. V tomto turnaji roze-

hrála každou partii velmi dobře, 

ale v závěru prohrávala hrubý-

mi chybami. Ruda Birtus, jeden 

z nejsympatičtějších zrakově 

postižených šachistů, které znám, 

přijel původně jako pomocník ředi-

tele soutěže Zdeňka Horáka s tím, 

že bude vařit pro závodníky kafe 

a roznášet jim limonády. Nakonec 

musel kvůli zdravotní indispozici 

člena českého týmu zaskočit jako 

náhradník. Odehrál tři poslední 

partie, z nichž ve 3. kole dosáhl 

zcela vyhrané pozice s Chorvatem 

Robičem, ztratil však mnoho času 

a pod dojmem toho, že by mohl 

prohrát partii na čas (i když by 

měl soupeř jen holého krále), dal 

přednost remíze před dlouhotrva-

jící výhrou. A ve 4. kole mu nabí-

dl v rovné pozici remízu vedoucí 

maďarského týmu Joszef Dénes. 

Ten hraje výborně, a remízu proto 

nebylo taktické odmítnout. Birtus 

měl teď už před sebou těžký úkol: 

neprohrát se Spychalou (vyhraje-li 

Kalík, jsme při Rudově remíze tře-

tí). Jenže pro nemocného důchod-

ce Birtuse bylo kvůli ne-obyčej-

nému dusnu a příšernému tlaku 

nesmírně těžké hrát tuto partii svo-

jí normální silou. Navíc jsme mu 

s ředitelem Horákem (sice přátel-

sky, ale zato důrazně) vyčítali vče-

rejší remízu s Robičem, kdy mohl 

lehce vynutit pozici jako černý Jf7 

a pěšec h6 proti samotnému bílé-

mu králi. Mezitím Jan Kalík svého 

pěšce navíc v koncovce uplatnil. 

Pan Rutkowski totiž z věžovky 

hladce přešel do pěšcovky s pěš-

cem méně, a když se vzdával, 

téměř radostně ohlásil: „Jediný tah 

mi chyběl k remíze!“ Měl pravdu, 

ale v šachu velmi často chybí právě 

jeden jediný tah k lepšímu výsled-

ku! Ruda se mezitím ocitl v horší 

POHÁR PREZIDENTA ČSZPS

NEVIDOMÍ V BRNĚ

Pál Erős—Jaroslav Olšar

Ředitel turnaje Zdeněk Horák předává pohár vítězům.
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věžové koncovce, kdy soupeřka 

měla volné cesty pro svého krále 

a věž a pronikla do černé pozice. 

A po dalších výměnách a menších 

oboustranných nepřesnostech čer-

ný ve chvíli, kdy si paní Jozefa sta-

věla novou dámu na h8, měl svého 

krále na a2 a jediného pěšce teprve 

na b4. Ruda sice ještě zkusil nabíd-

nout remízu, byl však odmrštěn, 

soupeřka postavila dámu na b1 

a tu bylo zřejmé, že vyhraje, tak se 

pan Birtus poprvé, bohužel však 

pro Čechy v nejdůležitější partii 

musel vzdát. 

Záhy po poslední partii začal 

ředitel Zdeněk Horák nosit ceny, 

připravené pro každého z hráčů, 

a rozhodčí Jan Kalendovský přeče-

tl celkové výsledky.  

Konečné pořadí Poháru prezi-

denta Českého svazu zrakově 

postižených sportovců v Brně: 

1. Chorvatsko 11 (Kresimir Kačič 

3, Milutin Šakič 3, Vlatko Maren-

dič 2,5, Ivan Robič 2,5), 2. Maďar-

sko 10,5 (Pál Erős 2, István Voján 

2,5, Gyorgy Némes 3, Jozsef Dénes 

3), 3. Slovinsko 7 (Frank Mlačnik 

1, Emil Muri 2, Gregor Čižman 1,5, 

Anton Janžekovič 2,5), 4. Česká 

republika 6,5 (Jaroslav Olšar 3, Jan 

Kalík 1,5, Josef Šereda 1, Miloš Čer-

ný 0-1, Rudolf Birtus 1-3), 5. Pol-

sko 5 (Anna Stolarczyk 1, Bogdan 

Rutkowski 1, Artur Boese 2, Jozefa 

Spychala 1). 

Na závěr jednu ukázku z bojů nevi-

domých šachistů. Jarku Olšarovi 

se podařila partie „jako z jednoho 

kusu“ proti maďarskému olympio-

nikovi Pálu Erősovi. V zajímavé 

střední hře získal černý dvě fi gury 

za věž, tuto malou výhodu postup-

ně přetransformoval v boj dvou 

mocných střelců proti věži a neza-

držitelným postupem volného pěš-

ce zvítězil.

PÁL ERŐS (2089)—
—JAROSLAV OLŠAR (2279) 
[C63]

Pohár ČSZPS 2007

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 f5 4.Jc3 

Jd4 5.Sa4 Jf6 6.exf5 Sc5 7.0–0 0–0 

8.d3 d5 9.Sg5 c6 10.Jxd4 exd4 

11.Je2 Sxf5 12.Jg3 Sg6 13.f4 h6 

14.Sh4 Dd7 15.f5 Sh7 16.Sb3 Kh8 

17.Df3 Je8 18.Dh5 Jd6 

XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9zpp+q+-zpl0
9-+psn-+-zp0
9+-vlp+P+Q0
9-+-zp-+-vL0
9+L+P+-sN-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
19.f6 g5 20.Dxh6 gxh4 21.Jh5 

Vf7 22.Dg7+ Vxg7 23.fxg7+ Dxg7 

24.Jxg7 Kxg7 25.Vae1 Jf5 26.Ve5 

Kf6 27.Ve2 Vg8 28.Kh1 Sg6 29.c4 

dxc3 30.bxc3 Ve8 31.Vxe8 Sxe8 

32.d4 Sd6 33.Sc2 Sd7 34.Vf3 Kg5 

35.Kg1 Sf4 36.Sb3 Se6 37.Sc2 b6 

38.h3 Jg3 39.Kf2 Sf7 40.Ke1 Sh5 

41.Vf2 Je4 42.Sxe4 dxe4 43.Vb2 

e3 44.c4 Sg3+ 45.Kf1 Kf4 46.d5 

e2+ 0–1

Na mistrovství Evropy zrakově 

postižených, které se letos bude 

hrát v Anglii, jedou téměř všechna 

družstva, která startovala v Brně. 

