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PATOLOGICKÝ LHÁŘ ILJUMŽINOV

Kirsan Iljumžinov 
Předseda Kal-

myckého úřadu 

pro dodržová-

ní lidských práv 

Semjon Atejev 

se tvrdě opřel do 

svého prezidenta 

a zároveň prezi-

denta FIDE Kirsana Iljumžinova: 

„Iljumžinov je patologický lhář s váž-

nými duševními problémy,“ uvedl 

Atejev. „Po čtrnácti letech jeho vlá-

dy jsme stále jedním z nejchudších 

regionů Ruska. Máme ministra eko-

nomického rozvoje, který je zároveň 

pověřen organizací šachových turna-

jů. Pak tedy nemáme žádný ekono-

mický rozvoj, protože ministr tráví 

celou svoji pracovní dobu šachovými 

aktivitami.“ Atajevova citace se obje-

vila 25.  července v článku Biskupo-

vé, buddhismus, a brutalita: uvnitř 

bizarního světa republiky Kalmykia, 

uveřejněném v deníku The Indepen-

dent. Ve zmíněném článku je uve-

deno mnoho faktů a protichůdných 

názorů, mezi nimiž je jedna faktická 

chyba týkající se roku, kdy se Ilju-

mžinov stal prezidentem FIDE.

ŠACHOVÝ TUREK V KNIŽNÍ PODOBĚ
Vídeň 1770. Na zámku Schönbrunn 

se koná premiéra, která je i v době 

osvícenství sama o sobě pozoruhod-

ná: dvorní rada Wolfgang von Kem-

pelen prezentuje před očima císa-

řovny Marie Terezie svůj nejnovější 

vynález, automat hrající šachy… Tak 

vypadá anotace historického romá-

nu Roberta Löhra. Knihu Šachový 

Turek vydalo nově  v českém překla-

du nakladatelství Knižní klub.
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NÁPOVĚDA POČÍTAČEM
JAK TO BYLO V POLSKU?
Polský šachista Krzysztof Ejsmont 

(2367) byl v polské Polici obviněn 

z využívání počítačové nápově-

dy a po sedmém kole z turnaje 

vyloučen. Případ se stal na turnaji 

Tadeusz Gniot Memorial (11.–19. 

července 2007). Dvacetiletý hráč 

bez mezinárodního titulu po 

vítězství v prvním kole proti mno-

hem slabšímu soupeři vyhrál dal-

ších pět partií v řadě proti silněj-

ším hráčům, mezi nimiž byli i dva 

velmistři. Ejsmontovy partie byly 

plné úžasných myšlenek. Nezávis-

le na sobě však několik účastníků 

turnaje objevilo že se Ejsmontovy 

tahy shodují s návrhy nabízený-

mi programem Rybka, konkrétně 

jeho verzí 2.3.2. Detailní prohlídka 

těchto pěti partií ukázala, že míra 

shody dosahovala 98 %!

Pořadatelé následně poslali za 

podezřelým hráčem delegaci 

s návrhem, že buď sám dobrovol-

ně opustí bez dalších následků 

turnaj, nebo organizátoři podají 

zprávu o jeho chování k národní 

federaci, což by pro něho ovšem 

mohlo mít velice tvrdé následky. 

Ejsmont si vybral první mož-

nost. Za nějakou dobu si však 

vyloučený hráč veřejně stěžoval 

na organizátory, kteří mu údaj-

ně „nedali možnost dohrát jeho 

životní turnaj a obvinili jej bez 

jakýchkoli důkazů“.

Bohužel, podobné případy bu-

dou i v budoucnu nejspíš čas-

tým jevem…

Václav Pech

V Pardubicích v neděli skončil 18. roč-

ník festivalu šachů, bridže a dalších 

her Czech Open. Všechny festivalové 

akce zaznamenaly dohromady 5 908 

startů hráčů z 50 zemí všech pěti 

kontinentů. Vítězem hlavního šacho-

vého turnaje, velmistrovského Par-

dubice Open, se stal podruhé ve své 

kariéře český reprezentant, velmistr 

Vlastimil Babula, který těsně před-

stihl svého reprezentačního kolegu, 

velmistra Viktora Lázničku a Němce 

Philippa Schlossera. 

Pokračování na straně 10

CZECH OPEN PARDUBICE 2007

O VÍTĚZI ROZHODLY AŽ TŘI ELO BODY 

GM Vlastimil Babula vyhrál hlavní pardu-
bický turnaj již podruhé.
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PIA CRAMLINGOVÁ 
DEKLASOVALA MLADÉ HRÁČKY

GM P. Cramlingová 
Vítězkou silně 

obsazeného uza-

vřeného ženské-

ho turnaje hra-

ného souběžně 

s velmistrovským 

zápolením v Mon-

trealu se stala 

Švédka Pia Cramlingová se zis-

kem pěti bodů ze sedmi partiích. 

Za své prvenství získala prémii 

4500 kanadských dolarů. V tur-

naji se nedařilo jedné z favoritek, 

Američance Irině Krushové, pro 

níž je zisk pouhých tří bodů jistě 

zklamáním.

Konečné pořadí:1. GM Pia Cram-

lingová (SWE, 2533) 5 b.; 2–3. 

GM Leila Javakišviliová (GEO, 

2460), Jovanka Housková (ENG, 

2401) 4,5 b.; 4–5. WGM Ketevan 

Arakhamia Grantová (GEO, 2418), 

Iveta Rajlichová (POL, 2406) 4 b.; 

6–7. WGM Irina Krushová (USA, 

2479), Kristina Adela Foisorová 

(ROM, 2372) 3 b. 8. Myriam Royo-

vá (CAN, 1925) 0 b.

KARPOV BYL STEJNÝ 
JAKO OSTATNÍ DĚTI
Dvanáctý mistr světa v šachu se 

v raném dětství nijak nelišil od 

našich potomků, kteří si s oblibou 

hrají se šachovými fi gurami. Při-

znal to v rozsáhlém 

rozhovoru pro časo-

pis Bulvar goroda. 

„Každý večer jsem 

sledoval, jak můj 

otec hraje partie 

proti svým přáte-

lům a ta hra se mi 

velice líbila. Zpočátku jsem si s fi gu-

rami jen hrál a stavěl jsem z nich 

jakési vojenské jednotky. Koně 

byly pochopitelně jízdou a věže, 

to bylo dělostřelectvo. Nejvíce se 

mi líbilo, když jezdec vtrhnul do 

nepřátelského tábora a všechno 

kolem něho se rozletělo pod jeho 

strašlivým úderem,“ říká s úsmě-

vem Anatolij Jevgeněvič.

Po pěti kolech 40. ročníku šacho-

vého festivalu ve švýcarském Bie-

lu je v čele jeden z jeho favoritů, 

dánský velmistr Magnus Carlsen. 

V pěti kolech získal mladý Dán čty-

ři body a před zbytkem startovního 

pole, ve kterém jsou takoví hráči 

jako Tejmur Radžabov a účastník 

fi nálového turnaje mistrovství svě-

ta Alexander Griščuk, má náskok 

celého bodu. Překvapením je pro-

zatím druhé a třetí místo papíro-

vě slabších hráčů Borise Avrucha 

a Alexandera Oniščuka.

MOROZEVIČOVA OMLUVA
Ze startovního pole bohužel těs-

ně před zahájením bojů vypadla 

ze zdravotních důvodů jeho hlav-

ní hvězda, několikanásobný vítěz 

turnaje a světový hráč číslo pět 

Rus Alexander Morozevič. Pořada-

telům se omluvil otevřeným dopi-

se, ve kterém vyjádřil svoji lítost:

„Drazí organizátoři Biel Chess Fes-

tival 2007, vážení příznivci šachu,

Bielský festival je jeden z mých nej-

oblíbenějších turnajů. Mám rád 

jeho přátelskou a tvůrčí atmosféra. 

V Bielu jsem v minulosti dosáhl 

několika úspěchů a chystám se tur-

naje pravidelně dále účastnit a bojo-

vat o další vítězství. Můj současný 

zdravotní stav bohužel vyžaduje 

dlouhé léčení a rehabilitaci. Rád 

bych se tímto omluvil organizáto-

rům a příznivcům  šachu, ale jsem 

nucen odříci svoji účast na festivalu 

v Bielu 2007, abych znovu obnovil 

svoji herní sílu předtím, než bude 

v září zahájen turnaj mistrovství 

světa v Mexiku.

