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NALEZENY ŠEST STOLETÍ 
STARÉ FIGURY

 
V Rusku byly ob-

jeveny další staré 

šachové fi gury. Po 

nedávném objevu 

deskových her ze 

starého Egypta 

hlásí archeologo-

vé další zajímavý 

objev. Ve Velkém Novgorodě byly 

nalezeny šachové fi gury datova-

né do 14. století. „Figura krále 

je vyrobena ze solidního dřeva, 

pravděpodobně jalovce, a je ně-

kolik cm vysoká,“ řekl novinářům 

mluvčí regionální archeologické 

organizace.

Vykopávky, při kterých byly fi -

gury odkryty, probíhají v areálu 

novgorodského kremlu, který je 

pokládán za jeden z nejstarších 

v Rusku. Ve Velkém Novgorodu 

byly šachy populární již ve 13. sto-

letí, ale na jeho konci, v roce 1286, 

byly církví zakázány. Přesto bylo  

nalezeno minimálně osmdesát dva 

fi gur pocházejících z doby zákazu, 

které svědčí o tom, že ani církevní 

zákaz nedokázal šachovou tradici 

mezi prostým lidem vymýtit.

OBSKURNÍ POULIČNÍ ŠACHY

Petr Bakalář  
Šachový zápas, 

který spolu svedli 

turisté a Pražané, 

oslovovaní v cen-

tru Prahy Petrem 

Bakalářem (více 

viz Šachový tý-

deník 25/2008), 

přitáhl pozornost zahraničních 

šachových webů. O Bakalářově ex-

perimentu informovaly německý 

server ChessBase.com a také fran-

couzský ChessStrategy.com. Máte-

li chuť podobný projekt zrealizovat 

i ve vašem městě, ozvěte se na e-mail 

prazska.sachova@gmail.com.
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CZECH OPEN 2008

NEJVÝŠE NASAZENÉ 
OSTUDY

Velmistři David Navara (2646), 

Dmitrij Čuprov (2577), Rauf Ma-

medov (2627), Dmitrij Kononěnko 

(2502) a Genadij Gutman (2497) 

jsou prvními vítězi hlavních ša-

chových turnajů probíhajícího fes-

tivalu Czech Open. David Navara 

se stal již potřetí v historii vítězem 

turnaje ve Fischerových šachách, 

což ukazuje hloubku jeho porozu-

mění hře, protože v této disciplíně 

odpadá role memorování zaháje-

ní. Dmitrij Čuprov se radoval z ví-

tězství v prestižním turnaji v rapid 

šachu, Rauf Mamedov triumfoval 

v superbleskovém turnaji, Dmit-

rij Kononěnko neprohrál ani jedi-

nou partii ze sto třinácti možných 

v průběhu bleskového maratónu 

a Genadij Gutman získal první 

příčku v otevřeném ratingovém 

turnaji Infi nity Open.

Nasazené jedničky turnajů v rapid 

šachu a ve Fischerových šachách 

Šachrijar Mamedjarov (2742) a Ale-

xander Motylev (2674) a s nimi ješ-

tě další dva velmistři Rauf Mame-

dov (2627) a Pavel Smirnov (2592) 

turnaje nedohráli. 

Pokračování na straně 6

Š. Mamedjarov A. Motylev

RECENZE

PRŮVODCE FRANCOUZSKÝM LABYRINTEM
Francouzská patří po dlouhá léta mezi nej-

oblíbenější zahájení v českých turnajích a li-

gách. Alespoň v našem klubu PORG je stan-

dardní odpovědí předsedy i několika dalších 

členů na tah 1.e4 okamžité 1…e6 s hláškou 

„a černý stojí lépe“. Nová kniha z naklada-

telství New In Chess „The Flexible French“ 

(Flexibilní francouzská) rozebírá právě toto 

zahájení a rozhodně stojí za seznámení. Do-

poručit ji lze nejen vyznavačům této obrany, 

ale i těm, kteří ji - stejně jako autor těchto 

řádků -, považují za vyvrácenou. 

Pokračování na straně 4

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=4764
http://www.chessandstrategy.com/2008/07/random-chess-street-une-exprience-du.html
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PŘEBORNÍK SLOVENSKA

Peter Vavrák  
Novým sloven-

ským přeborní-

kem pro rok 2008 

se stal v otevře-

ném turnaji ode-

hraném ve Zvole-

nu mezinárodní 

mistr Peter Vavrák 

před Rusem Vladimirem Jande-

mirovem a mezinárodní mistryní 

Zuzanou Hagarovou. Bronzová 

medaile z domácího přeboru při-

padla velmistru Tomáši Petríkovi. 

Uzavřený turnaj žen, který byl 

zároveň kvalifi kací na blížící se 

olympiádu v Drážďanech, vyhrála 

WFM Mária Machalová před WFM 

Zuzanou Gregorovou a WFM Zu-

zanou Borošovou.

MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN 2008
FIDE oznámila podrobnosti o le-

tošním mistrovství světa žen. Bude 

se konat systémem knoct out od 

28. srpna do 18. září v ruském 

Nalčiku. Cenový fond pro zápole-

ní nejlepších šachistek světa, mezi 

nimiž letos chybí české hráčky, 

je 450 000 dolarů. Hlavními favo-

ritkami turnaje jsou mimo obháj-

kyně titulu, Číňanky Xu-Yuhua 

(2483), velmistryně Humpy Kone-

ru (2622), Hou Yifan (2574), An-

toaneta Stefanovová (2550) a Pia 

Camlingová (2544).

CARLSEN OPĚT HRAJE

Magnus Carlsen 
Po téměř měsíč-

ní pauze vstoupil 

norský velmistr 

Magnus Carlsen 

(2775) úspěšně do 

41. ročníku tradič-

ního šachového 

festivalu hraného 

ve švýcarském Bielu. V úvodní 

partii Carlsen porazil domácího 

hráče Yannicka Pelletiera (2569). 

Cestu za dalším turnajovým tri-

umfem se mu budou snažit, kromě 

velmistra Pelletiera, znepříjemnit 

také „sedmistovkaři“ Jevgenij Ale-

xejev (2708) a  Lenier Dominguez 

(2708) společně s Etiennem Bacro-

tem (2691) a Alexandrem Onišču-

kem (2670). Desetikolové prestižní 

klání v Bielu potrvá do 31.července 

a lze jej sledovat na ofi ciální stránce 

turnaje www.bielchessfestival.ch.

CZECH OPEN PO 3. KOLE

 
Pouze čtrnáct ša-

chistů se může 

po 3. kole turnaje 

„Chládek a Tintěra 

Open 2008“, který 

je součástí letního 

festivalu Czech Open, chlubit  sto-

procentním výsledkem. Mezi nimi 

je i dvojice českých šachistů – vel-

mistr Jiří Štoček (2559) a  meziná-

rodní mistr Jan Bernášek (2484). 

Hlavního festivalového turnaje se 

v letošním roce účastní 339 šachis-

tů ze 47 zemí.
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Už čtvrtý rok patřilo letní náměs-

tí v Banské Štiavnici královské 

hře. V sobotu 19. 7. 2008 se ve 

Štiavnici objevil velmistr Sergej 

Movsesian, aby se znovu pokusil 

obhájit titul slovenského krále 

v netradiční disciplíně – ve hře 

naslepo s živými fi gurkami.

