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ŠACHUJÍCÍ DADAISTI
Mimořádná výstava tří velkých 

dadaistických umělců končí tuto 

neděli v katalánském muzeu umě-

ní v Barceloně. Duchampa, Man 

Raye a Picabiu spojovala kromě 

jiného i láska k šachům. Známá 

je Duchampova věta, že zatímco 

ne všichni umělci jsou šachisty, 

tak všichni šachisté jsou umělci. 

Rozhodnete-li se strávit tento ví-

kend v Barceloně, najdete na zmí-

něné výstavě nejen mnoho jejich 

obrazů, fotografi í či čistě umělec-

kých objektů – například slavnou 

Duchampovu Fontánu (obrácený 

pisoár) – ale také řadu krásných 

šachových fi gur, které Duchamp 

a Man Ray navrhovali. 

FINÁLE MS ŽEN
Ruska Alexandra Kostenjuková 

a Číňanka Hou Yifan se probojova-

ly do fi nále mistrovství světa žen, 

které končí tento týden v ruském 

Nalčiku. Po úvodních třech par-

tiích zápasu hraného na čtyři partie 

vede díky výhře černými v úvodní 

partii Alexandra Kostenjuková 2:1.
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POLSKÁ LIGA OČIMA DAVIDA NAVARY

JAK JSEM ZÍSKAL SVŮJ PRVNÍ LIGOVÝ TITUL

Hou YifanA. Kostenjuková

Marcel Duchamp a Eve Babitz při Ducham-
pově retrospektivní výstavě v muzeu umění 
v Pasadeně

Letos jsem se již počtvrté 

zúčastnil polské ligy v dre-

su družstva Wasko HetMaN 

Szopienice, které obhájilo 

titul. Rozhodl jsem se proto 

napsat o soutěži pár slov. Již 

dříve jsem zveřejnil na toto 

téma článek na internetových 

stránkách Novoborského ša-

chového klubu. Sice se nechci 

opakovat, následující odsta-

veček však nelze vynechat.

Pokračování na straně 6 GM David Navara

STUDIE ROKU

ÚSPĚCH M. MATOUŠE

Mario Matouš  
Studie známého 

pražského skla-

datele Maria Ma-

touše získala na 

právě skonče-

ném kongresu 

skladebního ša-

chu v lotyšské 

Jurmale ocenění Studie roku 

2007. Umění M. Matouše bylo 

tímto prestižním titulem odměně-

no již potřetí, když z předešlých 

úspěchů se mohl náš šachista ra-

dovat i v letech 1990 a 1997. Tra-

dičním požadavkem pro udělení 

tohoto titulu je kromě efektnosti 

řešení také spojení její kompozi-

ce s praktickou hrou, což je pova-

žováno za jednu z nejsilnějších 

stránek pražského skladatele.

zpracováno podle www.vlasak.biz
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Mario Matouš, soutěž k padesáti-

nám J. Poláška a E. Vlasáka 2007 

1. cena

Řešení úlohy na straně 5

http://www.vlasak.biz/pv50/pv50online.htm
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SILVIO DANAILOV SMÍŘLIVĚ O ELISTĚ

Silvio Danailov  
„Když se vrátím 

zpět k zápasu 

v Elistě, mohu 

říci, že není ni-

kdo, kdo by byl 

absolutně v právu, 

nebo kdo by byl 

jasným viníkem,“ 

řekl deníku Sport-Express.ru ma-

nažer Veselina Topalova Silvio Da-

nailov. „Zápas o titul mistra světa 

je prostě válka. Je to ten největší 

adrenalin a my všichni jsme se 

stali obětí svých emocí. Myslím, 

že pro blaho a budoucnost šachu 

bychom měli na staré chyby, kte-

rých jsme všichni dopustili, zapo-

menout.“ 

UBILAVA VĚŘÍ ANANDOVI

Elizbar Ubilava  
Velmistr Elizbar 

Ubilava, který 

v letech 1994-2001 

působil jako tre-

nér Viši Ananda, 

jej považuje v zá-

pase proti Kram-

nikovi za favori-

ta. Za hlavní Anandovu přednost 

pokládá to, že je o něco ostřejším 

hráčem než jeho soupeř. „Hod-

ně bude záležet na typech pozic, 

které se budou na šachovnici ob-

jevovat, a také na tom, kdo z hrá-

čů na sebe bude chtít vzít riziko 

jako první,“ říká Ubilava. Zároveň 

upozorňuje na důležitost správné 

volby zahájení. „Všichni vědí, že 

Kramnik jenom málokdy prohrá-

vá, ale pravdou je také to, že ani 

počet vyhraných partií u něho 

není nijak přehnaně vysoký, tak-

že bude záležet na každém získa-

ném bodu.“

ŠACH-BOX OPĚT NA SCÉNĚ

Kdo si troufá od-
mítnout remízu? 

Spojení šachu 

a boxu je pro 

někoho novým 

sportem, pro ji-

ného poněkud bi-

zarní záležitostí. 

Jeho propagátoři 

v něm vidí spoje-

ní rozumu a síly, dvou základních 

elementů komplexního muže. 

Historie šach-boxu se píše od 

roku 2003. Naposledy se utkání 

v šach-boxu uskutečnilo 15. srp-

na v Londýně. Je třeba přiznat, že 

jeho aktéři, kterými byli Stewart 

Telford a Tim Woolgar, se na roz-

díl od rozhodčího Rajka Vujatovi-

ce (2222) FIDE ratingem nepyšní. 

Časový limit 12 minut na celou 

partii dával tušit, že adrenalinové 

budou obě disciplíny. Woolgar se 

nakonec ukázal být zkušenějším 

šachistou a dal soupeři mat ve 28. 

tahu, respektive v 9. kole. Partie 

samotná sice do šachových aná-

lů zřejmě nevstoupí, znamenala 

však prezentaci šachu před šir-

ším publikem, než je to klasické 

šachové. Zatím ale neumíme od-

povědět na otázku, zda po několi-

ka duelech v šach-boxu bude mít 

šachový rating vzestupnou, nebo 

spíše sestupnou tendenci. 

JURAJ LIPKA MISTREM SLOVENSKA
Mezinárodní mistr Juraj Lipka 

(2431) z Hofferu Komárno se stal 

v Banské Bystrici (175 hráčů) mi-

strem Slovenska v rapid šachu. 

V devíti kolech turnaje získal 

8 bodů a o polovinu bodu předstihl 

Dominika Csibu (2157) z Dunajské 

Stredy a Jána Hlase (2157) ze Žili-

ny. Kompletní výsledky na adrese: 

www.chess-results.com

MEMORIÁL TOMÁŠE BAŠTINCE

Vojtěch Plát  
Mistr FIDE Voj-

těch Plát (2402) 

z TŽ Třinec zví-

tězil v sedmém 

ročníku memo-

riálu Tomáše Baš-

tince, který se 

odehrál v sobotu 

13. 9. v Postoupkách. K vítězství 

v turnaji o padesáti pěti účast-

nících mu stačilo 7,5 bodu z de-

víti partií. o druhé až páté místo 

se se 7 body podělili Petr Kičmer 

(2210) z Baníku Havířov, IM Pavel 

Zpěvák (2379) z Byda Zakřany, 

FM Vladimír Karlík (2309) z kro-

měřížské Slávie a Roman Šenkýř 

(2152) ze Zlína. Stříbrná a bron-

zová medaile patří prvním dvěma 

jmenovaným. Kompletní výsledky 

turnaje, který otevřel letošní se-

riál GP ČR v rapid šachu, jsou na 

www.chess-results.com

Babí léto, kulturní festival v areálu pražské psychiatrické léčebny, přilákal minulou sobo-
tu do Bohnic stovky lidí. Většina si přišla poslechnout koncerty nebo zhlédnout celou řadu 
divadelních produkcí. v rámci akce se mj. konala i šachová simultánka, kterou však nehrál 
šachový profesionál. V hnědých manšestrových kalhotách a v černé mikině za šachovnicemi 
v psychiatrické léčebně by asi málokdo hledal topmanažera obří banky. Cizinci i našinci, 
chovanci i návštěvníci jeden za druhým, prohrávali s vrchním ředitelem a členem předsta-
venstva ČSOB Janem Lamserem. Za odpoledne sehrál desítky partií, poražen byl jen jednou. 
Již devatenáctý ročník Babího léta, které je součástí Týdnů pro duševní zdraví, spolupořádá 
občanské sdružení Unijazz.

http://chess-results.com/tnr15899.aspx?tnr=15899&art=4&lan=1&m=-1
http://chess-results.com/tnr15434.aspx?lan=1
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Bývalý mistr světa Veselin Topa-

lov je zpět! Ve španělském Bilbau 

vyhrál fi nálový turnaj série Grand 

Slam. Své soupeře, hráče absolut-

ní světové špičky, předstihl v nej-

silnějším turnaji šachové historie 

o plné čtyři body.