Pouze česká účast je z fi nančních 

důvodů velmi nejistá. Je to škoda, 

neboť Jaroslav Olšar by měl slušné 

šance na úspěch.

Jan Kalendovský

Jaroslav Olšar—Anna Stolarczyk

Anna Stolarczyk — Kresimir Kačič
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Noční můrou je osmý ročník 

tradičního uzavřeného turnaje 

probíhající od 19. do 28. červen-

ce v kanadském Montrealu pro 

Angličana Nigela Shorta a Izra-

elce Emila Sutovského. Po třech 

odehraných kolech se ruku v ruce 

krčí na posledním místě a na 

jejich bodových kontech je shod-

ně nula. Na opačném konci star-

tovního pole se naopak spokojeně 

usmívají Ind Pentala Harikrišna 

a Nizozemec Sergej Tivjakov se 

dvěma a půl body.

Hlavními favority turnaje s ceno-

vým fondem dvacet dva tisíc ame-

rických dolarů jsou světová čtyřka 

Ukrajinec Vasilij Ivančuk, který 

v letošním roce kráčí od vítězství 

k vítězství, společně s dalšími sed-

mistovkaři Američanem Gatou 

Kamskym a dalším Ukrajincem 

Pavlem Eljanovem. Ti se proza-

tím usadili těsně za vedoucí dvo-

jicí a teprve vzájemné partie mezi 

nimi a vedoucími Harikrišnou 

a Tivjakovem ukážou, kdo že bude 

v Montrealu pánem.

Bezchybný vstup do turnaje měl 

indický šachista. V partii proti 

Sutovskému přechodem do pěš-

covky s pěšce méně překvapil 

nejen svého soupeře, ale zároveň 

s ním i mnoho diváků internetové-

ho přenosu.

PENTALA HARIKRIŠNA (2664)—
—EMIL SUTOVSKY (2656) 
Grunfeldova indická

obrana  [D87]

Montreal 2007

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

Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Sc4 

c5 8.Je2 Jc6 9.Se3 0–0 10.0–0 Ja5 

11.Sd3 b6 12.Vc1 e5 13.dxc5 Se6 

14.c4 bxc5 15.Sxc5 Sh6 16.f4 Ve8 

17.f5 Dc7 18.Sf2 Sxc4 19.Sxc4 Jxc4 

20.Jc3 Jb2 21.Jd5 Dxc1 22.Jf6+ 

Kg7 23.Jxe8+ Vxe8 24.f6+ Kg8 

25.Dxc1 Sxc1 26.Vxc1 Jd3 27.Vc3 

Jxf2 28.Kxf2 h5 29.Vc6 Černý se 

po zajímavém průběhu, ve kterém 

rozhodně nebyl bez šancí, ocitl ve 

špatné věžové koncovce. Ve svých 

propočtech ale předpokládal, že se 

z ní „vylže“ pomocí tahu

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+R+-zPp+&
5+-+-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-mKPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

29…Ve6 a vznikající pěšcovou kon-

covku hodnotil jako remízovou. 

Ovšem chyba lávky. Indický borec 

viděl o mnoho dále a pěšcovky se 

rozhodně neobával. 

30.Vxe6 fxe6 

31.g4! A tady je důvod, proč šel Ind 

vstříc Sutovského úmyslům. Remí-

za bude snad někdy jindy v příští 

partii, ale ne teď a tady. 

31…hxg4 Není vyhnutí. Po 31…h4 

přijde 32.g5 a a to černý rozhodně 

nemůže připustit. 

32.Kg3 Kf7 33.Kxg4 Kxf6 34.Kh4!  

Začíná být jasno v tom, co má 

Harikrišna na mysli. Vytempování 

černého do pozice, kdy bude bílý 

král na h6, černý na f6 a bílý pěšec 

postoupí na h4. Pak je ovšem nadě-

jím Sutovského konec. 

34…a5 Marné je i 34…a6 35.a3+- 

35.a4 Ke7 Málo platné je také 35…

Kf7 36.Kg5 Kg7 37.h3 Kf7 38.Kh6 

Kf6 39.h4 s přechodem do pozice 

z partie. 

36.Kg5 Kf7 37.Kh6 Kf6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+pmkpmK&
5zp-+-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

38.h4! Bílý je u cíle. Odpor černé-

ho je marný. 

38…Kf7 39.Kh7 Kf6 40.Kg8 Bez-

nadějné je 40…g5 41.h5 g4 42.h6 

g3 43.h7 g2 44.h8D+ 

1–0

Svůj úspěšný vstup pak Pentala 

Harikrišna potvrdil v překvapivě 

krátké partii se čtvrtým nasaze-

ným hráčem Nigelem Shortem.

MONTREAL 2007

ZATMĚNÍ SHORTA A SUTOVSKÉHO

Pořadí po 3. kole
 1. Harikrišna, Pentala (2664)  2,5

 2. Tivjakov, Sergej (2648)  2,5

 3. Kamsky, Gata (2718)  2

 4. Bluvshtein, Mark (2520)  2

 5. Eljanov, Pavel (2701)  2

 6. Ivanchuk, Vassily (2762)  2

 7. Miton, Kamil (2648)  1,5

 8. Charbonneau, Pascal (2503)  0,5

 9. Short, Nigel (2683)  0

 10. Sutovsky, Emil (2656)  0

GM Sergej Tivjakov po prvních dnech pře-
kvapivě vede montrealský turnaj.
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NIGEL SHORT (2683)—
—PENTALA HARIKRIŠNA (2664) 
Ruská obrana  [C42]

Montreal 2007

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 

Jxe4 5.d3 Jf6 6.d4 d5 7.Sd3 Sd6 

8.0–0 0–0 9.h3 h6 10.Jc3 c6 

11.Ve1 Ve8 12.Vxe8+ Jxe8 13.Je5 

Jd7 14.Sf4 Jf8 15.Dh5 Se6 16.Vb1 

f6 17.Jg6 Sf7 18.Sxd6 Jxd6 O tom, 

v jaké formě dorazil Angličan do 

Montrealu, nejlépe vypovídá ten-

to okamžik. Vazba na diagonále 

e8-h5 je svrchovaně nebezpečná, 

ale Nigelovi kompletně selhala 

ostražitost.