Movsesjanovým vyzyvatelem byl 

druhý hráč žebříčku SR, velmistr 

Ján Markoš. Letos se partie hrála 

poprvé jako noční představení při 

umělém osvětlení před beznadějně 

vyprodaným náměstím. Oba hráči 

měli několikrát možnost rozhod-

nout partii ve svůj prospěch, ale 

výsledkem nakonec byla asi spra-

vedlivá remíza. Protože králem ale 

může být jen jeden, rozhodovalo se 

v dodatečné bleskové partii (5 mi-

nut pro každého ze soupeřů), která 

se však už hrála obyčejnými fi gur-

kami. Protože i tato blesková partie 

skončila nerozhodně, musela se 

hrát další partie, tentokrát superb-

licka na 3 minuty. V té byl nakonec 

úspěšnější Sergej Movsesjan, kte-

rý tak znovu ukázal, že je Banské 

Štiavnici téměř neporazitelný.

V Banské Štiavnici kromě živých 

šachů proběhla i simultánka 

a ve dnech 15. 7.–20. 7. také me-

zinárodní šachový turnaj Open 

Steiger. V turnaji za účasti hráčů 

z ČR, Slovenska, Maďarska, Pol-

ska a Rakouska zvítězil IM Vla-

dimír Talla (ČR) před IM Jurajem 

Lipkou (SR) a IM Leszekem Weg-

larzem z Polska.

JÁN MARKOŠ (2568)—
—SERGEJ MOVSESJAN (2723) 
Nimcovičova indická obrana [E35]

Živé šachy naslepo, 

B. Štiavnica 19. 7. 2008

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 

d5 5.cxd5 exd5 6.Sg5 h6 7.Sxf6 

Dxf6 8.a3 Sxc3+ 9.Dxc3 0–0 

10.e3 c6 11.Jf3 Sf5 12.Sd3 Jd7 

13.Sxf5 Dxf5 14.0–0 a5 15.b4 

axb4 16.Dxb4 Va7 17.a4 Vfa8 

18.Va3 Dc2 19.h3 b5 20.Vc3 Dxa4 

21.Dd6 b4 22.Vxc6 Db5 23.Je5 

Jxe5 24.dxe5 Va6 25.Vxa6 Vxa6 

26.Dd8+ Kh7 27.De7 b3 28.Dxf7 

Dd3 29.Db7 Ve6 30.Vc1 Vxe5 

31.Vc7 Vg5 32.h4 Vg6 33.g3 Db1+ 

34.Kh2 b2 35.Vc8  

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+Q+-+-zpk'
6-+-+-+rzp&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2-zp-+-zP-mK"
1+q+-+-+-!
xabcdefghy
35…Dc1? [35…Df5–+; 35…Vf6 

36.f4 Da2–+] 

36.Vb8 d4 37.Dxb2? [37.Db3 Vf6 

38.Dd3++-] 

37…Dxb2 38.Vxb2 dxe3 39.fxe3 

Ve6 40.Vb3 g5 41.hxg5 

1/2–1/2

Milan Maroš

ŽIVÉ ŠACHY V BANSKÉ ŠTIAVNICI

GM MOVSESJAN OPĚT SLOVENSKÝM KRÁLEM

Tahy, které naslepo hlásili velmistři, předváděli divakům na velké osvětlené šachovnici 
živí herci

Vlevo GM Ján Markoš, vpravo GM Sergej Movsesjan

foto: Marian Garai - www.mgphoto.sk

foto: Marian Garai - www.mgphoto.sk
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Autorem knihy je bývalý ukrajinský 

šampión, velmistr Viktor Moskalen-

ko (48), který býval sekundantem 

Vasilije Ivančuka a nyní žije, hraje 

a trénuje šachy ve Španělsku.

Knihu mi přinesla pošťačka v týdnu, 

kdy v Praze hrál velmistr Alexander 

Morozevič, jehož partie jsou v této 

knize poměrně často citovány. A to 

zejména ve variantě MacCutcheon, 

která je mezi francouzštináři našeho 

klubu jednoznačně nejoblíbenější. 

S chutí jsem se ponořil do tajů této 

varianty a utvrzoval se v přesvědčení, 

že bílý v ní stojí jednoznačně lépe.

Když jsem vezl velmistra Morozeviče 

na letiště, zmínil jsem se mu o této 

knize a o řadě jeho partiích, které jsou 

v ní analyzovány. „V jejím druhém 

díle už nebude žádná,“ odpověděla 

světová dvojka a rychle dodala vy-

světlení: „Tah 1…e6 je nejslabší mož-

nou odpovědí na 1.e4. Chce-li získat 

černý solidní hru, má hrát e5. Chce-

li ostrou hru, plnou dramatických 

zápletek, má odpovědět c5. Chce-li 

soupeře překvapit, ať hraje d6. Z po-

hledu praktického hráče, nemluvím 

teď fi lozofi cky, nehledám absolutní 

šachovou pravdu jako třeba Svešni-

kov, je prostě e6 nejslabším tahem. 

Ve francouzské hraje černý buď prin-

cipiálně, ale pak dostane stísněnou 

a trochu horší pozici, a pokud se chce 

dostat do nějakých zápletek a mít 

šanci soupeře zmást a zvítězit, tak 

musí zkusit blafovat. Jenže to je sa-

mozřejmě spojeno s velkým rizikem, 

že bílý do pasti nespadne a černý pak 

už s partií nemůže nic udělat.“

Ať už s Morozevičem v jeho prozře-

ní, co se francouzské týče, souhlasíte 

či nikoliv, znát základní ideje a sché-

mata tohoto zahájení se každému 

šachistovi rozhodně vyplatí. Re-

cenzovaná kniha je užitečným prů-

vodcem francouzským labyrintem. 

Moskalenko probírá v šestnácti kapi-

tolách jednotlivé varianty, vysvětlu-

je, jaké ideje jsou skryté za různými 

tahy, ukazuje na možné plány pro 

obě strany, upozorňuje na skryté léč-

ky a vyvozuje i závěry o charakteru 

bojů – ať už ve střední hře či v kon-

covce – v různých variantách. Každá 

kapitola obsahuje několik vybraných 

partií, které jsou autorem komen-

továny a mohou čtenáře inspirovat 

v jednotlivých systémech.

„Flexibilní francouzská“ je přehledně 

členěnou a dobře grafi cky upravenou 

knihou. Komentáře jsou srozumitel-

né a poučení v ní najde každý klu-

bový hráč. Mezi záplavou knih o za-

hájení patří nesporně mezi ty lepší 

publikace. Velmistr Moskalenko tak 

úspěšně navázal na svoji předešlou 

knihu o budapešťském gambitu (The 

Fabulous Budapest Gambit), kterou 

vydalo v loňském roce rovněž nakla-

datelství New In Chess.

Moskalenko, Viktor: 

The Flexible French. 

Strategic Explanation & Surprise 

Weapon for Dynamic ChessPlayer. 

New In Chess. 

Alkmaar 2008. 