Turnaj v Bilbau byl nádhernou pro-

pagací šachu, a to nejenom tím, že 

pouhých sedmnáct partií ze třiceti 

skončilo smírem (a žádná před dvacá-

tým pátým tahem). Zajímavé je, že se 

v žádné partii nehrála Ruská hra. Zdá 

se, že k tomu přispěla i jedna z novi-

nek turnaje - pořadatelé navrhli, aby 

se za vyhranou partii přidělovaly tři 

body a za remízu pouze jeden. Stra-

tegie „unudit soupeře k remíze“ tak 

pozbývala smysl. Mezinárodní mistr 

Silvio Danailov, jeden z tvůrců myš-

lenky série Grand Slamu, k systému 

bodování uvádí: „Byl to prozatím ta-

kový test, ale vyhodnotíme-li ho jako 

úspěšný, budeme jej používat i na-

dále. Osobně nevidím zvláštní rozdíl 

mezi klasickým bodováním a bodo-

váním ,fotbalovým‘, ale pravdou je, 

že je zde jedna výhra mnohem cen-

nější než dvě remízy, což posunuje 

šachy o něco dále tím, že stimuluje 

chuť bojovat.“ 

Novinkou bylo také umístění pódia 

přímo na jedno z hlavních náměstí 

hostitelského města, a sice do zvu-

kotěsné kostky, která je pro turnaje 

pořádané Danailovem již typická. 

„Je to nová fi losofi e. Myslíme, že 

by se velké šachové turnaje měly 

sjednotit stejně tak, jako je tomu 

v tenise, přičemž by měly vrcholit 

fi nálovým turnajem,“ objasňuje 

celý nápad Danailov. „Lidé mají 

dnes spoustu možností zábavy…

Pokud chceme šachy lidem oprav-

du přiblížit, musíme je přivést 

přímo k nim.“ Ve hře podle „Sofi j-

ských pravidel“ bez práva nabízet 

remízu, konané v ulicích a na ná-

městích velkých měst, vidí Danai-

lov budoucnost šachu, která může 

být zajímavá pro velké sponzory. 

Mimochodem, chystá se ofi ciálně 

požádat prezidenta i vicepreziden-

ta Ruské šachové federace o to, aby 

do série Grand Slam zařadili tra-

diční Memoriál Michaila Tala. 

Úvod druhé poloviny turnaje pa-

třil ukrajinskému velmistru Ivan-

čukovi. Na otázku, proč se mu 

tolik dařilo, odpověděl jednoduše: 

„Hodně se procházím. Naštěstí je 

hned vedle hotelu nádherný park.“ 

Ivančuk v jednom z rozhovorů při-

znal, že na něho šachové nápady 

neútočí pouze ve snu, ale také 

v průběhu jeho návštev kostela. 

„Tak například v partii proti Griš-

čukovi jsme hráli Anti-Marshalla 

a já jsem použil silnou novinku, 

která mě napadla v průběhu boho-

služby.“ Vítězstvím černými nad 

Carlsenem se ukrajinský reprezen-

tant propracoval až na dostřel prv-

nímu místu. o všem podstatném 

se rozhodlo v posledním kole. Do-

sud druhý Armén Aronjan prohrál 

s Radžabovem, což turnaj ještě 

více zdramatizovalo, a Ivančuk se 

střetl s vedoucím Topalovem.

VESELIN TOPALOV (2777)—
—VASILIJ IVANČUK (2781) 
Meránská obrana [D47]

Grand Slam Bilbao 2008

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 c6 

5.e3 Topalov s díky odmítá mož-

nost poměřit se v síle a rychlosti 

domácích počítačových laboratoří 

a moskevskou variantu nechává na 

příští bitvy. Naopak proti merán-

ské nenamítá zhola nic. 

5…Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 

8.Sd3 Sb7 
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9.a3 Hlavním pokračováním je 

9.0–0, ale i Topalovem zvolený tah 

má v současnosti hodně přívržen-

ců. 

GRAND SLAM BILBAO

TOPALOV VYHRÁL NEJSILNĚJŠÍ TURNAJ VŠECH DOB

Topalov a Anand „v kostce“
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9…Sd6 Zajímavou cestu zvolil 

o několik kol dříve proti Aronja-

novi Carlsen, když na přímé 9…b4 

hrál 10.Je4 Jxe4 11.Sxe4 bxa3 12.0–

0 Jf6 13.Sd3 axb2 14.Sxb2 a5, které 

vyšperkoval novým tahem 15.d5!? 

Za své obětované pěšce měl dosta-

tečnou kompenzaci a partii poslé-

ze vyhrál.

10.0–0 0–0 11.Dc2 h6 12.e4 Alter-

nativou k plánovanému postupu 

centrálních pěšců je plán zvole-

ný v poslední době famózním Čí-

ňanem Wang Yuem v partii proti 

Zhang Pengxiangovi na turnaji ve 

Wuxi (2006). Po 12.Sd2 a5 13.Vfd1 

Vc8 14.Se2 Dc7 15.Vac1 Vfe8 

16.h3 Db8 17.Db1 e5 18.dxe5 Jxe5 

19.Jxe5 Vxe5 20.Sf3 c5 21.Sxb7 

Dxb7 22.Dd3 De7 23.Jxb5 stál bílý 

na výhru.

12…e5 
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13.dxe5 Pravděpodobně novinka. 

13…Jxe5 14.Jxe5 Sxe5 15.h3! 

Bulharský velmistr nejprve brání 

tahu Jg4, kvůli kterému dost dob-

ře nevychází okamžité 15.f4? pro 

15…Sd4+ 16.Kh1 Jg4 se zjevnou 

výhodou černého. Zároveň připra-

vuje černopolnému střelci pole e3, 

odkud kontroluje c5, které je pro 

protihru černého klíčové. 

15…a6 Ivančuk by rád postupem 

c6-c5 oživil bělopolného střelce 

a zvýšil tlak na centrum bílého, 

případně i na soupeřova krále. 

Další možností je snaha o tlak na 

pěšce e4 pomocí 15…Ve8 16.Se3 

De7, ale zde má pravděpodobně 

bílý k dispozici manévr 17.Je2 a na 

17…Sd6 18.Jd4, který by mu měl 

dát malou výhodu. 

16.Se3 
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16…c5?! Působnost Sb7 je pro čer-

ného natolik zásadní, že neváhá 

nad obětí c pěšce. Pochybuji však, 

že by aktivní fi gury dávaly černé-

mu dostatečnou kompenzaci.

17.Sxc5 Ve8 18.Vad1! Dc7 19.Jd5 

Jxd5? Ukrajinský velmistr měl 

možná pokračovat spíše 19…Sxd5. 

Po (možná poněkud kooperativ-

ní) variantě 20.exd5 Sd6 21.Sd4 

Jxd5 22.Sh7+ Kh8 23.Sxg7+ Kxg7 

24.Vxd5 Sh2+ 25.Kh1 Dxc2 26.Sxc2 

Se5 27.b4 Vac8 28.Sb3 má černý 

po 28…Vc3 za pěšce dostatečnou 

kompenzaci. Je ale pochopitelné, 

že se černému nechtělo bělopol-

ného střelce okamžitě měnit.

20.exd5 Sxb2 21.d6 Dc6 22.f3 
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22…Vec8 Nepomáhá ani 22…

Ve5 pro 23.Sb4 Sd4+ 24.Kh1 Db6 

25.Sh7+ Kh8 (25…Kf8? 26.d7++-) 

26.d7 Vd8 27.Sf5 s rozhodující vý-

hodou bílého. 

23.Sh7+! 23.Dxb2 Dxc5+ 24.Df2 

Kf8 25.Vfe1 Dxf2+ 26.Kxf2 zřejmě 

také stačí, ale pokračování v partii 

je přesnější, protože vzdaluje čer-

nému králi centrum. 