XABCDEFGHY
8r+-wq-snk+(
7zpp+-+lzp-'
6-+psn-zpNzp&
5+-+p+-+Q%
4-+-zP-+-+$
3+-sNL+-+P#
2PzPP+-zPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
19.g4?? Jediným pokračováním 

bylo 19.Dg4 f5 20.Sxf5 Jxf5 21.Jxf8 

Dg5. 

19…Je4–+ se Short vzdal. Bílými 

v devatenáctém tahu… 0–1

I Sergej Tivjakov se dostal do vede-

ní turnaje díky indispozici Sutov-

ského a Shorta.

EMIL SUTOVSKY (2656)—
—SERGEJ TIVJAKOV (2648) 
Sicilská obrana  [B51]

Montreal 2007

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 d6 4.0–0 

Sd7 5.Ve1 Jf6 6.c3 a6 7.Sf1 Sg4 

8.d3 e6 9.h3 Sxf3 10.Dxf3 Se7 

11.Dd1 0–0 12.a4 Vb8 13.g3 b5 

14.axb5 axb5 15.Sg2 b4 16.Sf4 

Jd7 17.Se3 Jb6 18.Jd2 Dd7 19.Dc2 

Vfc8 20.c4 Sf6 21.Jb3 Jd4 22.Sxd4 

Sxd4 23.Jxd4 cxd4 24.Db3 De7 

25.e5 Jd7 26.Va7 Dd8 27.exd6 Jc5 

28.Dd1 Db6 29.Va1 Dxd6 30.f4 

Ve8 31.Df3 Vbc8 32.Kh2 g6 33.Va5 

Kg7 34.Vb5 b3 35.De2 Ve7 36.Sf1 

f6 37.Dd2 e5 38.Sg2 Vce8 39.Db4 

Převaha černého v centru je zřej-

má a i jeho fi gury jsou lépe připra-

veny k akci. Izraelský šachista se 

snaží vykroutit pomocí zahnání 

černého jezdce z parádního pole 

c5, ale Tivjakovovi se ustupovat 

rozhodně nechce.

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-tr-mkp'
6-+-wq-zpp+&
5+Rsn-zp-+-%
4-wQPzp-zP-+$
3+p+P+-zPP#
2-zP-+-+LmK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
39…exf4! Místo ústupu černý radě-

ji zahajuje okamžitou akci v centru 

šachovnice. Bílý zde nemá příliš na 

výběr. Buď bude stát špatně, nebo 

bude stát špatně, ale s dobranou 

fi gurou na c5… 

40.Vxe7+ Vxe7 41.Vxc5 fxg3+ 

42.Kh1 K matu vede 42.Kg1? Df4–+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tr-mkp'
6-+-wq-zpp+&
5+-tR-+-+-%
4-wQPzp-+-+$
3+p+P+-zpP#
2-zP-+-+L+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
42…Va7 Pokračování 42…Ve2! 

je také velice silné. Proti hrozbě 

Df4 s matovým útokem není obra-

ny. Šach „ze vzteku“ černý leh-

ce vykryje 43.Db7+ Kh6 44.Df3 

Ve1+–+ 

43.Se4 Prohrané je také 43.Sf3 Df4 

44.Kg2 De3 45.Kxg3 Dg1+ 46.Sg2 

Ve7 a je vymalováno! 43…f5 

44.Sc6 Va1+ 45.Kg2 Df4 46.Vxf5 

Dxf5 47.De7+ Df7 48.De5+ Df6 

49.Dc7+ Kh6 0–1

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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„S výsledkem jsem rozhodně 

spokojen. Více už uhrát nešlo. 

Jinak jsem hrál normálně, tur-

naj byl dobře zorganizovaný. Vše 

proběhlo bez problémů. V někte-

rých partiích bych si představo-

val lepší hru, ale to by na můj cel-

kový výsledek stejně nemělo vliv. 

Jsem zvyklý hrát turnaje na jiné 

úrovni, ale myslím, že jednou za 

čas je dobré zahrát si i takový tur-

naj. Musel jsem v něm předvést, 

že hraji světovou špičku, což se 

povedlo,“ řekl Mamedjarov pořa-

datelům.

Z hráčů turnajové špičky minul 

Mamedjarova pouze stříbrný 

Sergej Movsesjan. Movsesjan 

z toho šťastný nijak nebyl a za 

partii s ním by podle vlastních 

slov vyměnil i své místo na stup-

ních vítězů: „Turnaj v rapidu byl 

velice kvalitní a velice silně obsa-

zený. Mamedjarov byl naprosto 

suverénní. Jediné, co mě mrzí, je, 

že jsem si s ním nezahrál. Že bych 

nebyl na stupních vítězů, to by 

mi nevadilo. Lákalo mě zahrát si 

proti němu. Každý se s ním pomě-

řoval. Ti, kdo proti němu hráli, se 

až moc soustředili. Přece jen hrá-

li proti hlavní hvězdě, takže se 

většinou jejich pozornost stočila 

jiným směrem.“

A to se možná stalo osudným 

i polskému  velmistru Radosla-

vu Jedynakovi. Slibná pozice se 

mu začala rozjíždět pod rukama 

a nakonec dopadl stejně jako zby-

tek Mamedjarovových soupeřů.

CZECH OPEN – RAPID TURNAJ

STOPROCENTNÍ MAMEDJAROV
Pokračování ze strany 1

GM Šachrijar Mamedjarov nepovolil soupeřům ani jednu remízu a suverénně zvítězil, stříbrný GM Sergej Movsesjan se synem Péťou 
a bronzový GM Viktor Láznička.