(cena: 21,95 EUR)

Pavel Matocha

KUPOVÁNÍ TITULŮ

VELMISTREM 
MŮŽE BÝT KAŽDÝ?
Může se člověk po padesátce probo-

jovat do první světové stovky? Inu, 

může. Čtyřiapadesátiletý Rus Vladi-

mir Afromejev je se svým ratingem 

2646 bodů 78. hráčem světa. Oko-

lo jeho ratingu existuje ovšem řada 

otazníků.

V. Afromejev se šachově „narodil“ 

v roce 2001, kdy se začal účastnit 

uzavřených ruských turnajů, které 

byly přístupné pouze na speciální 

pozvání. Takové turnaje svého času 

bývaly známy pod názvem „výrob-

ny titulů pro bohaté“ a právě v nich 

se Afromejevovi začalo dařit. Začal 

porážet i silné velmistry, například 

ve 20 tazích černými i nedávné-

ho vítěze Czech Openu Vladimira 

Novikova. Na dotaz novinářů letos 

v lednu odpověděl, že mu lidé jeho 

úspěch prostě závidí a na jeho karié-

ře není nic tajného. Turnaje v Rusku 

si vybírá prý proto, že je zaměstnan-

cem ministerstva obrany, a má tudíž 

zakázáno hrát mimo svoji zemi. Zá-

roveň také slíbil hrát v letošním Ae-

rofl ot Openu a tam ukázat kritikům, 

jak se věci mají.

Na turnaji ovšem nenastoupil a na 

následné novinářské dotazy nerea-

goval. „Pokud si myslíte, že získat ti-

tul velmistra je jako získat titul PhD, 

pak se pletete,“ řekl ruský velmistr 

Alexander Baburin, který na podob-

né podivné ratingy ve svých článcích 

často upozorňuje, a dodává: „Velmis-

trem může být dnes každý.“

Václav Pech

RECENZE

PRŮVODCE FRANCOUZSKÝM LABYRINTEM
pokračování ze strany 1

Autor knihy, GM Viktor Moskalenko, býval 
sekundantem Vasilije Ivančuka. Francouz-
ská obrana není jeho první knihou o ša-
chové teorii, věnoval se již  budapešťskému 
gambitu.
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Když už neměli šanci na nejvyš-

ší příčky, tak ho potichu opustili. 

Všechny čtyři tyto ostudy, které 

neumějí prohrávat, jsou vnuky 

sovětské šachové školy. Ruští vel-

mistři Motylev a Smirnov a ázer-

bájdžánští velmistři Mamedjarov 

a Mamedov se tak tímto neslušným 

chováním zařadili po bok svým 

postsovětským krajanům, byť ra-

tingově mnohem slabším, kteří 

podváděli v superbleskovém turna-

ji. Mezi jeden z jejich triků, jak řešit 

špatnou pozici v poslední minutě, 

patřilo shodit „omylem“ několik 

svých a soupeřových fi gurek, ale 

zvednout a vrátit na šachovnici je-

nom ty vlastní. „Soupeř tak přišel 

o jezdce, nebo o důležitého pěš-

ce, pokud si tohoto podvodu včas 

nevšiml. A pokud si všiml a začal 

hledat na zemi svoji fi gurku, přišel 

o důležité vteřiny i o koncentraci,“ 

referoval nám jeden z diváků.

RAPID
Tradičně prominentní obsazení 

měl dvoudenní turnaj v rapid ša-

chu. Na startovní listině turnaje 

fi gurovalo sto čtyřicet čtyři šachis-

tů, mezi nimiž bylo třicet jedna 

velmistrů. Těm pak vévodila sed-

mička hráčů s ratingem vyšším než 

2600 bodů, v jejichž čele byl stej-

ně jako v loňském ročníku osmý 

hráč světového žebříčku, velmistr 

Šachrijar Mamedjarov (2742). Bo-

hužel se letos z osobních důvodů 

nemohl zúčastnit další z hráčů nej-

užší světové špičky, velmistr Ser-

gej Movsesjan (2723). „Bohužel 

mám nabitý program. Právě jsem 

se vrátil z účasti v řecké lize, v pá-

tek brzo ráno odjíždím na Sloven-

sko, kde mám další povinnosti,“ 

vysvětlil pořadatelům důvod své 

letošní neúčasti slovenský velmistr 

a ohledně svého dalšího programu 

dodal: „Budu se účastnit dvou si-

multánek. Pokud by to jen trochu 

šlo, moc rád bych si rapid zahrál. 

Lépe je ale turnaj vynechat, než ho 

odehrát bez chuti.“

Možná překvapivým, ale zcela za-

slouženým vítězem se stal ruský 

velmistr Dmitrij Čuprov, který zví-

tězil systémem start-cíl. Po výhrách 

v úvodních šesti kláních mu stači-

ly k zisku palmy vítězství již jen 

tři remízy, a ty také bez problémů 

udělal. Naopak břitký fi niš vynesl 

na stříbrnou příčku jeho krajana, 

velmistra Antona Korobova (2590) 

a bronz patří německému velmist-

rovi Raineru Buhmannovi (2561). 

Ten si z Pardubic odváží velice 

cenné úlovky, když se mu poda-

řilo triumfovat v partiích se svými 

velmistrovskými kolegy Potkinem, 

Lázničkou (2601) a konečně i s nej-

výše nasazeným Šachrijarem Ma-

medjarovem (2742). Z domácích 

reprezentantů se v turnaji nejvíce 

dařilo Jiřímu Štočkovi (2559), pro 

něhož 6,5 bodu z 9 kol znamenalo 

celkově šesté místo díky lepšímu 

pomocnému hodnocení před Davi-

dem Navarou a s půlbodovým ná-

skokem před celkově osmnáctým 

Vlastimilem Babulou (2597).

Partii z rapidového turnaje, souboj 

dvou domácích hráčů, pro čtenáře 

Šachového týdeníku okomentoval 

velmistr David Navara.

MAREK VOKÁČ (2451)—
—DAVID NAVARA (2646)
[B24] Sicilská obrana 

Synthesia Open 2008

Komentuje: GM David Navara

Tuto partii komentoval zejména 

Fritz. Odjíždím na dovolenou a ne-

měl jsem na pořádný rozbor čas, 

ale snažil jsem se ponechat spíše 

lidské varianty – které ovšem jsou 

stejně potrhlé jako ty strojové.

1.e4 c5 2.Jc3 e6 3.g3 d5 4.d3 Jf6 

5.Sg2 Jc6 6.Jge2 Teď jsem dlou-

ho přemýšlel, nechtělo se mi hrát 

blokované pozice vznikající po 6…

d4 7.Jb1 e5 nebo po 6…Se7 7.0–0 

0–0 8.f4 s dalším e4-e5, tak jsem 

začal počítat pokračování zvolené 

v partii. Nejsem počítač a byl jsem 

si vědom rizik, ale při mé volbě 

značnou roli hrály subjektivní fak-

tory; měl jsem pocit, že mám málo 

bodů, a proto jsem hrál ještě ris-

kantněji než obvykle.

6…dxe4 7.dxe4  Po 7.Jxe4 je pozice 

vyrovnaná.

 7…Dxd1+ 8.Jxd1

 XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPP+NzPLzP"
1tR-vLNmK-+R!
xabcdefghy
8… Jb4?! Tady jsem měl poslední 

rozumnou možnost couvnout, ale 

bílý by jinak po Je3, f2-f4, e4-e5 

stál lépe a protihra e6-e5 zase asi 

oslabuje pole d5. Bílý se zápletce 

také nemůže dobře vyhnout, přes-

tože to už někdo tahem 9.Kd2?! 

zkoušel.