Konečné pořadí
1. Topalov, Veselin BUL (2777) 17

2. Carlsen, Magnus NOR (2775) 13

3. Aronjan, Levon ARM (2737) 13

4. Ivančuk, Vasilij UKR (2781) 12

5. Radžabov, Tejmur AZE (2744) 10

6. Anand, Viši IND (2798) 8

GM Veselin Topalov

Konečné pořadí 

podle klasického hodnocení
1. Topalov, Veselin BUL (2777) 6,5

2. Aronjan, Levon ARM (2737) 5

3. Ivančuk, Vasilij UKR (2781) 5

4. Carlsen, Magnus NOR (2775) 5

5. Radžabov, Tejmur AZE (2744) 4,5

6. Anand, Viši IND (2798) 4



18. ZÁŘÍ 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 38 5

VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

23…Kh8 Po 23…Kf8 24.Dxb2 (při-

rozené 24.d7+ k matu překvapivě 

nevede. Po dvou hodinách pře-

mýšlení Rybka nabízí například 

variantu 24…Dxc5+ 25.Dxc5+ 

Vxc5 26.d8D+ Vxd8 27.Vxd8+ Ke7 

28.Vd2 Sxa3 (zajímavé je prý také 

28…Se5!?) 29.Ve1+ Kf6 30.Vd6+ 

Kg5 31.Vd7 Sc8 32.Vxf7 Sb2 33.f4+ 

Kh5 s tím, že „mata ně budět“) 

24…Dxc5+ 25.Kh1 stojí bílý jasně 

lépe. 24.Se4 Dxc5+ 25.Dxc5 Vxc5 

26.Sxb7 Vd8 27.Vfe1 Se5 
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28.d7 Partie vynuceně přešla do 

koncovky, která je pro černého vel-

mi nepříjemná. Ani různobarevní 

střelci velkou naději nedávají. 

28…a5 29.f4 Sc7 30.Sd5 Kh7 Pěšec 

je nedotknutelný. Na 30…Vxd7?? 

bleskově rozhodne 31.Ve8+ Kh7 

32.Se4+ +- 

31.Sxf7 Vf5 32.Sa2 Vxf4 33.Sb1+ 

Kg8 34.Sg6 K silnému bílému pěš-

ci se pozvolna přidává i nevhodné 

postavení černého krále. 

34…Sb6+ 35.Kh1 Sc5 36.Vc1 Sf8 

37.Ved1 Sxa3 38.Vc8 Vff8 39.Se8 

Se7 
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40.Ve1 Vyhrát by měl bílý i po 

40.Vd5, Topalov se však rozho-

dl eliminovat střelce, který se na 

diagonále d8-h4 neudrží. 

40…Sg5 Po 40…Sf6 vyhraje bílý ob-

chvatným manévrem věže. 41.Ve6 

Sg5 42.Va6 a4 43.Vaa8 Vf1+ 44.Kh2 

Sf4+ 45.g3 Vf2+ 46.Kg1 Se3, a nyní 

si bílý král vytvoří únikovou cestu 

pomocí 47.h4 a černý bude muset 

dříve či později vzdát. 

41.g3 a4 42.h4 Sf6 43.Ve6 

1–0

Václav Pech

GM Vasilij Ivančuk

Rešení úlohy ze strany 1
1. Jf3+ Kh1 2. Sd4!! Df7+! 

[2.Dc7+ 3.Je5 Dc8 (3…Db8 

4.Vb2! Df8 5.Kg3 Dg7+ 6.Jg4 

Dc7+ 7. Je5 Dh7 8.Sd2) 4. Kg3 

Dg8+ 5.Jg4 Db8+ 6. Kh3 Db3+ 7. 

Vc3 Db1 8. Jf2+ Kg1 9. Je4+ cxd4 

10. Vg3+ Kf1 11. Jd2+; 2…Db8+ 

3.Se5 Df8+ 4.Ke3 Dh6+ 5. Kf2 c4 

6. Va2 Db6+ 7. Sd4 Db1 8. Va1] 3. 

Ke3!! 3. [Kg3? Dg6+ 4. Kf4 Dxc2; 

3. Ke5? De8+ 4. Kf6 Dh8+ 5. Kg5 

cxd4] 3…cxd4 4. Kf2! Df4 5. 

Vc6!! [5. Ve2? De3+; 5. Va2? Dc1 

6. Kg3!? Dc7 7. Kf2 Dc1; 5. Vc8? 

De3+ 6. Kg3 Dh6 7. Kf2 De3+ 8. 

Kg3 Dh6 9. Vg8 d3] 5…De3+ [5…

d3 6. Vc8!! Dh6 7. Vb8!] 6. Kg3 

d3 7. Va6! Dc1 8. Va7! 1:0
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Polská liga se hraje jako uzavřený 

turnaj deseti družstev. Letos se 

soutěž konala od 6. do 14. září ve 

městě Karpacz v Krkonoších, pár 

kilometrů od českých hranic. Je 

trochu kuriózní, že z členů našeho 

družstva jsem měl nejkratší cestu 

domů právě já! Polská liga se hraje 

na šesti šachovnicích. Každé druž-

stvo musí v zápase nasadit nejvý-

še jednoho cizince (nebo cizinku) 

a nejméně jednu šachistku. Hlav-

ním hodnocením jsou zápasové 

body, při jejich rovnosti rozhodují 

body normální. Soutěže se zúčast-

nili mj. velmistři Volokitin, Kra-

senkow, Wojtaszek, Soćko, Fedor-

čuk, Macieja, Kempiński, Mitoń, 

velmistryně Soćková, Rajlichová, 

Zawadzka a mnoho dalších. 

V soutěži startovalo hned něko-

lik silných družstev. Jednoznačně 

nejsilnější byla Polonia Warszawa 

s průměrným ratingem základní 

sestavy 2593, následovalo naše 

družstvo (2527), Lublin (2511) 

a Polonia Wrocław (2495). Favori-

tům však v prvních čtyřech kolech 

chyběl velmistr Krasenkow, který 

hrál španělskou ligu. Manželé Soć-

kovi přijeli i s malou dcerou, což 

se na výkonu WGM Soćková nega-

tivně projevilo. Na světě jsou holt 

i důležitější věci než šachy (občas 

mívám pocit, že téměř všechno je 

důležitější). Polonia Wrocław sice 

měla hned dvě silné šachistky, ale 

(snad omylem) napsala velmistry-

ni Rajlich (dříve Radziewicz) na 

mužskou šachovnici. Ještě horší 

chybu udělal kapitán tohoto druž-

stva v sedmém kole. Neodevzdal 

soupisku v domnění, že to zname-

ná nasazení základní sestavy. Ve 

skutečnosti ale družstvo muselo 

nastoupit v sestavě z minulého 

dne, přičemž paní Rajlich již mezi-

tím ze soutěže odcestovala. Chyba 

kapitána tedy vedla ke kontumač-

ní prohře. Velmistr Kovalev v dre-

su jednoho ze slabších celků zase 

nedostal včas vízum a k velkému 

překvapení soupeřů nastoupil až 

na poslední tři kola.

Naše družstvo rok od roku posilu-

je, takže ze sestavy před několika 

lety nezůstal téměř nikdo. Letos 

jsme hráli v sestavě Navara, Mitoń, 

Bobras, Gdański, Heberla, Dwora-

kowska, kapitánem byl IM Master-

nak. Zpočátku úspěchu mnoho ne-

nasvědčovalo. V prvním kole jsme 

prohráli s průměrným družstvem 

Płocku, k čemuž jsem „přispěl“ 

prohrou s IM Tazbirem, když jsem 

se snažil zvrátit nepříznivý vývoj 

zápasu. Soupeř poté vyhrál ještě 

jednu partii a zbylých sedm zremi-

zoval, čímž o půl bodu překročil 

velmistrovskou normu. Po úvodní 

prohře však naše družstvo kromě 

jedné remízy vyhrávalo zápas za 

zápasem. V šestém kole (z něhož 

je partiová ukázka) jsme vyhráli 

nad Polonií Warszawa a dostali se 

do vedení. o první místo bojovala 

přinejmenším čtyři družstva, při-

čemž Polonia Wrocław měla hrát 

s Poloniou Warszawa v osmém 

kole a s námi v devátém. Nejvý-

hodnější pozici měl Lublin, který 

měl v posledních čtyřech kolech 

slabší soupeře, nicméně v sedmém 

kole ztratil překvapivou remízou. 

v dramatickém zápase obou Po-

lonií těsně zvítězila favorizovaná 

Warszawa. Zbývalo tedy poslední 

kolo. Nerozhodný výsledek nám 

zaručoval prvenství, pokud Polo-

nia Warszawa nevyhraje 5,5:0,5 

nebo Lublin 6:0. Zápas byl hodně 

dramatický, ale nakonec se nám 

podařilo zvítězit 3,5:2,5, což zna-

menalo vítězství v celé lize. Druhý 

skončil Lublin (1. šach. Radoslaw 

Wojtaszek 6/9, 6. šach. Marta Pr-

zezdziecka 6,5/9) a až třetí Polo-

nia Warszawa (2. šach. GM Soćko 

6,5/9, náhradník Michal Olszewski 

6,5/7).