Mistrovství ČR 
v rapid šachu

 1. GM Mamedjarov, Šachrijar  AZE (2757) 9 

 2. GM Movsesjan, Sergej  SVK (2667) 7,5 

 3. GM Láznička, Viktor  CZE (2594) 7 

 4. GM Kononěnko, Dmitrij  UKR (2501) 7 

 5. GM Zacharcov Vjačeslav  RUS (2559) 7 

 6. GM Najer, Jevgenij  RUS (2623) 7 

 7. IM Maslak, Konstantin  RUS (2548) 7 

 8. GM Novikov, Stanislav  RUS (2562) 7 

 9. GM Gračev, Boris  RUS (2601) 6,5 

 10. GM Babula, Vlastimil  CZE (2577) 6,5 

 11. GM Korobov, Anton  UKR (2530) 6,5 

 12. GM Štoček Jiří  CZE (2572) 6,5 

 13. GM Schlosser, Philips  GER (2562) 6,5 

 14. GM Navara, David  CZE (2656) 6,5 

 15. GM Iskusnych, Sergej  RUS (2488) 6,5 

 16. IM Bernášek, Jan  CZE (2517) 6,5 

 17. GM Votava, Jan  CZE (2547) 6,5 

 18. FM Pokazanjev, Nikolaj  RUS (2443) 6,5 

 19. IM Ivanov, Alexej  RUS (2421) 6,5 

 20. GM Vasjukov, Jevgenij  RUS (2486) 6,5 
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RADOSLAV JEDYNAK (2540)—
—ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2757)
Královská indická [A41]

Pardubice 2007

1.d4 g6 2.c4 Sg7 3.Jf3 d6 4.e4 

Sg4 5.Se2 Jc6 6.Se3 e5 7.d5 Sxf3 

8.Sxf3 Jd4 9.0–0 c5 10.dxc6 bxc6 

11.Sxd4 exd4 12.c5 dxc5 13.Jd2 d3 

14.Jc4 Je7 15.e5 0–0 16.Se4 Dd4 

17.Dxd3 Sxe5 18.Vad1 Sg7 19.De2 

Df6 20.Vd6 Dg5 21.f4 Dh6 22.Kh1 

Šachrijar Mamedjarov si do Pardu-

bic jako svoji hlavní zbraň na úvodní 

tah dámským pěšcem přivezl králov-

skoindická postavení a ta mu přines-

la i úspěch. V zahájení své soupeře 

sice nijak nedrtil, ale postupem času 

se ve vyrovnaných, případně i mír-

ně horších pozicích projevovala jeho 

hráčská síla. I v této partii nepůsobí 

sevřené černé fi gury na královském 

křídle nijak estetickým dojmem, ale 

v pozici se strakatými střelci se Ázer-

bájdžánci podaří vykouzlit dostateč-

nou černopolnou aktivitu.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+ptR-+pwq&
5+-zp-+-+-%
4-+N+LzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
22…Vae8 23.Df3 Sd4 24.b3 Dobrá-

ní pěšce na c6 bílému nic zvláštní-

ho nepřinese 24.Sxc6 Jxc6 25.Vxc6 

(vůbec nejde brát na c6 dámou 

25.Dxc6? a to z velice přesvědčivé-

ho důvodu:  25…Dxf4 26.Df3 Dxf3 

27.gxf3 Ve2–+ a bílý prohraje) 25…

Dh4 26.g3 De7 a Mamedjarov má 

dostatečnou protihru. 

24…Dh4 25.Vd7?! Příčina budoucích 

problémů bílého. Velmistr Jedynak 

se chystá po lehké svačince na poli a7 

rozběhnout svého doposud v blocích 

zakleknutého sprintéra na „a“ sloup-

ci. Plán je to logický, ale nebere plně 

v úvahu Mamedjarovovi schopnosti 

na opačné straně šachovnice. Dobře 

vypadá například 25.Je5 Jd5 (o něco 

méně účinné by zřejmě bylo 25…f5 

26.Sxc6 Jxc6 27.Dxc6 Sxe5 28.Dd5+ 

s malým plusem pro bílého.) 26.Sxd5 

cxd5 27.Dxd5 Kg7 a o budoucím 

výsledku partie se můžeme pouze 

dohadovat. 

25…f5! 26.Sd3 Braní na c6 je mož-

né, ale ne spásonosné. 26.Sxc6 Jxc6 

27.Dxc6 Dxf4 28.Dd5+ Kh8 29.Df3 

Dxf3 30.gxf3 a6 31.Va7 Vf6 s výho-

dou černého. 

26…Jd5 27.g3 Dh3 28.Vxa7 Ve6 

29.Dg2 Dh5 30.Df3 Dh3 31.Dg2 Dh6 

Mamedjarov ušetřil čas zopakováním 

pozice a v hlavě pravděpodobně ani 

na vteřinku o smíru nepřemýšlel.

32.a4?! Nadějnější bylo hrát důsled-

ně po bílých polích například tahem 

32.Se2 s ideou Sf3 a nejasnou pozicí 

po 32…Vfe8 33.Sf3 Ve1. 

32…Vfe8 33.a5?! Jb4 34.Je5 Jxd3 

35.Jxd3 35…Ve2? Zřejmě díky nedo-

statku času přehlíží Mamedjarov 

rychlou výhru po 35…c4 36.Vd7 

cxd3 37.Vxd4 Ve2–+ 

36.Jf2 Sxf2 37.Vxf2 Ve1+ 38.Vf1 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7tR-+-+-+p'
6-+p+-+pwq&
5zP-zp-+p+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+-+-zP-#
2-+-+-+QzP"
1+-+-trR+K!
xabcdefghy

38…V8e2–+  Vyhrávalo jistě i 38…

Dh5 –+ 

39.Va8+ Kg7 40.Va7+ Kf8 41.Va8+ 

Ke7 42.Ve8+ Kxe8 43.Dxc6+ Kf7 

44.Dd5+ Kg7 0–1

Stříbrný Sergej Movsesjan přijel 

domů do Pardubic přímo z úspěš-

ného Mistrovství Slovenska v Ban-

ské Štiavnici. „Czech Open si ne-chci 

nechat ujít žádný rok, i když hlavní 

turnaj nehrávám. Turnaj v rapidu byl 

velice kvalitní a velice silně obsazený 

a Mamedjarov byl pak naprosto suve-

rénní. S průběhem turnaje i se svými 

odehranými partiemi jsem spokoje-

ný,“ říká velmistr Movsesjan.