Přeji vám úspěch při pořádání 

letošního jubilejního čtyřicátého 

ročníku festivalu a doufám, že se 

budu moci se svými švýcarskými 

přáteli a příznivci v budoucnu ještě 

mnohokrát setkat!“

GM Alexander Morozevič

Sestava hlavního uzavřeného tur-

naje je i přes Morozevičovu ne-

účast impozantní. V den zaháje-

ní (23. července) k šachovnicím 

usedli velmistři Tejmur Radžabov 

(2746), Alexander Griščuk (2726), 

Magnus Carlsen (2710), Judit Pol-

gar (2707), Bu Xiangzhi (2685), 

Loek Van Wely (2679), Alexander 

Oniščuk (2650), Alexander Moty-

lev (2648), Boris Avrukh (2645) 

a domácí Yannick Pelletier (2583).

BIEL 2007

MAGNUS CARLSEN VYKROČIL K TRIUMFU

GM Magnus Carlsen (vlevo), GM Loek van Wely (uprostřed) a GM Alexander Oniščuk

GM A. Karpov
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JEDINÉ ŠKOBRTNUTÍ
Vedoucí Magnus Carlsen podá-

vá na turnaji prozatím spolehlivý 

a vyrovnaný výkon. Jedinou výjim-

kou byla partie s Rusem Motyle-

vem, která se mu příliš nevyved-

la. Díky Motylevovu kolapsu to 

ale nakonec Carlsenovo vedoucí 

postavení neohrozilo.

ALEXANDER MOTYLEV (2648)—
—MAGNUS CARLSEN (2710) 
Španělská hra [C95]

Biel 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 Jb8 10.d4 Jbd7 11.Jbd2 

Sb7 12.Sc2 Ve8 13.Jf1 Sf8 14.Jg3 

g6 15.b3 c6 16.a4 Sg7 17.Sa3 d5?! 

18.dxe5! Jxe5 19.Jxe5 Vxe5 20.f4 

Ve8 21.e5 Jd7 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+l+n+pvlp'
6p+p+-+p+&
5+p+pzP-+-%
4P+-+-zP-+$
3vLPzP-+-sNP#
2-+L+-+P+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
22.Sd6! Pěšcová struktura pozice 

bílému jasně říká, že jeho hlavní 

šance jsou na královském křídle, 

a Motylev to plně chápe. Nene-

chá se ovšem strhnout k okamžité 

demonstraci své síly, ale nejprve 

demonstruje svůj smysl pro „celo-

dvorcové“ pojetí hry a následnou 

sérií tahů podvazuje šance černé-

ho na křídle dámském.

22…c5 Na pozici nic nemění 

ani nabízející se šach 22…Db6+ 

23.Kh2 c5 24.Dg4 a možnosti bílé-

ho na královském křídle získávají 

reálné obrysy.

23.axb5 axb5 24.Vxa8 Sxa8

XABCDEFGHY
8l+-wqr+k+(
7+-+n+pvlp'
6-+-vL-+p+&
5+pzppzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+PzP-+-sNP#
2-+L+-+P+"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy
25.b4!± Výborný tah svazující 

možnosti černé armády na dám-

ském křídle a zároveň zabezpeču-

jící bílým fi gurám výstavní centrál-

ní pole d4.

25…cxb4 Ani tady nenajde černá 

dáma na poli b6 životní štěstí. Po 

25…Db6+ 26.Kh2 Sf8 27.Sxf8 Vxf8 

28.Dg4± je výhoda bílého zřetel-

ná.

26.Sxb4 f6?! Odvážné řešení, které 

dává Carlsenovi šance na to, že se 

mu podaří pokropit živou vodou 

mrtvolku na poli g7. Na tomto svě-

tě ale nic není zadarmo. Dánský 

velmistr možná oživí svého králov-

ského střelce, ale jeho král může 

po diagonále a2–g8 řádně nastyd-

nout. K dobrým koncům pro čer-

ného nevede ale asi ani logické 

26…Jb6 27.Jh5! Sh8 (vůbec nejde 

27…gxh5 pro 28.Dd3+-) 28.Jf6+ 

Sxf6 29.exf6 Vxe1+ 30.Dxe1 d4 

31.De5±. Ani počítačový návrh 

výměny „domovníka“ prostřed-

nictvím 26…Sf8 ve mně nebudí 

zrovna pozitivní pocity, protože 

oslabená černá pole kolem krále 

by se pak mohla černému nemile 

prodražit. Po 27.Sxf8 (slabší je asi 

27.Dg4 pro snad nepříjemné 27…

d4!?) 27…Jxf8 28.Dd2± 

27.Sb3! fxe5? Svoji pravdu by bílý 

hůře dokazoval po 27…Db6+!? 

28.Kh2 Dc6. Černý by asi proza-

tím udržel svého pěšce d5, a tím 

i nebezpečnou diagonálu.

28.Sxd5+ Sxd5 29.Dxd5+ Kh8

XABCDEFGHY
8-+-wqr+-mk(
7+-+n+-vlp'
6-+-+-+p+&
5+p+Qzp-+-%
4-vL-+-zP-+$
3+-zP-+-sNP#
2-+-+-+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
30.f5! Přesně tak! Černopolný stře-

lec zůstává uvázaný ve svém chlív-

ku, bílý by mohl do budoucna mít 

ve své moci klíčové pole e4 a bílí 

hrdlořezové se navíc začínají nebez-

pečně přibližovat k vykolíkovanému 

postavení černého monarchy. 

30…Db6+ Nic nezmění ani 30…e4 

pro 31.Vxe4 Jf6 32.Vxe8+ Dxe8 

33.Dd3± s výhodou bílého.

31.Kh2 Jf6 32.Df7 e4!? Dobrá rada 

je už drahá a Magnus volí nejlepší 

možnou cestu. Určitě nejde 32…

gxf5? pro 33.Jxf5 Vg8 34.Vf1+-. 

Nestačí rozhodně ani 32…Va8 pro 

33.Vd1 (s hrozbou Vd6) 33…Va7 

34.De6+- 

33.fxg6 Db8 Hrát se dalo i 33…

De6!?, ale ke zvláštnímu optimis-

mu pak černý rozhodně nemá 

důvod.

34.gxh7 Rozhodnutí nepřináší 

ani na první pohled slibné 34.Vf1 

Jg8 (co jiného? 34…Jh5 35.Sd6!) 

35.gxh7 pro 35…Jh6 (35…Kxh7 

36.Df5+ Kh8 37.Dh5+ Jh6 38.Vf6!+-

) 36.Dg6 Ve5 37.Sd6 De8 38.Vf6 e3 

GM Judita Polgárová

Pořadí po 5. kole
 1. Carlsen, Magnus NOR (2710) 4

 2. Avruch, Boris ISR (2645) 3

 3. Oniščuk, Alexander USA (2650) 3

 4. Radžabov, Tejmur AZE (2746) 2,5

 5. Polgárová, Judita HUN (2707) 2,5

 6. Bu Xiangzhi CHN (2685) 2,5

 7. Griščuk, Alexander RUS (2726) 2,5

 8. Pelletier, Yannick SUI (2591) 2

 9. Motylev, Alexander RUS (2648) 2

 10. Van Wely, Loek NED (2680) 1
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a věc černého nemusí být ještě 

zcela ztracena.

34…De5 Carlsen vytěžil z pozice 

pravděpodobně maximum. Za dva 

pěšce se mu podařilo své bojovní-

ky maximálně aktivizovat a při tro-

še fantazie a strachu si lze předsta-

vit, že ani pěšec e4 nebude úplně 

neškodný. Je ovšem neuvěřitelné, 

že by bílý mohl tuto partii prohrát, 

a to, že by ji měl prohrát hned 

v následujícím tahu, by nepřišlo 

na mysl ani Erichu von Dänikeno-

vi v jeho nejlepší formě. Jenže se 

stalo právě tohle, protože Motylev 

provedl na šachovnici neuvěřitel-

ný tah…

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-+-+QvlP'
6-+-+-sn-+&
5+p+-wq-+-%
4-vL-+p+-+$
3+-zP-+-sNP#
2-+-+-+PmK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

35.Sd6?? Výhoda bílému určitě 

zůstává po 35.Dg6 a víra ve výhru, 

bude-li dostatečně pevná, musí 

dříve či později dojít ke kýžené-

mu cíli.

35…Dxd6 Motylev si zřejmě 

nevšimnul vazby svého jezdce g3 

a plánoval výmluvu36.Dxg7+ Kxg7 

a Jf5+ s vidličkou, což je bohužel 

pro ruského velmistra ovšem zcela 

proti pravidlům FIDE. Nyní nezbý-

vá než se vzdát a popřát Carlseno-

vi k se štěstím získanému bodu… 

0–1

Na opačném konci tabulky se 

krčí a trápí Nizozemec Van Wely. 