Nabízí se otázka: Kdo za to může? 

Mám sklony k alibismu, proto 

nepřekvapí, když řeknu, že jsem 

mimo podezření. Jsem „šachista-

-chameleon“ – na každém turnaji 

GM David Navara

POLSKÁ LIGA OČIMA DAVIDA NAVARY

JAK JSEM ZÍSKAL SVŮJ PRVNÍ LIGOVÝ TITUL
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí
body skóre

1. WASKO HetMaN Szopienice 15 34,5

2. AZS UMCS Lublin 14 33

3. Polonia Warszawa 14 33

4. KS Polonia Votum Wroclaw 11 29

5. PTSz Plock 11 29

6. JKSz MCKIS Jaworzno 8 27

7. Javena Hancza Suwalki 7 23,5

8. BKS PROKONEX Brzeg 7 22

9. Drakon-Skok

Chmielewskeho Lublin

2 18,5

10. Zelmer SMAK-EKO Górno 1 19
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hraji trochu jinak (v poslední době 

ale také na každém nepříliš úspěš-

ně). Tentokrát jsem ve většině par-

tií hrál zahájení velmi klidně, poté 

jsem hru radikálně přiostřil a na 

závěr jsem kazil koncovky. Jelikož 

mi los určil pětkrát bílé kameny 

a černé s nejsilnějšími čtyřmi sou-

peři, stanovil jsem si za cíl bílými 

vyhrávat a černými remízovat. Na 

rozdíl od Soči jsem tentokrát čer-

nými hrál opravdu dobře, ale s bí-

lými fi gurami jsem příliš riskoval 

a špatně hospodařil s časem, tak-

že jsem málem prohrál koncovku 

s králem, věží a dvěma pěšci proti 

věži. Uhrál jsem 5,5/9, což odpo-

vídá mému ratingu. Viníky (nebo 

vinice) tedy musíme hledat jinde. 

o naše vítězství se nejvíce zaslouži-

la WGM Dworakowska, která uhrá-

la na dámské šachovnici 7,5 bodu 

z 9 partií. Velký podíl měl také Ka-

mil Mitoń, jenž na druhé šachov-

nici získal 6.5 bodu z 9 partií.

Málem bych zapomněl dodat, že 

se jedná o můj první extraligový 

titul nejen v Polsku, ale i celkově. 

Naopak už dvě družstva bezpro-

středně po mém odchodu ligu vy-

hrála. Na závěr bych rád dodal, že 

celá soutěž proběhla v přátelské 

a korektní atmosféře.

MICHAIL KRASENKOW (2639)—
—DAVID NAVARA (2646)
Slovanská obrana [D15]

Polska liga 2008

Komentuje: GM David Navara

Před partií jsem u oběda na větu 

„Velmistr Krasenkow má dvě re-

mízy“, někomu z našeho družstva 

napůl žertem odpověděl: „A bude 

mít třetí.“ Až potom jsem si uvědo-

mil, ze mě slyšeli i ostatní. Velmis-

tryně Dworakowska mi také v žer-

tu odpověděla, že bych měl zkusit 

vyhrát alespoň jednu partii v řadě. 

Remízu jsem ale nedomlouval, 

ostatně soupeř by asi nesouhlasil. 

1.d4 Jf6 2.c4 Po 2.Jf3 bych pokra-

čoval 2…d5 3.c4 c6 4.Jc3 (4.e3 Sf5) 

4…dxc4. 

2…c6 Velmistr Krasenkow je jed-

ním z největších znalců Grünfel-

dovy indické obrany. 

3.Jc3 d5 4.e3 a6 5.Jf3 Soupeř při 

tomto pořadí tahů hrává častěji 

5.Dc2, ale nedíval jsem se, kdy na-

posledy. 

5…Sf5 Viděl jsem, ze soupeř tuto 

variantu ještě nehrál (podle data-

báze). Jelikož ve variantě s Jf3,Sf5 

hraje Sd3, tady mě to také příliš 

nepřekvapilo. 

6.Sd3 Tento tah hrál soupeř dva-

krát i v pozici s tahem e7-e6 mís-

to a7-a6, tady má tempo navíc. 

Přesto si nejsem jist, zda to stačí 

k zisku převahy. To budu řešit 

až někdy příště. Kritické pokra-

čování je 6.Db3 b5 7.cxd5 cxd5 

8.a4 b4 9.Dxb4 Jc6 10.Dc5 Ja5 

11.Sxa6 Vxa6 12.Db5+ Vc6 13.Je5 

Sd7 14.Sd2. Teorie pokračuje ještě 

o dost dále a mám pocit, že černý 

nestojí špatně. Z pohledu bílého 

mě zaujala možnost 6.Sd2 e6 7.Jh4 

Sg4 8.Db3 Va7 9.h3 Sh5 10.g4 Jfd7 

11.Jg2 Sg6 12.Jf4 Se7 13.0–0–0 dxc4 

14.Sxc4 b5 15.Sxe6 fxe6 16.Jxe6 

Sf7 17.Jxg7+ Kf8 18.Je6+ Kg8 

19.Jxd8 s příjemnější koncovkou, 

Ponomarjov—Rjazancev, Ruská 

liga 2008. 

6…Sxd3 7.Dxd3 e6 8.0–0 Se7 9.e4 

dxe4 9…0–0 se mi hrát nechtělo, 

ale bylo by to přesnější, varianta 

10.e5 dxc4 11.Dxc4 Jd5 12.Je4= 

vadí snad jenom mně. 

10.Jxe4 0–0 10…Jxe4 bylo jistější, 

po tahu v partii mohl bílý jezdcem 

ustoupit. Výměny většinou pomá-

hají straně se stísněnou pozicí. 

11.Sf4 11.Jfg5 Jbd7 naštěstí nevy-

chází; 11.Jc3!? c5. Tento postup by 

asi byl silný po jiných ústupech 

jezdce, ale tady si jím nejsem jist. 

12.d5 b5!? 

11…Jxe4 12.Dxe4 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+p+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPQvL-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

12…Jd7 Černý vyrovnal, možná 

má dokonce i malé bezvýznamné 

plus.

13.Vad1 Da5 14.Dc2 Vfd8 Je otáz-

ka, kam patří která věž, ale tady na 

tom až tolik nesejde. Jezdec míří 

na g6, střelec na f6. 

15.Vfe1 Sf6 Někdy hrozilo d4-d5. 

16.b4 Velké překvapení. Spíše 

jsem se bál motivů s Db3, ale větši-

nou lze hrát b7-b5. s postupy jako 

b7-b5 a a6-a5 bude bílý muset po-

čítat i nyní. 16.Sd6 Jf8 17.c5 Dxa2.

16…Dh5 Sem jsem stejně chtěl jít, 

ale bílý měl zajímavý nápad. 16…

Dxb4?! 17.Vb1 zbytečně rozehrává 

bílou věž, taktika nevychází: 17…

Da5 18.Vxb7 Sxd4? 19.Sc7 (nebo 

19.Sd2 Dc5 20.Sb4) 

17.Sd6 Jf8 Tady jsem spotřeboval 

37 minut, ale přesto jsem se do 

časové tísně nedostal. Chtěl jsem 

pokračovat b5 nebo a5, ale měl 

jsem pocit, že to nevychází. Pro-

blémy ilustrují varianty typu 17…

a5 18.Vb1 axb4 (18…b5 19.Sc7) 

19.Vxb4 Da5?! (19…b5?! 20.cxb5 

cxb5 21.Db3; 19…c5 20.Vb5) 

20.Vxb7 Dxa2 21.Dxa2 Vxa2 

22.Vc7 Jb6? 23.Vxc6 Jxc4 24.Sc7 

Ja5?! 25.Va6 - tuhle jsem viděl, 

černý ztrácí materiál i po 25…Vd5 

26.Va8+. Problematické je i 17…b5 

18.c5 a černé fi gury nehrají, jezdec 

se na d5 nedostane. 18…Dd5 (18…

a5 19.Sc7 vypadá jako nekorektní 

oběť pěšce či kvality.) 19.Je5 (19.

a4!? a5? 20.Sc7) 19…Jf8 (19…a5 

20.Sc7) 20.Jg4 Sxd4? 21.Je3 

GM Michail Krasenkow
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18.c5 Bílý sice oslabil pole d5, ale 

pěšec d4 je zatím v bezpečí, černá 

dáma trochu mimo a jezdec se na 

d5 hned tak nedostane. 18.Sc7!? 

