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NEZMĚNITELNÁ NESPRAVEDLNOST 

GM Viši Anand  
Světový hráč číslo 

jedna, indický vel-

mistr Viši Anand 

nepovažuje sou-

časný systém boje 

o titul mistra světa, 

kdy má Kramnik 

právo na zápas 

o titul, i když v Mexiku neuspěje, 

za spravedlivý. „Pochopitelně, že to 

není fér. Ale osobně jsem již skončil 

s tím, že bych vedl spory se šachovou 

federací. Oni dělají pořád to samé, 

stále porušují svoje vlastní pravidla. 

V určitém fázi se vám z toho udělá zle 

a prostě se rozhodnete, že už budete 

jenom hrát šachy. Nemá smysl bojo-

vat za nemožné,“ řekl velmistr Anand 

pro německé noviny Tageszeitung 

Berlin a Frankfurter Rundschau.

OLŠAR VEDE ME
Český šachista Jarek Olšar (2279) 

je po 6. kole s 5,5 body samostatně 

v čele mistrovství Evropy zrakově 

postižených šachistů v Durhamu. 

Jedinou půlku ztratil náš šachista 

ve druhém kole, 

kde černými fi gu-

rami remizoval 

s Polákem Miga-

lou (2102). Pak již 

následovala šňůra 

výher, a to i proti 

výše nasazeným 

mezinárodním mistrům Meškovovi 

(2418) a Nizamovi (2244). Na nej-

bližší pronásledovatele má český 

šachista již náskok celého bodu.

POLANICA ZDROJ 2007

GM V. Láznička  
V polské Polanici 

byl za přítomnos-

ti pardubického 

velmistra Viktora 

Lázničky zahájen 

další ročník tradič-

ního Memoriálu 

Akiby Rubinstei-

na. Po druhém kole je v čele troji-

ce domácích hráčů Bartosz Socko 

(2660), Mateusz Bartel (2609) 

a Grzegorz Gajewski (2556), kteří 

mají jeden a půl bodu. Viktor Láz-

nička má zatím jen jednu půlku.
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OSOBNOSTI HRAJÍCÍ ŠACHY
MADONNA MATÍ BONA
Odhaduje se, že šachy umí hrát 

600 miliónů lidí. Mezi nimi je 

samozřejmě i mnoho známých 

osobností, například režisér 

Stanley Kubrick, herci Humprey 

Bogart a Julia Roberts, či muzi-

kanti Madonna, Bono a Sting, jak 

minulý týden popsal server Sun 

Star (www.sunstar.com.ph). 

Pro jednoho z nejznámějších 

fi lmových režisérů Stanleyho 

Kubricka byly šachy celoživotní 

vášní. Kubrick si často zvyšoval 

své fi nanční příjmy hrou proti 

cizincům ve Washington Squa-

re Parku a v různých šachových 

klubech na newyorském Man-

hattanu. Kubrickův rating se 

tehdy pohyboval kolem 2200 

bodů. Stejně silně hrával i zná-

mý herec Humphrey Bogart, 

který též hrával v šachových 

klubech partie o padesát centů. 

Milovnice šachu bychom našli 

i mezi slavnými ženami hol-

lywoodské továrny na sny. Jen 

málokdo v této branži se může 

pochlubit takovou šachovou 

zručností, jako slavné hvězdy 

Julia Roberts a Madonna. 

Pokračování na straně 2

Velmistr David Navara vyhrál 

mimořádně silný turnaj v rapid 

šachu Ordix Open, hraný minulý 

týden jako součást šachového festi-

valu v německém Mainzu, kde star-

tovalo 762 šachistů. Nejlepší český 

hráč nechal za sebou dokonce řadu 

hráčů elitního klubu 2700+. 

Pokračování na straně 12 GM David Navara vyhrál rapid v Mainzu.

MAINZ

DAVID SMETL VŠECHNY GOLIÁŠE

Jarek Olšar

Madonna
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Pokračování ze strany 1

 Zpěvačka Madon-

na údajně sehrála 

na Internet Chess 

Clubu něco přes 

devatenáct tisíc 

partií a její nejvyšší 

dosažený rating se 

datuje k 16. únoru 

1999, kdy dosáhla 

hranice 2003 bodů.  V té době ji 

trénoval skotský mezinárodní 

mistr Alan Norris. Julia Roberts 

je podobným šachovým fanati-

kem. Na Internetu má sehráno 

přes deset tisíc partií a v červenci 

2002 byl její rating dokonce ještě 

vyšší, než Madonnin. Mohla se 

pyšnit 2057 body. 

Dva známí hudeb-

níci dokonce snili 

o velmistrovském 

titulu. Bono ze 

skupiny U2 vyprá-

věl o svém zájmu 

o královskou hru: 

„Jednou ráno jsem 

se probudil a chtěl jsem se stát tím 

nejlepším šachistou na světě. Přečetl 

jsem si ve dvanácti letech svoji první 

šachovou knihu, studoval jsem hru 

velmistrů a byl jsem její hloubkou 

přímo fascinován.“ Podobnou tou-

hu měl i Sting, který přiznává, že 

se v teenagerském věku chtěl stát 

šachovým velmistrem a dokonce se 

v roce 2000 utkal v simultánce, spo-

lečně se členy své skupiny, s Gar-

rym Kasparovem. 

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

Třináctý mistr světa Garry Kasparov 

se s blížící volební kampaní stále 

ostřeji vymezuje proti režimu sou-

časného ruského prezidenta Putina. 

Sám sice říká, že nemá prezidentské 

ambice a že ví o mnohem přijatel-

nějším kandidátovi, na Vladimiru 

Putinovi však přesto nenechává nit 

suchou. „Putinův systém pracuje 

jako mafi e nebo bývalý Stalinův 

režim,“ říká Kasparov v rozhovoru 

pro vlivný německý časopis Kapital. 

A dává teoretický příklad: „Vůdce 

řekne:, Ta Politkovskaja je naše vel-

mi bolavé místo. Už o ní nechci nic 

slyšet.‘ A jeho aparát zmíněný pro-

blém vyřeší. Nevím, jestli dal Putin 

k té vraždě příkaz, ale v každém pří-

padě podobné akty toleruje.“  

Exmistr světa přiznává, že se s Puti-

nem ještě nikdy osobně nesetkal, ale 

prý má s agenty KGB dostatečné zku-

šenosti k tomu, aby věděl, s kým by 

měl tu čest. „Proč myslíte, že ze všech 

kandidátských měst bylo k pořádání 

zimní olympiády vybráno právě Soči, 

které se pro uskutečnění podobné 

akce naprosto nehodí? Byl to jasný 

případ korupce! Putin se osobně 

setkal s patnácti členy Mezinárod-

ního olympijského výboru a v tašce 

s sebou měl přesvědčivé fi nanční 

argumenty. Poté, co Soči vyhrálo, roz-

hodl, že ruský stát investuje na místě 

olympiády dvanáct miliard dolarů. 

A počítejte s tím, že většina těchto 

peněz skončí v kapsách společností, 

které mají k současnému preziden-

tovi podezřele blízko. Vůbec by mě 

nepřekvapilo, kdyby se Putin stal 

příštím prezidentem Mezinárodního 

olympijského výboru,“ uzavírá inter-

view možná nejlepší šachista moder-

ní historie. 

Skutečností ovšem je, že Garry-

mu k jeho tvrzením chybí nějaké 

„podpůrné varianty“.
Václav Pech

Julia Roberts

Stanley Kubrick

GLOSA

GARRY, DOKAŽ TO VARIANTOU

Vladimir Putin
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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
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Pátý. ročník londýnského Staun-

tonova memoriálu potvrdil sílu 

nizozemských šachistů v porov-

nání s Brity. Holanďané za kaná-

lem zvítězili jasným výsledkem 

38:28, a to i přesto, že celko-

vým vítězem turnaje byl domácí 

šachista a světový hráč číslo pat-

náct Michael Adams. 

Turnaji dlouhou dobu společ-

ně vévodili právě jeho konečný 

vítěz společně s Nizozemcem 

Loekem van Welym. Tomu se 

ale  osudným stalo předposlední, 

desáté kolo. Velmistr van Wely 

v něm vedl černé fi gury proti 

Angličanovi Gawainu Jonesovi 

a byl nucen čelit ostrému systé-

mu známému pod názvem útok 

Grand Prix. Šťastnou ruku však 

při volbě obrany tentokrát zcela 

postrádal… 

Zaváhání Nizozemce plně využil 

vedoucí Adams. Bílými fi gurami 

byl v turnaji naprosto famózní. 