Letošní ročník turnaje jej nezastihl 

v právě vrcholné formě a známý 

dlouhán kazí pozice, se kterými by 

si v normální kondici s přehledem 

poradil. Žáhu si na něm zchladil 

právě Alexander Motylev.

LOEK VAN WELY (2680)—
—ALEXANDER MOTYLEV (2648) 
Anglická hra [A26]

Biel 2007

1.c4 e5 2.g3 Jc6 3.Sg2 g6 4.Jc3 

Sg7 5.e4 d6 6.Jge2 Se6 7.d3 Jh6 

8.h4 Jd4 9.Jxd4 exd4 10.Jd5 Jg4 

11.Sh3 Jf6 12.Sg5 c6 13.Jxf6+ Sxf6 

14.Sxe6 fxe6 15.Dg4 Kd7 16.Sd2 

Vg8 17.h5 g5 18.b4 De7 19.Ke2 

Vaf8 20.Vhc1 Se5 21.c5 Vg7 

22.Vab1 Vgf7 23.Se1 b6 24.a4 Vf6 

25.Vc2 Df7 26.Kd1 Vh6 27.Vbc1 

bxc5 28.bxc5 Vxh5 29.cxd6 Vh1

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+k+q+p'
6-+pzPp+-+&
5+-+-vl-zp-%
4P+-zpP+Q+$
3+-+P+-zP-#
2-+R+-zP-+"
1+-tRKvL-+r!
xabcdefghy

Loek van Wely je mezi pořadateli 

šachových turnajů velice vyhle-

dávaným hráčem. Hlavním důvo-

dem je skutečnost, že nizozemský 

velmistr patří mezi hráče velmi 

bojovné. V turnajích střídá zářivé 

úspěchy s (jemně řečeno) méně 

zářnými okamžiky a v Bielu se 

mu zatím příliš nedaří. Po čtyřech 

kolech plní funkci otloukánka, 

ale špatně a nezajímavě rozhod-

ně nehraje. Pozice na diagramu je 

přinejmenším nejasná, ale v klíčo-

vém okamžiku Nizozemci selhal 

propočet, když zahrál

30.De2?! Úsměch na rtech vel-

mistra Motyleva mohl ztuhnout 

po důrazném a odvážném 30.f4!? 

gxf4 (Bez šancí není bílý ani po 

30…Sxd6 31.Df3 Dh5 32.Dxh5 

Vxh5 33.Vxc6 s možným přecho-

dem do uváděné hlavní varianty.) 

31.Vxc6 Sxd6 32.Df3 Dh5 (Kdoví, 

třeba je přesnějším pokračováním 

32…Vxe1+!? 33.Kxe1 Se5, ale po 

34.V6c5 s hrozbou Va5 tahá bílý 

přece jenom za ten delší konec.) 

33.Dxh5 Vxh5 34.Vxd6+! Kxd6 

35.Sb4+± 

30…Sxd6

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+k+q+p'
6-+pvlp+-+&
5+-+-+-zp-%
4P+-zpP+-+$
3+-+P+-zP-#
2-+R+QzP-+"
1+-tRKvL-+r!
xabcdefghy

31.Vxc6? Prohrávající chyba. Nadě-

je na přežití dávalo třeba 31.Vb2!? 

s ideou přestavět nešikovně po-

stavené věze na vedlejší sloupec 

a pokusit se obtěžovat černého 

krále. Možná by to nestačilo, ale 

pro černého by takový postup byl 

minimálně znervózňující.

31…Dxf2 32.Dxf2 Nepomáhá 

32.e5 pro Dxe2+ 33.Kxe2 Vh2+ 

34.Kd1 Sxe5–+

32…Vxf2 Nyní je vše jasné. Při 

redukovaném materiálu, mrtvém 

pěšci na g3 a špatném králi je čas 

pro tichou pietu…

33.V6c4 Špatné je ovšem také 

33.V1c2 Vf3 s pádem několika 

pěšců a tím i celé partie. 33…

Sxg3–+ 34.Vxd4+ Ke7 35.e5 

Vxe1+ 36.Kxe1 Vf4+ 37.Ke2 Vxd4 

38.Vc7+ 0–1

Václav Pech

GM Alexander Motylev
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ČEZ CHESS TROPHY 2007
30. 8.–2. 9. 2007

BEST WESTERN HOTEL KAMPA
VŠEHRDOVA 16, PRAHA 1

Dva účastníci fi nálových zápasů o titul mistra světa 

Nigel Short a Jan Timman 

se utkají v zápase na deset partií v rapid tempu

s nejlepšími českými šachisty

Davidem Navarou a Janou Jackovou.

GM Navara vs. GM Short
WGM Jacková vs. GM Timman

 čtvrtek 30. 8. 16.00 1. až 3. partie (rapid šach)

 pátek 31. 8. 16.00 4. až 6. partie (rapid šach)

 sobota 1. 9. 14.00 7. až 10. partie (Fischerovy šachy)

 neděle 2. 9. 15.00 simultánka GM Shorta

Všechny partie bude živě komentovat velmistr Lubomír Kaválek. 

Festival ČEZ Chess Trophy 2007 pořádá občanské sdružení Pražská šachová společnost

www.praguechess.cz

Pražská šachová 
společnost



2. SRPEN 2007 ČÍSLO 316

Vasilij Ivančuk pokračuje ve svém 

letošním vítězném tažení. Po triumfu 

na Kubě a dvojnásobném vítězství 

doma na Ukrajině vyhrál ukrajin-

ský velmistr a čtvrtý hráč světového 

žebříčku i turnaj v kanadském Mon-

trealu. V devíti kolech získal sedm 

bodů a druhého Sergeje Tivjakova 

předstihl o celý bod. Bronzovou 

medaili si z Kanady do Indie odváží 

Pentala Harikrišna.

Ivančuk vstoupil do turnaje poměr-

ně vlažně, ale po sérii remíz se 

mu podařilo v závěrečných třech 

kolech postupně porazit Bluvstei-

na, Mitona a bronzového Harikriš-

na, takže jeho náskok byl nakonec 

více než suverénní. Vyloženě špat-

ný start do turnaje měli Izraelec 

Sutovsky a Angličan Short. Zatím-

co Sutovskému se podařilo otřepat 

a dotáhnout se „mezi lidi“, Nigelu 

Shortovi se na turnaji prostě neda-

řilo a poslední místo patří k jeho 

nejhorším výsledkům vůbec.

STÍN HROZBY ZABITÍM
Skvrnou na průběhu montrealské-

ho turnaje byl incident, který pro-

běhl při zahájení sedmého kola, 

když právě anglický gentleman 

Nigel Short odmítl svému soupe-

ři Američanovi Kamskému podat 

ruku. Svoje chování avizoval už 

předem na tiskové konferenci 

následujícím způsobem:

„Co na to mám říct? Hraji šachy 

velice dlouho. Můj zápas proti 

Gatovi Kamskému z roku 1990 

byl jednou z těch nejnepříjem-

nějších zkušeností, které jsem za 

celou svoji kariéru udělal. V pod-

statě ten zápas Gata Kamsky vyhrál 

díky nápovědě. Jeho otec mi během 

zápasu vyhrožoval zabitím a to byla 

samozřejmě velmi ošklivá zkuše-

nost. Musel jsem vše ohlásit na poli-

cii. Nakonec ode mě museli Rusta-

ma Kamského odtáhnout pryč. 

Docela upřímně, raději bych Gatu 

Kamského už nikdy neviděl, ale to 

bohužel nezáleží na mně. Organi-

zátoři se rozhodnou, koho pozvou 

na svůj turnaj, do toho já nemohu 

mluvit. Pokud budete posuzovat 

Gatu Kamského dnes, rozhodně ho 

shledáte jako zdvořilého a slušné-

ho člověka. Ale pro mě je to stále 

někdo, kdo byl kdysi příslušníkem 

gangsterské skupiny, na což se už 

nějak pozapomnělo. Tenkrát chodil 

všude se svým otcem, který nebyl 

ničím jiným než zločincem.

V jiných sportech by byla situace, 

kde člen jedné delegace vyhrožoval 

druhému zabitím (nezapomeňte 

navíc, že Rustam Kamsky byl boxer, 

a pokud já vím, byl za podobné 

urážky i ve vězení), automaticky 

řešena diskvalifi kací. Tady se to ale 

z různých důvodů nestalo. Jsem si 

jist, že by teď Gata Kamsky na vliv 

svého otce velice rád zapomněl, ale 

tehdy z něj měl prospěch. Pokud 

dnešní partii vyhraji, pak mi to dá 

větší uspokojení než cokoli jiného.“

Shortovi se však tohoto uspokojení 

nakonec nedostalo a partie skonči-

la remízou.