Vd7 19.Se5 Se7 s dalším Jg6 by 

nemuselo být pro černého špatné, 

i když otevření dámského křídla či 

d-sloupce může někdy s dámou na 

h5 znamenat určité riziko. 

18…Jg6 18…Dd5?! 19.Je5 s hroz-

bou Jc4 není dobré.

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+p+-+pzpp'
6p+pvLpvln+&
5+-zP-+-+q%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2P+Q+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
19.Ve3?! Bílý pokukuje po bodu 

h7, ale umožňuje černému provést 

jiný plán. Po 19.Je5 se velmistru 

Krasenkowovi nelíbilo 19…Jf4. 

Po 19…Se7 20.Jc4 Sxd6 (20…b5?! 

21.Jb6 Va7 22.De4! jsem našel až 

v analýze 22…Sxd6 23.cxd6 Vxd6 

24.Jc8 s převahou bílého.) 21.Jxd6 

b5 22.De4 a bílý stojí o něco lépe. 

Na Krasenkowův návrh 19…Jf4 

má černý na 20.Jxf7 (nebo 20.Jxc6 

Jxg2) tah 20…Jxg2 

19…Se7 Takzvaně špatný střelec 

d6 mi vadil. Není divu, pokud není 

střelec omezený vlastním pěšco-

vým řetězcem a dokáže ho „pře-

lézt“, může být silný. Také po 1.d4 

d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 a6 5.c5 

Jbd7 6.Sf4 by černý rád vyměnil 

soupeřova černopolného střelce. 

Slabé je 19…Jh4? 20.Jxh4 Sxh4 

21.Vh3! Dg4 22.f3 Dg5 23.g3 a dob-

ré není ani 19…Sg5?! 20.Jxg5!? (Ji-

nak by přišlo Se7 nebo Sf4.) 20…

Dxg5 mi připadalo pasivní, bílý 

střelec mi vadil. 19…Je7 20.Je5 

Jf5?! (20…Df5!= Fritz) 21.Vh3 Dg5 

zavání tahem f2-f4, dostatečně 

mě znechutilo i 22.De4 - h5 jsem 

viděl, ale nepočítal. 22…h5 23.f4 

Jxd6! 24.cxd6 Df5. 

20.Sxe7 Tady mi soupeř nabídl re-

mízu, ale teď už jsem byl se svou 

pozicí spokojen, tak jsem pokračo-

val. Pozice je asi vyrovnaná, svou 

jedinou slabinu d4 bílý snadno 

uhájí. Po 20.Sg3 Vd5 bych zkusil, 

kolikrát se dá napadnout bod d4 

(Vad8, Sf6,Je7,Jf5). 

20…Jxe7 21.Ve4 Soupeř snad pů-

vodně přehlédl 21.Je5? Jf5 22.Vh3 

(22.g4 vychází s věží na e1, ale ne 

tady. 22.Ve4 Jxd4 23.Vdxd4 Vxd4 

24.Vxd4 Dxe5 25.Dd1 jsme vidě-

li oba, ale jako dostatečná kom-

penzace to nevypadá.) 22…Jxd4! 

23.Vxd4 Dxe5 24.Dxh7+ Kf8 a pro-

blémy má bílý král. 

21…Vd5 Zajímavou možností je 

také tah 21…Df5!? 

22.Dd2 22.Ve5!? 

22…Vad8 23.Vde1 23.Df4 Df5 

23…Jf5 To je dvojitá léčka. 

24.Df4 Nevychází 24.g4? Jh4 (mož-

ná se dá hrát i jinak). 25.Je5 Dxe5! 

26.Vxe5 Jf3+ 

24…Dh6 Ještě jsem zvažoval 24…

g5 25.Jxg5 Jxd4, někdy by tam 

mohlo být 26…Je2+, ale usoudil 

jsem, že černý žádný materiál ne-

získá a že není důvod oslabovat si 

krále. 

25.Dc7 Také po 25.Dxh6 Jxh6 bílý 

musí být trochu opatrný, ale hůře 

zatím nestojí: 26.g4 f5 (nebo 26…

Kf8, Jg8) 27.gxf5 Jxf5 28.Vxe6 Jxd4 

29.Jxd4 Vxd4 30.a3= 

25…V5d7 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+pwQr+pzpp'
6p+p+p+-wq&
5+-zP-+n+-%
4-zP-zPR+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
26.Db6 Tady dáma je trochu mimo 

hru, ale ta černá zatím také. 26.De5 

Df6!? je trochu nepříjemné, po 

27.Dxf6 gxf6 28.Vg4+ (28.Vd1 e5) 

BORIS GELFAND: 
DESET 

POZORUHODNÝCH 
PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty 

Borise Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra 

Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné
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28…Kf8 29.Vee4 vedle mnou za-

mýšleného 29…e5 30.dxe5 Vd1+ 

silně připadá do úvahy 29…a5. 

26…Df6 Tady soupeř prohlédl dru-

hou léčku. 

27.h3 Hrozí 28.Je5. Okamžité 

27.Je5? není dobré pro 27…Vxd4 

28.Vxd4 Jxd4 29.Dxb7 Je2+! 30.Kf1 

Dxe5 31.Dxa6 Dxh2 32.Kxe2 Dxg2 

a černý stojí lépe. 

27…De7 Nechtělo se mi hrát, ale 

lepší tah jsem neviděl. 

28.Vd1 h6 v střednědobém hori-

zontu jsem se chtěl vrátit dámou 

na f6, převést jezdce přes e7 na d5 

a případně na f4 (pokud nedosta-

nu Je5) a zahrát g7-g5. 

29.a4 29.g4 Jh4 30.Je5 mi právem 

připadalo jako příliš riskantní. 

29…Vd5 Profylaxe proti b4-b5 

(vzal bych na c5 po výměně na b5). 

Tady jsem zapomněl na postup g2-

g4, naštěstí není tak dobrý. 29…Df6 

30.b5 axb5 31.axb5 cxb5 32.Dxb5 

Jxd4 33.Vexd4 Vxd4 34.Vxd4 Vxd4 

35.Jxd4 Dxd4 36.De8+ Kh7 37.Dxf7 

je remíza.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-wqpzp-'
6pwQp+p+-zp&
5+-zPr+n+-%
4PzP-zPR+-+$
3+-+-+N+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
30.g4? Silnější bylo 30.Vd2 s dal-

ším 31.b5 a rovnou hrou (Krasen-

kow). 

30…Jh4 31.Jxh4 Po ústupech jezd-

ce by bílý stál prostě špatně. 

31…Dxh4 32.Dxb7 Dxh3 33.Dxa6 

Očekával jsem 33.Dxc6 Df3 

34.Vde1 Vg5 35.b5 s výhodou pro 

černého. Neuspokojivé je 33.Vf4 

f5 a hrozí e5. 

33…f5 34.Vd3 34.gxf5? Vxf5 skon-

čí před časovou kontrolou. 

34…Dh4 35.Vxe6 Očekával jsem 

spíše něco jako 35.Vf4 e5 36.Vff3 

e4 37.Vh3 Dxg4+ 38.Vdg3 Dd1+ 

s převahou černého, ale počítač 

mě cynicky upozorňuje, že po 

35…Dg5! 36.Vff3 Dc1+ 37.Kg2 fxg4 

38.Vg3 Vh5 se může bílý vzdát. Po 

35.Vee3 je velmi silná odpověď 

35…f4; Fritzovinu 35.Dxc6 fxe4 

36.Dxe6+ Kh8 37.Dxe4 jsem mož-

ná i viděl, ale samozřejmě to ne-

může být pro bílého dobré, pokud 

nevymění dámy. 

35…Vxd4 36.Vee3! 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+-zp-'
6Q+p+-+-zp&
5+-zP-+p+-%
4PzP-tr-+Pwq$
3+-+RtR-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
36…Kh7!? Přinejmenším v sou-

peřově časové tísni to je silný tah. 