9.Je3 Jg4 10.Jxg4 Jxc2+ 11.Kd1 

Bílý nemusí jezdce na a1 dobírat 

střelcem. Při partii jsem počítal 

pouze 11.Kd2 Jxa1 12.b3, ve vět-

šině variant černý měl věž, dva 

pěšce a špatnou pozici proti dvě-

ma lehkým fi gurám. Počítal jsem 

CZECH OPEN 2008

NEJVÝŠE NASAZENÉ OSTUDY
pokračování ze strany 1

GM Marek Vokáč
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postupy h7-h5-h4 i a7-a5-a4 a ji-

nak různé možnosti s dlouhou 

rošádou a také 12…c4?! 13.bxc4 

(po 13.Sb2!? bude mít černý pěšců 

dost, ale potíže s vývinem zůstáva-

jí.) 13…Sb4+ 14.Jc3. Mé propočty 

nekončily ničím jasným, bílý asi 

má převahu, nevychází například 

14…Sd7 15.Sb2 Vd8 16.Vxa1 e5 

17.Je3! (17.Jxe5? Sh3+). V pozici se 

nevyznám, ale i nyní považuji tah 

11.Kd2 za silnější.

11…Jxa1 12.Jc3 Jestli to chápu 

dobře, bílý chce rychle rozehrát 

fi gury a potom si dojít králem pro 

jezdce. Počítač pozici také nerozu-

mí, ale rozdíl je v tom, že jemu to 

nevadí.

12…Sd7 S dlouhou rošádou jsem 

při svém původním plánu počítal, 

bílý král zatím stojí poněkud nejis-

tě. Fritzovy návrhy asi nemá smysl 

v seriózním časopise publikovat.

13.Je5 Černý zatím nemůže udělat 

rošádu kvůli vzetí na f7, dvojšach 

na a4 nic nedává kvůli Ke2. Uvažo-

val jsem, ze si nechám vzít na d7 

a odpovím dlouhou rošádou (urči-

tá deformace z Fischerových šachů 

je zřejmá), ale dopadlo to jinak.

13…b5?! Chtěl jsem vysvobodit 

jezdce postupem pěšce na b3. Ro-

zumně vypadá 13…Sd6 14.Jxd7 

0–0–0! 15.Se3 Vxd7 16.Kc1 Se5 

17.Kb1 Sd4 s oboustrannými šan-

cemi. Tah 13…Vd8 s hrozbou b7-

b5-b4-b3 jsem zavrhl kvůli 14.Jxd7. 

Po 14.Sd2 b5! 15.Jxd7 je asi nejsil-

nější napůl strojová, napůl lidská 

varianta 15…Kxd7! (15…Vxd7 

16.Jxb5 Vb7? 17.e5!) 16.Jxb5 Vb8 

17.Sf1 c4! (po 17…a6 18.Ja3 Vxb2 

19.Sc4 má černý potíže s jezdcem 

a1, něco podobného ostatně ještě 

uvidíme.) 18.Sxc4 a6 s (materiální) 

převahou černého. Zpět k původní 

variantě: 14.Jxd7 Vxd7+ 15.Sd2 

a bílý král vytlačí černého jezdce 

o jeden nebo dva sloupce nalevo. 

14.Jxd7 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-+N+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+pzp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1sn-vLK+-+R!
xabcdefghy
14…b4? Nevím, co má černý hrát, 

ale po tomto tahu určitě stojí špat-

ně. Ideje jsem měl pěkné, ale ne-

dokázal jsem je správně zkom-

binovat. Upřímně řečeno jsem si 

nevšiml, ze mi visí střelec na f8. 

Až v Praze jsem našel 14…0–0–0 

15.Jxb5 Vxd7+ 16.Sd2 (16.Ke2 

Jc2) 16…Vb7!. Tu myšlenku jsem 

při 14…Vd8 místo 0–0–0 zavrhl 

kvůli 17.e5 Vxb5 18.Sc6+, ale tady 

to je složitější. Počítač poťouch-

le oponuje tahem 17.Sf1 a musím 

uznat, že jsem jezdce nevysvo-

bodil. 17…c4!? (po 17…a6 18.Ja3 

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 580 Kč

GM David Navara
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Vxb2 19.Sxa6+ Kc7 20.Sc4 s dalším 

Sc3 černý asi přeci jen ztratí jezdce 

a1 a pravděpodobně nevyrovná.) 

18.Sxc4 a6 19.Jd6+! (Pole a3 je 

nyní zapovězené a po 19.Jd4 Vxb2 

už černé fi gury hrají.) 19…Sxd6 

20.Sxa6 Kb8 21.Sxb7 Kxb7 22.Kc1 

(22.Sc3? Va8!) 22…Vc8+ 23.Sc3 

Se5 24.Kb1 (24.Kd2 Vd8+) 24…

Sxc3 25.bxc3 skončí nějakou remí-

zovou věžovou koncovkou, černý 

bude mít za pěšce dostatečnou 

kompenzaci díky aktivitě věže.

15.Jxf8 Bavil jsem se variantami 

typu 15.e5? 0–0–0!

15…bxc3 Po 15…0–0–0+ 16.Ke2 

bxc3 17.bxc3 Vhxf8 18.Sb2 Jc2 

19.Vc1+- bílý získá rozhodující 

materiální převahu.

16.bxc3 Vb8 Černý musí chránit 

vlastního jezdce dříve, než dobere 

soupeřova. 16…Vxf8 17.Sb2 Vb8 

18.Kc1+-

XABCDEFGHY
8-tr-+ksN-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-+-zPLzP"
1sn-vLK+-+R!
xabcdefghy

17.Sa3! Spíše jsem očekával 17.Jxh7 

Vxh7 18.e5 a plánoval jsem odpo-

vědět 18…f5 s případnou aktiviza-

cí věže přes sedmou řadu.(nejde 

18…Vb1? 19.Se4; ještě mě napadlo 

18…Vh5 19.f4 f5, po Ke2 někdy čer-

ný možná bude moci obětovat kva-

litu na c1.)

17…Vb5! 17…Vb1+ 18.Kd2 Vxh1 

19.Sxh1 Vxf8 20.Sb2+-; Snad jsem 

počítal i 17…Vxf8 18.Sxc5?! (18.

Kd2! Fritz 18…Vd8+ 19.Kc1+- a čer-

ný nezabrání ztrátě jezdce; rovněž 

18.Kc1± by mělo stačit k výhře.) 

18…Vb2! 19.e5 s hrozbou Sc6+ 

a podobně potrhlé varianty.

18.Kc1  Na 18.Kd2? přijde 18…Va5!

18…Vxf8 19.Sb2 Ke7 20.Sf1?! 20.Sxa1 

Vfb8 21.Kc2 (21.c4 Va5 22.Sxg7 Vxa2 

přinejmenším dává černému protih-

ru) 21…Va5. Po 21…c4 se bílí střelci 

dříve či později rozehrají, neuvědo-

mil jsem si ale, že tahu Va5 bílý stej-

ně nezabrání. Fritz pokračuje 22.Vd1 

a hrozí Sf1. 22…Va5 23.Vb1 (23.Sb2? 