SERGEJ MOVSESJAN (2667)—
—DMITRIJ KONONĚNKO (2501)
Sicilská obrana [B23]

Pardubice 2007

1.g3 c5 2.Sg2 Jc6 3.e4 g6 4.d3 Sg7 

5.f4 e6 6.Jf3 Jge7 7.0–0 0–0 8.c3 

b6 9.Se3 Sa6 10.Sf2 Vc8 11.Ve1 d6 

12.Ja3 Dd7 13.Jc2 h6 14.d4 cxd4 

15.Jcxd4 Ja5 16.Vb1 e5 17.Jc2 Vfd8 

18.fxe5 Sc4 19.b3 Se6 20.exd6 Dxd6 

21.Dxd6 Vxd6 22.c4 Jac6 23.Je3 Je5 

24.Jxe5 Sxe5 25.Jd5 Jc6 26.Vbd1 

Kg7 27.Sf3 Vcd8 28.Kg2 V6d7 

29.Se3 Sd6 30.Vf1 Sc5 31.Sc1 Sd6 

32.Se2 Se5 33.Sf4 f6 34.Se3 f5 35.Sf3 

fxe4 36.Sxe4 Jb4 V pozici diagramu 

má bílý pěšc více, ale například jez-

dec na d5 se aktuálně necítí příliš 

komfortně. Čerstvý slovenský pře-

borník zvolil zajímavé, i když možná 

ne nejlepší pokračování.

GM Šachrijar Mamedjarov kosil své soupeře v rapidu, blickách i v simultánce.
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+r+-mk-'
6-zp-+l+pzp&
5+-+Nvl-+-%
4-snP+L+-+$
3+P+-vL-zP-#
2P+-+-+KzP"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy
37.Jf4!? K výhodě bílého vedlo jak 

37.Sf4 Sxf4 38.Jxf4 Sh3+ 39.Kxh3 

Vxd1 40.Je6+ Kg8 41.Vf6; tak 

i klidné 37.Sd4 Sxd4 38.Jxb4 Sc5 

39.Jd5 s výhodou. 

37…Sh3+ Nelze dost dobře 37…

Vxd1 pro vložení vyhrávajícího 

38.Jxe6+ +-; a šťastnou volbou by 

rozhodně nebylo ani druhé braní 

37…Sxf4 z důvodu 38.Vxd7+ Vxd7 

39.Sxf4± a bílý má všechny před-

poklady k realizaci výhody. 

38.Kxh3 Vxd1 39.Je6+ 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+-+-mk-'
6-zp-+N+pzp&
5+-+-vl-+-%
4-snP+L+-+$
3+P+-vL-zPK#
2P+-+-+-zP"
1+-+r+R+-!
xabcdefghy
39…Kg8? Chyba! Lepší byl paradox-

ně rohový ústup 39…Kh8 K citel-

né výhodě asi nevede ani postup 

použitý velmistrem Movsesjanem 

v partii. 40.Vf3 Ve8 41.Jf8 (Nejas-

né je asi také 41.Vf8+ Vxf8 42.Jxf8 

Kg7 43.Jxg6 Sd4 44.Sf4 Ve1 45.Sf5 

s kompenzací.) 41…Kg7 42.Jxg6 

Sd4 a situace černého je ve srov-

nání s pozicí z partie přece jenom 

lepší.) 40…Vxd1 41.Sxg6 Sg7 42.Sf4 

Ve1 a není mi zcela jasné, zda je 

realistické mluvit o nějaké výhodě. 

40.Vf3!± V8d7 41.a3?! Vložení 

nakopávajícího tahu nebylo zapo-

třebí a mohlo se projevit jako 

nepříjemná ztráta času. Černý 

jezdec totiž nemusí prchat zpět 

na nevzhledné pole a6. Přednost 

si asi zasloužil okamžitý manévr 

do týlového prostoru soupeře pro-

střednictvím 41.Vf8+ Kh7 42.Ve8 

a výhodou. 

41…Ja6? Jak již bylo řečeno jez-

dec ustupovat nemusel. Po 41…

Vf7! nejde uspořádat okamžité 

jezdcové hody 42.axb4? z důvodu 

(42.Sxh6 Jd3!) 42…Vxf3 43.Sxf3 

Vd3. 

42.Vf8+ Kh7 43.Ve8 

43…Sd6? Rozhodující chyba. 

O tom, ze naděje umírá posled-

ní, se mohl černý přesvědčit 

po tužším 43…Vf7 44.Jf8+ Kg7 

45.Sc2 Vxf8 46.Vxf8 Ve1 47.Sd2 

Ve2 48.Vd8±, kde má bílý výho-

du, ale rozhodně ještě ne bod 

v turnajové tabulce.

44.Sc2 Sc5 45.Sxd1 Vxd1 

46.Sxh6 Jc7 47.Jxc7 Kxh6 48.Je6 

1–0

Výborný vstup do turnaje měl 

i další z domácích favoritů tur-

naje. Po výhrách s Vlastimilem 

Loučkem (2290), IM Jiřím Jirkou 

(2398) a GM Leonidem Totským 

(2484) měl Viktor Láznička po 

prvním dnu stoprocentní bodový 

zisk, ale jeho naděje oslabila 

hned první partie druhého dne, 

ve které podlehl IM Dmitriji Krja-

kvinovi. „Po prvním dnu jsem 

byl stoprocentní a měl jsem vel-

ká očekávání. Ale hned v prvním 

kole druhého hracího dne jsem 

prohrál, což mě trochu nalomi-

lo,“ řekl Viktor Láznička pořada-

telům turnaje. „V dalších kolech 

jsem měl trochu štěstí, když jsem 

dokázal obrátit pozice, které pro 

mě nevypadaly moc dobře, a udě-

lal jsem sérii čtyř vítězství,“ dopl-

nil. Jednou z vyhraných partií 

druhého dne byla i partie s jeho 

trenérem a extraligovým kole-

gou, velmistrem Movsesjanem. 

„Sergejovi se nepovedla jediná 

partie proti mně, jinak hrál dob-

ře, udělal nepřesnost v zahájení, 

pak už stál špatně,“ komentoval 

partii její vítěz.  