Objektivně vzato tu byl ještě je-

den silnější. Rybka ústy Viktora 

Novotného správně říká, že čer-

ný vyhraje po 36…Vxg4+ 37.Vg3 

(po 37.Kf1 stačí například 37…

Vxd3 (37…Vxb4? 38.Vxd8+ Dxd8 

39.Dxc6 a mat není vidět) 38.Dxd3 

Dh1+ 39.Ke2 Vxb4 Fritz) 37…Ve8! 

38.Kg2 Kh7! 39.Vxg4 Dxg4+ 40.Vg3 

De4+. Já jsem předtím také analy-

zoval s počítačem a vadilo mi tam 

něco jako 41.Vf3 Vd8 42.b5 42…

Vd3? 43.Dxc6! Vxf3 44.Dxe4 s brz-

kým zrodem nové bílé dámy, ale 

po 42…Vd5! 43.Dxc6 f4 44.Dxd5 

Dxd5 45.c6 g5! 46.c7 Db7–+ (Fritz) 

černý vyhraje. 

37.gxf5? Tento tah prohrává. Je vel-

mi snadné ho kritizovat při analýze 

s počítačem, ale za šachovnicí při 

nedostatku času je obtížné nalézt 

obranu. 37.Kf1? f4 38.Vh3 Dxg4 to 

rozhodně není, po 39.Dxc6 čer-

ný nemusí počítat koncovku věže 

proti třem volným pěšcům vzni-

kající po 39…Vxd3 a může vyhrát 

po 39…Vxb4, což navrhl někdo z 

účastníků analýzy. 40.Vxh6+ gxh6 

41.Dc7+ Kg6–+. Z počítačových 

návrhů se mi líbí nejvíce pokračo-

vání 37.Vxd4 Vxd4 38.De2 Vxg4+ 

39.Vg3! s výhodou na straně čer-

ného a zejména 37.Vh3 Vxg4+ 

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
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šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
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z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
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■  a další...
■  V každém čísle barevná 
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38.Kf1 Dg5 39.Vxd8 Vg1+ (39…

Dxd8 40.Dd3) 40.Ke2 Dxd8 41.Dd3 

a černý stojí lépe, ale možné jsou 

všechny tři postupy. 37…Vf4! Po 

37…Vxb4 38.Vxd8 Vb1+ 39.Kg2 

Dh1+ 40.Kg3 Vg1+ 41.Kf4 Dh4+ 

42.Ke5 jsem nedokázal najít mat, 

např. 42…Dxd8 43.Dxc6, tak jsem 

začal hledat jinde. 

38.Vg3 Vxb4 Hrozí mat na h1. Pů-

vodně jsem si myslel, ze po 39.Kg2 

Vb1 je konec, ale není. Došlo mi to 

ještě před soupeřovým tahem. 

39.Vh3 Tady soupeř vypadal, jako 

by něco přehlédl. Motiv 39.Vxg7+ 

Kxg7 40.Da7+ Kh8 jsem si hlídal. 

39…Vb1+ Chtěl jsem zahrát 39…

De4, ale naštěstí jsem včas zpo-

zoroval 40.Vxd8 (40.Vxh6+ Kxh6) 

40…Vb1+ 41.Df1! 

40.Kg2 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-+-+-zpk'
6Q+p+-+-zp&
5+-zP-+P+-%
4P+-+-+-wq$
3+-+R+-+R#
2-+-+-zPK+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
40…De4+ Zde jsme dostali přidá-

no půl hodiny. 

41.Vhf3 Prohrávalo i 41.Vdf3 De1 

42.Ve3 Dg1+ 43.Kf3 Vd4 44.Vg3 

(44.Vxh6+ Kxh6) 44…Dh1+ 

41…De2! Na pohled dobrý tah, 

který černý může (ale nemusí!) za-

hrát i bez důkladnějšího propočtu. 

Původní úmysl 41…De1 42.Vxd8 

Dh1+ 43.Kg3 Vg1+ 44.Kf4 Dh4+ 

mi nebyl tak jasný. 

42.Dc4 Po 42.Dxc6 Df1+ 43.Kg3 

Dg1+ 44.Kf4 je (relativně) důležité 

najít správný šach (44.Kh3 Dh1+ 

45.Kg4 Vg1+ 46.Kf4 Vxd3 (Kra-

senkow)) 44…Dh2+!. Během sou-

peřova přemýšlení jsem spočítal 

45.Ke4 (45.Vg3 Dxf2+ musí skon-

čit matem) 45…Vb4+ 46.Ke3 De5+ 

47.Kd2 Vb2+ 48.Kc1 Vdb8 s rozho-

dujícím útokem, po 49.Vb3 V8xb3 

bílý nemá žádný věčný šach - pole 

e8 černý kryje. 

42…Df1+ 43.Kg3 Dh1 Nejsem po-

čítač. Viděl jsem 43…Dg1+ 44.Kh3 

Dg5 (44…Dh1+ 45.Kg4) 45.Kh2 

Vxd3 , ale tady jsem se ani v jedné 

variantě nedopočítal do tušeného 

konce. 46.Dxd3 Na 46.Vxd3 by 

následovalo hezké 46… Vf1!! Fritz 

- není to ale jediná cesta k výhře 

(46…Dg1+ 47.Kh3 Dxf2 48.De4 mi 

nebylo jasné) 47.Dd4 Dg1+ 48.Kh3 

Vxf2–+) 46…Dh4+ 47.Kg2 Dh1+ 

48.Kg3 Vg1+ 49.Kf4 Dh2+! Fritz 

50.Ke4 (50.Ke3 De5+ 51.Kd2 De1+ 

52.Kc2 Db1+ 53.Kc3 Vc1+ 54.Kd4 

Vd1–+) 50…Vg4+! 51.Ke3 De5+ 

52.Kd2 Vd4. Tah v partii ale není 

slabší. Vyhrávalo i 43…Vdb8, jak 

ukázal velmistr Krasenkow. 

44.Kg4! Po 43…Dg1+ jsem takový 

tah viděl, tady jsem na něj zapo-

mněl. 44.De4 Vg1+ 45.Kf4 Dh4+ 

s šachem na e-sloupci. 44.De6 

Vg1+ (44…Vxd3 45.Dg6+) 45.Kf4 

Vxd3 46.Vxd3 Dh4+ 47.Ke5 Ve1+ 

48.Kd6 Vxe6+ a bílý ztratí i věž. 

44.Df7 Vg1+ 45.Kf4 Dh4+ 46.Ke5 

Ve1+ 47.Vfe3 Vxe3+ 48.fxe3 Dg3+ 

(48…Df6+? 49.Dxf6 gxf6+ 50.Ke4) 

49.Ke4 Dg4+–+

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+p+-+-zp&
5+-zP-+P+-%
4P+Q+-+K+$
3+-+R+R+-#
2-+-+-zP-+"
1+r+-+-+q!
xabcdefghy
44…Ve8!! Užitečný tah, hrozí 45…

Vg1+ 46.Vg3 Ve4+. Variant jsem 

viděl jen část, ale chtěl jsem bílé-

mu králi odřezat ústupovou cestu. 

44…Vdb8 45.Vb3? mi nebylo jasné. 

Černý by tam měl nějak vyhrát, ale 

po 45.Vf4!!= (Fritz) asi ne. 

45.Vf4! Tenhle jsem také přehlédl. 

Bílý se bránil skvěle, ale tentokrát 

to nestačilo. Tady jsem se bál, že 

útok skončil, potom mě napadla 

myšlenka Dh2 a Vh1, nakonec i ta 

správná. Na 45.Vde3 jsem pláno-

val 45…Vg1+ 46.Vg3 Vxe3 47.fxe3 

h5+ 48.Kf4 Dh2–+ . 

45…Vg1+ 45…Dh2? 46.Df7 

46.Vg3 h5+ Po partii jsem se díval, 

nakolik se mé tahy shodují s po-

čítačovými, protože i paranoidní 

myšlenky podléhají módě. Stroj 

silně preferuje 46…Ve3, ale obojí 

vyhrává stejně hladce a já jsem ra-

ději napadl bod g3. Ostatně nevím, 

zda mě vůbec 46…Ve3 napadlo. 

Líbí se mi zejména varianta 47.f6 

h5+!? 48.Kf5 Dh3+!! 49.Vxh3 g6# 

47.Kg5 Ve3! 47…Vxg3+ 48.fxg3 

Ve3 jsem zavrhl kvůli 49.g4 , ale po 

49…hxg4 je tam stejně mat. 