Vxa2 24.Vb1 Kd6! 25.Sf1 Kc5) 23…

Vxa2+ 24.Vb2!± s velmi nadějnou 

koncovkou. Ale vraťme se k tahu 21…

Va5. Variantu 22.Sb2 Vxa2 23.Vb1 a5 

24.Sf1! mi ukázal IM Jiří Nun. Marek 

Vokáč také po partii říkal, ze střelcem 

na f1 táhnout neměl.

20…Va5 Po 20…Vb6 21.Sxa1 Vfb8 

22.Sd3 (22.Kc2!? Vb1 23.Sg2 je 

možná špatný vtip, ale docela dob-

ré pokračování.) 22…c4 23.Sc2 

černý nedokáže v dlouhodobém 

horizontu zabránit aktivizaci ro-

hového střelce.

21.Kb1 Vd8 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+-mkpzpp'
6-+-+p+-+&
5tr-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-zP-#
2PvL-+-zP-zP"
1snK+-+L+R!
xabcdefghy
22.Sc4?! Fritz navrhuje 22.Sc1!!. 

Moc tomu nevěřím, na první řadě 

je příliš mnoho fi gur, ale vyrovná-

ní jsem za černého nenašel. Marek 

Vokáč říkal něco o tahu Jc2, ale ne-

vím, kterou variantu měl na mysli. 

Strojové varianty pokračují 22…

Vd1 (nebo 22…Jc2 23.Kxc2 Vxa2+ 

24.Kb3± (24.Sb2?? Vb8) 24…Vxf2 

25.Se3) 23.Sg2 Vxh1 24.Sxh1 Jc2 

25.Kxc2 Vxa2+ 26.Sb2± 

22…Va4! Zde jsem měl sedm mi-

nut proti deseti.

23.Sb5 Va5 24.Sc4 Po 24.c4? a6 

25.Sc6 (25.Sc3 Va3) může černý 

přinejmenším zremizovat věčným 

napadáním střelce po 25…Vd6, 

každopádně zde bílý na výhru po-

mýšlet nemůže.

24…Va4 24…Vd2 25.Kxa1 Va4 

26.Sc1 Vxf2 27.Se3 jsem po chvil-

ce počítání zavrhl, ztratit kvalitu je 

tak snadné!

25.Sb5 Vxe4? Měl jsem tři a půl 

minuty proti soupeřovým devíti 

a toto pokračování jsem považoval 

za dost riskantní, ale touha vyhrát 

a optimismus podložený aktivním 

skórem z minulých partií zde se-

hrály svou roli. Nezbývá mi, než se 

vymluvit na časovou tíseň a zaml-

čet, že si za ni mohu sám. Správné 

bylo 25…Va5 s rovnou hrou.

26.Kxa1 Vd2 27.Vf1 Věž stojí na e4 

dost špatně, není třeba ji hnát na 

lepší stanoviště prostřednictvím 

27.f3 Ve5 (27…Ve3? 28.Sc1).

27…c4 Nepomáhalo ani 27…Ve5 

(s hrozbou Vf5) 28.Sc1±. Fritz ještě 
Vítězové turnaje v rapid šachu Synthesia open: GM Dmitrij Čuprov (uprostřed), GM Anton 
Korobov (vlevo), GM Rainer Buhmann (vpravo)

foto: Ave Kontakt
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

dodává variantu 28…Vc2? 29.Kb1! 

Vxc3 30.Sb2+- 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-mkpzpp'
6-+-+p+-+&
5+L+-+-+-%
4-+p+r+-+$
3+-zP-+-zP-#
2PvL-tr-zP-zP"
1mK-+-+R+-!
xabcdefghy
28.Sa3+! Počítal jsem pouze s 28.

Sc1 Vc2.

 28…Kf6  Také po 28…Kd8 29.Sc5± 

působí černá pozice poměrně de-

presivním dojmem, například 29…

Ve5 (29…Vd5 30.Sc6) 30.Se3 Vd3 

31.Sxc4 Vxc3 32.Sd4.

29.Sc1 Vc2 30.Sa4 Vce2 Po 30…

Vxc3? 31.Sb2 se ukáže pointa ša-

chu na a3.

31.Se3 Hrozí vzetí na a7 i 32.Sd1. 

Zbytek partie není zajímavý, navíc 

jsem byl v časové tísni.

31…V4xe3 32.fxe3+ Ke7 33.Vf4+- 

Vxh2 34.Vxc4 Ve2 35.Vc7+ Kf6 

36.Se8 Vxe3 37.Vxf7+ Ke5 38.Vxg7 

Vxc3 39.g4 Vc8 40.Sh5 Kd4 41.Vd7+ 

Kc3 42.Vxh7 e5 43.Ve7 Vf8 44.Vc7+ 

Kd4 45.Sf7 e4 46.g5 e3 47.g6 a5 

48.Vd7+ Kc3 49.Ve7 Vh8 50.Vxe3+ 

Po turnajích v Hustopečích a v Par-

dubicích mi Marek Vokáč řekl, že 

mám černými na 1.e4 přestat hrát 

1…e6 a 1…e5 a že mám volit místo 

toho sicilskou obranu, protože v os-

trých pozicích se orientuji lépe. Do 

značné míry s ním souhlasím, ale 

mám určité pochyby. Kdo by je po 

takovéhle partii neměl? 1–0

FISCHEROVY ŠACHY
Porážku z předcházející partie si náš 

velmistr již tradičně vynahradil v tur-

naji ve Fischerových šachách. V sed-

mikolovém turnaji získal 6 bodů 

a před druhým v pořadí, velmistrem 

Lázničkou, měl půlbodový náskok. 

Přesto však o svém výkonu nijak 

v superlativech nehovoří. „Se svojí 

hrou nejsem spokojený. Hrál jsem 

hůře než loni a před dvěma lety,“ říká  

David Navara. „Mohl jsem snadno 

skončit vzadu, měl jsem štěstí. Také 

jsem zklamán, že jsem neodehrál 

žádnou pěknou partii, ve které by 

byly k vidění neočekávané tahy.“ Za 

rozhodující partii pak označuje partii 

šestého kola proti celkově druhému 

Viktorovi Lázničkovi. „Bojovali jsme 

do poslední sekundy, takže pro mě 

byla partie nervově dost náročná. 

Často se měnily pozice, jednou na 

tom byl lépe soupeř, podruhé já,“ 

popisuje dramatický souboj nejlepší 

současný český hráč.

Z turnaje v této zajímavé disciplíně 

přinášíme partii druhého v pořadí, 

velmistra Lázničky, kterou sehrál 

ve čtvrtém turnajovém kole proti 

nejvýše nasazenému hráči, Rusovi 

Alexandru Motylevovi.