KAMIL MITON (2648)—
—VASILIJ IVANČUK (2762) 
Dámská indická [E12]

Montreal 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.a3 Sa6 

5.e3 Se7 6.Sd3 d5 7.cxd5 Sxd3 

8.Dxd3 exd5 9.0–0 0–0 10.Jbd2 

Jbd7 11.b3 Sd6 12.Sb2 De7 13.Vfc1 

Vfe8 14.Vc2 Je4 15.Vac1 De6 

16.Vc6 Jb8 17.V6c2 Jd7 18.Vc6 Df5 

19.Df1 Vad8 20.Jxe4 dxe4 21.Jd2 

Ve6 22.a4 Jf6 23.Jb1 Bílý se spolé-

há na aktivitu svých těžkých fi gur 

na sloupci c, ale v té ho brzdí Ivan-

čukův střelec na d6, který může 

v součinnosti s dalšími černými 

fi gurami zároveň nepříjemně hrozit 

na opačné straně šachovnice. Proto 

se vůdce bílých rozhodl černého 

střelce zlikvidovat a svým posled-

ním tahem připravil jeho výměnu 

pomocí 24.Sa3. Ivančuk má ale při-

praveno nepříjemné překvapení.

MONTREAL 2007

DALŠÍ IVANČUKŮV ÚSPĚCH

 Závěrečné pořadí

 1. Ivančuk, Vasilij UKR (2762) 7

 2. Tivjakov, Sergej NED (2648) 6

 3. Harikrišna, Pentala IND (2664) 5,5

 4. Kamsky, Gata USA (2718) 5

 5. Eljanov, Pavel UKR (2701) 5

 6. Sutovsky, Emil ISR (2656) 4,5

 7. Miton, Kamil POL (2648) 3,5

 8. Bluvshtein, Mark CAN (2520) 3,5

 9. Charbonneau, Pascal CAN (2503) 3

 10. Short, Nigel ENG (2683) 2

GM Vasilij Ivančuk
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-zpRvlrsn-+&
5+-+-+q+-%
4P+-zPp+-+$
3+P+-zP-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1+NtR-+QmK-!
xabcdefghy
23…Jd5 24.Sa3 Je7 25.V6c3 Počítač 

z nějakého důvodu věří oběti kvality 

25.Vxc7, ale musím se přiznat, že 

bych v této pozici věřil spíše Ivan-

čukovi. Po 25…Sxc7 26.Vxc7 Jd5 

27.Vxa7 Vc6 nemám dojem, že by 

bílý měl za kvalitu něco viditelného.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-zp-snpzpp'
6-zp-vlr+-+&
5+-+-+q+-%
4P+-zPp+-+$
3vLPtR-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+NtR-+QmK-!
xabcdefghy
25…Sxh2+! 26.Kxh2 Dh5+ 27.Kg1 

Vh6 28.f3 Po 28.f4 Jf5! s hrozbou 

Dh2+, pak Dg3+ a po vyhnání bílého 

krále do centra přijde otevření pozi-

ce tahem c7-c5. Bílý asi musí zahrát 

29.b4, jinak přijde realizace výše 

naznačeného plánu (29.De1 Dh2+ 

30.Kf2 c5 se silnou iniciativou.), ale ani 

tady by neměl Miton na růžích ustlá-

no: 29…Vxd4! 30.exd4 e3 31.Vxe3 

Dh2+ 32.Kf2 Dxf4+ –+ 

28…Jf5 29.Jd2 Dh2+ 30.Kf2 Dh4+ 

31.Kg1 Jg3

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-zp-+-+-tr&
5+-+-+-+-%
4P+-zPp+-wq$
3vLPtR-zPPsn-#
2-+-sN-+P+"
1+-tR-+QmK-!
xabcdefghy

32.Dd1 Na jiné tahy, třeba 32.Dc4, 

má Ivančuk také velice silné argu-

menty: 32…exf3 33.Jxf3 Dh1+ 

34.Kf2 Je4+ 35.Ke2 Dxg2+ s brz-

kou zádušní mší za bílého krále.

32…exf3 33.Dxf3 Dh2+ 34.Kf2 

Vf6–+ 35.Dxf6 Bílý musí odevzdat 

svoji dámu za neadekvátní mate-

riál, a tím je partie rozhodnuta.

35…gxf6 Zbytek je věcí techniky 

a tu má Ukrajinec přímo nadpo-

zemskou.

36.e4 Jh1+ 37.Vxh1 Dxh1 38.Se7 

Dh6 39.Vg3+ Kh8 40.Jf3 Ve8 0–1

Polský velmistr Miton sehrál na 

turnaji ještě jednu velice zajíma-

vou partii, tentokrát s domácím 

šachistou Charbonneauem.

KAMIL MITON (2648)—
—PASCAL CHARBONNEAU (2503) 
Katalánská hra [E04] 

Montreal 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sg2 

dxc4 5.Jf3 Jc6 6.0–0 Vb8 7.Jc3 b5 

8.Je5 Jxe5 9.dxe5 Jd7 10.Sf4!? Sb7 

11.Sxb7 Vxb7 12.Dc2 Se7 13.Vfd1 

c6N 14.Je4 Dc7 15.Vd2?! Jxe5! 

16.Dc3 f6 Černý získal v předcho-

zím průběhu dva pěšce, a nebýt 

toho, ze se mu podařilo mírně zao-

stat ve vývinu, by bylo vše jasné. 

Bílému tedy nezbývá nic jiného 

než plně využít čas, který je mu 

dán, k vymýšlení různých protiv-

ných zlomyslností.

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zprwq-vl-zpp'
6-+p+pzp-+&
5+p+-sn-+-%
4-+p+NvL-+$
3+-wQ-+-zP-#
2PzP-tRPzP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
17.Jg5! A Miton svoji pozici plně 

chápe! 

17…b4 Jiné tahy, jako třeba 

nakopnutí dámy 17…Sb4?!, nedá-

vají černému zřetelnou výhodu. 

Bílý zahraje třeba 18.Dxb4 fxg5 

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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19.Sxg5 c5 20.Dc3 a pozice, byť 

není zcela jasná, se z pohledu bílé-

ho viditelně zlepšila. Lépe vypadá 

17…Dc8, kde po 18.Sxe5 vymyslel 

velmistr Goluběv hezké 18…0–0!? 

a černému by se podařilo plně 

vypořádat s problémem svého 

vývinu. Naopak koňská jatka po 

17…fxg5 černému pochopitelně 

nic nedají. Bílý zlikviduje poslední-

ho koně na bojišti tahem 18.Sxe5, 

následně dobere na g7 a může se 

spokojeně usmívat.

18.De3 Rovnocenné se zdá  být 

18.Dd4!?.

18…Db6 Snaha o výměnu dam 

je pochopitelná. Za úvahu stálo 

také 18…c3 19.bxc3 bxc3 20.Vc2 

Vb5!? 21.Je4 (Braní na e6 21.Jxe6 

by bílému rovněž nesplnilo jeho 

sny a naděje. Po 21…Dd7! 22.Jd4 

Vd5 by si vůdce černých nemohl na 

nic stěžovat.) 21…g5 22.Jxc3 gxf4 

23.Jxb5 cxb5 24.Vxc7 fxe3 25.f4 

Jg6 s dobrou hrou.

19.De4! Jg4!? Za pozornost stá-

lo i logické 19…c3!? 20.bxc3 bxc3 

21.Vc2 Jg4 22.Jh3 Kf7.

20.Jh3 e5 21.Df5 Velmistr Goluběv 

navrhuje zajímavou oběť fi gury 

založenou na postavení černého 

krále a spící černé „Růženky“ na 

h8 tahem 21.Dxc4!? a i Rybka dává 

velmistrovi za pravdu. Po 21…exf4 

22.De6! fxg3 (dobré je i 22…Je5!?) 

přijde 23.hxg3 a bílý dobere fi gu-

ru zpět. Dále by mohlo následovat 

například 23…Je5 24.Dc8+ Sd8 

25.Vxd8+ Dxd8 26.Dxb7 0–0 27.Dxb4 

s přibližně vyrovnanou pozicí.

21…Jxf2 22.Jxf2 0–0! Slabší by 

určitě bylo hladové 22…exf4?! 