Kromě remízy v prvním kole pro-

ti van Welymu vyhrál všech pět 

zbývajících partií! 

GAWAIN JONES (2526)—
—LOEK VAN WELY (2680) 
Sicilská obrana [B23]

Londýn 2007

1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.f4 g6 4.Jf3 

Sg7 5.Sb5 Jd4 6.0–0 a6 7.Sd3 b5 

8.Jxd4 Sxd4+ 9.Kh1 Sb7 10.e5 Va7 

11.Se4 Sxc3 12.Sxb7 Sxb2 13.Sxb2 

Vxb7 Důvod, proč si Loek vybral 

tuto na první pohled nevzhlednou 

variantu, je, a asi i zůstane, nejas-

ným. Má sice pěšce navíc, ale je 

zřejmé, že by se mu zmíněný pión 

mohl hodně rychle vzpříčit v krku. 

Pouhý pohled na diagram říká, že 

bychom mohli být svědky další 

z nekončící řady povídek na téma 

krále v centru.

XABCDEFGHY
8-+-wqk+ntr(
7+r+pzpp+p'
6p+-+-+p+&
5+pzp-zP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PvLPzP-+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy

14.f5! Jh6 15.Df3 Db6?! Při dru-

hém vývinu 15…Dc7 by měl černý 

jednu hezkou taktickou obrannou 

možnost navíc. Na partiové 16.e6 f6 

17.fxg6 hxg6 18.Sxf6 exf6 19.Dxf6 

se může blýsknout břitkým Dxh2+ 

20.Kxh2 Jg4+ 21.Kg3 Jxf6 22.Vxf6  

a ve vzniklé koncovce 22…Ke7 

23.Vxg6 Vb6 má bílý  výhodu, ale 

do konce partie je ještě velmi, vel-

mi daleko. 

16.e6 f6 17.fxg6 hxg6 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7+r+pzp-+-'
6pwq-+Pzppsn&
5+pzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+Q+-#
2PvLPzP-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
18.Sxf6! exf6  Nic převratného by 

se nestalo po 18…Vf8 Bílý se může 

blýsknout tahem 19.Dg3 (slabší je 

19.Dh3 Vxf6 20.Dxh6 Dxe6,  i když 

má ve hře těžkých fi gur bílý výho-

du díky choulostivějšímu postavení 

černého krále, černý stojí rozhodně 

lépe než v partii) 19…Vxf6 20.Vxf6 

exf6 21.Dxg6+ Ke7 22.Dg7+ Kxe6 

23.Vf1! se silnou iniciativou.

19.Dxf6 Vg8 20.Vae1 S hrozbou 

rozhodujícího útoku na černé-

ho krále po otevření centrálních 

sloupců. 

20…d5 21.Dg5 Ve7 Černý jezdec-

zombie je pochopitelně absolutně 

bezmocný. Nelze 21…Jf5 pro pro-

sté 22.Vxf5+- 

22.Dxh6 Da5 23.Vf6 Dxa2 Van 

Wely umožňuje hezký matový 

závěr. Prohrávaly ale i jiné tahy. 

24.Vxg6 Vf8

XABCDEFGHY
8-+-+ktr-+(
7+-+-tr-+-'
6p+-+P+RwQ&
5+pzpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2q+PzP-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
25.Dxf8+ 

1–0

STAUNTONŮV MEMORIÁL

ADAMS VYHRÁL, ANGLIČANI PORAŽENI

GM Michael Adams
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MICHAEL ADAMS (2724)—
—COLIN MCNAB (2416) 
Pircova obrana [B06]

Londýn 2007

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 d6 4.Se3 a6 

5.Dd2 Jd7 6.h4 h5 7.Jh3 b5 8.Jg5 

c6 9.0–0–0 Da5 10.Kb1 Jgf6 11.f3 

Sb7 12.g3 0–0 McNab sehrál Pirce 

poněkud netradičně, ale i tak by 

měla být jeho pozice snad hratel-

ná. Bílý trpělivě vyčkal, až sou-

peř zarochuje, a okamžitě spouští 

bajonetový útok.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+nzppvl-'
6p+pzp-snp+&
5wqp+-+-sNp%
4-+-zPP+-zP$
3+-sN-vLPzP-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
13.g4!? e5 Jako přesnější reakce 

mi připadá píchavé 13…b4!. Po asi 

jediném 14.Je2 c5 15.gxh5 Jxh5 má 

bílý více možností, jak pokračovat, 

ale nenápadný černý jezdec stihne 

vždy najít přímou a rychlou cestu 

na dámské křídlo přes pole b6: 

a) 16.Sh3 Jb6 s dalším Ja4 a nebez-

pečnou protihrou proti bílému  

králi, jak je naznačeno v dalších 

variantách; 

b) 16.Jf4 cxd4 17.Sxd4 (17.Jxh5) 

17…Sxd4 18.Jxh5 Sh8 19.Jf4 Jb6 

20.Dh2 Sg7 21.Sh3 Sxb2 22.Kxb2 

Da3+ se silnou protihrou; 

c) 16.dxc5 Jxc5 17.Vg1 Vfc8 (17…

Ja4!?) 18.Sd4; 13…hxg4 14.h5 gxh5 

15.Jd5 Dd8 (15…Dxd2 16.Jxe7+ Kh8 

17.Vxd2±) 16.Jf4 a černý by měl za 

otevřené královské křídlo dříve nebo 

později zaplatit nekřesťanskou daň. 

14.gxh5 Jxh5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+n+pvl-'
6p+pzp-+p+&
5wqp+-zp-sNn%
4-+-zPP+-zP$
3+-sN-vLP+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
15.Df2! Adamsova osobka na pro-

tivného koně d7 se mi velice líbí. 

Angličan tuší, jaká zvěrstva dovede 

zatím dobře skrytý jezdec napá-

chat, a dříve, než se pustí do akce 

na královském křídle, brání  převo-

du opodál stojícího černého vraníka 

na dámské křídlo a jeho zapojení do 

protihry proti bílému králi. Navíc se 

bílá dáma blíží na královské křídlo, 

kde by mohla být k užitku. 

15…Dc7 Možné bylo i 15…b4, ale 

tentokrát by měl bílý po 16.Je2 exd4 

17.Sxd4 malou výhodu. 16.Sh3 

Vae8 17.Je2 Na okamžité 17.Sg4 byl 

měl černý pravděpodobně dosta-

tečnou reakci v tahu 17…Jdf6. 

17…exd4 18.Sxd4 Je5 19.Sg4 Teď už 

černý nemá argument v podobě zace-

mentování královského křídla (Jdf6) 

a brána k černému králi se otevírá… 

19…c5  Na první pohled by mohl 

černý získat obranyschopnou pozi-

ci po 19…Jf6 20.h5 Jfxg4 21.fxg4 

f6, ale na takové ošklivé tahy moc 

nevěřím, a tak jsem nechal hlavu, 

a pochopitelně i Rybku, přemýšlet 

o něco déle než obvykle. Výsled-

kem bylo hezké 22.Jh7!, po čemž 

bílý drží nadějnou pozici. 22…

Kxh7 23.hxg6+ Kxg6 24.Jf4+ Kf7 

25.g5 s  hrozbou 26. gxf6 Sxf6 27. 

Vh7 a i g5-g6+ 25…Vh8 26.Jh5±

20.Sxe5! Vxe5 Ani jiná braní ne-

jsou spásonosná. 20…dxe5 21.Sxh5 

gxh5 22.Jg3±; 20…Sxe5 21.Sxh5 

gxh5 22.Dg2 Kh8 23.f4 Sg7 24.f5 

s dalším Df3 a černý pěšec na h5 je 

synem smrti. 

21.Sxh5 gxh5 22.Jf4 d5?! McNab se 

snaží otupit útočné choutky svého 

krajana protiúderem v centru, ale 

tady se jeho snaha mine účinkem. 

Pozvolný přesun fi gur na královské 

křídlo pomocí 22…Sc8 paríruje bílý 

logickým 23.Dg3 s dalším Vhg1 

a odskokem jezdce z g5. Černý pak 

bude muset udělat ukrutně ošklivý 

tah f6 a mumifi kovat tak zdarma 

kdysi tak slavného černopolného 

střelce. Kdo bude pak stát lépe, to 

sem snad ani nepatří. 

23.Vhg1 Až anglicky klidná, solidní 

a korektní reakce Mickeyho rozhodu-

je partii. Adams dobře ocenil nicotné 

vyhlídky černého na protihru v cent-

ru a pokračuje ve stupňování útoku. 