VIKTOR LÁZNIČKA (2601)—
—ALEXANDER MOTYLEV (2674)
Pardubice 2008

Komentuje: GM Viktor Láznička

XABCDEFGHY
8nvlnwqrmkltr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1sNLsNQtRKvLR!
xabcdefghy
1.d4 d5 2.Jab3 c6 3.c3 Jd6 4.Jd3 f6 

5.f3 e5 6.dxe5 fxe5 7.e4 dxe4 8.fxe4 

Sf7 9.Sc5  Záměr tohoto tahu je po-

rušit naprostou symetrii…

Konečné pořadí turnaje v rapid 

šachu Synthesia Open 2008
1. Čuprov, Dmitrij RUS (2577) 7,5

2. Korobov, Anton UKR (2590) 7,5

3. Buhmann, Rainer GER (2561) 7,5

4. Gajewski, Grzegorz POL (2575) 7

5. Zacharcov, Vjačeslav RUS (2556) 7

6. Štoček, Jiří CZE (2559) 6,5

7. Najer, Jevgenij RUS (2670) 6,5

8. Arutinjan, David GEO (2586) 6,5

9. Jepišin, Vladimir RUS (2574) 6,5

10. Navara, David CZE (2646) 6,5

11. Gasanov, Eldar UKR (2523) 6,5

12. Černyšov, Konstantin RUS (2565) 6,5

13. Kabanov, Nikolaj RUS (2521) 6,5

14. Schlosser, Philipp GER (2567) 6,5

celkem 144 hráčů
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9…b6 …a vynutit oslabení b6.

10.Sf2 0–0 11.0–0 Jc4 Černý zapo-

míná na své fi gurky na b8 a  a8.

12.De2 Dg5 Další pseudoaktivní 

tah. Bylo třeba zabránit převodu 

koně na b4, odkud nepříjemně do-

tírá na slabá místa černého. Možné 

bylo 12…Jc7 13.Jb4± nebo 12…c5 

jen s malou výhodou bílého.

13.Jb4 Vc8 To se nechce hrát, ale 

černý moc na výběr neměl.

14.Sd3 Jd6 15.Sa6 Vc7 K prohrané 

pozici by vedlo pokračování 15…

c5 16.Sxc8 Sc4 17.Sh4+-.

16.Jd2 Je pozoruhodné, jak bě-

hem několika tahů všechny bílé fi -

gury obsadily aktivní pozice a jsou 

připraveny na zteč, zatímco černý 

ztratil pět cenných temp.

XABCDEFGHY
8nvl-+-trk+(
7zp-tr-+lzpp'
6Lzppsn-+-+&
5+-+-zp-wq-%
4-sN-+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sNQvLPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
16…c5 Černý bere osud do vlast-

ních rukou. Oslabené pole d5 už 

ale nikdo nevyléčí.

17.Jd5 Vd7  Nelze dobře zahrát 

17…Sxd5 pro 18.exd5 Ve7 19.Je4 

Jxe4 20.Dxe4 Vef7 21.d6+-

18.Se3 Dh5 Po 18…Dd8 zahraje 

bílý 19.Dg4 a ani zde není o vý-

sledku nejmenších pochyb.

19.Dxh5 Sxh5 20.Sg5 Jf7 Prohrá-

vá i 20…Sf7 21.Je7+ Kh8 22.Jc4+-

21.Se7 Jinou cestou vedoucí k vý-

hře bylo například 21.Sb5+-

21…Ve8  Poslední nadějí černého 

bylo zahrát 21…Jc7. Po tahu v par-

tii je již černá pozice prohraná.

22.Sh4 

XABCDEFGHY
8nvl-+r+k+(
7zp-+r+nzpp'
6Lzp-+-+-+&
5+-zpNzp-+l%
4-+-+P+-vL$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
22…Vxd5 Po 22…Jc7 23.Jxc7 Vxc7 

24.Jc4 Sg6 sice černý drží rovný 

materiál, avšak černé fi gury jsou 

zcela paralyzované a převod koně 

přes e3 na d5 by měl odpor černé-

ho defi nitivně zlomit.

23.exd5 Jc7 24.Sb7 g5 25.Je4 Zby-

tek je otázka techniky.

 25…Sg6 26.Jf6+ Kg7 27.Jxe8+ 

Jxe8 28.Vxf7+ Kxf7 29.Sxg5 1–0

Festival v těchto dnech v Pardubicích 

pokračuje hlavním velmistrovským 

turnajem hraným pod názvem Chlá-

dek a Tintěra Open 2008.

Václav Pech

GM Viktor Láznička

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

Konečné pořadí turnaje 

ve Fischerových šachách 

Memoriál Vladimíra Nováka
1. Navara, David CZE (2646) 6

2. Láznička, Viktor CZE (2601) 5,5

3. Vorobjov, Jevgenij RUS (2550) 5

4. Buhmann, Rainer GER (2561) 5

5. Kaňovský, David CZE (2409) 5

6. Šimáček, Pavel CZE (2470) 4,5

7. Přibyl, Josef CZE (2397) 4,5

8. Vokáč, Marek CZE (2451) 4

9. Mailinin, Vasilij RUS (2331) 4

10. Kulovaná, Eva CZE (2302) 4

11. Reutsky, Sergej RUS (2344) 4

12. Herbold, Manfred GER (2156) 4

13. Sládek, Vladislav CZE (2071) 4

celkem 31 hráčů
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Na každoročním „Karpovově“ 

turnaji v sibiřském městě Poj-

kovskij triumfovali favorité. 

Kvarteto velmistrů ve složení 

Sergej Rublevsky (2699), Dmitrij 

Jakovenko (2709), Vugar Gaši-

mov (2723) a Alexej Širov (2741) 

se se ziskem 5,5 bodu podělilo 

o první místo na devátém roč-

níku turnaje Anatolije Karpova. 

O konečném pořadí rozhodlo 

až pomocné hodnocení, které 

přisoudilo první příčku velmis-

tru Rublevskému a nepopulární 

bramborová medaile zůstala na 

Alexeje Širova.

Druhá polovina turnaje byla mno-

hem dramatičtější než začátek, 

o kterém jsme informovali v minu-

lém čísle Šachového týdeníku. Kola 

plná remíz jakoby mávnutím kou-

zelného proutku zmizela a účast-

níci turnaje předváděli divákům 

drama až do samotného konce.

První drama, ovšem zcela neša-

chového původu, přineslo do Poj-

kovkého vedro. I přes teploty vyso-

ko nad 30 stupňů Celsia přicházeli 

hráči na partie v obleku a někteří 

i v kravatách, což se málem sta-

lo osudným čínskému šachisto-

vi Wang Haovi. Ten stál v partii 

s pozdějším vítězem turnaje jasně 

lépe, ale pozvolna se začal utápět 

v mdlých tazích a poté, co se vra-

cel k šachovnici, aby odpověděl na 

dvacátý sedmý tah svého soupeře, 

ztratil rovnováhu a omdlel. Po ně-

kolika minutách se ho ale podařilo 

probrat k vědomí a čínský velmistr 

partii dohrál. Naštěstí se jednalo 

pouze o chvilkovou slabost a Číňan 

hned druhý den již uplaval v hote-

lovém bazénu svůj tradiční kilo-

metr. „Pokud budu pozván i příští 

rok,“ řekl na pikniku pořádaném 

v rámci volného dne velmistr Wang 

Hao, „pak budu mít velikou radost 

a určitě rád přijedu!“

Druhá polovina turnaje se celkem 

vydařila také Ernestu Inarkijevovi. 