23.Dc8+ Kf7. Jediná rozumná 

možnost jak se v této pozici se stát 

potížistou. Černý sice odevzdá-

vá věz, ale zároveň získá nějakou 

protihru (úplně na nic je pocho-

pitelně tah 23…Sd8 pro evident-

ní 24.Vxd8+! Dxd8 25.Dxb7+-). 

Mohlo by následovat 24.Dxh8 De3 

25.Vad1 fxg3 26.hxg3 Dxg3+, jenže 

se zdá, ze ani tady černému pšen-

ka nepokvete. Po 27.Kf1 Vb5 (27…

c3 28.Vd3) 28.Dxh7 Vg5 29.Dh1 

s dalším Dg2 se bílý ubrání.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpr+-vl-zpp'
6-wqp+-zp-+&
5+-+-zpQ+-%
4-zpp+-vL-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-tRPsN-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
23.Sh6! gxh6 24.Kg2 I přesto, že 

černý má tři pěšce navíc, je vzniklá 

pozice s velkou pravděpodobností 

nejasná. Slabá bílá pole, spousta 

depresivně vypadajících pěšco-

vých ostrůvků a nepříliš použitel-

ně vypadající černopolný střelec, 

to všechno by mělo dávat bílému 

dostatečnou kompenzaci.

24…c3 25.bxc3 bxc3 26.Vc2 De3 

Protože černý střelec působí na 

šachovnici v roli velkého pěšce, 

nabízela se možnost jej obětovat: 

26…Sb4!? 27.Vb1 c5! a nyní 28.Df3 

f5 29.a3 e4 30.De3 Dc6 31.axb4 

cxb4 s výbornou pozicí černého 

(navrhl GM Goluběv).

27.Vd1

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpr+-vl-+p'
6-+p+-zp-zp&
5+-+-zpQ+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-wq-zP-#
2P+R+PsNKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
27…Vd8? Černý si měl vzpome-

nout, že matkou úspěchu je opa-

trnost. Po tichém odklizení vlast-

ního krále z nebezpečných končin 

tahem 27…Kh8 nemá bílý asi nic 

lepšího než 28.Vd3 Dg5 29.De4 

Sb4 a oba hráči si mohou myslet, 

že stojí lépe.

28.Vxd8+ Sxd8 29.Dc8! To asi 

Kanaďan nedocenil. Tah v partii 

plně odvádí černé fi gury na dám-

ské křídlo, čímž se ovšem jejich 

panovník ocitne na opačné straně 

šachovnice zcela osamocen. Při 

slabé pěšcové struktuře jeho kry-

tu to rozhodně není povzbudivé 

zjištění. 29…Db6 30.Vxc3 Dc7 

31.Dg4+! Braní 31.Vxc6 vede po 

31…Dxc8 32.Vxc8 Vd7 pravděpo-

dobně jen do remízy, což Poláka 

neuspokojovalo.

31…Kh8 32.Vd3 Se7 33.De6 c5 

34.Jg4! Vb6?!  Mnohem těžší úlo-

hu by měl bílý po 34…Kg7 35.Je3 

Vb6 36.Dg4+, a i když to černý roz-

hodně nebude mít lehké, může se 

asi s důsledky nepříjemného tlaku 

bílých fi gur vypořádat.

35.Df7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-wq-vlQ+p'
6-tr-+-zp-zp&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+-+N+$
3+-+R+-zP-#
2P+-+P+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
35…Dc6+? Hm, no nevím, nevím, 

říká můj silikonový kamarád na 

zahrání tohoto tahu, který je roz-

hodující chybou. Rozhodně lépe 

hodnotí pokračování 35…Vb8, 

i když pokud by bílý pokračoval 

36.e4, byla by jeho pozice rozhod-

ně lepší.

36.Kh3!+- h5 37.Vd8+ 

1–0

GM Nigel Short
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Z dalších našich reprezentantů se 

nejlépe dařilo velmistru Radkovi 

Kalodovi (12. místo), 15. skončil 

velmistr Eduard Meduna, 24. IM 

Pavel Šimáček, 34. místo obsadil 

IM Jiří Nun, 48. byl GM Jan Vota-

va a první padesátku uzavřel nes-

tor našeho šachu, velmistr Vlasti-

mil Jansa. Skvělým umístěním se 

pak blýsknul FM Jan Krejčí, kte-

rý v konečném hodnocení obsa-

dil 38. místo a kategorii do 18 let 

dokonce dělil místo čtvrté.

BABULA PO 4 LETECH OPĚT ZVÍTĚZIL
Vlastimil Babula odehrál skvělý 

turnaj, když po mírně kostrbaté 

partii prvního kola předvedl ve 

zbytku turnaje skvělý výkon, což 

se projevilo i na výsledku. Velmis-

tr Babula je tak prvním hráčem 

v historii Czech Open, kterému 

se velmistrovský turnaj podařilo 

vyhrát dvakrát (poprvé se rado-

val v roce 2003). Letos vyhrál 

těsně a první místo mu zajistilo 

pomocné kritérium – průměrné 

ELO soupeřů. Šachista, hájící bar-

vy Agentury 64 Grygov, v tomto 

kritériu o pouhé tři bodíky pře-

skočil druhého Viktora Lázničku. 

V následující partii rozdrtil bílými 

fi gurami třetího v pořadí, velmist-

ra Schlossera.

VLASTIMIL BABULA (2577)—
—PHILIPP SCHLOSSER (2562)
Dámský gambit [D20]

Pardubice Open 2007

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 e5 4.Sxc4 

exd4 5.exd4 Sd6 6.Jf3 Jf6 7.0–0 

0–0 8.Sg5 h6 9.Sh4 Jc6 10.h3 g5 

11.Sg3 Sxg3 12.fxg3 g4 13.hxg4 

Sxg4 14.Jc3 Ve8 15.Dd3 Kg7 

16.Vad1 Sh5 Oslabené postavení 

černého krále a převaha fi gur na 

dámské křídle vedou Vlastimila 

Babulu k volbě radikálního řešení.

XABCDEFGHY
8r+-wqr+-+(
7zppzp-+pmk-'
6-+n+-sn-zp&
5+-+-+-+l%
4-+LzP-+-+$
3+-sNQ+NzP-#
2PzP-+-+P+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

17.Jh4! Sxd1 Bílý jezdec se na 

silné pole f5 postaví tak jako tak, 

a není tudíž důvod pohrdnout 

nabízeným hodokvasem. Ať již 

černý přežije, nebo ne, alespoň to 

nebude o hladu.

CZECH OPEN PARDUBICE 2007

O VÍTĚZI ROZHODLY AŽ TŘI ELO BODY 
Pokračování ze strany 1

V posledním kole uzavřel GM Vlastimil Babula rychlou remízu a čekal, jak dopadne partie jeho soka v boji o prvenství GM Viktora Lázničky.
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18.Jf5+ Kh8 Nepomáhá ani jiný 

ústup. Například po 18…Kh7 přijde 

19.Jd6+ Kg7 20.Sxf7 Kh8 21.Dg6± 

a rozestavení fi gur v okolí černého 

krále dává tušit výsledek partie.

19.Dxd1 Je4 19…Jh7 20.Jd5 

s prudkým útokem.

20.Sxf7 Bílá pozice je natolik luxus-

ní, že v pozici se nachází hned 

několik vyhrávajících pokračová-

ní. Dobré je jak 20.Vf4 Dg5 21.Jxh6 

Dxh6 22.Jxe4 Kg7 23.Dg4++-, tak 

třeba i 20.Jxe4 Vxe4 21.Df3+- 

20…Jxc3 21.bxc3 Vf8 Zkáze 

nemůže zabránit ani expozice její-

ho veličenstva po 21…Dg5, mate-

riálem se totiž černý nevykoupí. 

Bílý klidně sebere nabízené dary 

a udrží si vyhranou pozici: 22.Sxe8 

Vxe8 23.d5 Je5 24.Dd4+- 

22.Jxh6 Dg5 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zppzp-+L+-'
6-+n+-+-sN&
5+-+-+-wq-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-+-+P+"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy
23.Vf5 De3+ 24.Kh2 Dxh6+ 

25.Vh5 1–0

ROZHOVOR S VÍTĚZEM TURNAJE

O svých pocitech 

z turnaje a jeho 

průběhu a plá-

nech na nejbližší 

měsíce poskytl 

velmistr Vlastimil 

Babula pořadate-

lům následující 

rozhovor.

Jak moc si ceníte druhého vítěz-

ství velmistrovského turnaje?

