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BYL TO JENOM ZÁPAS 
POSTARŠÍCH PÁNŮ

Legendární zápas o titul Mistra světa Kar-
pov – Kasparov, 1985.

Garri Kasparov opět popřel spekula-

ce o svém návratu do světa profesio-

nálního šachu. „Musím to říkat veli-

ce jasně, ale lidé to ani tak neslyší,“ 

říká ruská šachová legenda. „Nemám 

zájem se vracet mezi šachové profe-

sionály. Dosáhl jsem v šachu všeho, 

čeho jsem chtěl, a nyní si hraní ne-

skutečně užívám, ale hrát opět pro-

fesionálně je úplně jiná věc,“ sou-

dí Garri Kimovič, který zároveň želí 

toho, že jeho nedávný souboj s Ana-

tolijem Karpovem zaujal média mno-

hem více než souboje současných 

hvězd šachového nebe. „Řekl jsem to 

já a řekl to na zahájení našeho zápa-

su také Anatolij Karpov. Je tragické, 

že náš zápas pořádaný čtvrtstoletí 

po jeho moskevské premiéře, pět let 

poté, co jsem zanechal šachu, a i Kar-

pov již se ze světové scény ztratil, je 

stále tou největší show ve světě ša-

chu.“ Velmistr Kasparov soudí, že 

je to neklamným znakem toho, že 

je něco špatně. „Je to velice důležitá 

zpráva pro organizátory turnajů, pro 

FIDE, pro šachové fanoušky a také 

pro samotné velmistry. Je to vražed-

ně špatné, když se nikdo nezajímá 

o nic jiného než o zápas dvou postar-

ších pánů.“

ŠIROV SI CHCE O OSUDU SVÝCH 
PARTIÍ ROZHODOVAT SÁM

Alexej Širov  
„Cíl stát se mistrem 

světa před sebe ne-

stavím a reálně jsem 

o tom ani nikdy ne-

uvažoval,“ odpo-

věděl velmistr Ale-

xej Širov na otázku 

o svých životních cí-

lech ve světě čtyřiašedesáti polí.

Pokračování na straně 2
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Carlsen, Carlsen, Carlsen a nic 

než Carlsen! Tak lze v rychlosti 

shrnout dosavadní průběh druhé-

ho ročníku superturnaje probíha-

jícího v čínském Nanjingu. Pokud 

někdo čekal, že budeme v turna-

ji s fantastickým průměrným ra-

tingem 2764 bodů svědky vyrov-

naného boje o první příčku, kte-

rá vyvrcholí až v posledním kole, 

pak musel být vývojem (ne)rov-

ného boje sexteta špičkových 

světových velmistrů přinejmen-

ším překvapen.

Pokračování na straně 5

NANJING PEARL SPRING CHESS TOURNAMENT 2009

VIKING PLENÍ ČÍNU

CHORVATSKÁ LIGA DRUŽSTEV

ČEŠTÍ ŠACHISTÉ MISTRY

David Navara Zbyněk Hráček

Chladnoucí břehy Jaderského 

moře byly svědky triumfu čes-

kých účastníků letošního roč-

níku nejvyšší chorvatské soutě-

že družstev, když oba naši zá-

stupci, velmistři David Navara 

(2692) a Zbyněk Hráček (2606), 

se v sestavě družstva Osijeku 

stali chorvatskými přeborníky. 

K titulu svého celku navíc při-

dali vynikající individuální vý-

kony. Navara si za svých šest 

a půl bodu z devíti partií vy-

sloužil druhou nejvyšší perfor-

mance turnaje na úrovni 2820 

bodů. Pět a půl bodový zisk pak 

vynesl Zbyňka Hráčka na šes-

tou příčku individuálního hod-

nocení s výkonem odpovídají-

cím 2690 bodů. Dva české vel-

mistry skvěle doplnil sloven-

ský reprezentant, velmistr Ser-

gej Movsesjan (2711), který se 

svým družstvem odsadil dru-

hou příčku a jeho performan-

ce na úrovni 2763 byla třetím 

nejlepším individuálním výko-

nem. S jednou ze svých partií 

se nám pochlubil David Navara.

Pokračování na straně 8

Magnus vítězí v jedné z vedlejších variant 
královské indické.
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pokračování ze strany 1

„Myslím, že to jednoduše není nic 

pro mě. Nejsem skutečně nijak am-

biciózní člověk,“ přiznává španělský 

velmistr, který podle vlastních slov 

při své přípravě používá spíše fi gury 

a šachovnic než počítač. „Pochopi-

telně někdy mohu na pozici ‚vypus-

tit‘ počítač, zejména když musím jít 

mimo byt,“ přiznává Alexej, ale zá-

roveň říká, že by to dnes mohlo být 

chápáno jako známka amatérství. 

Svůj názor vyjádřil břitký útočník 

také nad velmistrem Svěšnikovem 

propagované „vlastnické“ právo hrá-

čů na jimi sehrané partie. „Nemys-

lím si, že by se turnaje nutně musely 

hrát na elektronických šachovnicích 

a být zanášeny do šachových data-

bází,“ soudí velmistr Širov. „Pokud 

organizátoři turnaje nemohou hrá-

čům nabídnout odpovídající fi nanč-

ní podmínky, pak by měl mít šachis-

ta na výběr, jestli chce svoji tvorbu 

předhodit masám, nebo ne,“ dodává 

španělský velmistr.

ZACHOVEJTE STARÝ SYSTÉM, 
PROSÍ SUSAN POLGÁROVÁ

Susan Polgárová 
„Myslím si, že 

knock-out je nej-

horší systém, který 

by měl rozhodovat 

o titulu mistra svě-

ta,“ soudí velmis-

tryně Susan Pol-

gárová a svůj ná-

zor zdůvodňuje tím, že v tomto sys-

tému hraje příliš velkou roli náhoda 

a štěstí a takto ustanovený šampion 

nemá ve světě odpovídající vážnost. 

Podle mínění maďarské šachistky ži-

jící ve Spojených státech byl nejlep-

ším způsobem jak se dobrat ke světo-

vému šachovému králi starý systém 

používaný až do devadesátých let. 

„Ano, líbí se mi ten starý systém. Pás-

mové, mezipásmové turnaje, zápasy 

kandidátů a na konci toho všeho zá-

pas o titul mistra světa.“ Susan Pol-

gárová však připouští, že místo zápa-

sů kandidátů a fi nálního zápasu o ti-

tul by mohl být organizován také vel-

ký uzavřený turnaj. „Šachoví fanouš-

ci ale obyčejně chtějí, aby se o titulu 

rozhodovalo v zápasu,“

MICHAL KONOPKA SOUPEŘE 
PĚKNĚ OSOLIL

Michal Konopka 
Mezinárodní mistr 

Michal Konop-

ka (2482) vyhrál 

ve Slaném s násko-

kem celého bodu 

devítikolový turnaj 

v rapid šachu hra-

ný jako Memori-

ál Dr. Karla Treybala. V devíti kolech 

získal vítěz osm bodů. Druhé místo 

patří díky lepšímu pomocnému hod-

nocení plzeňskému Miroslavu Palko-

vi (2233) a bronz si ze Slaného od-

váží IM Vítězslav Priehoda (2367). 

Kompletní výsledky jsou k dispozici 

na chess-results.com.

BERNÁŠEK VÍTĚZEM MEMORIÁLU 
VE VNOROVECH

Jan Bernášek  
Mezinárodní mistr 

Jan Bernášek (2495)

triumfoval v os-

mém ročníku ví-

kendového turnaje 

hraného v Lidovém 

domě ve Vnoro-

vech jako Memori-

ál Františka Křižíka a Milana Grabce. 