VIKTOR LÁZNIČKA (2594)—
—SERGEJ MOVSESJAN (2667)
Královská indická obrana [E82]

Pardubice 2007

1.d4 Jf6 2.c4 d6 3.Jc3 g6 4.e4 

Sg7 5.f3 0–0 6.Se3 a6 7.Jge2 Jbd7 

8.Dd2 c6 9.c5 d5 10.e5 Je8 11.h4 

f6 12.f4 h5 13.g4 hxg4 14.h5 gxh5 

15.e6 Jxc5 16.dxc5 Sxe6 17.Jd4 

Sf7 18.f5 Jc7 19.0–0–0 Dd7 20.Sd3 

e5 21.fxe6 Jxe6 22.Sf5 Vae8 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+p+q+lvl-'
6p+p+nzp-+&
5+-zPp+L+p%
4-+-sN-+p+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-wQ-+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Šestý hráč světového žebříčku GM Šachrijar Mamedjarov ozdobil svojí účastí pardubický festival.
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CZECH OPEN – HLAVNÍ TURNAJ

LÁZNIČKA S BABULOU V ČELE

23.Dh2 Za obětovanou fi guru má 

velmistr Movsesjan dostatek pěšců, 

ale jeho hlavním problémem je útok 

bílého na královském křídle. Pokud 

by došlo na otevření krajního sloup-

ce, nebylo by černému co závidět. 

23…Ve7? Pro bílého by bylo pravdě-

podobně nepříjemnější vzájemné 

osahávání obou dam po 23…Dc7! 

24.Df2! (po výměně dam  24.Dxc7 

Jxc7 25.Kd2 Je6 by se hlavní trumf 

bílého, útok na královském kříd-

le, rychle vypařil) 24…Jxc5 25.Sf4 

a nejde dobře normálně odejít 

dámou například 25…Da5?! (lep-

ší je zřejmě 25…Ve5!? ) 26.Vxh5! 

Sxh5 27.Dh2‚ a útok bílého nabývá 

nepříjemných rozměrů. 

24.Sxg4!+- Využívá toho, že mu čer-

ný věnoval čas k otevření sloupců. 

24…Dc7 25.Jf5 Vee8 Bílá dáma 

je již nedotknutelná. 25…Dxh2? 

26.Jxe7++- a partie by okamžitě 

skončila. 

26.Jd6 Například s hrozbou Sxe6 

Vxe6 a Vdg1 s matovým útokem. 

Dobrá rada je velice drahá. Šance 

černého se snižují s každým dal-

ším posunutím fi gur. 

26…d4 [26…Jg5 27.Sf4+-] 

27.Sxh5 

27…dxc3 Ani druhé vzetí 27…

dxe3 černého nemůže zachránit, 

kvůli 28.Se2! a rychlý přesun bílé-

ho střelce po ose g4-e2-c4 spojený 

s uvolněním důležitých sloupců 

a diagonál je pro černého fatální…  

28.Sxf7+ Vxf7 29.Jxe8 Jinou 

z několika spolehlivě vydláždě-

ných a dopravním značením 

opatřených cest do Říma je třeba 

29.Dh7+ Kf8 30.Sh6+- 

29…cxb2+ 30.Kb1 De7? Velmistr 

Movsesjan svému soupeři povo-

luje efektní závěr, ten ale jenom 

urychluje nevyhnutelné. 

31.Dh7+ Kf8 

XABCDEFGHY
8-+-+Nmk-+(
7+p+-wqrvlQ'
6p+p+nzp-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2Pzp-+-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
32.Dh8+! Sxh8 33.Vxh8# 1–0

Z prohry v této partii ale nebyl sym-

patický Sergej příliš zklamán: „Mám 

z toho dvojí pocit. Na jedné straně mě 

mrzí, že jsem tu partii prohrál. Na 

druhé straně když jsem prohrál s Vik-

torem, tak mi to nevadí tolik, protože 

spolu spolupracujeme. Z principu ale 

nerad prohrávám s kýmkoliv.“

Velmistr Láznička mohl nakonec 

skončit ještě lépe než na třetím mís-

tě. Pokud by v posledním kole zvítě-

zil…. Jenže jeho soupeřem byl právě 

Mamedjarov a ten Viktora na svoji 

vedoucí příčku nepustil. „V o něco 

lepší pozici jsem udělal hrubou chybu 

a prohrál jsem,“ litoval náš velmistr 

prohrané partie. „S výše postaveným 

hráčem jsem ve své kariéře zatím 

nehrál. Bylo to něco jiného, ale před 

partií jsem nervózní nebyl. Už jsem 

s ním jednou dokonce hrál a remizo-

val jsem, ale to ještě nebyl na šestém 

místě na světě,“ doplnil Láznička, 

který by před turnajem bronzovou 

medaili bral. I tak získal alespoň 

domácí přebornický titul, a může 

se tedy pyšnit názvem Mistr České 

republiky v rapid šachu.

Václav Pech

O víkendu v rámci festivalu Czech 

Open 2007, jehož se účastní téměř 

dvě tisícovky šachistů, odstartoval 

hlavní otevřený velmistrovský tur-

naj Pardubice open 2007. K hlav-

ním favoritům tohoto vyrovnaného 

turnaje patří velmistři Kotronias 

(2602), Gračev (2601), Mamedov 

(2591) a Potkin (2591), kterým  by 

měli sekundovat naši špičkoví hrá-

či Láznička (2594), Babula (2577) 

a Štoček (2572). Nejvýše nasaze-

nou ženou je Ázerbajdžánka WGM 

Zeinab Mamedjarovová (2384).

Nejvýše nasazený Řek Kotronias 

předvedl ve druhém kole hez-

ký útok proti našemu šachistovi 

Radoslavu Doležalovi.

VASILIOS KOTRONIAS (2602)—
—RADOSLAV DOLEŽAL (2418)
Španělská hra [C99]

Pardubice open 2007

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.c3 d6 

9.h3 Ja5 10.Sc2 c5 11.d4 Dc7 12.Jbd2 

Sd7 13.Jf1 Vfe8 14.b3 Jc6 15.d5 Ja7 

16.g4 Kh8 17.Jg3 Jg8 18.Kh2 Jc8 

19.Vg1 Jb6 20.Jf5 Sd8 21.h4 Vb8 

22.Jg5 Vf8 23.Df3 Sc8 24.h5 Sxg5 

25.Sxg5 f6 26.Se3 Sxf5 27.gxf5 h6 

28.De2 Dd7 29.a4 Ja8 30.axb5 axb5 

31.Sd3 Je7 32.Dd2 Kh7 

XABCDEFGHY
8ntr-+-tr-+(
7+-+qsn-zpk'
6-+-zp-zp-zp&
5+pzpPzpP+P%
4-+-+P+-+$
3+PzPLvL-+-#
2-+-wQ-zP-mK"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy

33.f4! Vasilios Kotronias přistu-

puje k závěrečnému stádiu skvěle 

Pořadí po 3. kole
 1. GM Láznička, Viktor  CZE (2594) 3
 2. GM Babula, Vlastimil  CZE (2577) 3
 3. GM Schlosser, Philips  GER (2562) 3
 4. IM Smerdon, David  AUS (2461) 3
 5. GM Gajewski, Grzegorz  POL (2556) 3
 6. IM Kravtsiv, Martyn  UKR (2492) 3
 7. IM Shimanov, Alexander  RUS (2428) 3
 8. GM Panchanathan, Magesh  IND (2486) 3
 9. GM Totsky, Leonid  RUS (2484) 3
 10. GM Heberla, Bartolomiej  POL (2484) 3
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sehrané partie – útoku na černého 

krále, který by na svém křídle mohl 

trpět nedostatkem obránců. 