48.Vfg4 Na 48.f6 bych odpověděl 

48…Ve5+ (48…Vgxg3+ 49.fxg3 

Ve5+? (49…Vxg3+ 50.Kf5) 50.Vf5 

Ve4 51.Vf1! jsem zpozoroval včas 

51…Dg2 52.Dd3) 49.Vf5 Ve4! 

(49…Df3?? 50.Df4! je vynikající 

způsob, jak zkazit partii.) 50.Dxe4 

Vxg3+ 51.fxg3 Dxe4, ale jde to i ji-

nak. Nějak jsem si neuvědomil, 

že 48.Vh4 Vexg3+ 49.fxg3 Vxg3+ 

50.Kxh5 nekončí matem okamži-

tě, ale v analýze jsme rychle našli 

(ne)jednu cestu k výhře: 50…Df3+ 

51.Vg4 Vh3+ 52.Kg5 De3+ 53.Df4 

(53.Vf4 De7+ 54.f6 De5+ 55.Vf5 

gxf6+ 56.Kg4 Dg3#) 53…De7+ 

54.f6 gxf6+ 55.Dxf6 Vh5+. Prohrá-

vá i 48.Vxg1 Dxg1+ 49.Vg4 Dxg4+! 

50.Dxg4 hxg4 51.fxe3 g3–+ 

48…hxg4 49.Vxg1 Dh6+ 50.Kxg4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+p+-+-wq&
5+-zP-+P+-%
4P+Q+-+K+$
3+-+-tr-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy
50…Vh3! a bílý se vzdal, hrozí-

cí mat na h4 může pokrýt jen za 

cenu dámy. Toto je jedna z mých 

nejlepších partií - varianty jsem 

počítal dobře, intuice také nepřišla 

zkrátka. 0–1

David Navara
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Viktor Láznička má před blížící 

se Šachovou olympiádou dobrou 

formu. Po 6. kole vede s pětibo-

dovým ziskem společně s pěticí 

dalších velmistrů kvalitně obsa-

zené Mistrovství Evropské unie, 

které se hraje od 9. do 18. září 

v anglickém Liverpoolu. Dobře si 

vedou také další dva členové čes-

ké výpravy. Velmistr Igors Rau-

sis je se 4 body na třicáté šesté 

příčce a plzeňský Jan Příborský, 

bojující o další normu IM, má po 

skvělém startu na svém kontě 3,5 

bodu a ze sto třiceti osmi hráčů 

mu patří místo padesáté šesté.

Ozdobou letošního ročníku je účast 

téměř kompletní anglické a fran-

couzské špičky v čele s Michaelem 

Adamsem (2735), Etiennem Bacro-

tem (2691), Maximem Vachierem-

Lagravem (2681) a Nigelem Shortem 

(2655). Ani silná konkurence však V. 

Lázničku před startem turnaje nijak 

nelekala. „Rád reprezentuji Českou 

republiku. Mistrovství Evropské unie 

by mělo mít i velmi slušnou sílu, pro-

to jsem si ho vybral,“ řekl před odjez-

dem do Anglie novoborskému serve-

ru a ohledně svých očekávání dodal: 

„Mým cílem je, jako obvykle, v turnaji 

zvítězit, nebude to ale snadné."

Nejvýše nasazeným hráčům se 

v první polovině bojů vesměs da-

řilo. Pouze bývalý kandidát na 

titul mistra světa Nigel Short se 

stal ve druhém kole obětí techni-

ky. V průběhu partie s Ketevan 

Arachamií-Grantovou se do ticha 

sálu ozval zvuk jeho mobilního te-

lefonu. Angličan se však zachoval 

zcela korektně a i přesto, že v té 

chvíli rozhodčí v sále nebyl, partii 

okamžitě vzdal. Short po partii ob-

jasnil, že onen osudný mobil byl 

darem od sponzora turnaje, který 

dostal před partií. Zvuk nezname-

nal příchozí hovor ani zprávu, ale 

pouze oznamoval, že jeho baterie 

je již vybitá. Prohře partie to však 

nezabránilo.

Bez problémů prochází turnajem 

nejvýše nasazený Michael Adams, 

který se ve druhém kole s přehle-

dem vypořádal i s dnes tolik obá-

vanou katalánskou v podání Mate-

je Šebenika.

MATEJ ŠEBENIK (2485)—
—MICHAEL ADAMS (2735) 
Katalánská hra [E04]

Liverpool 2008

1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 dxc4 

5.Sg2 David Navara zkusil v ne-

dávném pražském duelu s Vladi-

mirem Kramnikem variantu začí-

nající tahy 5…Sb4+ 6.Sd2 a5, ale 

pokračování 7.0–0 0–0 8.Sg5 b5 

9.Je5 dalo bílému ze zahájení ur-

čitou výhodu.

5…a6 Poměrně často hraný systém 

proti jedovaté katalánské má za cíl 

vytvořit podmínky k pokud mož-

no co nejrychlejšímu pokrytí lehce 

dobytých statků. Má ho v reper-

toáru hned několik top velmistrů 

včetně Višiho Ananda nebo Mag-

nuse Carlsena. 

6.0–0 Jc6 7.e3 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-zPNzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
7…Sd7 Střelec na d7 může do 

budoucna nepřímo krýt černé-

ho pěšce c4 díky manévru Jc6-a5 

a Sd7-b5. 

8.Jc3 Sb4 Na tomto místě se hrála 

i jiná pokračování 8…b5 9.Je5 Jxe5 

10.dxe5 Jd5 11.Jxd5 exd5 12.Dxd5 

Vb8 13.a4 Lékó-Anand, Morelia/

Linares 2007, nebo 8…Jd5 9.Jd2 

Jb6 10.De2 Ja5 11.e4 (Vladimir 

Kramnik použil před rokem a půl 

na turnaji ve Wijku proti Magnuso-

vi Carlsenovi tah 11.Jde4 ) 11…Sb4 

12.Dg4 Df6 13.Jf3 h5 Radžabov - 

Adams, MS 2004. 

9.De2 Jd5 Okamžité programové 

9…b5 by se černému po 10.Je5 

Jxe5 11.dxe5 Sxc3 12.bxc3 Jd5 

13.Sa3 nemuselo vyplatit, protože 

černopolný střelec bílého může 

být při slabosti černých polí a cen-

tralizovaném černém králi velmi 

silný. 

MISTROVSTVÍ EU S ČESKOU ÚČASTÍ

DANAJSKÝ DAR ZNAMENAL SHORTOVU PROHRU

GM Nigel Short
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10.Je4 Nepříliš úspěšně se zde 

hrálo 10.Sd2 Jb6 11.Vfd1 0–0 

12.Je4 De7 13.Sxb4 Jxb4 14.Je5 

Sb5 15.Jc3 f6 16.a4 Jxa4 17.Jxa4 

fxe5 s dobrou hrou černého po-

dle partie Beaumont - Pert, 4NCL 

2005. Naopak slabší je pro bílého 

10.Dxc4?! pro 10…Ja5 11.Dd3 Jxc3 

12.bxc3 a černý dosáhne na jednu 

z výše zmíněných možností tahem 

12…Sb5! se ziskem kvality. 

10…b5 11.Sd2 Se7 Měnit černo-

polné střelce zjevně není nejlepší, 

protože po 11…Sxd2 12.Dxd2 De7 

obsadí bílý jezdec c5 s malou vý-

hodou.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zplvlpzpp'
6p+n+p+-+&
5+p+n+-+-%
4-+pzPN+-+$
3+-+-zPNzP-#
2PzP-vLQzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
12.Vfc1? Pravděpodobně klíčový 

okamžik partie. Bílý musí v zájmu 

protihry otevřít pozici na dám-

ském křídle se snahou zaútočit 

na černého pěšce c4. s otevřením 

pozice by se také mohly projevit 

jeho lépe vyvinuté fi gury. Přednost 

zasluhovalo okamžité 12.b3 a na 

12…f5 může pak bílý pokračovat 

13.Jc3 cxb3 (dostatečnou kompen-

zaci za pěšce má bílý i po 13…Jb6 

14.bxc4 Jxc4 15.a4 a za vyzkoušení 

by stálo také 15.d5!? exd5 16.Jxd5 

0–0 17.Sc3 s kompenzací za pěšce.) 

14.axb3 0–0 15.Jxd5 exd5 a teprve 

nyní přichází čas na 16.Vfc1 s dob-

rou pozicí bílého. Po tahu v partii 

se bílé fi gury nepříjemně „zamota-

jí“ a bílý bude obtížně hledat pro-

tihru. 