Vítězství si cením hodně vysoko. 

Je to jedno z mých nejcenněj-

ších vítězství v kariéře, jsem moc 

spokojený. Během celého turnaje 

se mi hrálo dobře. Byl jsem rád, 

že po dlouhé době byli dva Češi 

na Czech Open po celý turnaj 

vepředu. To se mi líbilo. Většinou 

když se vyhlašují výsledky, tak už 

jsem zvyklý, že je na prvních mís-

tech řada Rusů a Češi jsou až za 

nimi.

Právě jste přepsal historii. Jste 

prvním hráčem, který turnaj 

vyhrál dvakrát. Jaký je to pocit?

Z lidského pohledu je to něco ext-

ra, ale jinak to není až tak důležité. 

Mám z toho dobrý pocit, ale 

důležitější je, že jsem vyhrál.

Které vítězství bylo těžší? Před 

čtyřmi lety, nebo letos?

Letos to pro mě bylo lehčí. Tehdy 

jsem měl horší chvíle a vítězství 

bylo hodně vydřené. Vyhrál jsem 

možná i díky tomu, že jsem se 

v celém turnaji nestřetl s hlavním 

favoritem, což je taková rarita.

Měl jste vůbec v průběhu turnaje 

nějakou krizi?

Krizi jsem neměl, ale některé par-

tie samozřejmě nebyly lehké. Asi 

vůbec nejhůř mi bylo v prvním 

kole. Takové partie jsou ošidné. 

Soupeř je o dost slabší a v takové 

partii může jen získat, zatímco 

favorit může jen ztratit. Z mého 

pohledu se partie vyvíjela špat-

ným směrem, ale povedlo se mi ji 

zvrátit. Byl to první základní krok 

k vítězství v celém turnaji.

Je první kolo náročné hlavně na 

psychiku?

Člověk se cítí zavázán, že by měl 

vyhrát. Jakmile se to nestane, je 

velmi nespokojený, což se v dal-

ších partiích projeví na jeho výko-

nu. Remíza nebo občas i prohra se 

stejně rovným tolik nebolí, se slab-

ším mrzí ještě hodně dlouho.

Která partie byla nejtěžší?

To bylo ve čtvrtém kole, partie 

proti Heberlovi z Polska. Oba dva 

jsme přehlíželi chyby, on ale udě-

lal tu poslední, což rozhodlo.

Do posledního kola jste nastou-

pil s bílými, zatímco Viktor Láz-

nička měl černé. Mohl mít tento 

fakt vliv na konečné pořadí?

Hrát s bílými je samozřejmě výhod-

nější, ale v tomto konkrétním pří-

padě to až takový vliv nemělo. Vik-

torův soupeř byl o třídu slabší a už 

od začátku partie projevil, že hraje 

na remízu a že nemá vyšší ambice. 

Viktor byl aktivní a hrál iniciativně 

– v podstatě tak, jako by měl bílé. 

Můj protihráč Oleksienko hraje 

pořád stejným stylem, ať má bíle, 

nebo černé. Jeho styl není opa-

trný, na remízu, ale hraje velmi 

živě, často obětuje nějakou fi guru. 

V takové partii se může stát všech-

no. Přišlo mi, že rozdíl barev se 

díky tomu vlastně smazal.

Jak hodnotíte výkon vašeho nej-

většího soupeře Viktora Lázničky?

Viktor je skvělý hráč. Vidím, jak 

dělá pokroky, protože je pilný 

a snaží se. Je mi sympatický jeho 

mladický optimismus.

A co ostatní Češi? Zaujal vás vý-

kon některého z nich?

Pavel Šimáček hrál výborně, turnaj 

se mu povedl. Je škoda, že v turna-

ji nehrál Honza Bernášek, jeho hra 

se mi velmi líbí. 

Před Czech Open jste nabral osl-

nivou formu. Jak se vám ji poved-

lo takhle načasovat?

Dva měsíce před Czech Open 

jsem šachy vůbec nehrál. Napo-

sledy jsem byl v květnu v Rusku. 

Konečné pořadí
 1. GM Babula, Vlastimil  CZE (2577) 7,5 

 2. GM Láznička, Viktor  CZE (2594) 7,5 

 3. GM Schlosser, Philips  GER (2562) 7 

 4. GM Potkin, Vladimir  RUS (2591) 7 

 5. GM Ibrayev, Nurlan  KAZ (2468) 7 

 6. GM Oleksienko, Michailo  UKR (2567) 7 

 7. GM Korobov, Anton  UKR (2530) 7 

 8. GM Gajewski, Grzegorz  POL (2556) 7 

 9. GM Bobras, Piotr  POL (2558) 7 

 10. IM Haznedaroglu, Kivanc  TUR (2440) 7 

 11. IM Maslak, Konstantin  RUS (2548) 7 

 12. GM Heberla, Bartolomiej  POL (2484) 7 

 13. GM Kalod, Radek  CZE (2486) 7 

 15. GM Meduna, Eduard  CZE (2392 6,5 

 24. IM Šimáček, Pavel  CZE (2481) 6,5 

 33. GM Markoš, Ján  SVK (2559) 6 

 34. IM Nun, Jiří  CZE (2366) 6 

 38. FM Krejčí, Jan  CZE (2315) 6 

 48. GM Votava, Jan  CZE (2547) 6 

 50. GM Jansa, Vlastimil  CZE (2494) 6 

  atd. Celkem startovalo 429 šachistů.

GM V. Babula
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Všichni tam hráli s rozmyslem. 

Neviděl jsem žádné rychlé blicá-

ní, jak to někdo občas hraje. Říkal 

jsem si, že to budu dělat taky tak: 

hrát rozumně, promyšleně, snažit 

se zahrát vždy ten nejlepší tah. 

Na Czech Open jsem to tak zkusil 

a uspěl jsem.

V turnaji v rapid šachu jste si 

zahrál proti Šachriyaru Mamed-

jarovi. Jaké to bylo?

Byla to zajímavá partie. Hrál jsem 

bílými a hrál jsem klidně, remíza 

by pro mě byla uspokojivá. On 

můj přístup vycítil a na šachov-

nici vytvořil takové napětí, že mě 

tím přehrál. V útoku ale nepo-

kračoval úplně nejlépe a dostal 

se do prohrané pozice. Já jsem 

měl už málo času a Mamedjarov 

projevil bojové vlastnosti. Odmítl 

nabízenou remízu, byla na něm 

vidět obrovská vůle partii vyhrát. 

V časové tísni jsem nakonec zpa-

nikařil a Mamedjarov zvítězil. 

Myslím, že chtěl udělat maximál-

ní počet bodů, což se mu nako-

nec povedlo. Viděl jsem, jak mu 

zazářily oči a jak měl z výhry 

radost. Byl to pro mě velký záži-

tek. V životě bych si s ním jinak 

nezahrál.

Jaké jsou vaše další plány? Čeká 

vás nějaký další turnaj?

Takových kvalitních turnajů, jako 

je Czech Open, tolik není. Hráč 

s mým ELO se nemůže zúčastnit 

úplně všech turnajů, ale potřebu-

je, aby turnaj měl určitou úroveň. 

Kromě toho si rád odpočinu. Hraji 

ligové soutěže u nás, v Německu 

a v Rakousku. To zabere půl roku. 

Ligy obecně přinášejí šachisto-

vi prostředky k obživě, protože 

dostává fi xní plat. Na turnajích 

je ale vázán tím, že musí vyhrát, 

aby něco získal.

Jak se na ligové zápasy nebo 

na turnaje připravujete. Máte 

sekundanta nebo trenéra?

Trénuji sám. Nikdy jsem trené-

ra neměl, jsem takový samouk. 

Samozřejmě některé věci kon-

zultuji, když se potkám s kolegy. 

Hodně používám počítač, bez něj 

už bych se neobešel. Je dobré, 

že člověk má přehled o partiích, 

které se po celém světě sehrály, 

rychle najde informaci, kterou 

potřebuje. Co se týče přípravy, 

tak se zabývám především ana-

lýzou vlastních partií, myslím, 

že to je nejdůležitější. Ale mám 

roční dítě, takže je někdy těžké 

vyšetřit na šachy alespoň dvě 

hodiny denně.

Čeho byste chtěl v šachách ještě 

dosáhnout?

Žádný vyložený cíl před sebou 

nemám. Ale když jsem byl loni 

na šachové olympiádě v Turíně, 

tak jsem viděl, jak David Nava-

ra i Viktor Láznička hráli skvěle. 