23…dxe4 24.fxe4 Vd8 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+lwq-+pvl-'
6p+-+-+-+&
5+pzp-tr-sNp%
4-+-+PsN-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-wQ-+"
1+K+R+-tR-!
xabcdefghy
25.Vdf1 Ale kdeže příteli, měnit se 

nebude! 

25…Vd6 Beznadějným obžerstvím, 

případně dekadentní masochistic-

kou hostinou lze nazvat odebrání 

bílého centrálního pěšce tahem 

25…Sxe4 26.Jxe4 Vxe4 27.Jxh5+- 

26.Jxh5 Vg6 27.Jxg7 Vxg7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+lwq-+ptr-'
6p+-+-+-+&
5+pzp-tr-sN-%
4-+-+P+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-wQ-+"
1+K+-+RtR-!
xabcdefghy
28.Jxf7 Vašnosto, hotovo! Můžete 

to odpískat. 

28…Vxe4 29.Vxg7+ Kxg7 30.Df6+  

1–0

Václav Pech

Konečné pořadí
 1. Adams, Michael ENG (2724) 8.5

 2. Sokolov, Ivan NED (2666) 7.5

 3. Van Wely, Loek NED (2680) 7.5

 4. Jones, Gawain ENG (2526) 6.5

 5. Werle, Jan NED (2552) 6.5

 6. Smeets, Jan NED (2538) 6.5

 7. L‘Ami, Erwin NED (2598) 5

 8. Timman, Jan NED (2560) 5

 9. Wells, Peter ENG (2517) 4

 10. Speelman, Jon ENG (2511) 3.5

 11. McNab, Colin SCO (2416) 3

 12. Houska, Jovanka ENG (2401) 2.5
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pořádá občanské sdružení 
Pražská šachová společnost 
www.praguechess.cz

Karlovy Vary,
hotel Carlsbad Plaza
(Mariánskolázeňská 23)

7. - 15. 9. 2007
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Na startu letošního ročníku letního 

šachového festivalu RC Sport Open 

se sešla mimořádně silná sestava 

domácích a zahraničních šachistů. 

Mezi sto čtyřiceti hráči z Česka, 

Slovenska, Polska, Ukrajiny, Rus-

ka, Švédska, Německa a Rakouska 

bylo osm velmistrů a stejný počet  

mezinárodních mistrů. Palmu 

vítězství si z turnaje, hraného od 

10. do 17. srpna v České Třebové, 

odnesl domácí velmistr Jan Votava, 

kterému s podařilo získat v devíti 

kolech 7 bodů.

Festival byl zahájen simultánkou 

se 41. hráčem světového žebříčku, 

velmistrem Sergejem Movsesja-

nem. Proti Movsesjanovi zased-

lo dvacet protivníků, ale jejich 

kolektivní výsledek nebyl nikterak 

pozoruhodný. Velmistr Movsesjan 

svým soupeřům povolil jen dvě 

remízky (dvanáctiletému Martinu 

Pagerkovi z ŠK Osucké a třináctile-

tému Jozefu Strakovi z Caissy Čad-

ca). Ale v jedné z vyhraných partií 

měl, jak sám potvrzuje, namále: 

„V několika partiích jsem měl váž-

né problémy. Velmi dobře zahráli 

dva mladí šachisté ze Slovenska 

a výborně hrál, a v jasné výhodě 

stál Štefan Mazur, který se o vítěz-

ství připravil vlastní neopatrnost,“ 

přiznal velmistr Movsesjan.

Pořadí hlavního turnaje bylo veli-

ce vyrovnané. O první místo se 

v tabulce dělilo šest šachistů. Sedm 

bodů získali velmistři  Jan Votava, 

Jiří Štoček, Bartolomiej Hebrela, 

Petr Hába a Piotr Bobras. Jejich 

„GM kvintet“ doplnil do vítězné-

ho sextetu pardubický IM Martin 

Petr. Po spočítání pomocných hod-

nocení se vítězem turnaje stal Jan 

Votava (2547), který v žádné partii 

nebyl ohrožen a jistota, se kterou 

si na turnaji počínal, byla obdivu-

hodná. Pravděpodobně nejzajíma-

vější partii turnaje sehrál s jedním 

z klubu našich Krvežíznivých mla-

díků Honzou Krejčím z Litovle.

Druhé místo si ze železničářské 

Mekky odváží do Ostrova nad Ohří 

nejvýše nasazený hráč turnaje vel-

mistr Jiří Štoček (2572), kterému 

se i přes úctyhodný počet bodů 

příliš nedařilo. Sám se svým výko-

ne příliš spokojen nebyl: „Bohužel 

jediná moje partie, která mohla 

být zajímavá, je pokažena hrubou 

chybou soupeře,“ zhodnotil své 

vystoupení v turnaji.

Bronzovou příčkou narušil případ-

ný trojnásobný triumf  českých 

šachistů polský velmistr Bartolo-

miej Heberla. Podal v Třebové solid-

ní výkon a rozhodně nezklamal. 

Nevděčné čtvrté místo zůstalo 

v konečném účtování na velmistra 

Petra Hábu. Petr zahájil turnaj, stej-

ně jako v loňském roce porážkou 

ve druhém kole, ale stejně jako 

loni se mu podařilo ztrátu dohnat 

a propracovat se, díky pěti výhrám 

v sedmi kolech, do vedoucí skupi-

ny.  Se svým výsledkem v turnaji 

je podle vlastních slov spokojen, 

a to i přesto, že přišel o několik 

ELO bodíků. „Já ELO nesleduji,“ 

řekl velmistr Hába novoborské-

mu šachovému serveru, „Myslím, 

že se sedmi body v takto silném 

openu musí být člověk spokojen. 

Mě především těší, že se mi poved-

ly minimálně dvě pěkné partie.“ 

Možná by si tato slova měli někteří 

„eloškudlilové“ napsat na nástěn-

ku a pověsit si ji nad postel… 

Výborně na turnaji zahráli „netitu-

lovaní“ mladíci, kteří šli věhlasným 

velmistrům tvrdě po krku. Jejich 

nebezpečnost je pro normální smr-

telníky extrémní a respekt v Třebové 

vzbudili i u renomovaných velmis-

trů. Skvěle zahráli třeba Jan Krej-

čí, Tomáš Vojta, Jiří Tůma, Michal 

Novotný a velmistrovský skalp si 

připsala i WIM Kateřina Němco-

vá, když ve druhém kole porazila 

jednoho ze „spoluvítězů“ turnaje, 

velmistra Piotra Bobrase a odremí-

zovala Mikiho Maníka. Performan-

cí přes 2200 bodů příjemně překva-

pila i Tereza Olšarová.

RC SPORT

KRÁLOVSKÝ GAMBIT ZNOVU NA SCÉNĚ

GM Jan Votava přesvědčivě vyhrál turnaj RC Sport v České Třebové.
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JAN KREJČÍ (2315)—
—JAN VOTAVA (2547) 
Španělská hra [C96]

RC SPORT OPEN 2007 

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 

8.c3 0–0 9.h3 Ja5 10.Sc2 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5snp+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzPLzP-zPP+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
10…d5!? Přiznám se bez mučení, 

že nevím, jestli se jedná o novin-

ku, nebo tohoto Čigorinsko-Mar-

shallovského hybrida již někdo 

někdy hrál. Jako bych slyšel svého 

titulovaného kamaráda s encyklo-

pedickými znalostmi zahájení, jak 

při letmém pohledu na desku s vro-

zenou samozřejmostí v hlase říká: 

„To je jasné, poprvé hráno v partii 

Samkin-Bamkin na polofi nále pře-

boru ruských dělníků kovoprů-

myslu v Petrohradu 1912!“ Jenže… 

Sedě uprostřed šumavských hvozdů 

a nemaje po ruce svoji knihovnu 

nebo DVD s databázemi… opravdu 

nevím. V každém případě se velmis-

tr Votava snaží zavést svého mladé-

ho soupeře do míst neprobádaných, 

nesoucích na starých římských 

mapách nápis: „Hic sunt leones.“ 

A podle průběhu partie to rozhodně 

nebylo špatné rozhodnutí. 

11.exd5  Za zkoušku by možná 

stálo 11.d4, i když po přirozeném 

11…Jxe4 12.Jxe5 Sb7 snad černý 

zase nijak špatně nestojí. A ani 

11.Jxe5 Sb7 12.exd5 Dxd5 bílému 

nic nedává. 