V devíti kolech obral, stejně jako dru-

hý v pořadí Petr Kičmer (2219), své 

soupeře o sedm a půl bodu, a o jeho 

prvenství tak muselo rozhodnout po-

mocné hodnocení. Bronzová příčka 

patřila Milanu Smištíkovi (2339). Ten 

měl na oba vítěze ztrátu půl bodu. 

Kompletní výsledky turnaje, v němž 

o celkové prvenství zápolilo sedm-

desát pět šachistů, jsou k nahlédnu-

tí na chess-results.com.

UKRAJINEC VYSEKAL VYSOČINU
Ukrajinský mezinárodní mistr 

Jevgenij Pjankov (2367) zvítězil 

se šesti a půl body v uzavřeném 

devítikolovém, mistrovském tur-

naji hraném v rámci šestého roč-

níku šachového festivalu Open 

Vysočina 2009 hraném ve Žďá-

ru nad Sázavou. Nejúspěšnějším 

Čechem se na stříbrné příčce stal 

pardubický Luboš Roško (2298) 

a bronz si do Německa odváží 

IM Olaf Heinzel (2341). Oba zís-

kali o půl bodu méně než vítěz-

ný Ukrajinec. V otevřeném turna-

ji triumfoval ruský mezinárodní 

mistr Alexej Gorbatov (2378), kte-

rý se radoval také z vítězství v tur-

naji v rapid šachu. Nejlepším „bli-

cařem“ se stal švédský šachista 

Vesa Heinola.

ŠACHOVÉ BOJE U PÁSKŮ
Milan Smištím z Caissy Třebíč 

se stal vítězem dalšího z „neko-

nečných“ šachových seriálů po-

řádaných každý měsíc v brněn-

ské restauraci „U Pásků“. Ve tři-

advacetikolovém maratónu zís-

kal na svých soupeřích dvacet je-

den bod, a o půlku tak předsti-

hl v pořadí druhého FM Mirosla-

va Jurku z brněnského Durasu. 

Na třetí příčku dosáhl až s odstu-

pem dalších třech bodů adamov-

ský Karel Kredl. Říjnových bojů 

se „U Pásků“, jehož kompletní vý-

sledky jsou k nahlédnutí na adre-

se www.sachovespravy.eu, účast-

nilo čtyřiadvacet šachistů.

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

http://www.sachovespravy.eu/upasku10_09.doc
http://chess-results.com/tnr26125.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr26030.aspx?lan=1


Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70  Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz

Kompletní řešení 
„v jednom“

Nabízíme Vám:

1.    Individuální řešení atraktivního 

financování prostřednictvím 

CAT Finance: od pronájmu přes 

financování až po leasing.

2.    Smluvní servisní služby „na 

míru“: od prohlídek přes údržbu 

až po plné servisní smlouvy.

3.    Široké možnosti zajištění a 

garantování oprav a údržby.

4.    Bonusová výbava strojů.

5.    Dodávky náhradních dílů po celé 

ČR do 48 hodin.

6.    12 hodinová pohotovostní služba.

7.    Nejlepší pokrytí území sítí 

poboček se 150 servisními 

specialisty a 70 mobilními 

servisními auty.

8.    11 půjčoven strojů The Cat 

Rental Store.

9.    Kvalifikované poradenství pro 

použití a nasazení strojů.

10.  Jedinečná nabídka servisně 

prověřených použitých strojů.

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

inzeratKSS_A4 vyska tisk.indd   1 25.10.2007   11:54:28
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Úspěšným startem Čechů a Slová-

ků byl v makedonském Ohridu za-

hájen letošní ročník Evropského 

klubového poháru. Český zástupce 

v soutěži, celek vicemistra repub-

liky 1. Novoborský ŠK, v úvodním 

kole porazil islandský tým Chess 

Club Bolungarvik 5:1 a v kole dru-

hém pak nadělil šachistům KSK 47 

Eynatten kanára. Oba své zápasy 

vyhrál také celek Slovanu Bratisla-

va vedený velmistrem Lubomírem 

Ftáčnikem (2532).

„Loni jsme nasadili laťku desátým 

místem, takže cíle nemohou být 

nižší,“ řekl po zápase s Islanďa-

ny Šachovému týdeníku novobor-

ský Petr Boleslav „Máme za sebou 

výsledkově dobře zvládnuté první 

kolo. Sice jsme se ke stavu 5:1 tro-

chu protrpěli, ale pro více favori-

tů mělo úvodní kolo parametry za-

hřívání na provozní teplotu,“ dodal 

v komentáři k výsledkům prvního 

kola. Skromnější cíle mají podle vy-

jádření velmistra Ftáčnika pro no-

voborský web slovenští šachisté. 

„Jsme dvacátí šestí nasazení a rádi 

bychom samozřejmě skončili ales-

poň o něco lépe, než jsme nasaze-

ní,“ řekl zkušený lídr sestavy Slova-

nu Bratislava, který lituje zejména 

neúčasti velmistra Jána Markoše. 

„Umístění v první dvacítce bychom 

považovali za velký úspěch.“ No, 

prozatím to Slovanu vychází.

Sestava českého zástupce v soutě-

ži doznala oproti minulému roční-

ku jediné výrazné změny. Na první 

šachovnici nahradil velmistra 

Hráčka (2606) jeho reprezentač-

ní kolega Viktor Láznička (2634). 

„Ano, Zbyněk Hráček v naší se-

stavě není. Po dohodě nastupu-

je v barvách Werderu Brémy spo-

lečně s Vlastimilem Babulou. Naši 

první šachovnici tak bude strážit 

Viktor Láznička.“ A Viktor proza-

tím plní svoji strážcovskou roli vel-

mi dobře, když v obou dosud ode-

hraných partiích své soupeře po-

razil. Neméně kvalitně si vedou 

i druhý velmistr Jiří Štoček (2582) 

a šestý IM Pavel Šimáček (2499).

S výkonem svého celku tak mohou 

být novoborští prozatím na výsost 

spokojeni. Horší je to ovšem se sa-

motným místem konání turnaje. 

„Vybírané destinace začínají být 

čím dál tím horší,“ ozývá se kriti-

ka z úst pana Boleslava. „Počasí již 

moc nesplňuje dovolenkové para-

metry, což by pro hráče bylo jistě 

příjemné pro potřebný relax mezi 

partiemi.“ A nezůstává jenom 

u prozatím nevlídného počasí. 

„Hotel, kde jsme ubytovaní a kde 

se i hraje, nabízí poměrně dost slu-

žeb, ovšem ve většině případů ne-

funkčních. Spokojenost může být 

s hracím sálem. Prostorný, světlý. 