12…0–0 13.b3 Sa3 14.Vc2 Jcb4 

Dobře vypadá pro černého také 

14…f5 15.Jc5 Sxc5 16.dxc5 Df6 

s lepší pozicí. 

15.Sxb4 Jxb4 16.Vc3 Jd5 17.Vc2 f5 

18.Jc3 Sb4 Citelně slabší by bylo 

Jb4 s intencí Jd3. 18…Jb4?! 19.Vd2 

Jd3 20.bxc4 bxc4 21.Je5 - a bílý 

stojí najednou dobře. 

19.Jxd5 Stroj považuje za lepší 

19.Jd1, ale nejsem si jist, zda by tak 

člověk s klidným srdcem zahrál. 

19…exd5 20.Je5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-zpl+-zpp'
6p+-+-+-+&
5+p+psNp+-%
4-vlpzP-+-+$
3+P+-zP-zP-#
2P+R+QzPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
20…Se6 Adams si se skokem bílé-

ho jezdce na c6 vůbec neláme hla-

vu a varianty mu dávají vesměs za 

pravdu. 

21.bxc4?! i tak měl ale bílý pokračo-

vat skokem jezdce do hlubin černé 

pozice na c6. Po 21…Dd6 22.bxc4 

bxc4 23.Jxb4 Dxb4 24.Vb2 získá 

bílý za pěšce přece jenom určitou 

protihru, ale nebezpečný černý 

pěšec na c4 by měl být Adamsovi 

zárukou, že aktivizace bílých fi gur 

bude mít své hranice. Po 24…Dd6 

25.Vab1 c6 26.Vb6 Vab8 27.Dc2 

Vxb6 28.Vxb6 Sc8 má výhodu čer-

ný, ale její realizace by byla obtíž-

nější než v partii.

21…bxc4 22.Vb1 a5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-zp-+-zpp'
6-+-+l+-+&
5zp-+psNp+-%
4-vlpzP-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2P+R+QzPLzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
23.a3? Hrubka ve špatné pozici 

partii téměř okamžitě končí. Bílý 

měl zkusit 23.Vcb2, ale i zde je čer-

ný pánem situace a při Adamsově 

síle a technice by zřejmě nebylo 

o výsledku partie pochyb. 23…

Sxa3 24.Vb5 Dd6 0–1

Turnaj v Liverpoolu bude znát své-

ho vítěze 18. září. Věřme, že se jím 

stane náš reprezentant Viktor Láz-

nička.

Václav Pech

Pořadí po 6. kole 
1. Adams,Michael ENG (2735) 5

2. David, Alberto LUX (2568) 5

3. Fridman, Daniel GER (2637) 5

4. Howell, David ENG (2561) 5

5. Láznička, Viktor CZE (2601) 5

6. Werle, Jan NED (2591) 5

7. Abergel, Thal FRA (2499) 4,5

8. Bacrot, Etienne FRA (2691) 4,5

9. Berg, Emanuel SWE (2592) 4,5

10. Conquest, Stuart ENG (2536) 4,5

11. L Ami, Erwin NED (2610) 4,5

12. Luther, Thomas GER (2570) 4,5

13. Meier, Georg GER (2556) 4,5

14. Smeets, Jan NED (2593) 4,5

15. Sulskis, Sarunas LTU (2562) 4,5

16. Tivjakov, Sergej NED (2645) 4,5

17. Vachier-Lagrave, Maxime FRA (2681) 4,5

36. Rausis, Igors CZE (2486) 4

56. Příborský, Jan CZE (2344) 3,5

celkem 138 hráčů

GM Michael Adams
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28. 8.−16. 9. 2008

Nalčik (Rusko). Mistrovství světa 

žen hrané K. O. systémem. 

nalchik2008.fi de.com

11 9.−19. 9. 2008 

Pardubice. Velmistrovský a mis-

trovský turnaj. Uzavřené turnaje 

hrané systémem každý s každým 

tempem 2 h + 30 sec./tah.

Martin Mojžíš

Tel.: 602 787 060

martin.mojzis@polabinychess.eu

www.polabinychess.eu

13. 9.−21. 9. 2008 

Poruba. Porubská věž. Fide Open, 

hraný švýcarským systémem na 

9 kol s tempem hry 1,5 hodiny na 

40 tahů + 30sec./tah a poté 30 mi-

nut do ukončení partie. 

Marek Vícha

Tel.: 777 022 150

sachy.vokd@seznam.cz

sachy-vokd.wz.cz

14. 9.−26. 9. 2008 

V černohorském Hercegu Novim 

se bude konat letošní mistrovství 

Evropy mládeže, kde bude mít své 

zastoupení i Česká republika.

19. 9. 1873

V Praze se narodil jeden z nejsilněj-

ších šachistů konce 19. století Rudolf 

Charousek. Charousek na přelomu 

století vyhrál několik silně obsaze-

ných turnajů, například v Berlíně 1897 

nebo v Budapešti, kde dělil první mís-

to s Čigorinem. Emanuel Lasker po 

prohře ve vzájemné partii v roce 1896 

prohlásil, že právě proti Charouskovi 

bude jednou obhajovat svůj titul.

20. 9.−29. 9. 2008 

Kecskemét (Maďarsko). Meziná-

rodní FIDE turnaj. Další ze sé-

rie mezinárodních round robin 

uzavřených turnajů, s možností 

zisku titulu IM. V každém turnaji 

10-12 hráčů, tempo hry 2 hodiny 

na 40 tahů a hodina na dohrání. 

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com 

20. 9.−28. 9. 2008 

Havlíčkův Brod. 5. ročník turnaje 

Open Vysočina. Hráno jako polofi nále 

přeboru České republiky mužů a žen. 

Součástí festivalu jsou také turnaje 

v rapid šachu a bleskovém šachu.

Ave-Kontakt

Tel.: 466 535 200, 608 203 007

e-j.mazuch@avekont.cz 

www.czechtour.net 

20.9. 2008 

Sezimovo Ústí. Mini Open Chessla-

dy. Dívčí turnaj v rapid šachu, švý-

carský systém, 7 kol s tempem hry 

2x25 minut na partii. 

Vladimír Doležal

Tel.: 607935164

vla.dol@seznam.cz 

21. 9. 1973

V Praze zemřel František Josef 

Prokop. Tento šachový skladatel 

a rozhodčí získal ve skladatelských 

soutěžích více než čtyřicet cen, vy-

nikající byl zejména v komponová-

ní samomatových úloh.

22. 9. 2008

Před sto lety se v Praze narodil 

Josef Rejfíř. Rejfíř se v roce 1929 

stal mistrem UJČS a v roce 1956 

mezinárodním mistrem. Českoslo-

vensko reprezentoval na sedmi ša-

chových olympiádách a na Turnaji 

národů v roce 1936.

23. 9. 1948

Šedesáté narozeniny oslaví Pa-

vel Votruba. Tento mistr FIDE 

v současnosti působí jako ša-

chový rozhodčí. P. Votruba řídil 

nejeden špičkový mezinárodní 

turnaj, včetně tradičních super-

turnajů v nizozemském Wijk 

aan Zee. Byl účastníkem vysoko-

školských MS 1968 a 1969, zvítě-

zil na turnajích v Prievidzi 1973 

a v Berlíně 1985.

27. 9. 2008

Pardubice. Memoriál Čeňka Hon-

sy. Hráno jako otevřený přebor 

KŠS v rapid šachu a zároveň i jako 

2. turnaj GP ČR. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo hry 2x20minut.

Vladimír Dudek 

Tel.: 608 775 995

vladimirdudek@gmail.com

www.polabinychess.eu 

27. 9. 2008

Dolní Benešov. Memoriál Karla 

Osmančíka. Rapid turnaj, hraný 

švýcarským systémem, 15 minut 

na partii.

Radomír Vavřínek

Tel.: 606330 461

vavrinkovi@seznam.cz

sachy-msa.dolnibenesov.net 

27. 9. 2008

Čtyřicáté čtvrté narozeniny oslaví 

juniorský vicemistr světa z roku 

1982, vítěz několika mezinárod-

ních turnajů a autor několika skvě-

lých šachových knih, slovenský 

velmistr Igor Štohl.

28. 9. 2008

Beroun. I. ročník otevřeného tur-

naje v bleskovém šachu. Systém 

bude upřesněn dle počtu účastní-

ků, pravděpodobně švýcarský na 

15 kol. 

Roman Meisner

Tel: 608 440 594, 605 372 959

e-mail: ustiky@email.cz 
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