11…e4 12.Jd4 Nabízející se slupnutí 

drzého černého pěšce 12.Sxe4 Jxe4 

13.Vxe4 Sb7 14.Ve1 Sxd5 vypadá 

pro černého, díky nehezkému závi-

nu bílých fi gur, poměrně kompen-

začně. Zajímavé může být 12.Jg5!? 

Jxd5 13.Jxh7 Kxh7 14.Sxe4+ Kg8 

15.Sxd5 Dxd5 16.Vxe7 Se6  a bílý 

bude muset dát kvalitu, za niž bude 

mít pár pěšců. 

12…Dxd5 13.f3!? Po 13.d3 exd3 

14.Sxd3 Sb7 15.Sf1 Vae8 stojí čer-

ný podle všeho dobře.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6p+-+-sn-+&
5snp+q+-+-%
4-+-sNp+-+$
3+-zP-+P+P#
2PzPLzP-+P+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
13…Sxh3!? 14.fxe4 Bylo by zajíma-

vě vědět, co měl velmistr Votava při-

praveno na prosté dobrání 14.gxh3. 

Snad to bylo 14…c5 (Vůbec se mi 

nezdá, že by pointou 13. tahu čer-

ného byla remíza věčným šachem 

po 14…Dg5+ 15.Kh1 c5 16.Jb3 Dg3.  

Kdyby chtěl černý remízu, pak by 

pravděpodobně stačilo zahrát ruskou 

a po několika tazích se na svého sou-

peře přátelsky usmát a zeptat se… 

Rozhodně by nevolil takovouto divo-

kou  variantu.) 15.Jb3 exf3 16.d4 

Jxb3 17.axb3 (Překvapivě prohrává 

přirozenější 17.Sxb3 Dh5 18.Vxe7 

Dxh3 19.Dc2 Dg3+ 20.Kf1 Jg4–+) 

17…cxd4 18.cxd4 Vac8 19.Jc3 Dh5 

s nepříjemnou iniciativou černého. 

14…Dg5 15.Df3 Ani druhé pokrytí 

hrozícího matu nedává vyrovnání. 

Po 15.De2 Sg4 16.Df2 Dh5 má čer-

ný citelnou kompenzaci. 

15…Sg4 16.d3 Dh4 17.Df2 Jh5 

18.Dxh4 Sxh4 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5snp+-+-+n%
4-+-sNP+lvl$
3+-zPP+-+-#
2PzPL+-+P+"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Pozice se výměnou dam poněkud 

zjednodušila a černý zde pravdě-

podobně dosáhl malé výhody. Pro 

ni hovoří, kromě aktivních černých 

střelců, zejména „akční balení“ 

bílých fi gur na dámském křídle, 

které přímo vyzývá k otevření cen-

tra. Na druhé straně by bílý mohl 

k protihře, nebo alespoň získání 

času využít černého „Tarraschova 

jezdce“ na a5… 

19.Vf1 Jg3 20.Vf4 Sg5 Dovoluje 

bílému možné vyklouznutí z pro-

blémů na dámském křídle díky 

mizernému postavení Ja5. Přesněj-

ší a ráznější bylo 20…f5!? s cílem 

případně otevřít centrální sloupce 

a přivést do hry i dámskou věz. 

Po 21.b4 (O mnoho lepší není ani 

21.exf5 h5 22.b4 Jc6 23.Jxc6 Je2+ 

24.Kh1 Jxc1 25.Jd4 Sg5) 21…fxe4 

(21…Jc6!?) 22.bxa5 c5 23.Kh2 Vxf4 

24.Sxf4 Jf1+ s výhodou černého. 

21.Vxg4? Chyba, která bílého 

dostává na pokraj prohry. Těžit 

ze zběhlého koně mohl bílý po 

21.b4! a upřímně řečeno není 

vidět, jak by černý mohl udržet 

výhodu. Po 21…Jc6 (k nejasné hře 

vede i 21…Sxf4 22.Sxf4 Jh5 23.Sxc7 

Jb7 24.a4) 22.Vxg4 Jxd4 23.Vxg5 

Jge2+ 24.Kf2 Jxc2 25.Kxe2 Jxa1 

26.Sb2 a5 je situace na šachovnici 

nejasná… 

21…Sxc1 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5snp+-+-+-%
4-+-sNP+R+$
3+-zPP+-sn-#
2PzPL+-+P+"
1tRNvl-+-mK-!
xabcdefghy
22.Jb3?! Úporněji vypadá pokra-

čování 22.Jd2!?. Výhoda černé-

ho je po 22…Sxb2 23.Vb1 Sxc3 

24.J2f3 c5 25.Jxb5 Je2+ 26.Kf2 

axb5 27.Kxe2 Jc6 zjevná. 

22…Sxb2 23.Jxa5 Je2+ 24.Kf1 

Jc1 25.Ke1 Sxa1 26.Kd2 Jedinou 

otázkou, kterou zbývá zodpovědět, 
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je, zda se černému podaří návrat 

z nebezpečné mise v týlu nepřítele. 

26…Sb2 27.Sd1 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5sNp+-+-+-%
4-+-+P+R+$
3+-zPP+-+-#
2Pvl-mK-+P+"
1+NsnL+-+-!
xabcdefghy
27…b4!–+ Černý naznačuje, že je 

svým průzkumníkům připraven 

dláždit cestu i přes oběti  vlastních 

pěšců. 

28.cxb4 Cestu zpět, či vzdálenou 

podporu najdou černé lehké fi gu-

ry i po 28.Jc6 Jxa2 29.cxb4 Sc1+ 

30.Kc2 a5! 

28…Vfd8 29.Kc2 Jxd3 30.Se2 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5sN-+-+-+-%
4-zP-+P+R+$
3+-+n+-+-#
2PvlK+L+P+"
1+N+-+-+-!
xabcdefghy

30…h5! 31.Vg3 Jf4! Poslední otáz-

ka je zodpovězena. Návrat domů 

se koná a proběhne se všemi osla-

vami chrabrosti černých fi gur. 

Po několika dalších tazích partie 

v tichosti končí. 

32.Sc4 Sf6 33.e5 Sxe5 34.Jc6 Ve8 

35.Vf3 Sd6  0–1

 

JIŘÍ ŠTOČEK (2572) – MAREK 
STRYJECKI (2416) 
Královský gambit [C34]

RC SPORT OPEN 2007 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 Je7 4.De2 

Jg6 5.Jc3 Se7 6.d4 c6 7.Sd2 d5 

8.0–0–0 Se6 9.h4 h5 10.exd5 

cxd5 11.Jg5 Sxg5 12.hxg5 Jc6 

13.Vxh5 0–0 Královský gambit 

nebývá na dnešních turnajích 

v rukou současných velmistrů 

častou zbraní a o to větší radost 

pak následně mají jeho vyznava-

či, když se objeví na šachovni-

ci. Ve vzniklé pozici s opačnými 

rochádami může bílý spoléhat na 

útok po otevřeném sloupci „h“, 

zatímco černá protihra na opač-

ném křídle zatím nemá jasnější 

kontury. To ovšem neznamená, 

že by stál černý špatně. K tomu, 

aby byl bílý na královském křídle 

úspěšný, musí ještě nějak zfor-

movat své řady.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+l+n+&
5+-+p+-zPR%
4-+-zP-zp-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPvLQ+P+"
1+-mKR+L+-!
xabcdefghy
14.g3 Počítač nabádá k opatrné-

mu 14.Ve1 Jxd4 15.Dd3 Jf5= a říká 

něco o rovných hrách. To ale bílé-

ho neuspokojovalo a nachází zají-

mavou možnost, jak pomocí oběti 

kvality získat čas ke koordinaci 

svých fi gur. 

14…Jxd4  Slabší je asi 14…fxg3, 

protože umožňuje bílému hrát 

s pěšcem na g5. Po 15.Vh1 Dd7 

16.Dh5 Vfe8 17.Sd3 g2 18.Vh2 má 

bílý na pravém křídle nebezpeč-

nou iniciativu. 

15.Df2 Druhý ústup dámy 15.Dd3 

příliš vzdaluje nejsilnější fi guru od 

centra budoucího dění. Dostat se 

na háčko by pak bylo přece jenom 

složitější. 

15…Sg4 16.Vh1 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-+n+&
5+-+p+-zP-%
4-+-sn-zpl+$
3+-sN-+-zP-#
2PzPPvL-wQ-+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
16…Sxd1 17.Jxd1 Jc6 Dostateč-

ně pevnou obrannou variantou se 

jeví 17…Je6 18.gxf4 f5 19.Dh2 Dd6 

(19…Kf7 20.Dh3 Je7) 20.Je3 20…

Dxf4 21.Dh7+ Kf7 22.Jxf5 Dxf5 

23.Sd3 Jxg5 24.Dh5 Vh8 25.Sxf5 

Vxh5 26.Vxh5 Je4 27.Se3=. Ale 

i tah v partii by měl být dostatečně 

pevný a pružný. 