Škoda že už v něm nebylo místo 

pro ženskou část turnaje.“

V rámci zápolení nejlepších evrop-

ských klubů je k vidění celá plejáda 

světových šachistů. Hned osmnáct 

hráčů se může pochlubit ratingem 

nad hranicí 2700 bodů! Při prohlížení 

soupisek mě napadla otázka: „Bolku, 

kdyby sis z nich mohl vybrat jedno-

ho, kterého bys rád viděl v novobor-

ském dresu, kdo by to byl?“ Po krát-

ké chvilce Petr Boleslav odpověděl: 

„Tak z letošního hvězdného uskupe-

ní bych vybral Aronjana. Proč? Samo-

zřejmě kvůli šachovým kvalitám, ale 

i týmovému chápání, což určitě pro-

kázat třeba olympiáda.“ Aronjanův 

celek Jerevanu je ve hvězdami nabi-

tém pelotonu, kterému tradičně vé-

vodí ruské celky, nasazen až na sed-

mé příčce. Papírovým favoritem jsou 

tak kluby ze Saratova (GM Alexejev, 

GM Eljanov, GM Tomaševsky, GM 

Bu Xiangzhi, GM Ni Hua, GM Moj-

sejenko), Sverdlovska (GM Griščuk, 

GM Širov, GM Malachov, GM Rublev-

sky, GM Drejev, GM Barejev) a Mosk-

vy (GM Gelfand, GM Karjakin, GM 

Caruana, GM Rjazancev, GM Savčen-

ko, GM Najer), ale překvapit by moh-

li i jiní. „Letos vyhraje konečně Ba-

den-Baden, jelikož se to od nich ne-

čeká tak jako v minulých letech. Na-

víc mají na první desce Sergeje Mov-

sesjana!“

Václav Pech

EVROPSKÝ KLUBOVÝ POHÁR 2009

ARONJAN DO NOVÉHO BORU?

Výhra nad islandským klubem nebyla tak jednoduchá, jak napovídá výsledek.

Nasazení družstev:
1. Ekonomist Saratov - 1 (2703)

2. Ural Sverdlovskaja (2696)

3. ShSM-64 Moskva (2692)

4. OSG Baden-Baden (2691)

5. Ashdod Illit Chess Club (2682)

6. Tomsk-400 (2678)

7. Mika Jerevan (2671)

8. SPbChFed Sankt Petěrburg (2655)

9. PVK - Kievchess (2651)

10. Alkaloid Skopje (2650)

14. 1. Novoborský ŠK (2557)

26. Slovan Bratislava (2397)
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Na velmistra Carlsena (2772) mož-

ná zapůsobila kúra v podobě lekcí 

„Velikého a Neomylného“ Garriho 

Kasparova jako živá voda a v prv-

ní polovině turnaje kosil jednoho 

soupeře za druhým. Již v prvním 

kole uplatnil proti neprůstřelné-

mu Péteru Lékovi (2762) pravděpo-

dobně jednu z pověstných vražed-

ných Kasparovových analýz a ne-

dal svému soupeři prakticky žádné 

šance. V dalším kole jej čekal hlav-

ní favorit turnaje, držitel aktuálně 

nejvyššího ratingu, Bulhar Veselin 

Topalov (2813). Ale ani ten neměl 

proti rozjetému Norovi příliš šancí.

MAGNUS CARLSEN (2772) 
— VESELIN TOPALOV (2813) 
Nanjing Pearl Spring 2009

Královská indická obrana [E90]

1.d4 „Tato partie pro mě byla mi-

mořádně důležitá. To, že si můj 

soupeř vybral královskou indic-

kou obranu, mě trochu překvapi-

lo. V tu chvíli mi bylo jasné, že to 

nebude jednoduchý duel.“

1…Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.Jf3 0–0 6.h3 Magnus Carlsen se 

rozhoduje pro méně obehraný, ale 

černému velice nebezpečný sys-

tém. Zjevně s cílem vzít svému 

soupeři moment překvapení.

6…Ja6 7.Se3 e5 8.d5 c6 Nynější 

Carlsenův trenér Garri Kasparov 

dával v této pozici přednost přímo-

čařejší hře na královském křídle. 

V partii proti Lubomíru Kaválko-

vi zvolil pokračování 8…Jh5 9.Jh2 

ce8 10.Se2 Jf4 11.Sf3 f5 Kaválek, L. 

– Kasparov, G., Bugojno 1982.

9.g4 Jc5 10.Jd2 a5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-+pvlp'
6-+pzp-snp+&
5zp-snPzp-+-%
4-+P+P+P+$
3+-sN-vL-+P#
2PzP-sN-zP-+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
11.a3 I zde volí norský šachista 

méně frekventovanou cestu, když 

častěji se na šachovnicích v této po-

zici objevovalo pokračování 11.Se2 

Je8 (K výhodě bílého přivedlo v sou-

boji velmistra Kaválka v partii pro-

ti Kestlerovi bílého 11…Sd7 po 12.

h4 cxd5 13.cxd5 a4 14.g5 Kaválek,L 

(2590) - Kestler,H (2395), Německo 

1982.) 12.Jb3 Jd7 13.a4 f5 14.gxf5 

gxf5 15.exf5 Jdf6 a Černý v partii 

Rjazancev – Svidler, Dagomys 2008 

svého soupeře v dalším průběhu 

bez problémů přehrál.

11…Jfd7 První nový tah v partii, kte-

rý mohl být velmistrem Topalovem 

vymyšlen až v průběhu partie. Bul-

harský šachista sehrál zcela proti 

svým zvyklostem zahájení v poměr-

ně vlažném tempu, a dá se tak před-

pokládat, že jej norský mladík svo-

ji volbou varianty přece jenom pře-

kvapil. Černí se v minulosti uchylo-

vali k pokračování spojenému s obě-

tí pěšce za ne zcela jasnou „černopol-

nou“ kompenzaci po tazích 11…a4!? 

12.Sxc5 dxc5 13.dxc6 bxc6 14.Jxa4 

Sh6 podle partie Muse, M. (2474) 

– Levačič, P. (2336), Medulin 2002. 

Případně chystali protihru na králov-

ském křídle pomocí tahu 11…Je8 viz 

Rausch, S. (2345) – Kreuzholz, M. 

(2330), Německo 2004.

12.Vg1 Bílý chce předejít tématic-

kému postupu soupeřova „f“ pěš-

ce, na druhé straně ale nic nenamí-

tá proti zablokování či zpomalení bí-

lého nástupu na dámském křídle ji-

ným postupem černé pěchoty a5-a4. 

„Po okamžitém postupu b2-b4 čer-

ný mého pěšce vezme a následnou 

výměnou dostane moji dámu na a1 

a černý jezdec ustoupí na pole a6, 

a když pak zahraji dámou na b2, má 

černý k dispozici protiúder c6-c5. 

Měl jsem za to, že tento vývoj udá-

lostí s tahy b2-b4 a c6-c5 je pro čer-

ného velice solidním pokračová-

ním a pro mě rozhodně není nutné 

do této varianty jít. Tah Vg1 jsem po-

važoval za velice potřebný. Předpo-

kládal jsem, že pokud se mi poda-

ří zahrát g5 a vyhnat černého jezd-

ce z pole f6 budu stát velmi dobře.“

12…a4 13.Dc2 Jb6 Pro Královskou 

indickou obranu poněkud podivný 

tah. Jezdec skutečně v tomto zaháje-

ní nebývá na poli b6 častým hostem 

a jako stylovější bych hodnotil spí-

še dámskou procházku na pole a5. 

Na druhou stranu bílý pravděpodob-

ně musí jednou rošovat a jedinou 

možností, jak toho dosáhnout, je ta 

NANJING PEARL SPRING CHESS TOURNAMENT 2009

VIKING PLENÍ ČÍNU
pokračování ze strany 1

Jediným, kdo dosavadnímu králi turnaje dokázal vzdorovat, byl domácí účastník turnaje, 
velmistr Wang Yue.
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delší z obou rošád. Při boji na opač-

ných křídlech se fi gury na dámském 

křídle budou hodit.

14.0–0–0 Sd7 15.Kb1 cxd5 16.cxd5 

Vc8 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+l+pvlp'
6-sn-zp-+p+&
5+-snPzp-+-%
4p+-+P+P+$
3zP-sN-vL-+P#
2-zPQsN-zP-+"
1+K+R+LtR-!
xabcdefghy
17.Sb5 Výměna bělopolných střel-

ců by měla být podle všech příru-

ček pochopitelně výhodná bílému, 

ale ne vše je vždy křišťálově čisté 

a průhledné. Černému v pozici zase 

chybí prostor, a tudíž výměna jedné, 

byť dobré fi gury, by nemusela mít 

nijak tragické následky.