33…Jc7 Lépe bylo asi přece jenom 

na f4 sebrat. Po 33…exf4 34.Sxf4 

Jc7 35.Dg2 Vf7 36.Dg3 Vb6 37.Va7± 

má sice bílý zjevnou výhodu, ale 

partie by byla rozhodně delší. 

34.fxe5 Jinou a dobrou možností 

bylo i 34.Dg2.  

34…fxe5 35.Va7 Nejvýše nasazený 

hráč turnaje pokračuje ve stejné 

strategii úderů na obou stranách 

šachovnice a svým posledním 

tahem brzdí přesuny černých fi gur 

k obraně královského křídla. 

35…Jc8? Tužší bylo 35…Jg8  

XABCDEFGHY
8-trn+-tr-+(
7tR-snq+-zpk'
6-+-zp-+-zp&
5+pzpPzpP+P%
4-+-+P+-+$
3+PzPLvL-+-#
2-+-wQ-+-mK"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

36.Sxh6! Odchod druhého jezd-

ce na dámské křídlo dává logic-

ky příležitost si téměř bez rizika 

zakombinovat. A toho řecký vel-

mistr hbitě využívá. 

36…Vg8 [36…gxh6? 37.Vg6 s rych-

lým a svižným matem] 

37.Vaa1! hrozby typu Vg6, Vag1 

nebo f5-f6 se přímo nabízejí. Co 

se ale nenabízí jsou dobré obranné 

tahy… 

37…c4 38.f6! Kterékoli uhýbání toli-

ko ztrátou času drahocenného jest! 

38…cxd3 39.Sxg7 1–0

Ve vedoucí stoprocentní skupince 

je po třetím kole i z naší Extraligy 

známý Polák Bartolomiej Heberla. 

Ve druhém kolem předvedl hezký 

jezdcový skok černými proti Slo-

vinci Denisovi Gjuranovi.

DENIS GJURAN (2332)—
—BARTOLOMIEJ HEBERLA (2484)
Francouzská obrana [C01]

Pardubice open 2007

1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd5 

exd5 5.Jf3 Jf6 6.Sb5+ Sd7 7.Sxd7+ 

Jbxd7 8.0–0 Se7 9.dxc5 Jxc5 

10.Se3 0–0 11.Jbd2 Jg4 12.Sxc5 

Sxc5 13.Jb3 Sb6 14.Dd3 Ve8 

15.Vad1 Dynamiku v pozicích 

s izolovaným pěšcem často prokla-

tě skrytou předvedl polský velmis-

tr naprosto přesvědčivě.

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-vl-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+n+$
3+NzPQ+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

15…Je3!? 16.fxe3 Vxe3 17.Db5 a6 

Docela dobře možné je i 17…Vxf3+ 

18.Jd4 Vxf1+ 19.Vxf1 a6 20.Dd3 

De7 s výhodou černého. 

18.Db4 Vxf3+ 19.Kh1 I tady by 

snad bylo lepší centralizovat jezd-

ce 19.Jd4, i když po vyvolaném 

zjednodušení bude černý pěšec 

navíc rozhodně cítit. 

19…Vxf1+ 20.Vxf1 Vc8 S hroz-

bou Vc8-c4 a následným odrazem 

černé věže na královské křídlo. 

21.Vd1 Df6  Nešlo pochopitelně 

plánované 21…Vc4?? pro jednodu-

ché 22.Dxc4. 

22.Dg4 Ve8 23.Jd2 Df2 24.Jf3 

24…De2 [24…Dxb2 25.Dd7]

25.Vb1 De4 Dvojí úder na věž 

a dámu nutí bílého k výměně a pře-

chodu do beznadějné koncovky. 

Na to ale Gjuran rozhodně nebyl 

zvědavý a partii raději vzdal. 0–1

Štěstíčko měl v úvodu turnaje náš 

velmistr Robert Cvek. Dán Holms-

gaard jej černými fi gurami hodně 

potrápil a v jeden okamžik nebylo 

daleko od překvapení. Robertův 

král se mohl dostat pod ostrou pal-

bu dánského černopolného střel-

ce, ala Caissa nakonec, naštěstí pro 

našeho šachistu, rozhodla jinak.

ROBERT CVEK (2548)—
—HENRIK HOLMSGAARD (2294) 
Dámský gambit [D45] 

Pardubice Open  2007

1.Jf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Jf6 4.Jc3 e6 

5.b3 Sd6 6.Sb2 0–0 7.Se2 Jbd7 

8.Dc2 De7 9.d4 b6 10.0–0 Sb7 

11.Vad1 Vac8 12.Db1 Vfe8 13.a3 

c5 14.cxd5 exd5 15.dxc5 bxc5 

Sedmnáct stovek šachistů měří své síly na letošním Czech openu.
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16.Vfe1 Sb8 17.Sf1 Dd6 18.Jb5 

Db6 19.b4 cxb4 20.Vd4 Ve4 

21.Jd2 Vxd4 22.Sxd4 Da5 23.Jb3 

Dd8 24.Jxa7  24…Vc4 25.Jb5 Je4 

XABCDEFGHY
8-vl-wq-+k+(
7+l+n+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+N+p+-+-%
4-zprvLn+-+$
3zPN+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+Q+-tRLmK-!
xabcdefghy