Ten po mínus dvou z první polovi-

ny turnaje našel pevnou půdu pod 

nohama a dokázal odvrátit hrozící 

katastrofu. Stejně úspěšný druhý 

poločas měl i Ázerbájdžánec Vu-

gar Gašimov, který se na startu 

turnaje trápil a stěžoval si na špat-

nou formu. Po volném dni a dvou 

večerech strávených v hale při 

fotbalových zápasech proti míst-

ním mládežníkům se ale rozehrál 

k velmi dobrému výkonu. O pečli-

vosti Gašimovovy domácí přípravy 

se mohl na vlastní kůži přesvědčit 

i Ukrajinec Volokitin (2672).

VUGAR GAŠIMOV (2717)—
—ANDREJ VOLOKITIN (2672) 
Sicilská obrana [B96]

Pojkovskij 2008

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 V poslední 

době zaplněné změtí anglických 

útoků je klasický Rauzer nádher-

ným osvěžením. Systém, který byl 

kdysi nadmíru populární, se v po-

sledním půlroce začíná na šachov-

nicích objevovat znovu.

6…e6 7.f4 Jbd7 Klasickým po-

kračováním je například tah Se7. 

Pokračováním v partii chce černý 

ušetřit tempo právě na tomto kdy-

si „povinném“ tahu. Takto získaný 

čas by černý rád využil k urychle-

nému nástupu svého b-pěšce tak, 

aby tím narušil koordinaci bílých 

sil a předešel soupeře protihrou. 

Velmistr Gašimov považuje tah 

jezdcem za dnes hlavní pokračo-

vání, které používají všechna svě-

tová esa včetně třeba mistra světa 

Ananda. Dosud se soudilo, že čer-

ný by v následujících variantách 

neměl mít problémy, hodnocení se 

ovšem může po této partii snadno 

změnit.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+n+pzpp'
6p+-zppsn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+LsNPzP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
8.Sc4 Asi před třiceti lety bylo ve-

lice populární jméno sovětského 

teoretika Vladimira Lepeškina. 

Sovětská šachová periodika byla 

plná jeho břitkých analýz právě 

Najdorfovy sicilské a jakmile jsme 

v oddíle našli nové číslo Šacho-

vého bulletinu s Lepeškinovými 

analýzami, bylo hned o zábavu 

postaráno. A právě tah zvolený 

bílým v partii je jedním z hlavních 

pokračování analýz Vladimira Fjo-

doroviče. V současnosti by se tah 

8.Sc4 dal nazvat „ázerbájdžánskou 

variantou“, protože po něm na nej-

vyšší úrovni sáhl před několik lety 

POJKOVSKIJ 2008

ČÍNSKÝ VELMISTR Z VEDRA OMDLEL

Konečné pořadí
1. Rublevsky, Sergej RUS (2699) 5,5

2. Jakovenko, Dmitrij RUS (2709) 5,5

3. Gašimov, Vugar AZE (2717) 5,5

4. Širov, Alexej ESP (2741) 5,5

5. Wang Hao CHN (2691) 5

6. Bologan, Viktor MDA (2686) 4

7. Sutovsky, Emil ISR (2654) 3,5

8. Inarkijev, Ernesto RUS (2675) 3,5

9. Oniščuk, Alexander USA (2670) 3,5

10. Volokitin, Andrej UKR (2672) 3,5

GM Vugar Gašimov
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Tejmur Radžabov a nyní v jeho sto-

pách kráčí i jeho krajan, velmistr 

Gašimov.

8…Db6 Zdánlivě nelogický tah, 

který černému brání ve výše na-

značené protihře. Po okamžitém 

8…b5 musí černý počítat s poziční 

obětí fi gury na poli e6, po níž ne-

bude situace černého krále nijak 

příjemná. Pravdou ovšem je, že 

pozice je zřejmě nejasná.

9.Sb3 Podle mistra Lepeškina je 

ústup střelce nepřesný a zcela 

omlouvá předchozí tah černého. 

Vladimir Fjodorovič navrhoval 

jako ambicióznější a slibnější ostré 

9.Dd2!? Jeho doporučené se držel 

i znovuobjevitel celé varianty, vel-

mistr  Radžabov. Partie Radžabov 

–  Gelfand z roku 2005 pokračova-

la 9.Dd2 Dxb2 10.Vb1 Da3 11.Sxe6 

fxe6 12.Jxe6 Kf7 13.f5 Da5 14.0–0 

b5 15.a4 Sb7 16.axb5 Vc8 17.bxa6 

Sxa6 18.Vf3 Se7 19.Vg3 Vhg8 

20.De1 Sc4 21.Va1 Db6+ 22.Se3 

Dc6 23.Jd4 Dc7 24.Jf3 Vge8 25.Va7 

Db8 26.Sd4 Sf8 27.Dc1 Vc7 28.Va5 

Kg8 29.Dg5 Jxe4 30.Jxe4 Db1+ 

31.Kf2 Df1+ 0–1

9…Se7 10.f5 Jc5 Slabší je 10…e5?! 

pro 11.Sxf6 Jxf6 12.Jf3 s lepší pozi-

cí bílého.

11.Df3 Velmistr Gašimov volí té-

měř nepoužívaný tah. Většina 

válek se v této pozici odehrávala 

po tahu 11.fxe6, jak pokračoval 

i Tejmur Radžabov proti Borisovi 

Gelfandovi v Meridě roku 2005. Po 

11…fxe6 12.Ja4 Dc7 13.Jxc5 dxc5 

14.Jxe6 Sxe6 15.Sxe6 De5 16.Sxf6 

Dxe4+ 17.De2 Dxe2+ 18.Kxe2 Sxf6 

19.Vad1 Vd8 20.Sd5 Vd7 21.c3 Ke7 

22.Se4 h6 23.Sf5 Vxd1 24.Vxd1 

Vd8 25.Vxd8 skončila partie smí-

rem.

11…Jcxe4?! Sporné pokračování, 

které přivede velmistra Volokitina 

poměrně velice brzo na pokraj po-

rážky. Snad měl černý raději volit 

nějaký klidný vývinový tah, jakým 

je například 11…Sd7, které zmi-

ňuje ve své analýze GM Baburin. 

„Pokud by černý pěšce nevzal,“ 

tvrdí naopak vítěz partie považují-

cí braní pěšce za principiální tah, 

„pak jednoduše zahraji dlouhou 

rošádu a budu hrát normální sicil-

skou pozici hned s několika tempy 

navíc.“ (GM Gašimov).

12.Jxe4 Dxd4 13.Sxf6 gxf6 Podle 

velmistra Gašimova měl černý na 

f6 sebrat raději střelcem, ale i pak 

podle něj stojí černý v důsledku 

horšího vývinu hůře.

14.c3 Db6? Černý měl rozhodně 

spíše hrát 14…De5. Po 15.0–0–0 d5 

16.Jg3 je ovšem iniciativa bílého 

stále dosti citelná.

15.0–0–0  „Za jediného pěšce 

získal bílý skvělou pozici: téměř 

všechny jeho fi gury jsou již vyvi-

nuty a postavení černého krále je 

díky hrozbě fxe6 s následným Jxf6 

velice zranitelné.“ (GM Baburin) 

Za povšimnutí stál i čas, který ještě 

Ázerbájdžánci na hodinách zbýval. 