17…Sxb5 18.Jxb5 Dd7 Velmistr To-

palov okamžitě přistupuje k řeše-

ní problému svého špatného střelce 

a rád by jej vyvedl zpoza pro něho 

neprůstřelné hradby vlastních pěš-

ců na lepší místo. Tím by mohlo být 

pole a5 a s ním spojená diagonála 

e1–a5. Převod střelce ho bude stát 

čas, který se bílý pokusí využít k ná-

stupu pěšců na královském křídle. 

Možná by černému přineslo více 

radosti, kdyby v následujícím tahu 

zvolil některé z „normálnějších“ 

pokračování, jako například 19…

Vc7 s dalším zdvojením černých věí 

na sloupci „c“.

19.Jc3 Sf6 20.g5 Sd8 21.h4 Ja8 Čer-

ný pokračuje v naznačeném plá-

nu a v zájmu mobilizace vlastních 

sil nabízí svému soupeři pěšce. Je 

ovšem otázkou, jak jinak by mohl 

svoji pozici dále zesílit.

22.Sxc5 Vxc5 23.Dxa4 Bílý hoze-

nou rukavici chladnokrevně přijí-

má, když stejně jako komentátor ne-

věří, že by mohl mít černý dostatek 

sil k organizaci dostatečné protihry.

23…Dc8 24.Vc1 24.Vg3 Sa5 25.Vc1 

dává bílému dostatečnou výhodu 

také.

24…Jb6 25.Dd1 Dh3 26.Df3 Dd7 

27.Dd3 Kg7 28.Vc2 

XABCDEFGHY
8-+-vl-tr-+(
7+p+q+pmkp'
6-sn-zp-+p+&
5+-trPzp-zP-%
4-+-+P+-zP$
3zP-sNQ+-+-#
2-zPRsN-zP-+"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
28…f6 Snaha o aktivizaci dosud 

nečinně přihlížející královské věže 

černému nemůže přinést spase-

ní. Plán s převodem černopolné-

ho střelce na dámské křídlo kon-

čí fi askem na polovině cest, navíc 

s pěšcem méně.

29.gxf6+ Vxf6 30.h5 Vxf2 31.hxg6 

„Při partii jsem uvažoval také o tahu 

30. Jb3, ale dospěl jsem k názoru, že 

Šachový 
magazín
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pro každého 
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tento tah nemusí nutně vyhrát, pro-

tože černý vezme na c2 (30…Vxc2) 

a po 31. Jxc5Vxc3 32. Dxc3 Dxc5 33. 

Dxc5 by měl černý na postup pěšcem 

na h6 odpověď Kf7 a nemohl jsem ni-

kde najít cestu k přímé výhře.“

31… h6 Na dobrání bílého pěšce by 

následovalo 31…hxg6 32.Vxg6+! 

Kxg6 33.Dg3+ Sg5 34.Dxf2+-.

32.Jd1 Bílý mění poslední dobře po-

stavenou černou fi guru – královskou 

věž. Po jejím zmizení již černý nebu-

de mít prostředky na účinnou obranu.

 32…Vxc2 33.Jxf2 Vc8 34.Jg4+- Sg5 

35.Jf3 Jc4 36.Jxg5 hxg5 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+p+q+-mk-'
6-+-zp-+P+&
5+-+Pzp-zp-%
4-+n+P+N+$
3zP-+Q+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
37.Je3 „Po partii mi pan Topalov řekl, 

že jsem právě tady mohl zvítězit 

rychleji, kdybych místo tahu v par-

tii zvolil pokračování 37. Dh3 s hroz-

bou Dh7 a rychlým matem. Jedinou 

obranou soupeře by bylo zahrát věží 

na h8. Při partii mě tento tah vůbec 

nenapadl. Přitom bílý zde vyhrává 

velice jednoduše. Stačí prostě černou 

věž sebrat 38. Dxh8 a po 38…Kxh8 

zahrát 39. Vh1+ a po ústupu černé-

ho krále na g7 pokračovat 40. Vh7+ 

s dalším Vxd7 a rozhodující výho-

dou. Pokud bych tuto možnost viděl, 

vyhrál bych ještě rychleji než po tahu 

jezdcem na e3.“ (GM Carlsen)

37…Jxe3 38.Dxe3 Da4 39.Dxg5 

Dxe4+ 40.Ka1 Ve8 41.Vc1 1–0

Magnusově síle a energii však po-

stupně neodolali ani další a před jeho 

formou se museli kromě Veselina To-

palova a Pétera Léka sklonit také vel-

mistři Dmitrij Jakovenko (2742) a Te-

jmur Radžabov (2757). Jediným, kdo 

dosavadnímu králi turnaje dokázal 

vzdorovat, byl domácí účastník tur-

naje, velmistr Wang Yue. Ale ani on 

to podle vlastních slov neměl vůbec 

jednoduché. „Podařilo se mi s Mag-

nusem remizovat, ale na rovinu při-

znávám, že ta remíza byla velice 

šťastná,“ říkal po skončení vzájem-

ného souboje čínský šachista. Zda se 

velmistru Carlsenovi podaří udržet 

svůj náskok a zda se díky tradiční-

mu vylepšenému závěru podaří Ve-

selinu Topalovovi dotáhnout na me-

dailové příčky, budeme vědět až 9. 

října, kdy bude turnaj zakončen po-

sledním kolem.

Václav Pech

TICHÝ
MAT
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Pořadí po 7. kole
1. Carlsen, Magnus NOR (2772) 5,5

2. Wang Yue CHN (2736) 3,5

3. Topalov, Veselin BUL (2813) 3,5

4. Lékó, Peter HUN (2762) 3

5. Radžabov, Tejmur AZE (2757) 3

6. Jakovenko, Dmitrij RUS (2742) 2,5

FIDE Grand Prix – ženy

pořadí po 6. kole
1. Dzagnidzeová, Nana GEO (2535) 5

2. Sebagová, Marie FRA (2519) 4

3. Mrktčijanová, Lilit ARM (2468) 3,5

4. Xu Yuhua CHN (2485) 3,5

5. Zhao Xue CHN (2542) 3,5

6. Ju Wenjun CHN (2443) 3

7. Munguntuulová, Batchuyag MGL (2418) 3

8. Kovanovová, Baira RUS (2408) 3

9. Zhu Chen QAT (2488) 3

10. Shen Yang CHN (2453) 2,5

11. Fierro Baquerová, M. ECU (2386) 2

12. Yildizová, Betul Cemre TUR (2224) 0
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„V nejvyšší chorvatské lize hrálo 

deset družstev systémem každý 

s každým,“ řekl Šachovému týde-

níku po návratu z Chorvatska vel-

mistr Navara. „Hrálo se na šesti ša-

chovnicích, v zápase směli nastou-

pit nejvýše dva cizinci. Souběžně 

se hrála liga žen a nižší skupina ligy 

mužů.“ O tom, že právě nejvyšší 

chorvatská soutěž nemívala v mi-

nulosti mezi špičkovými velmistry 

příliš dobrý zvuk, napsal náš nej-

lepší šachista na svém blogu, kte-

rý si vede na stránkách Pražské ša-

chové společnosti. „V minulých le-

tech jsem nechtěl hrát kvůli svému 

odporu k rychlým remízám, kte-

ré prý jsou v chorvatské lize časté. 