18.gxf4 f5 19.Je3 Dd6 20.Dh2 

Jce7 21.Sd3 

GM Jiří Štoček potěšil příznvce dávných romantických dob, když použil královský gambit.
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-sn-zp-'
6-+-wq-+n+&
5+-+p+pzP-%
4-+-+-zP-+$
3+-+LsN-+-#
2PzPPvL-+-wQ"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy
21…Dxf4?? „Sehrál jsem v Třebo-

vé jednu opravdu zajímavou par-

tii, ale soupeř tam bohužel udělal 

hrubou chybu a prohrál,“ psal mi 

Jirka Štoček. A tohle je asi ten oka-

mžik, o kterém karlovarský velmis-

tr mluvil. Černý měl poměrně vel-

ké množství dobrých a solidních 

tahů, ale vybral si prohrávající. 

22.Dh7+ Kf7 23.Jxf5 A bílý najed-

nou hrozí brát na g7 a decent-

ně, slovem garde, upozorňuje na 

nebezpečí i černou dámu. 

23…Jxf5 Černý možná spoléhal, že 

ústupem na e5 pokryje obě hroz-

by, ale, jak říkají politici: „Není 

tomu tak!“ Po 23…De5 24.Jxe7 

Jxe7 25.Vf1+ Ke6 26.Ve1  to může 

černý zahodit i s rukama. 

24.Sxf4 Vh8 25.Dxh8  1–0

PETR HÁBA (2526) - JAROSLAV 
MOJŽÍŠ (2190) 
Bogoljubovova indická [E10]

RC SPORT OPEN 2007 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 Sb4+ 4.Jd2 c5 

5.a3 Sxd2+ 6.Dxd2 cxd4 7.Jf3 b6 

8.Sg2 Sb7 9.0–0 Jc6 10.b4 0–0 11.Sb2 

Dc7 12.Jxd4 Jxd4 13.Dxd4 Sxg2 

14.Kxg2 Vfe8 15.e4 e5 16.Dd3 Ve6 

17.Vfc1 Vc6 18.b5 Ve6 19.a4 a5 20.Sa3 

d6 21.Vd1 Vd8 22.Vac1 Vd7 23.f3 h6 

24.Vd2 Kf8 25.Vcd1 Ke8 26.Db3 Kd8 

27.Vd3 Kc8 28.V1d2 Kb7 29.Dd1 Je8 

30.Vd5 g6 Černé fi gury jsou pevně 

spoutány s obranou slabiny d6, jezdec 

na e8 se do hry zapojí jen s velkými 

obtížemi a velmistr Hába nachází pří-

mou cestu k výhře. 

31.c5! Jako úderná pěst vůdce 

bílých fi gur se vydává opožděný 

pěšec vpřed a pod jeho mocným 

úderem se bortí brána posledního 

obranného valu temných fi gur. 

31…bxc5  [31…Kb8 32.Vc2 bxc5 

33.b6 Db7 34.Sxc5+-] 

32.Vxc5 Db6 33.Vc6 Dd8 

XABCDEFGHY
8-+-wqn+-+(
7+k+r+p+-'
6-+Rzpr+pzp&
5zpP+-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3vL-+-+PzP-#
2-+-tR-+KzP"
1+-+Q+-+-!
xabcdefghy
34.Sc5 Dobře vypadá i nepříliš 

dobře viditelné 34.Dg1 s ideou Va6 

a následným narušením intimní 

bubliny černého krále z pole a7 

34…f5 35.Vb6+  

XABCDEFGHY
8-+-wqn+-+(
7+k+r+-+-'
6-tR-zpr+pzp&
5zpPvL-zpp+-%
4P+-+P+-+$
3+-+-+PzP-#
2-+-tR-+KzP"
1+-+Q+-+-!
xabcdefghy
35…Dxb6 Ani sebeobětování černé 

královny nedokáže odvrátit to, co se 

odvrátit nedá. Černí pěšci zůstanou 

příliš rozházení a příliš slabí a jejich 

monarcha si klidu neužije. 

36.Sxb6 Kxb6 37.Vc2 Vc7 38.Dc1 

Vc5 39.Vxc5 dxc5 40.Dxh6 fxe4 

41.fxe4 Jd6 42.h4 Jf7 43.Df8 Jd6 

44.Dd8+  1–0

Václav Pech

Konečné pořadí
 1. Votava, Jan CZE (2547) 7

 2. Štoček, Jiří CZE (2572) 7

 3. Heberla, Bartolomiej POL (2484) 7

 4. Hába, Petr CZE (2526) 7

 5. Bobras, Piotr POL (2558) 7

 6. Petr, Martin CZE (2453) 7

 7. Bernášek, Jan CZE (2517) 6,5

 8. Cvek, Robert CZE (2548) 6,5

 9. Stryjecki, Marek POL (2416) 6,5

 10. Novotný, Michal CZE (2219) 6,5

 11. Krejčí, Jan CZE (2315) 6,5

 12. Červený, Petr CZE (2295) 6,5

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

GM Petr Hába
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Zákazníky vyhledávaný partner
pro dodávky paliv, energie 
a souvisejících služeb.



23. SRPEN 2007 ČÍSLO 3412

Světové čtyřce Ukrajinci Vasiliji 

Ivančukovi patří až 14. místo, Ame-

ričan Gata Kamsky byl sedmnác-

tý a Šachrijar Mamedjarov, Alexej 

Griščuk, Vladimir Akopjan a Alexej 

Širov se nedostali ani do první tři-

cítky! David odehrál turnaj přímo 

fantasticky, když měl před posled-

ním kolem 9,5 bodu z deseti par-

tií a podlehl až v posledním kole 

po hrubé chybě Indovi Krišnanu 

Šašikiranovi. 

„Hrál jsem tu partii jednoduše 

špatně a ztratil fi guru. Pak to už 

byl úplně beznadějné. Občas se mi 

bohužel stává, že hraji v posled-

ních kolech špatně, jak se mi poda-

řilo již několikrát prokázat. Raději 

bych, aby se taková věc neprokáza-

la, pravděpodobně jsem byl příliš 

nervózní,“ komentoval s vrozenou 

skromností celou záležitost vel-

mistr Navara. 

V průběhu turnaje David Navara 

porazil Šachrijara Mamedjarova, 

Vladimira Akopjana i jmenovce 

devátého mistra světa Tigrana Pet-

rosjana a Pentalu Harikrišnu. Právě 

partie s Harikrišnou byla pro výsle-

dek turnaje klíčová.  „V té partii 

proti velmistru Harikrišnovi jsem 

měl velké štěstí. Hrál jsem zpočátku 

velmi dobře a dostal jsem slibnou 

pozici. Ale udělal jsem hrubou chy-

bu a pak jsem stál na prohru.  Právě 

jsem se chtěl vzdát, ale ještě jsem 

chtěl zahrát jeden tah, a pak jsem 

si všimnul, že můj soupeř překročil 

čas. Řekl jsem mu: “Je mi to moc 

líto, ale prohrál jste na čas.“

Jinak ovšem hrál velmistr Nava-

ra spolehlivě a vítězství Mainzu 

je zatím vrcholem jeho kariéry. 

Kromě rapid šachu hrál v Mainzu 

i turnaj ve Fischerových náhod-

ných šachách a i v tomto klání 

exceloval. V podobně nabytém 

startovním poli, jako bylo to na 

Ordix Open, dělil  2. až 5. místo. 

Fischerovy šachy, kdy rozmístění 

fi gur na šachovnici určí až těsně 

před zahájením hry počítač, patří 

k Davidovým oblíbeným disciplí-

nám a svůj vztah k této disciplíně 

naše jednička neskrývá: „Fischero-

vy šachy mám velice rád, protože 

jsou mnohem kreativnější a není 

zde tolik teorie. Možná, že mám 

tento druh šachu ještě raději než 

klasické partie, ale v současnosti 

není bohužel mnoho příležitostí, 

kde si je zahrát.“  Turnaj ve Fische-

rových šachách vyhrál moldavský 

velmistr Viktor Bologan, kterému 

se povedlo předstihnout zbytek 

startovního pole o půl bodu. 