„Měl jsem ještě asi hodinu a třicet 

osm minut času. Když k tomu při-

čteme přídavky za každý tah a to, 

že jsem přišel na partii pozdě, pak 

mi vychází spotřebované asi 4 mi-

nuty.“

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+p+-vlp+p'
6pwq-zppzp-+&
5+-+-+P+-%
4-+-+N+-+$
3+LzP-+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

15…d5 Odrošovat si černý zatím 

pro hrozbu Dg3+ s dalším Jxd6 ne-

může dovolit, a tak se rozhoduje 

nejprve citlivého pěšce na d6 zba-

vit jeho přesunutím blíže do cent-

ra. Ale i na to má Vugar Gašimov 

pádnou odpověď.

16.fxe6 dxe4 17.exf7+ Kf8 18.Dxe4 

Hlavním problémem černého je, že 

jeho fi gury vlastně nemají smyslu-

plný tah. Obě věže jsou v napro-

stém ofsajdu, bělopolný střelec 

nemá jediné pole a ani zbývající 

tahy velmistru Volokitinovi příliš 

nepomohou.

18…f5 Po 18…Dc6 prohraje černý 

po 19.De3 h5 20.Vhe1 Dc7 21.De4+- 

a na 18…Sd6 rozhodně pro změnu 

19.De8+ Kg7 20.Dg8+!+-

19.Df4+- Černý král a jeho vojsko 

plné statistů jsou bezbranní proti 

pohyblivým bílým fi gurám. Ko-

nec přichází v několika málo ta-

zích. Slabší bylo 19.De5, protože 

pak by se černý mohl tahy 19…

Df6 20.Vhe1 Dxe5 21.Vxe5 Sg5+ 

22.Kb1 Kg7 23.Ve8 Vf8 ubránit. 

(GM Gašimov)

XABCDEFGHY
8r+l+-mk-tr(
7+p+-vlP+p'
6pwq-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-wQ-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
19…Dg6 19…Se6 20.Dh6+ Kxf7 

21.Vde1 +-

 20.Vhe1 Se6 21.De5 Dg5+ 22.Kb1 

Sxb3 23.Dxh8+ Kxf7 24.Dxh7+ 

Kf8 25.axb3 1–0

Po partii přiznal Vugar Gašimov 

na otázku ruského žurnalisty Ilji 

Oděsského, jestli byla partie z vel-

ké části připravena již z domova, 

zcela upřímně: „Ne z velké části, 

ale vlastně skoro celá. Analýzu 

jsem doma zastavil po tahu 20. 

Vhe1 s tím, že už nemá černý 

nejmenší šanci.“

Václav Pech

GM Andrej Volokitin
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19. 7.–1. 8. 2008

Mezinárodní šachový festival v Bi-

elu (Švýcarsko). Součástí festivalu 

je řada otevřených turnajů a uzavře-

ný velmistrovský turnaj, ve kterém 

se utkají velmistři Magnus Carlsen 

(2775), Jevgenij Alexejev (2708), 

Lenier Dominguez (2708), Etienne 

Bacrot (2691), Alexander Oniščuk 

(2670) a Yannick Pelletier (2569).

info@bielchessfestival.ch

www.bielchessfestival.ch

19.–28. 7. 2008

Caissachess festival, Kecskemét 

(Maďarsko). Série mezinárodních 

uzavřených turnajů s možností 

zisku titulů IM a GM. V každém 

turnaji 10–12 hráčů.

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

24. 7.–4. 8. 2008 

Paks (Maďarsko). VI. ročník memo-

riálu Maxe Györgyho. Uzavřený 

turnaj za účasti velmistrů Sargissi-

ana, Běljavského, Vachiera-Lagra-

veho, Stellwagena, Berkese a Acse, 

FIDE Open, turnaj v rapid šachu.

www.ase.hu/marxgy/2008/index.html

27. 7.–2. 8. 2008

Open Mladá Boleslav 2008. Čtyři 

otevřené turnaje, švýcarský systém.

Václav Klain

tel.: 732 988 583

vkc@klain.cz 

www.caissa.klain.cz 

27. 7.–3. 8. 2008 

Open FIDE Tábor 2008. Švýcarský 

systém.

Zdenek Havlůj

zdenek.havluj@quick.cz

sokoltabor.wz.cz  

27. 7. 1904

Před 104 lety se narodila mistryně 

světa z let 1950–1953, velmistryně, 

šachová rozhodčí a propagátorka 

šachu Ludmila Ruděnkovová. Ze-

mřela v roce 1986.

27. 7.–3. 8. 2008

Mainz (Německo). Chess Classic 

Mainz, tradiční šachový festival. 

Velmistrovský turnaj za účasti Vi-

šiho Ananda, Alexandra Moroze-

viče, Magnuse Carlsena a Judity 

Polgárové. 

www.chesstigers.de

29. 7. 1892

Své sto šestnácté narozeniny by osla-

vil ruský šachový mistr a vynikající 

šachový spisovatel Petr Arseněvič 

Romanovskij. Romanovskij byl jed-

ním z nejsilnějších ruských a sovět-

ských mistrů první poloviny dvacá-

tého století a mezi jeho úspěchy patří 

i výhry v partiích s Alexandrem Ale-

chinem a Michailem Botvinnikem. 

Zemřel v Moskvě roku 1964.

30. 7.–7. 8. 2008

Olomoucké šachové léto 2008.Ote-

vřený turnaj v rapid šachu, uzavře-

ný GM turnaj, uzavřené IM turnaje, 

open FIDE, otevřený turnaj senio-

rů, otevřený bleskový turnaj.

Ave-Kontakt 

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net  

30. 7.–15. 8. 2008 

Soči (Rusko). Druhý ze série turna-

jů Grand Prix hraný za účasti české 

jedničky, velmistra Davida Navary.

2.–9. 8. 2008 

Tatranská Lesná (Slovensko). Letní 

rekreační pobyt Tatry 2008. Turis-

tický rekreační pobyt se šachovým 

programem pro rodiny s dětmi, 

děti i dospělé. 

Jan Gorčák

tel.:548 210 753

gorcak.brno@o2active.cz

www.tenzor.cz/SKLokoBrno

8.–15. 8. 2008 

Open Česká Třebová 2008. IV. 

ročník mezinárodního šachového 

turnaje RC Sport Open hraného 

jako krajský přebor Pardubického 

kraje. Švýcarský systém na 9 kol se 

zápočtem na FIDE a LOK ČR.

Martin Šmajzr

tel.: 605 158 028

smajzr@email.cz

sachy.rcsport.info 

8.–16. 8. 2008

FIDE Open Staré Město 2008. VI. 

ročník mezinárodního šachového 

turnaje. Švýcarský systém na 10 kol. 

František Vrána, 

tel.: 603 513 634

fera@hitech.cz 

www.fera.hitech.cz

8. 8. 2008

Třicáté narozeniny oslaví brněn-

ský velmistr a český reprezentant 

Radek Kalod.

9.–16. 8. 2008

Rakovník. Jiráskův memoriál 2008. 

20. ročník tradičního turnaje. Open 

A a Open B, švýcarský systém na 9 

kol.

Jaroslav Satranský

tel.: 775 650 915

j.satransky@tiscali.cz

www.czfree-ra.net/sachy

9. 8. 1943

Šedesáté páté narozeniny oslaví 

americký velmistr českého půvo-

du Lubomír Kaválek.
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