Je pravda, že rychlých remíz jsem 

tu viděl dost, ale domluvený zá-

pas zatím žádný. Asi to bude i po-

časím,“ píše se v Davidově článku 

věnovaném nejen úskalím samot-

ného turnaje, ale také tamější moř-

ské fauně a místnímu jazyku.

Davidovi se podařil výborný vstup 

do soutěže, když po odremízová-

ní ratingově nejvýše nasazeného 

hráče turnaje, Ukrajince Pavla El-

janova (2717), hned dvakrát odešel 

od šachovnice vítězně po duelech 

s velmistry Malachovem (2715) 

a Gračevem (2684). A právě vítěz-

nou partii s prvně jmenovaným 

velmistrem nám pro čtenáře Ša-

chového týdeníku okomentoval 

její vítěz.

DAVID NAVARA (2692) 
– VLADIMIR MALACHOV (2715)
Chorvatská liga 2009

Sicilská obrana [B77]

Komentuje GM David Navara

Soupeř je (nejen) v Rusku (prá-

vem) známý jako dobrý „koncov-

kář“. Naopak o mně se tam (spí-

še neprávem) traduje, že koncov-

ky hrát neumím.

1.e4 Na jaře v Budvě jsem po těž-

kém rozhodování zvolil 1.d4. Sou-

peř se tentokrát na chvíli zamys-

lel, ale pochybuji, že bych ho mohl 

prvním tahem tak překvapit.

1…c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

g6 Soupeř střídá tuto variantu 

s Rauzerovou sicilskou. 5.Jc3 Ob-

vykle preferuji tah 5.c4. Soupeř mi 

možná právě proto za několik tahů 

odbočil od svých oblíbených va-

riant.

5…Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 0–0 To je 

sice hlavní varianta, ale očekával 

jsem 7…e6 nebo 7…Da5 8.0–0 0–0 

9.Sb3 d6 10.h3 s příjemnou hrou 

bílého, dáma na a5 nemusí stát 

dobře. 8.Sb3 d6 9.f3 Hlavních va-

riant dračí sicilské obrany jsem se 

nebál, experimentovali bychom 

oba. Alternativou je 9.h3, ale jed-

nak nevěřím, že by tam bílý mohl 

stát lépe, jednak mám pocit, že by 

soupeři podobné pozice mohly vy-

hovovat.

9…Sd7 10.Dd2 Jxd4 Černý ne-

chce přejít do hlavních variant dra-

čí sicilské a ukazuje, že časný pře-

vod střelce na b3 má i nedostatky. 

V dračí sicilské bílí obvykle hrají 

dlouhou rošádu a teprve o tah poz-

ději Sc4-b3.

11.Sxd4 b5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+lzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+p+-+-+-%
4-+-vLP+-+$
3+LsN-+P+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
12.a4 Tím jsem soupeře trochu 

překvapil. Ambicióznější a častěj-

ší je 12.h4, ale po 12…a5 má čer-

ný dostatečnou protihru, napří-

klad 13.h5 a4 14.Sxf6 exf6! 15.Sd5 

b4 16.Je2 f5. To jsem někdy viděl, 

ale bez přípravy jsem se neodvá-

žil to zahrát. Navíc mám pocit, že 

s mocným střelcem na g7 by černý 

neměl stát hůře.

12…b4 12…bxa4 jsem ještě náhod-

ně zachytil při předběžné přípravě 

na GM Tivjakova, ale po soupeřo-

vě reakci jsem nevěděl, zda jsem 

si spletl tahy já (to jsem si mys-

lel nejprve), nebo soupeř (to jsem 

si myslel potom). Ve skutečnos-

ti jsme oba hráli celkem normál-

ně. 13.Jxa4 (Asi bych vzal takto, 

ale možné je i druhé vzetí. V obou 

případech by černý měl vyrovnat.) 

13…Se6!?.

13.Jd5 Jxd5 14.exd5 Střelec b3 

trpí, ale to je jeho problém. Musí 

se obětovat v zájmu celku. Ostat-

ně pěšec e7 se na polootevřeném 

sloupci snadno může ocitnout pod 

tlakem. Po okamžité výměně se 

CHORVATSKÁ LIGA DRUŽSTEV

ČEŠTÍ ŠACHISTÉ MISTRY
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí
1. ETF Osijek 15 33,5

2. Mladost Zagreb 13 32

3. Zagreb Zagreb 13 31,5

4. Djuro Djakovič-Holding Sl. Brod 12 31,5

5. Luburnija Rijeka 11 27

6. Rijeka Rijeka 10 26,5

7. Mravince DC 7 26

8. Grgin Dol Pozega 4 23

9. Pula 3 18,5

10. A1 Split 2 20,5

Dva české velmistry skvěle doplnil sloven-
ský reprezentant, velmistr Sergej Movse-
sjan (2711), který se svým družstvem odsa-
dil druhou příčku.

http://www.blog.praguechess.cz/index.php?blog=navara
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mi nelíbila možnost 14.Sxg7 Kxg7 

15.exd5 Db6, po 0–0–0 dáma pře-

jde na a5. Možná se ale i zde dá 

zkusit 16.h4.

14…Sxd4 15.Dxd4 Da5 Černý by 

rád zamezil dlouhé rošádě a pří-

padně vyměnil dámy. 15…a5 16.h4 

e5 17.dxe6 Sxe6 18.0–0–0 Sxb3 

19.cxb3 možná byl záhadný zdroj 

mé pozdější inspirace.

16.h4 Z Fischerových šachů jsem se 

naučil odkládat rozhodnutí o rošá-

dě na co nejpozdější moment. Toto 

je jeden ze vzácných případů, kdy 

takový přístup má smysl i v prak-

tickém šachu. Mimochodem, co je 

vlastně praktického na tom, že člo-

věk několik hodin mlčky sedí u ša-

chovnice? 16.0–0 Dc5 (16…Vac8!? 

17.Vfe1 Vfe8 18.Ve4 Sf5) 17.Dxc5 

dxc5 18.Vfe1 Vfe8 mi připadalo 

jako remíza – viděl jsem určitý tlak 

bílého, ale zdálo se mi, že by měl 

jít postupně neutralizovat. Zvažo-

val jsem ještě 16.Kf2!? a dokonce 

16.Kd2, ale zdálo se mi, že dokon-

ce i zde dává okamžitá, nebo odlo-

žená výměna dam na c5 černému 

plně obranyschopnou koncovku.

16…e5!? Už se hrálo 16…Vac8 

17.h5 Sf5 18.Dd2 gxh5 19.Vxh5 

Sg6 s malou výhodou černého, ale 

to asi nikdo z nás nevěděl.

17.dxe6 17.Dd2?! f6!? (s ideou 

18.h5 g5) je pro bílého struktu-

rálně nevýhodné, černý se zbavil 

opožděného pěšce a bílému se ne-

podaří otevřít královské křídlo.

17…Sxe6 18.0–0–0 Ten motiv jsem 

už někdy viděl, po výměně na b3 

bude bílý král v bezpečí. 18.Sxe6 

Vfe8=.

18…Sxb3 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+p+p'
6-+-zp-+p+&
5wq-+-+-+-%
4Pzp-wQ-+-zP$
3+l+-+P+-#
2-zPP+-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

19.cxb3 Tady jsem si myslel, že 

stojím lépe, protože můj král může 

být na a2 v bezpečí, ve střední 

hře mám aktivní dámu a možnost 

h4-h5, v koncovce mohu útočit 

na slabiny b4 a d6, nebo posunout 

pěšce na h6. Tyto plány ale vyža-

dují nějaký čas.

19…Vfe8 19…Df5 jsem přehlédl, 

tentokrát mi to ale prošlo. Po 20.