Velmistr David Navara pro Šachový 

týdeník okomentoval jednu svoji 

MAINZ

DAVID SMETL VŠECHNY GOLIÁŠE
Pokračování ze strany 1

Konečné pořadí 
14. ORDIX Open

 1. GM Navara, David  (2656) 9,5

 2. GM Mchedlišvili, Michail (2624) 9,5

 3. GM Šašikiran, Krišnan  (2674) 9,5

 4. GM Petrosjan, Tigran L  (2613) 9,0

 5. GM Bologan, Viktor  (2650) 9,0

 6. GM Pentala, Harikrišna  (2664) 9,0

 7. GM Almasi, Zoltán  (2682) 9,0

 8. GM Drozdovsky, Jurij  (2572) 9,0

 9. GM Mojsejenko, Alexander (2641) 9,0

 10. GM Nielsen, Peter-Heine  (2638) 9,0

 11. GM Volokitin, Andrej  (2698) 9,0

 12. IM Seel, Christian  (2495) 9,0

 14. GM Ivančuk, Vasilij  (2766) 8,5

 15. GM Karjakin, Sergej  (2678) 8,5

 17. GM Barejev, Jevgenij  (2653) 8,5

 18. GM Kamsky, Gata  (2717) 8,5

 32. GM Akopjan, Vladimir  (2708) 8

 33. GM Griščuk, Alexander  (2726) 8

 34. GM Širov, Alexej  (2735) 8

 43. GM Hort, Vlastimil  (2471) 8

 59. GM Mamedjarov, Šachrijar (2755) 7,5

 150. IM Přibyl, Josef  (2383) 7

 592. FM Ondrák, Igor  (2308) 4,5

Konečné pořadí Ordix
- Fischerovy šachy

 1. GM Bologan, Viktor  (2650) 9,5

 2. GM Kamsky, Gata  (2717) 9

 3. GM Ivančuk, Vasilij  (2766) 9

 4. GM Volokitin, Andrej  (2698) 9

 5. GM Navara, David  (2656) 9

 6. GM Griščuk, Alexander  (2726) 8,5

 7. GM Šašikiran, Krišnan  (2674) 8,5

 8. GM Gašimov, Vugar  (2655) 8,5

 9. GM Sargissjan, Gabriel  (2667) 8,5

 10. GM Bacrot, Etienne  (2703) 8

 11. GM Almasi, Zoltan  (2682) 8

 12. GM Karjakin, Sergej  (2678) 8

 13. GM Petrosjan, Tigran   (2613) 8

 14. GM Jussupow, Artur  (2583) 8

 15. GM Akopjan, Vladimir  (2708) 8

 16. GM Mojsejenko, Alexander (2641) 8

 17. GM Tregubov, Pavel  (2599) 8

 21. GM Širov, Alexej  (2735) 7,5

 Konečné pořadí 
 1. Anand, Viši IND (2792) 4

 2. Aronian, Levon ARM (2750) 3,5

 3. Kasimdžanov, Rustam UZB (2683) 2,5

 4. Bacrot, Etienne FRA (2695) 2

GM David Navara zaznamenal v Mainzu nový vrchol své kariéry.
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partii z rapid šachu (přinášíme 

v tomto čísle) a dvě z Fischerových 

šachů (přineseme příští týden).

Hlavní událostí mainzského šacho-

vého festivalu, která pro nás zůsta-

la kvůli úspěchu velmistra Navary 

poněkud v pozadí byl uzavřený tur-

naj čtyř velmistrů, hraný od 13. do 

19. srpna. Jak v rapid šachu, tak ve 

Fischerových šachách se poměřo-

vali Ind Viši Anand (2792), Armén 

Levon Aronjan (2750), Francouz 

Etienne Bacrot (2695) a Uzbek 

Rustam Kasimdžanov (2683). 

Světová jednička, Ind Anand plnil 

hned od počátku roli favorita a z prv-

ních tří partií se mu podařilo dvě 

vyhrát a získat před svými proná-

sledovateli značný náskok. Jednou 

z těchto úvodní partií byl i souboj 

s exmistrem světa FIDE Rustamem 

Kasimdžanovem, který pro čtenáře 

Šachového týdeníku okomentoval 

velmistr Radek Kalod. 

Zatímco Anand si na čele skupiny 

v pohodě udržoval svůj náskok, 

o druhé místo, zaručující postup 

do fi nále se odehrával souboj prá-

vě mezi Rustamem Kasimdžano-

vem a Levonem Aronjanem. Druhý 

jmenovaný nakonec byl úspěšněj-

ší. Ve fi nále se ale nakonec rado-

val Viši Anand, když po úvodních 

třech remízových partiích zápasu 

svého soupeře porazil v té posled-

ní čtvrté a odnáší si z Mainzu zcela 

zasloužené první místo v rapidu. 

Finále Fischerových šachů se ode-

hrálo v režii stejných aktérů, ale 

zde došlo až na blickový rozstřel, 

ve kterém byl úspěšnější Levon 

Aronjan. 

Václav Pech

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2755)—
—DAVID NAVARA (2656)
Slovanská [D45]

ORDIX Open 2007

Komentuje: GM David Navara

Toto byla první ranní partie, což 

znamenalo jednak možnost pří-

pravy, jednak určitou výhodu pro 

dříve vstávající. 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 e6 

5.Jf3 a6 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+p+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Bez přípravy bych asi zvolil jiné 

zahájení, ale všiml jsem si, že tuto 

variantu Šachrijar nehraje pře-

svědčivě. Mimo to jsem si ji někdy 

chtěl zahrát také černými. Po tahu 

střelcem by následovalo vzetí na 

c4 s dalším b5, c5 a přechodem do 

vyrovnané pozice přijat(eln)ého 

dámského gambitu. 

6.Dc2  Po 6.b3 Sb4 musí jít bílý 

střelcem na d2, protože 7.Sb2 Je4 

8.Dc2 Da5 9.Vc1 Dxa2 ztrácí pěšce. 

Po 7.Sd2 0–0 8.Sd3 Jbd7 9.0–0 De7 

nebo Sd6 se černý snaží prosadit 

postup e6-e5, obvykle po předcho-

zím vzetí na c4. 

6…c5 Tento tah vypadá divně, ale 

ona ta bílá dáma v některých vari-

antách stojí na d1 lépe, teď nekryje 

pěšce d4. 

7.cxd5 exd5 8.Se2 Jc6 9.0–0 Po 

vzetí na c5 by černý vyvinul střel-

ce s tempem, což není k zahození. 

9…Se6  9…cxd4  10.Jxd4 (10. exd4) 

10…Jxd4 11.exd4  slibuje bílému 

díky náskoku ve vývinu malou 

převahu. 

10.Vd1 Jb4 11.Dd2 Po 11.Db1 Dc8! 

hrozí Sf5. V partii Arkell - Haslin-

ger byl bílý úspěšný po 12.e4 Jxe4 

(12…dxe4 13.Jg5 Sf5 bílému žád-

nou převahu nedává.) 13.Jxe4 Sf5 

14.Jfg5 f6? (14…dxe4! je snad ještě 

v pořádku) 15.Ve1!! fxg5 16.Sg4!! 

dxe4 (počítač udává ještě 16…Kd8 

17.Jxg5 Sxb1 18.Jf7+±) 17.Sxf5 

Dxf5 18.Vxe4+ Kd8 (18…Kf7 

19.Ve7+ Kg6 (19…Kf6 20.Vf7+) 

20.Ve6+) 19.Ve8+!, celé to vypadá 

jako domácí příprava. 

11…Je4 12.Jxe4 dxe4 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+l+-+&
5+-zp-+-+-%
4-sn-zPp+-+$
3+-+-zPN+-#
2PzP-wQLzPPzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
13.Je5 Několikrát se hrálo také 

13.a3 exf3 14.Sxf3 Jc6 (14…Jd5 

15.dxc5 asi je dost nebezpečné.) 

15.d5 Je5 16.dxe6 Jxf3+ 17.gxf3 

fxe6, obě strany stojí stejně špat-

ně.(17…Dxd2? 18.exf7+!)  

13…cxd4 Nevím, zda musí černý 

otevírat dráhu soupeřově dámě 

a střelci, ale 13…f6 se mi nelíbilo 

a 13…Se7 14.a3 Jd5 15.Dc2 (15.

dxc5 Dc7 16.Dd4 Sf6) 15…Jf6 také 

není nebezpečné, přestože počítač 

říká, že by černý mohl počkat. 

14.exd4 Tuto pozici už měl 

Šachrijar dvakrát na šachovnici. 