Český národní tým má s těmito 

dobrými mladými hráči v kom-

binaci s těmi staršími a zkuše-

nějšími šanci dosáhnout velice 

dobrého umístění. Bylo by hez-

ké, kdybych mohl být při tom 

a k nějakému skvělému výsledku 

pomoci. 

Výborně a spolehlivě hrál v Par-

dubcích i celkově druhý Viktor 

Láznička. Jeho odstup od vítě-

ze byl historicky nejnižším roz-

dílem, když o vítězi rozhodly 

o pouhé tři body pomocného 

hodnocení.

VIKTOR LÁZNIČKA (2594)—
—MAGESH PANCHANATHAN (2486)
Dámská indická [E15]

Pardubice Open 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 

5.Db3 d5 6.cxd5 exd5 7.Sg5 Se7 

8.Jc3 Sb7 9.Sxf6 Sxf6 10.Sg2 0–0 

11.0–0 Ve8 12.Vfe1 Ja6 13.Vad1 

Dd6 14.e3 g6 15.h4 Sg7 16.Jg5 h6 

17.Jh3 c6 18.Jf4 Db4 19.Dc2 Jc7 

20.a3 Dd6 21.b4 a5 22.Db3 axb4 

23.axb4 Sf8 24.Vb1 Sa6 25.e4 Sc4 

26.Dc2 b5 27.e5 De7 28.Sh3 Sg7 

29.Dd2 Kh7 30.h5 g5 31.Jg2 Va3 

32.Je3 Je6 33.Jg4 Kg8 34.Ve3 Kf8 

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-+-wqpvl-'
6-+p+n+-zp&
5+p+pzP-zpP%
4-zPlzP-+N+$
3tr-sN-tR-zPL#
2-+-wQ-zP-+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
35.Jxd5 Vxe3?! Černý měl raději 

zvolit tuhé a nápadité 35…Da7!? 

36.Vxa3 (36.Jdf6 Va2 s dostatečnou 

protihrou.) 36…Dxa3 37.Jdf6 Vd8 

s nepříjemným tlakem na pěšce d4.

36.Jdxe3 Braní černé dámy 36.Jxe7 

by mělo pravděpodobně stačit, ale 

GM Viktor Láznička čeká na svého soupeře z Kazachstánu.
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je to přece jenom spojeno s kom-

plikacemi a těm se chtěl Viktor 

rozhodně vyhnout. Po 36…Vd3 

37.De1 Jxd4 (na 37…Vxe7 přijde 

stejně 38.De4) 38.De4 Jf3+ 39.Kh1 

Vxe7 stojí bílý pravděpodobně na 

výhru. Náš reprezentant měl ale 

pravděpodobně již nyní na mysli 

později vzniklou koncovku s vol-

ným pěšcem na dámském křídle.

36…Dd7 37.Jxc4 bxc4 38.Dc3 

Jxd4 Nic nemění 38…Dxd4 39.Vc1 

s výhodou bílého.

39.Dxc4 Dd5 40.Dxd5 cxd5 Vzniklá 

koncovka by snad měla být, nehledě 

na přítomnost „strakatých“ střelců, 

technicky vyhraná. Kromě volného 

pěšce na sloupci b může bílý při rea-

lizaci využít i zafi xovaného slabého 

pěšce h6. Pokud bude dobře kom-

binovat hru proti těmto dvěma čer-

ným achilovkám, má vyhráno.

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-+-+pvl-'
6-+-+-+-zp&
5+-+pzP-zpP%
4-zP-sn-+N+$
3+-+-+-zPL#
2-+-+-zP-+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
41.Kg2 Sxe5?! Pěšce na h6 bych se 

na místě černého zase až tak dob-

rovolně nevzdával. 

42.Jxh6 Sg7 43.Jf5 Jxf5 44.Sxf5 

Vb8 45.b5 Vb6 46.Kf3 Sf6 Pomoci 

nemůže ani 46…Ke7 47.Kg4 Sd4 48.f3 

Se3 49.Vb3 d4 50.Sd3 s myšlenkou 

převodu věže na a sloupec a násled-

ným vpádem do černého domečku.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+p+-'
6-tr-+-vl-+&
5+P+p+LzpP%
4-+-+-+-+$
3+-+-+KzP-#
2-+-+-zP-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

47.h6!+- Sh8 48.h7 Na dvou fron-

tách se černé fi gury návalu bílé 

pěchoty ubránit nemohou. 48…

Ke7 49.Kg4 Kf6 50.Sd3 Vb8 51.b6 

Ke5 52.b7 Kd4 53.Sf5 1–0

ROZHOVOR SE STŘÍBRNÝM 
LÁZNIČKOU

Také druhý hráč celkového pořadí, 

velmistr Viktor Láznička poskytl 

o svých pocitech a dojmech z tur-

naje pardubickým pořadatelům 

rozhovor.

Jak hodnotíte své vystoupení na 

turnaji?

Celý turnaj jsem pomýšlel na vítěz-

ství, bohužel mi to nevyšlo. Druhé 

místo je ale nádherné a jsem spo-

kojený. Hrál jsem dobře, dařilo se 

mi. Byl to můj životní turnaj.

Jak moc vás mrzí, že se turnaj 

nepovedlo dotáhnout do vítězné-

ho konce?

Trochu mě to mrzí. V posledním 

kole jsem dostal slabého soupe-

ře, který mi snížil průměrné ELO, 

což nakonec rozhodlo. S tím se ale 

nedá nic dělat, zkazil jsem si to 

sám. Měl jsem v posledním kole 

vyhrát, šanci jsem měl.

Vlastimil Babula ve své poslední 

partii poměrně brzy remizoval. 

Jaké to bylo, hrát s vědomím, že 

musíte vyhrát?

Nebylo příjemné hrát s vědomím, 

že kdybych prohrál, propadl bych 

se v tabulce hodně dolů. Snažil 

jsem se na to nemyslet a soustředit 

se na svoji hru. Šance, které jsem na 

výhru v partii měl, jsem nevyužil. 

Myslím, že jsem na druhém místě 

skončil spravedlivě. Vlastík je velmi 

kvalitní šachista, hráč české špičky. 

Řadu let podává stabilní výkony, 

vítězství v turnaji si zasloužil.

Vaše vzájemná partie v pátém 

kole skončila remízou. Jak byste 

partii popsal?

Měl jsem černé a čekal jsem, jakou 

taktiku bude Vlastík hrát. Po zahá-

jení jsem stál o něco hůř, takže 

mě překvapilo, když mi Vlastík 

nabídl remízu. Asi to bylo součástí 

jeho taktiky. Později se to ukázalo 

jako správný tah, který mu stačil 

k vítězství.

Poslední rok pro vás musel být 

náročný. Skloubit šachy a matu-

ritu asi nebylo jednoduché, že?

Bylo to náročné. Spadl ze mě stres, 

už nemusím myslet na školu a na 

učení. Jsem teď ve hře daleko uvol-

něnější než v průběhu roku. Hraje 

se mi lépe a potvrdilo se to i na 

výsledcích tady na Czech Open, 

protože jsem mohl poslední měsíc 

myslet jenom na šachy. 

GM Viktor Láznička

Kam se chystáte na vysokou?

Budu studovat Vysokou školu eko-

nomickou, obor mezinárodní vztahy. 

Snad to nebude příliš náročné studi-

um a zvládnu ho skloubit se šachy.

Jaké jsou vaše další plány?

Chtěl bych získat ELO body. Rok 

jsem stál na místě, získával jsem 

zkušenosti proti silnějším. Teď 

bych chtěl postoupit nahoru. 

V srpnu mě čeká velmistrovský 

turnaj v Polanici, v září velmist-

rovský turnaj v Karlových Varech. 

Mým cílem je se maximálně se 

připravit na tři následné akce Mis-

trovství světa juniorů, Mistrovství 

Evropy družstev a Světový pohár. 

Chtěl bych na těchto akcích uspět.
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Z turnaje přinášíme ještě jednu 

ukázku: partii našeho třetího nej-

úspěšnějšího šachisty, brněnského 

velmistra Radka Kaloda.