Vd3 se nic neděje. 19…Dc5+ 

20.Kb1 je pro bílého dobré, pro-

tože po výměně dam by vynikly 

a vzápětí zanikly pěšcové slabiny 

černého.

20.Kb1 Chtěl jsem krále co nejdří-

ve schovat do bezpečí. Po 20.h5 se 

mi nelíbilo 20…Df5! 21.Vd3 Dg5+ 

22.Kb1 Dxg2 23.Vg1 Dh3; 20.Dxd6 

jsem se bál hrát kvůli případnému 

zdvojení černých věží na 2. řadě. 

Po 20…Df5 21.Dd3 Vac8+ 22.Kb1 

Dxd3+ 23.Vxd3 Ve2 získá černý 

dostatečnou protihru.

20…Ve2 21.Dxd6 Jinak bych 

po 21…De5 mohl stát i hůře.

21…Df5+ 21…Vxg2 22.Vd5!? se mi 

za bílého líbilo, ale nic tam není: 

22…Db6 23.Dxb6 axb6 24.Vb5 

Vd8! (Rybka) 25.Ka2! Vdd2 

26.Vb1 Vd4=.

22.Ka2 Vxg2 To není chyba, ale 

když víme, co se stalo dále, více 

oceníme alternativní pokračová-

ní 22…Dc2! (Rybka) 23.Df6 Dc3! 

24.Dxc3 bxc3 25.Vd3!=.

23.h5 gxh5 Tady jsem se smí-

řil s tím, že asi nestojím lépe. 

Na 23…Dxf3 jsem zamýšlel odpo-

vědět 24.h6 s hrozbami 25.Dd8+, 

25.Dd4 Přiznám se, že jsem pře-

hlédl 24...Vxb2+ 25.Kxb2 Dc3+ 

s remízou. 

24.Vd5 Po 24.Vhg1 Vg6 by visel 

pěšec f3.

24…De6 Tady soupeř spotřeboval 

přes dvě třetiny ze zbývající půlhodi-

ny. S nadsázkou by se to dalo nazvat 

prohrávající chybou, přestože jeho 

tah je dobrý. Po 24…Dxf3 25.Vhxh5 

bílý díky slabosti soupeřova krá-

le získá pěšce b4 a bude hrát pozi-

ci s rovným materiálem a lépe za-

bezpečeným králem. (Po 25.Vdxh5 

může černý přinejmenším vzít na b2 

s remízou, ale také může zkusit oběť 

i připravit tahy jako Vc8 nebo Ve8. 

Ještě je dobré vidět 25.Dc6? Vxb2+! 

26.Kxb2 Dg2+!.) Nyní nevychá-

zí oběť 25…Vxb2+? 26.Kxb2 Dc3+ 

27.Kb1 Dxb3+ 28.Kc1 a bílý král se 

nějak schová, protože černá věž se 

k němu nedostane. Já jsem jen vi-

děl, že tady soupeř nemá jistou re-

mízu a že někdy mohu představit 

věž na 5. řadu, propočtem variant 

jsem se správně nezdržoval. 24…

Dc2 25.Df6 Dc3? 26.Vg5+. 25.Dxe6 

fxe6 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+-+-+p'
6-+-+p+-+&
5+-+R+-+p%
4Pzp-+-+-+$
3+P+-+P+-#
2KzP-+-+r+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
26.Vb5! Stav byl 1–1 a poslední tři 

šachovnice pro nás vypadaly spíše 

hůře. Že se to otočilo, jsem zjistil 

až později. 26.Vdxh5 Vd8 27.Vxh7 

(27.V5h4 Vdd2 28.Vb1 a5 29.Vh5 

Vd5 je pro černého více než dob-

ré, po 26…Vc8 by ale musel hle-

dat jiné cesty – na c5 věž představit 

samozřejmě nemůže.) 27…Vdd2 

mi připadalo jako remíza (Napří-

klad mohu vrchní věží šachovat 

po h-sloupci a spodní v nejbližší 

možný moment přesunout na b1.), 

ale prohrát může jedině bílý.

GM David Navara



8. ŘÍJNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 4110

26…Vf8 Nevycházelo 26…a5 

27.Vhxh5 Vd8 28.Vxa5 Vdd2 

29.Vhg5+.

27.Vhxh5 27.Vxb4 Vg5 se mi ne-

chtělo zkoumat.

27…Vxf3 Zde soupeři zbývalo 

5 minut (plus bonusy).

28.Vxb4 Vf7 29.Ve4 Koncovka je 

přibližně vyrovnaná. Černý má 

volnější pěšce, bílý aktivnější věže. 

Oba králové stojí špatně.

29…Vff2 Černý asi chtěl vynutit 

remízu – den předtím prohrál a zá-

pas pro ně zatím vypadal dobře. 

Po 29…Vg6 30.b4 by nastaly pěš-

cové závody. Bílý teprve musí své 

pěšce „uvolnit“ a potom asi zapojí 

do hry krále, na druhé straně čer-

né věže nestojí optimálně.

30.Vxe6 Vxb2+ 31.Ka3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-+p'
6-+-+R+-+&
5+-+-+-+R%
4P+-+-+-+$
3mKP+-+-+-#
2-tr-+-+r+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
31…Vbe2 Už jsem uvažoval o re-

míze, nebo o 32.Vhe5, ale rozhodl 

jsem se to zkusit hrát jinak.

32.Vc6 Navzdory soupeřově mír-

né časové tísni jsem neočekával, 

že partii vyhraji, ale zkusit jsem to 

chtěl. Okolo tohoto momentu bylo 

skóre 1–1, přičemž na třech zad-

ních šachovnicích jsme měli jed-

nu jasně lepší a dvě jasně horší po-

zice. Kdyby pro nás zápas vypa-

dal lépe, asi bych zahrál například 

32.Vhe5 Vxe5 33.Vxe5 Vf2=.

32…Ve7 33.a5 Pěšci obvykle 

v koncovkách mají postupovat ji-

nak, ale 33.b4?? Ve3+ opravdu ne-

odpovídá konkrétní situaci.

33…Vg6 34.Vc8+ Nebyl jsem si jis-

tý, zda věž nemá chránit krále před 

bočními šachy ze 4. nebo 3. řady, 

ale měl jsem pocit, že černý by měl 

i užitečnější odpovědi než Kg7.

34…Kg7 (0.05) 35.b4 a6 (0.03) 

Tento tah pomáhá mému plánu 

vytvoření volného pěšce. Chyba 

ale přišla až později.

36.b5 Vg3+ (0.02) 36…axb5 37.Kb4 

s malou výhodou bílého. Po 36…

Ve3+ 37.Kb4 Vg4+ 38.Vc4 (38.

Kc5?? Vc3+) 38…Vxc4+ 39.Kxc4 

Kg6! (Důležité tempo, je dobré si 

v propočtu na takové tahy dávat 

pozor.) černý by sice už měl odře-

zaného krále, ale jeho věž by stála 

mnohem lépe než v partii. V přípa-

dě 40.Vc5 axb5+ 41.Kxb5 h5 42.a6 

h4 43.a7 Ve8 44.Kb6 h3 45.Vc3 

se černý zachrání šachováním 

po e-sloupci, například 45…h2 

46.Vh3 Ve6+ 47.Kb5 Ve5+ 48.Kb4 

Ve4+ 49.Kb3?! Ve3+!.