Tady jsem si uvědomil, že partii 

Mamedjarov - Sokolov zopakovat 

nedokáži, a i kdyby se mi to poda-

řilo, soupeř by našel vylepšení. 

Zahrál jsem proto jiný z tahů, kte-

ré jsem viděl během přípravy. 

14…Sd6 Zde jsem měl spotřebo-

váno šest minut. Šachrijar si tuto 

variantu nepamatoval. 14…Se7 

15.a3 Jd5 16.Dc2 f6 17.Jc4 f5 18.f3 

0-0 19.fxe4 fxe4 20. Dxe4 Sf5 

21.De5 Sf6 22.Dd6 Sc2 23.Vd2 Sg6 

24.Vd1 Sc2 25.Vd2 Sg6 26.Vd1 se 

GM Viktor Bologan
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stalo v partii Mamedjarov - Soko-

lov, 2006. Nicméně v příštím střet-

nutí černý raději v zahájení odbo-

čil, takže bílý zde asi má převahu. 

Šachrijar vyjádřil týž názor.

15.a3 Jd5 [15…Jc6? 16.d5!; 15…

Sxe5 16.Dxb4] 

16.Dc2 f5 17.f3 Bílý musí jednat 

rychle, jinak by černý mohl díky 

centralizovaným fi gurám stát lépe. 

[17.Da4+? b5] 

17…Sxe5  [17…Vc8 18.Da4+ Sd7 

19.Jxd7 Dxd7 20.Dxd7+ Kxd7 

21.fxe4 fxe4 22.Sg4+] Chtěl jsem 

se vyhnout pokračování 17…exf3 

18.Sxf3 0–0 19.Db3 se ziskem pěš-

ce b7. V partii velkých předchůdců 

v aktivním šachu se stalo 17…0-0 

18. fxe4 Vc8 19.Sc4 (19.Dd3!?) 19…

Sxe5 20.exd5 Sxd5 (počítač navr-

huje 20…Sxh2+ 21.Kxh2 Sf7! 

s hrozbami b5 a Dc7+) 21.Sxd5+ 

1-0 Griščuk – Svidler 2006.

18.dxe5 Db6+ 19.Kh1 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+p+-+-zpp'
6pwq-+l+-+&
5+-+nzPp+-%
4-+-+p+-+$
3zP-+-+P+-#
2-zPQ+L+PzP"
1tR-vLR+-+K!
xabcdefghy
19…Vc8?! Vzetí na f3 by pouze 

rozehrálo bílého střelce, teď dokon-

ce s tempem. Pokračování 19…0–0 

20.fxe4 fxe4 21.Dxe4 černému 

nedává dostatečnou kompenzaci, 

bílí střelci budou v otevřené pozici 

velmi nebezpeční. Fritz navrhuje 

19…Dc6, ale tah tolik kazící vlast-

ní pěšcovou strukturu mě nena-

padl. Zdá se, ze stroj má pravdu, 

po 20.Dxc6+ bxc6 21.fxe4 fxe4 je 

centralizovaný jezdec dostatečnou 

protiváhou bílých střelců a přímé 

pokusy jako 22.Vd4 e3 až tolik 

nedávají, černý dá věž na f8 (mož-

ná až na f2) a neměl by mít pro-

blémy. 

20.Da4+ Dc6 Lepší není 20…Sd7 

21.Dd4 Dxd4 22.Vxd4±.

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+p+-+-zpp'
6p+q+l+-+&
5+-+nzPp+-%
4Q+-+p+-+$
3zP-+-+P+-#
2-zP-+L+PzP"
1tR-vLR+-+K!
xabcdefghy
21.Dd4! Tento tah jsem nedoce-

nil. Hrozí vzetí na e4 a černý musí 

něco udělat. V úvahu přichází 

ústup jezdce, ale kam? 21…Je7 

22.Sg5 není ideální, na Jb6 může 

přijít Se3 a pole c7 vypadá velmi 

zvláštně. 

21…Dc2 22.fxe4! Toto je chytrá 

vložka (což zní jako heslo z rekla-

my). Na 22.Sd2 může černý totiž 

odpovědět 22…Dc5, možná to 

i vychází. 23.Da4+ Dc6 24.Da5 0–0 

(24…Dc7 25.Vac1 Dxa5 26.Vxc8+ 

Sxc8 27.Sxa5)  

22…fxe4 Bílému by vyhovovalo 

22…Dxe4? 23.Sf3 Dxd4 24.Vxd4 se 

ziskem pěšce i bodu. [22…Dxe2? 

23.exd5 Vd8 (23…Vc4 24.Dd2) 

24.d6±] 

23.Sd2 Tah 23…Dc5 nyní ztrácí 

pěšce. 

23…0–0 24.Vac1 24.Vdc1 Db3 

25.Sc4 Vxc4 26.Dxc4 Dxc4 27.Vxc4 

e3 28.Sb4 Vf2 a kompenzace asi je 

dostatečná. 

24…Db3 25.Vxc8 [25.Dxe4? Vxc1 

26.Sxc1? Dxd1+!]

25…Vxc8 26.Dxe4 Dxb2 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6p+-+l+-+&
5+-+nzP-+-%
4-+-+Q+-+$
3zP-+-+-+-#
2-wq-vLL+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
27.Sc4 Jak mě Šachrijar po par-

tii upozornil, po 27.Sd3? Dxd2! 

(27…g6 28.Sc4 a černý král je opro-

ti partii vážně oslaben) 28.Dxh7+ 

Kf8 29.Dh8+ (29.Vf1+ Jf4 30.De4 

Vc1) 29…Sg8 30.Vf1+ může černý 

zahrát 30…Jf4. 

27…Jf4  Lákalo mě i pokračování 

27…Kh8. Vzetí na d5 nejde kvů-

li Dxd2, ale dokonce ve variantě 

28.h3 Jf4 29.Sxf4 Sxc4 je král na h8 

nevýhodou, vedle 30.e6± vyhrává 

(29…Vxc4?? 30.Vd8+) 30.Dxc4. 

28.Sxe6+ [28.Sxf4 Vxc4] 

28…Jxe6 29.Dd5 Bílý asi stojí mír-

ně lépe, ale pozice černého je plně 

obranyschopná. Tady jsme měli 

oba okolo tří minut. 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6p+-+n+-+&
5+-+QzP-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-wq-vL-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
29…Vc6 Tah dámou 29…Db6 mě 

nějak nenapadl. 

30.Sb4 Hrozí Sd6. Po 30.h3 či 

jiném tahu bych hrál 30…Dd4. 

30…De2 31.h3 Pokračování 31.Sd6 

Dc4 32.Df3 h6 33.Vf1 je nepříjem-

né, ale mat tu není. 

31…h6 32.Ve1 Dc4 33.Dd7 Jf4 

Teď hrozí Vg6, soupeř se nadlouho 

zamyslel.

GM Šachrijar Mamedjarov
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+Q+-zp-'
6p+r+-+-zp&
5+-+-zP-+-%
4-vLq+-sn-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
34.Sd2! Teď jsem spotřeboval mno-

ho času (přes minutu) já, takže 

nám oběma zůstaly visící prapor-

ky. Vlastně visící číslice. Hrálo se 

na elektronických hodinách tem-

pem 20 minut na partii + bonus 5 

sekund za každý provedený tah. 

[34.Sd6 Jxg2!] 

34…Jd3  Oběť 34…Jxg2 35.Kxg2 

Vg6+ 36.Kh2 nějak nevychází: 

36…Dh4 37.Dd5+ Kh7 38.Df3. 

35.Vf1? Asi bylo lepší 35.Ve3, ale 

bleskovky se prý nekomentují. 

35…Jxe5 36.De8+ Kh7 Visí věž 

na f1. 

37.Vf8 Jg6 38.Vf7 

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7+p+-+Rzpk'
6p+r+-+nzp&
5+-+-+-+-%
4-+q+-+-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-vL-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
38…De6? Hrál jsem na remízu. 

V pozici je samozřejmě plno lep-

ších tahů, ale o dvě kola později 

se ukázalo, že rychle provedený 

špatný tah není tou nejhorší mož-

ností… 

39.Dxe6  Varianty 39.Vxg7+ Kxg7 

40.Sc3+ Kh7, ani 39.Sc3 naštěstí 

nevycházejí. 

39…Vxe6 40.Vxb7 Ve7  Dobrý 

nápad není 40…Ve2 41.Sc3 Je5 

42.Ve7. 

41.Vb6  Jako remíza vypadá 41.Vxe7 

Jxe7 42.Kg1. 