26.f3?? Tah, který měl partii pro-

hrát. Naštěstí pro Roberta tomu 

tak nebylo. Bílý měl pravděpodob-

ně posunout pěšce ještě o jedno 

pole vpřed a překrýt nebezpečnou 

diagonálu. 26…Jg3?? Nepříjem-

ně vyhlížející útočné postavení 

černých fi gur mohl Holmsgaard 

okamžitě využít prostřednictvím 

strašlivého 26…Sxh2+! a bílého 

krále čeká zkáza. Ústup na h1 vede 

k matu a ani braní není o mnoho 

lepší 27.Kxh2 Dh4+ 28.Kg1 Df2+ 

29.Kh2 Vc6!–+ poslední „útočná 

loď“ černého se blíží na rozhodu-

jící bojovou frontu a obrana bílé-

ho praská ve švech. 27.Jd2 Braní 

všeho, co černý nabízí je určitě 

spojeno s rizikem, zejména díky 

pravděpodobnému nedostatku 

času. Kritická je pravděpodobně 

varianta 27.hxg3 Sxg3 28.Sxc4 dxc4 

29.Vd1 Dh4 30.e4 Je5!; 27.Sd3 Sc6 

28.Sxh7+ Kh8 a černý opět zahra-

je Dh4 s nebezpečnými hrozbami. 

27…Jxf1 28.Vxf1 

XABCDEFGHY
8-vl-wq-+k+(
7+l+n+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+N+p+-+-%
4-zprvL-+-+$
3zP-+-zPP+-#
2-+-sN-+PzP"
1+Q+-+RmK-!
xabcdefghy

28…Da5? Na dámském křídle 

dáma nemá co pohledávat, jak je 

vidět z předchozích poznámek, 

její místo je na křídle zcela opač-

ném. Nyní již přejde iniciativa 

a výhoda do Robertových rukou. 

Lépe bylo jistě například 28…

Sa6, ale pokud bílý najde 29.a4 

Dh4 30.f4 Vxd4 31.Jf3!, bude 

moci směle hledět k jasnějším 

zítřkům. 

29.Jxc4 dxc4 [29…Dxb5 30.Jd2+-] 

30.Df5 Je5 31.Sxe5 Dxb5 32.Vd1 

1–0

Na závěr ještě jednu miniaturní 

sicilskou katastrofu, jakých jsou 

šachové knihy poměrně plné. 

Přesto tyto partie nepostrádají svo-

je kouzlo…

GERHARD SCHEBLER (2496)—
—VIKTOR DOVŽENKO (2280) 
Sicilská obrana [B53]

Pardubice Open 2007

1.Jf3 c5 2.e4 d6 3.Jc3 Jf6 4.d4 

cxd4 5.Dxd4 Sd7 6.Sg5 Jc6 

7.Dd2 a6 8.Sc4 e6 9.Sb3 Dc7 

10.0–0 Se7 11.Vad1 Ja5 12.Vfe1 

Jxb3 13.axb3 Sc6 14.Jd4 Vd8 

15.De2 0–0 16.Vd3 Vfe8 17.Vg3 

Sd7 

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+pwqlvlpzpp'
6p+-zppsn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-sNP+-+$
3+PsN-+-tR-#
2-zPP+QzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

18.Jf5! 18…Kh8? Lepší bylo 18…

exf5 19.Sxf6 Sxf6 20.Jd5. 

19.Jxe7 Sb5 Nešlo 19…Vxe7 

20.Sxf6 gxf6 21.Dg4 s matem. 

XABCDEFGHY
8-+-trr+-mk(
7+pwq-sNpzpp'
6p+-zppsn-+&
5+l+-+-vL-%
4-+-+P+-+$
3+PsN-+-tR-#
2-zPP+QzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20.Sxf6!! 

1–0

Václav Pech



26. ČERVENCE 2007 ČÍSLO 30 15

ŠACHOVÝ TÁBOR V ITÁLII 
Jubilejní desátý pobyt u moře 

pod stany Tiptouru Brno připra-

vili pořadatelé z šachových klu-

bů Tetčice, Bučovice a Brněnské 

šachové školy opět pro dva turnu-

sy. Levný turistický  pobyt přímo 

na pláži u moře v Caorle, ale s kom-

plexním základním zabezpečením 

od dopravy, plné penze z táborové 

kuchyně, pojištění a s šachovým 

a poznávacím programem letos 

využilo 80 rekreantů z Čech, Mora-

vy, Slovenska a Polska.

V klidném kempu Falconera 

v sousedství přírodní rezervace 

a rákosových chýší zdejších rybá-

řů probíhaly po dva týdny trénin-

ky mládeže vedené Miroslavem 

Hurtou a turnaje zkráceným tem-

pem. Hlavní dlouhodobý turnaj 

v I. turnusu vyhrála trojice Vladi-

mír Jacko (Prešov), Tomáš Lamser 

(Brno) a Břetislav Pisz (Stonava) 

a ve II. turnusu Marek Staňa (Staré 

Město), Michal Blumel (Kroměříž) 

a Mirek Hurta (Brno). Navíc byl 

na počátku pobytu vždy seznamo-

vací turnaj a končilo se turnajem 

v bleskovkách v kempové restaura-

ci u Graziana. 

O výsledcích šachových turnajů 

můžeme směle říci, že byly napros-

to nepředpověditelné a neodhad-

nutelné. Rozpětí ELO ratingu hrá-

čů mezi 1500 a 2100 ještě vůbec 

neznamenalo, že výše nasazený 

hráč partii skutečně vyhraje. Mno-

hým zkušeným hráčům se dařilo 

v rapidu, ale naprosto katastrofál-

ně dopadli v bleskovém turnaji, 

a zase naopak. Někteří táborníci 

neměli turnajů, volných a přátel-

ských partií dost a zorganizovali 

jaksi „nad plán“ i turnaj dvojic.

Rekreační program nevybočil ze 

zajetých zvyklostí: slunění na 

pláži, koupání (to pro ty starší 

a unavenější) nebo aktivní spor-

tovní odpočinek – plážový fotbálek 

a volejbal (to spíše pro ty mladší 

a činorodější), doplněný pěšími, 

cyklistickými či lodními výlety do 

Caorle a jeho okolí (i Benátky!) 

a ochutnávkami vynikající italské 

zmrzliny, pizzy a vína. V aquapar-

ku se pak vyřádil na závěr pobytu 

pestrý vzorek našich rekreantů ve 

věkovém rozpětí 5 – 60 let.

Jan Gorčák 

(ze zpráv Davida Hampela 

a Miroslava Hurty)
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