37.Kb4 

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-tr-mkp'
6p+-+-+-+&
5zPP+-+-+R%
4-mK-+-+-+$
3+-+-+-tr-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
37…Kg6? (0.01) Nakonec černý 

v časové tísni chybuje. Lepší bylo 

nejen vzetí na b5. Tady jsem se za-

myslel asi na 2 minuty (mohl jsem 

si to dovolit), ucítil jsem šanci. Zá-

roveň jsem ale nechtěl soupeři po-

nechat mnoho času na přemýšlení. 

Při partii jsem zvažoval 37…Ve1, 

k okamžité remíze vede 38.bxa6?! 

Vb1+ 39.Ka4 Va1+ 40.Kb5 Vb1+ 

41.Kc6 Vc3+ 42.Vc5 Vxc5+ 43.Kxc5 

Vc1+ 44.Kb6 Vxc8 45.Kb7=.

38.Vh4! Šach na e4 v některých 

variantách mohl vadit. Zprvu mě 

lákalo odřezání černého krále 

po 38.Vg8+ Kxh5 39.Vxg3, varian-

ta 39…axb5 40.a6 je pro černé-

ho velmi nebezpečná, ale po 39…

Ve4+! 40.Kc5 Ve5+ 41.Kb6 Vxb5+ 

42.Kxa6 Vb2 43.Vg7 h6 bílý bude 

muset dříve či později zahrát Vb7 

a pustit černého krále na svobodu.

38…axb5 Pochybuji, že by tady 

černý měl nějakou cestu k záchra-

ně. Teď jsem se nadlouho zamys-

lel, protože jsem chápal, že mám 

šanci. A nechtěl jsem o ni bezdů-

vodnou hrou na čas přijít. Po 38…

Kg5 39.Vd4 by hrozil šach na g8.

39.Vg8+ Vg7 40.Vxg7+ Kxg7 Také 

tady jsem se přinutil přemýšlet. 

Možná mluvím trochu od věci, ale 

bílý má oproti černému kromě za-

hajovacího tahu ještě jednu výho-

du. Po časové tísni se může jako 

první zamyslet a využít soupeřo-

vy předchozí chyby. Na to jsem 

samozřejmě přišel po partii hrané 

černými.

41.a6+- Myšlenku Vh5 jsem vi-

děl, ale velmi jsem se bál, abych 

něco nezkazil. Času jsem měl 

dost, takže jsem si stihl všech-

no PODSTATNÉ pečlivě spočí-

tat. (Později jsem ovšem poznám-

ky doplnil o mnoho svých i da-

tabázových variant.) Nespočítal 

jsem ale ani jednu tempovou va-

riantu s průchodem černého krá-

le dopředu, protože to v dané po-

zici prostě nebylo nutné! Mnoho 

dalších poznámek tedy vzniklo 

v pozdější analýze nebo převze-

tím z Nalimovovy šestikamenové 

databáze. 41.Vh5 připouští mož-

nost 41…Kg6 42.Vxb5 Vg4+ „s ne-

jasnými důsledky“. Šestikame-

nový „Vševěd“ pokračuje 43.Kc5 

Kg5!! 44.Kb6+ Kh4! s dalším ode-

vzdáním věže za a-pěšce a remí-

zou. Nevím, zda bych to našel. 

Zpravidla ale bývá vhodné hrát 

nejprve nezbytné tahy (a5-a6) 

a až poté ty spornější.

41…Ve3 

GM Vladimir Malachov
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6P+-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-mK-+-+-tR$
3+-+-tr-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
42.Vh5! Tady jsem varianty spočí-

tal do konce partie (a ještě o dva 

tahy dále). Odřezání krále možná 

není jedinou cestou k výhře, ale 

je celkem spolehlivé. Kromě toho 

bílý chrání svého krále před nepří-

jemnými bočními šachy. Jen při-

pomenu, že při králi odřezaném 

na šesté řadě bílý zadrží volného 

pěšce i bez krále, zatímco o řadu 

dále už by to byla remíza. Bez ta-

kovýchto obecných znalostí téměř 

není možné hrát koncovky dobře. 

42.a7 Ve8 43.Kxb5 (43.Ka5!? Va8 

44.Ka6 Kg6 45.Vb4 Kg5 46.Vxb5+ 

Kg4 je podle mě remíza.) 43…Kg6 

je podle databáze jen remíza, na-

příklad po 44.Va4 Va8 45.Kb6 Kg5 

(Poučnou chybou by bylo 45…h5? 

46.Va5! Vf8 47.Kb7 Vf7+ 48.Kc6 

Vf6+ 49.Kb5 Vf5+ 50.Kb4 Vf4+ 

51.Kc3+-.) 46.Kb7 Vxa7+ 47.Vxa7 

h5 48.Kc6 h4 49.Kd5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+-mk-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
49…Kf4! černý král musí „odtlačit 

ramenem“ svého kolegu  50.Vh7 

Kg3 51.Ke4 h3 52.Ke3. Tuto pozi-

ci je dobré si zapamatovat, už dva-

krát mi v praxi přinesla půl bodu 

(za slabší stranu)! 52…Kg2 53.Ke2 

(53.Vg7+ Kf1 54.Vh7 Kg2) 53…h2 

54.Vg7+ Kh1=. V analýze jsem to 

našel, ale při partii bych se snadno 

mohl splést, takže má nechuť počí-

tat podobné tempové varianty byla 

pochopitelná. V partii jsem nic ta-

kového počítat nemusel, ale musel 

jsem najít skrytý manévr.

42…Kg6 Nestačilo ani 42…Ve8 

43.Vxb5!, například 43…Kg6 

44.Ka5 h5 45.a7 Va8 46.Ka6; 42…

Ve6 ztrácí důležité tempo, takže 

zde stačí k výhře 43.Kxb5.

43.Vxb5 Mimochodem, s podob-

nou koncovkou už jsem měl zkuše-

nosti z partie Navara – Buchníček, 

Extraliga (1999/)2000, ale také 

Doettling – Navara, 2000. Lákavě 

vypadalo i 43.Vc5, ale po 43…h5 

44.a7 Ve8 45.Kxb5 (Ještě mě teď 

napadá 45.Ka5, bílý někdy může 

vzít věží na b5 a ani varianta 45…

h4 46.Ka6 h3 47.Vc3 není jasná, ne-

jde totiž 47…Ve6+ 48.Ka5!. Přesto 

se domnívám, že černý má po 45.

Ka5 více než jednu cestu k remí-

ze, někdy může například oběto-

vat b-pěšce (b5-b4) za cenu zhorše-

ní postavení některé z bílých fi gur.) 

45…h4 46.Kb6 h3 47.Kb7 h2 mi 

(nejen) v propočtu chybělo tem-

po. Dále se může stát 48.Vc1 Ve7+ 

49.Kb6 Ve6+ 50.Kb5 Ve5+ 51.Kb4 

Ve4+ 52.Kb3 Ve8=.

43…Ve7 43…Ve8 44.Ka5 prohráva-

lo prozaicky.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tr-+p'
6P+-+-+k+&
5+R+-+-+-%
4-mK-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
44.Vb6+!! Podle šestikameno-

vé databáze pouze tento tah vede 

k výhře. Při partii jsem se ale mu-

sel řídit úplně jinými úvahami. 

Bílý by chtěl udržet černého krá-

le odřezaného a zároveň proměnit 

pěšce, to ale nejde. Ty motivy jsem 

samozřejmě už nejednou viděl, ji-

nak bych dané pokračování nena-

šel, protože ve spojitosti s odřezá-

ním černého krále tahem 42.Vh5 

GM David Navara
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www. praguechess. cz

nevypadá logicky – bílý krále 

pouští dopředu! Nadějně vypadalo 

ještě 44.Va5, ale po 44…Ve8! (44…

Va7 45.Kc5 a černý král se nedo-

stane dopředu.) 45.a7 Va8 46.Kc5 

Kg5 se musí počítat a měl jsem po-

cit, že by černý mohl udržet remí-

zu. Po 44.Ka5 h5 45.Kb6 Ve6+ čer-

nému protihra spojená s h-pěšcem 

a bočními šachy zajistí remízu. 