41…Ve2 42.Sc3 Jf4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6ptR-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-sn-+$
3zP-vL-+-+P#
2-+-+r+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
43.Vb4?? Po 43.Vxa6 je bílý stále 

na příjemnější straně rovnováhy, 

neboť 43…Jxg2? (43…Vxg2 44.Se5) 

44.Va7+- by se docela lehko mohlo 

stát. 

43…Jd5! Pokračování 43…Jxg2? 

44.Vg4 jsem neviděl, zato jsem si 

všiml, že mohu soupeři vyměnit 

jeho silného střelce za svého jezd-

ce. Až po tahu mi došlo, ze bílý 

ztrácí kvůli vazbě materiál. Bílý se 

s ohledem na varianty 44.Vc4 Vc2 

a 44.Vb3 Ve3 vzdal.  0–1

VIŠI ANAND (2792)—
—RUSTAM KASIMDŽANOV (2683) 
Španělská hra [C92]

Mainz 2007

Komentuje GM Radek Kalod

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

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 

0–0 9.h3 Ve8 10.d4 Anand začal 

turnaj v Mainzu impozantně, když 

z prvních tří kol dokázal vytěžit 

dva a půl bodu. Porazil Aronjana 

i Kasimdžanova. 

10…Sb7 11.Jbd2 Sf8  Rustam 

dokáže proti Ananadovi zahrát, 

což dokázal například na rapidu 

na Corsice 2006, kde jej porazil ve 

fi nále turnaje. 

12.d5 

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+lzp-+pzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzP-+N+P#
2PzP-sN-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Principiálním pokračováním je 

zde 12.a4 h6 13.Sc2 exd4 14.cxd4 

Jb4 15.Sb1 c5 16.d5 Jd7 17.Va3, což 

se hrálo v zápase Kasparov-Karpov 

v roce 1990. Bílý má útočný poten-

ciál a černý má strategické trumfy. 

Karpov měl v zápase proti Kaspa-

rovovi dobré pozice, ale Kasparov 

dokázal vytěžit z těchto partiích 

více bodů. 17…f5!? (17…c4) 18.Jh2 

poslední móda v této variantě 

(Anand – Ivančuk, Turín 2006) 

18…De7 19.Vae3 f4 20.V3e2 Je5 

21.Jdf3 g5 22.Jxe5 dxe5 23.Sd2 Sc8 

24.axb5 axb5 25.Sxb4 cxb4 26.Sd3 

Sd7 27.Vd2 Dd6 28.Se2 Ve7 29.Sg4  

a bílý má výhodu. Partie později 

skončila remízou. 

12…Jb8 13.Jf1 Anand zvolil méně 

obehranou variantu, která ale ský-

tá velké množství jedu. Boj se nese 

v pozičním duchu a není tak forsí-

rovaný jako v hlavní variantě. 

13…Jbd7 14.J3h2 Jc5 15.Sc2 c6 Celá 

tato varianta je bojem o pole d5. 

16.b4 Jcd7 17.dxc6 Sxc6 18.Sg5 

Tuto variantu zpopularizoval ang-

licky velmistr Michael Adams. Bílý 

má malou výhodu.GM Viši Anand
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XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+-+n+pzpp'
6p+lzp-sn-+&
5+p+-zp-vL-%
4-zP-+P+-+$
3+-zP-+-+P#
2P+L+-zPPsN"
1tR-+QtRNmK-!
xabcdefghy
18…h6 19.Sxf6 Jxf6 20.Jg4 Jxg4 

21.Dxg4  [21.hxg4!?] 

21…Sd7 22.Df3 Vc8 23.Sb3 Se6 

24.Vec1  Postup 24.Sxe6 není pro 

bílého moc výhodný. Slabina na 

d5 zmizela a černému se otevřel 

f-sloupec. Více se mi líbí postup 

Ananda v této partii. 

24…Se7 25.Vc2 Bílý připravuje 

zdvojení věží na c-sloupci a násled-

ně chce prosadit postup c3-c4.

25…a5 26.Dd3 Sxb3 Zajímavou 

možností je i 26… axb4. Partie na 

toto téma se již hrála a bílý v ní 

také obětoval pěšce za souhru 

svých fi gur jako Viši Anand v té-

to partii. 26…axb4 27.cxb4 Vxc2 

28.Dxc2 Db6 29.Je3 Dd4 30.Vd1 

Dxb4 31.Dc6 Vf8 32.Jd5 Sxd5 

33.Sxd5 Dc5 34.Vc1 Dxc6 35.Vxc6 

Vb8 36.Vc7 Kf8 37.h4 Bílý má pěšce 

méně, ale všimneme si podstatné-

ho rozdílu v aktivitě fi gur. Navíc 

černý pěšec na d6 se bude velmi 

těžko prosazovat. 37…g6 38.g3 b4 

39.Kg2 Vb5 40.Vc8+ Kg7 41.Vc7 

Kf8 42.Sb3 h5 43.Va7 Vb6 44.Kf1 

Vb8 45.Ke2 f5 46.Kd3 Vc8 47.exf5 

gxf5 48.Vb7 Vc3+ 49.Kd2 e4 

50.Vxb4 Vf3 51.Ke1 Sf6 52.Kf1 Kg7 

53.Sd1 Va3 54.Sb3 Se5 55.Va4 Vxa4 

56.Sxa4 d5 57.Sd7 Kg6 58.Se8+ Kh6 

59.Sd7 Kg6 60.Se8+ Kh6 61.a4 Sc7 

1/2–1/2 (Akopjan - Zhang Zhong, 

Wijk aan Zee 2004). 

27.axb3 axb4 

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7+-+-vlpzp-'
6-+-zp-+-zp&
5+p+-zp-+-%
4-zp-+P+-+$
3+PzPQ+-+P#
2-+R+-zPP+"
1tR-+-+NmK-!
xabcdefghy
28.Je3! Tato partie nám poskytu-

je názornou ukázku boje silného 

jezdce na poli d5 proti špatnému 

černopolnému střelci černého. 

Vůdce bílých fi gur je ochoten za 

aktivizaci tohoto jezdce dokonce 

obětovat pěšce a tím naladit sou-

hru svých fi gur. Po samozřejmém 

braní na b4 by černý prosadil tah 

d6-d5: 28.cxb4 Vxc2 29.Dxc2 d5. 

28…bxc3 29.Vxc3 Vxc3 30.Dxc3 

Sg5 31.Jd5 Dd7 32.Va6 Bílý začíná 

pomalu vystrkovat růžky a maxi-

málně aktivizuje své fi gury. 

32…Vc8 33.Dd3 Kh7 34.Kh2 Vc1 

35.g3 S myšlenkou h4 a snahou 

ještě více omezit pohyb černopol-

ného střelce. 

35…Sd8 36.Kg2 Vc8 37.h4 Vc5 38.Je3 

Se7 39.b4 Bílý metodicky vylepšuje 

své postavení a na druhé straně zhor-

šuje pozici svého soupeře. 

39…Vc8 [39…Vc1 40.Dd5] 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+qvlpzpk'
6R+-zp-+-zp&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+P+-zP$
3+-+QsN-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
40.Vb6 Nyní bílý vezme pěšce na 

b5, vrátí se zpět jezdcem na d5 

a bílý b-pěšec půjde do dámy. Čer-

ný nemá proti tomuto snadnému 

plánu obrany. 

40…g6 41.Dxb5 Dxb5 42.Vxb5 

Sd8 43.Vb7 Kg7 44.Jd5 Vc4 

45.Vd7 Sf6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+R+pmk-'
6-+-zp-vlpzp&
5+-+Nzp-+-%
4-zPr+P+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 Zde se černý vzdal. Bílý může brát 

pěšce na d6, nebo postupovat b-

pěšcem do dámy. [45…Sf6 46.b5 

(46.Vxd6 Se7 47.Jxe7 Vxb4 48.Vd7 

Vxe4 49.Jc6 Kf8 50.f3 Ve1 51.Kf2 

Vb1 52.Jxe5+-) 46…Vxe4 47.b6 Ve2 

48.Vxd6 Vd2 49.b7 Vb2 50.Vb6+-] 

Závěrem bych rád podotknul, že 

tato partie byla názornou ukázkou 

boje silného jezdce na d5 proti čer-

nopolnému střelci. Bílý se nebál 

obětovat dočasně pěšce a získal za 

něj velkou iniciativu. Pozice černé-

ho byla obranyschopná, ale v ome-

zeném čase je to velmi těžký úkol.  

1–0
GM Rustam Kasimdžanov