JIŘÍ JIRKA (2398)—
—RADEK KALOD (2486)
Budapešťský gambit [A52] 

Pardubice open 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e5 3.dxe5 Jg4 4.Sf4 

g5 5.Sg3 Sg7 6.Jf3 Jc6 7.Jc3 Jgxe5 

8.Jxe5 Jxe5 9.e3 d6 10.h4 g4 

11.h5 Se6 12.Jd5 Sxd5 13.cxd5 c5 

14.Da4+ Kf8 15.Se2 Vg8 16.Dc2 

h6 17.Sf4 b5 18.a4 b4 19.Vc1

XABCDEFGHY
8r+-wq-mkr+(
7zp-+-+pvl-'
6-+-zp-+-zp&
5+-zpPsn-+P%
4Pzp-+-vLp+$
3+-+-zP-+-#
2-zPQ+LzPP+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy
19…b3!? V nejasné pozici hledá 

Radek aktivitu na dámském kříd-

le. Jeho cílem je propojení fi gur po 

černých polích dámského křídla 

pomocí tahů Vb8, Da5-b4 s tla-

kem na bílé pěšce. Pokud se mu 

povede bílého na dámském křídle 

dostatečně zaměstnat a zpomalit 

protiakci v centru a na královském 

křídle, bude se černý moci spoko-

jeně usmívat.

20.Dxb3 Pěšec je pěšec, ale na dru-

hé straně jeho likvidací dává vůdci 

bílých velmistru Kalodovi několik 

temp k realizaci jeho záměrů. Za 

zvážení asi stál tupý ústup dámou 

20.Dd2.

20…Vb8 21.Dd1 Da5+ 22.Kf1 

Úplně bez starostí by byl černý po 

krotkém 22.Dd2 Dxd2+ 23.Kxd2 

Vxb2+ 24.Vc2 Vb4 a plně platí, že 

„Black is defi nitely OK“. 

22…Vxb2 23.Vb1 Výhrou jackpotu 

by nebylo ani 23.Sxg4 pro 23…Vd2 

24.Db3 Da6+ 25.Kg1 Ke7 s nejas-

nou hrou.

23…Db4 23…Vb4!? 

24.Vxb2 Dxb2 25.Sxg4

XABCDEFGHY
8-+-+-mkr+(
7zp-+-+pvl-'
6-+-zp-+-zp&
5+-zpPsn-+P%
4P+-+-vLL+$
3+-+-zP-+-#
2-wq-+-zPP+"
1+-+Q+K+R!
xabcdefghy
25…Ke7 S úmyslem nechat po 

dlouhé době vyvenčit zatím poklid-

ně spící černou královskou věz. 

Její pochodová osa g8-b8-b2 budí 

respekt a je na bílém, zda nalezne 

dobrý protilék. Navíc se mohou 

v hlavách obou hráčů začít rodit 

představy o spanilém postupu 

a velké proměně dosud nenápad-

ného pěšáka dámského křídla… 

26.Sf5 Vb8 27.g4 Bílý plně chápe 

nebezpečí, které se na něho řítí, 

a bez prodlení zahajuje ofenzivu 

na královském křídle. Schová krá-

le na g2, tím uvolní prostor věži 

a pak už přijde „hurá útok“. 

27…Da2 28.Kg2 Vb2 29.Vf1 Kri-

tické místo partie. I když jsem nad 

pozicí proseděl půl neděle, nepo-

dařilo se mi za černé najít pokračo-

vání vedoucí k rovné hře. Někde, 

neznámo kde, se asi stala chyba.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-mkpvl-'
6-+-zp-+-zp&
5+-zpPsnL+P%
4P+-+-vLP+$
3+-+-zP-+-#
2qtr-+-zPK+"
1+-+Q+R+-!
xabcdefghy
29…Jc4  K vyrovnání nestačí 

29…Da3 pro okamžité 30.g5 hxg5 

31.Sxg5+ Sf6 32.Sf4 Jc4 33.Df3 

(jenom ne 33.h6? Jxe3+ 34.Sxe3 

Dxe3) 33…Vb4 34.Dg3±. Snad o ně-

co lepší by mohlo být 29…Vb4!? 

30.g5 hxg5 31.Sxg5+ Sf6 32.Sf4 

Dxa4 33.Dxa4 Vxa4, ale i tady stojí 

bílý lépe. A nadšení pro počítačovou 

nápovědu 29…f6 s vraždou vlastní-

ho střelce také příliš nesdílím.

30.Dd3?! Osudná ztráta času! Po 

rázném 30.g5! by měl Radek problé-

my a budu se ho muset při nějaké 

příležitosti zeptat, co zamýšlel 

zahrát. Vypadá to, ze nestačí 30…Jd2 

(Nestravitelně vypadá také 30…Se5 

31.Dg4 Jd2 32.Ve1 Dxd5+ 33.e4 Dd4 

34.Sxe5 Dxe5 35.gxh6+-) 31.Ve1 Jc4 

32.Df3 Sc3 33.Vd1 a černý by prav-

děpodobně měl závazné potíže. 

30…Jd2 31.g5 c4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-mkpvl-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+P+LzPP%
4P+p+-vL-+$
3+-+QzP-+-#
2qtr-sn-zPK+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy
Černý si nejprve „tempne“, když 

už ho k tomu jeho soupeř vybídl, 

a teprve pak si zkonzumuje nabí-

zenou kvalitu. Ale možná bylo pře-

ce jenom lepší brát okamžitě.

32.De2? Jiří Jirka byl pravděpo-

dobně ve své tradiční časové tísni, 

a tak míjí vtipnou odpověď, po kte-

ré by jeho soupeř neměl pravděpo-

dobně jinou možnost než souhlasit 

s remízou. 32.Vc1! cxd3 33.Vc7+ 

Kf8 34.Vc8+ Ke7 35.Vc7+= 

32…Jxf1 33.Dxf1 c3 O rychlosti 

černých sprintérů dnes nepochy-

buje nikdo na světě a tomuhle 

běžci zbývá do cíle již jenom pár 

metrů. I proto možná bílý nevolí to 

nepřesnější pokračování.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-mkpvl-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+P+LzPP%
4P+-+-vL-+$
3+-zp-zP-+-#
2qtr-+-zPK+"
1+-+-+Q+-!
xabcdefghy
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34.Da6?! Lépe snad bylo 34.gxh6! 

Sf6 35.e4 Sd4 36.Sg3 s dobrými 

šancemi na přežití. 

34…Dxd5+ –+ 35.e4 Dc5 Černý 

zabránil loupeživému útoku bílé 

dámy a dále jej již čekají samá 

pozitiva a životní jistoty.

36.Sxd6+ Dxd6 37.Dxa7+ Kf8 

38.g6 Věčný šach by nevykouzlil 

ani David Copperfi eld. Na 38.Da8+ 

je více než přesvědčivé 38…Vb8.

38…fxg6 39.Sxg6 Kg8 40.Df7+ 

Kh8 41.Sf5 Df6 42.De8+ Sf8 0–1

FESTIVAL V ČÍSLECH
Celkově se hlavního turnaje festi-

valu zúčastnilo 429 šachistů s prů-

měrným ratingem 2322 bodů. Byli 

zde dva šachisté s ratingem vyšším 

než 2600 bodů a dalších 38 hrá-

čů se mohlo pyšnit ratingem nad 

2500. Diváci mohli vidět hru pade-

sáti šesti držitelů velmistrovského 

titulu, osmdesáti šesti mezinárod-

ních mistrů, čtyř velmistryň a pat-

nácti mezinárodních mistryň.

Na festivalu Czech Open 2007 

byly splněny čtyři velmistrovské 

normy. Tohoto úspěchu dosáhli 

Kivanc Haznedaroglu (TUR), Ale-

xander Šimanov (RUS), Ilja Chmel-

niker (ISR), David Smerdon (AUS) 

a Gulmira Dauletová (KAZ).

Ve vedlejším turnaji Jihlavanka 

Open hrálo 472 hráčů s průměr-

ným ELO 2043 bodů. Vítězství si 

z Pardubic odváží Slovinec Boris 

Mitrovič (2127), který získal stejný 

počet sedmi a půl bodu jako dru-

hý Rus IM Nikolaj Tolstych (2398) 

a třetí náš hráč Vojtěch Kovář 

(2192) z Teplic.

Nejstarším účastníkem festiva-

lu byl 78letý Tomas Ribkinskis 

z Lotyšska, nejmladším 6letá 

Galina Krapivinová z Ruska. Pro 

zajištění hladkého průběhu festi-

valu bylo potřeba 852 šachovnic. 

Festival organizovalo přes 100 po-

řadatelů, rozhodčích, hostesek 

a dobrovolníků.

Václav Pech

VIP turnaj v bleskovém šachu, který byl součástí festivalu Czech Open 2007, vyhrál ředitel 
elektrárny Mělník Jiří Pačovský (uprostřed). Druhý byl Eduard Prandstetter z Českého 
telekomunikačního úřadu (vlevo) a třetí šéf Novoborského šachového klubu Viktor Novotný.

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
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