V některých variantách v této kon-

covce bílý k prosazení svého pěšce 

musí věží opustit pátou řadu, pak 

se ovšem černý král vydá na g2.

44…Kf5 45.Vb7 Ve4+ 46.Ka5 h5 

Bez pěšce by se černý mohl vzdát.

47.a7 K podobným důsledkům 

vedlo 47.Vb5+.

47…Ve1 Nic nemění 47…Ve8 

48.Vb8.

48.Vb5+! Právě tento boční šach 

je pointou. Podobnou koncovku 

jsem už vyhrál proti panu Buch-

níčkovi v roce 2000, také tehdy 

partie skončila po bočním šachu.

48…Kg6 Trochu mi to připomíná 

Pána prstenů, konkrétně Dvě věže 

a Návrat krále. (Ani jeden z těch-

to dílů jsem tedy neviděl.) Po 48…

Kg4 49.Vb4+! bych si postavil 

dámu.

49.Ka6 Ve8 50.Vb8 Ve1 

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6K+-+-+k+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy
51.Vb6+ a černý se vzdal. Po 51…

Kg5 by přišel šach na b5 s dalším 

postavením dámy. Až teď jsem se 

podíval na zbylé výsledky. Zjistil 

jsem, že GM Šulava v časové tís-

ni soupeře „ošulil“ (nic ve zlém, 

prostě se mi to slovo hodilo), tak-

že jsme vyhráli 4-2. 1–0

„Se svým výsledkem v Šibeni-

ku jsem velmi spokojen,“ říká 

David Navara. Přiznává však, že 

v některých oblastech měl ještě ur-

čité rezervy, které šachovým pří-

znivcům ještě vyjasní v samostat-

ném článku v některém z domá-

cích šachových periodik. Vynika-

jící výkon se jistě projeví i na Da-

vidově ratingu, který se již aktu-

álně opět pohybuje nad hranicí 

2700 bodů. Na otázku ohledně pří-

čin jeho zlepšení v letošním roce 

velmistr Navara odpovídá: „Ne-

bývám u partií tak nervózní. Vě-

nuji se šachům celkem dost, ně-

kdy trénuji s GM Jansou a ani to 

není úplně všechno. Je ale samo-

zřejmě možné, že se mi opět pře-

stane dařit a rating znovu ztra-

tím.“ Při šachem z velké části na-

plněném rozvrhu stíhá David ješ-

tě studovat, číst a spousty dalších 

„běžných lidských povinnosti“. 

Jak tedy stíhá hrát ještě evropské 

soutěže družstev a kolik jich le-

tos vůbec bylo? „Letos jsem sehrál 

něco málo v Německu a ve Fran-

cii, dost partií v domácí extralize 

a kromě toho ještě řeckou a chor-

vatskou ligu,“ uvádí úplný výčet 

svého „družstevnického“ působe-

ní v uplynulé sezoně nejlepší čes-

ký šachista, ale zároveň připouští, 

že to nejsou soutěže družstev, kte-

ré mu nějak dramaticky plní jeho 

rozvrh. „Až tolik času to nezabere. 

Ligové soutěže stíhám, ale se stu-

diem je to potom horší.“

Vaclav Pech

GM Zbyněk Hráček
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KALENDÁRIUM
3. – 10. 10. 2009
Winterthur (Švýcarsko). 9. Winter-

thur Schachwoche. Šachový festi-

val obsahující několik otevřených 

turnajů. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo 100 min./40 tahů, následně 

50 min./20 tahů a 15 min. do konce 

s přídavkem 30 s./tah.

Max Begré

max.begre@gmail.com

www.schachwoche.org

3. – 11. 10. 2009 
Ohrid (Makedonie). Evropský po-

hár klubových družstev. Švý-

carský systém na 7 kol, tempo 

90 min./40 tahů a 30 min. s bonu-

sem 30s./tah do konce. Českou re-

publiku bude reprezentovat vice-

mistr republiky 1. Novoborský ŠK.

www.ecc2009.com

3. – 15. 10. 2009
Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Uzavřené turnaje s možností 

získání titulů GM a IM na 11 kol, 

tempo 120 min./40 tahů a 30 min. 

do konce.

Laszlo Nagy

Tel.: +36 30-2301914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

8. 10. 2000
Před devíti lety byl v Londýně za-

hájen zápas, který připravil o ti-

tul mistra světa jednoho z nejlep-

ších šachistů v historii, Rusa Gar-

riho Kasparova. Díky výhře 2:0 při 

třinácti remízách se novým světo-

vým šampionem stal jeho krajan 

Vladimir Kramnik.

9. – 11. 10. 2009
Riezlern (Rakousko). Casino 

Open. Švýcarský systém na 5 kol, 

tempo 2 hod./40 tahů a 30 min. 

do konce.

Schach bei JLZ

+49 711-486190

jlz@gmx.de

www.schach-info.de

11. 10. 2009
Praha – Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na 6 kol. Tempo 

2x 20 min.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

www.sachkobylisy.com

11. 10. 1983 
Dvacáté šesté narozeniny oslaví 

ukrajinský velmistr a jeden z mis-

trů světa FIDE Ruslan Olegovič 

Ponomarjov.

12.10. 1947

Josef Přibyl  
Před šedesáti dvě-

ma lety se v Praze 

narodil českoslo-

venský reprezen-

tant, mezinárod-

ní mistr Josef Při-

byl. Josef Přibyl 

reprezentoval Čes-

koslovensko hned na několika ša-

chových olympiádách a v poslední 

době byl například členem úspěš-

ného celku Českých seniorů, který 

získal titul mistrů Evropy.

13. - 21. 10. 2009
Heviz (Maďarsko). IN Heviz In-

ternational Chess Tournament. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

90 min./40 tahů a 30 min. s bonu-

sem 30 s./tah do konce.

Janos Rigo

+36 20-468-1398

me-ri@t-online.hu 

www.lellechess.tar.hu

12. 10. 1929
Osmdesáté narozeniny oslaví br-

něnský šachista Jiří Platovský.

17. 10. 2009
Ústí nad Labem – Povrly. Povrl-

ský mládežnický rapid. Švýcar-

ský systém na 7 kol, tempo 20 min. 

s bonusem 5s./tah.

Michal Burgermeister

Tel.: 723 422 799

michal.burgermeister@seznam.cz

17. 10. 1939
Před sedmdesáti lety zemřel 

v koncentračním táboře Nisko nad 

Sanem brněnský šachista Leon 

Ehrlich.

17. – 26. 10. 2009 
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM. Uzavřené turnaje na 10 kol, 

tempo 2 hod./40 tahů a 1 hod. 

do konce.

Dr Erdélyi Tamás

Tel.: +36-30-2713338

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

21. – 31. 10. 2009 
Novi Sad (Srbsko). 17. mistrov-

ství Evropy družstev mužů a žen. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

90 min./40 tahů a 30 min. s bonu-

sem 30s./tah do konce. 

Miroslav Kopanja

Tel: +381 21 420 378

www.eurons2009.com

24. – 31. 10. 2009
Liberec. Liberec Open 2009. Švý-

carský systém na 9 kol, tempo 

90 min. s bonusem 30 s./tah.

AVE-KONTAKT

Tel.: 466 535 200

j.mazuch@avekont.cz 

www.czechtour.net
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