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V BUNDESLIZE STOPROCENTNÍ 
HÁBA A MOVSESJAN

Sergej Movsesjan

Velmistři Petr Hába 

a Sergej Movsesjan 

skvěle vstoupili do 

nového ročníku nej-

silnější týmové sou-

těže světa, němec-

ké Bundesligy. Oba

zaznamenali sto-

procentní bodový zisk, když vel-

mistr Hába v barvách nováčka sou-

těže z Erfurtu porazil GM Jeana 

Marca Degraeva (2546) a IM Jana-

Michae-la Sprengera a slovenský pře-

borník Sergej Movsesjan triumfoval 

na druhé šachovnici mistrovského 

OSC Baden-Baden nad IM Davidem 

Berczesem (2430) a GM Rajem Tisch-

bierekem (2487). Výborně zahrá-

la i česká jednička velmistr David 

Navara, který na první šachovnici 

týmu TSV Bindlach odremizoval 

světovou dvojku Vasilije Ivančuka 

(2787) a exmistra světa FIDE Rusta-

ma Kasimdžanova. 

Kompletní informace o německé 

Bundeslize lze nalézt na stránce 

www.schachbundesliga.de.

DRUHÝ BULHAR V KLUBU 2700+

Ivan Čeparinov

Člen týmu exmis-

tra světa Veselina 

Topalova, velmistr 

Ivan Čeparinov, se 

o víkendu stal no-

vým členem elit-

ního klubu 2700+. 

Poté, co exceloval 

na nedávném Evropském poháru 

družstev, získal před několika dny 

s týmem Magix Linex Merida i špa-

nělský klubový titul. Jeho vítězství 

ve fi nálovém zápase proti GM Ibra-

gimu Chamrakulovovi zvedlo jeho 

průběžný rating na výše zmíněnou 

exkluzivní hranici.
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Mistrem světa juniorů se v arménské metro-

poli Jerevanu stal egyptský šachista, velmistr 

Ahmed Adly (2494). O jeho prvenství rozhod-

lo až poslední kolo, ve kterém porazil Němce 

Georga Meiera, zatímco jeho největší konku-

rent Rus Ivan Popov (2539) pouze remizoval 

se svým krajanem Dmitrijem Andrejkinem 

a zůstala na něj stříbrná medaile. Mezi junior-

kami se stala světovou přebornicí ruská hráč-

ka Vera Nebolsina (2359). 

Pokračování na straně 9

ZÁPASY O MS
PRÁVO POSLEDNÍ NOCI
Právo exmistra světa Vladimira 

Kramnika na odvetný zápas pro-

ti mistru světa Višimu Anandovi 

není v šachovém světě obecně 

přijímáno kladně. 

V rozhovoru uveřejněném na 

stránkách www.chessbase.com 

jej kritizoval i bývalý vicemistr 

světa Nigel Short. „Starý systém, 

ve kterém měl mistr světa v pří-

padě ztráty titulu právo na odvet-

ný zápas, mu dával 75% naději 

na udržení svého titulu. To byla 

ovšem ohromná šance, kterou 

třeba Michail Botvinnik, i když 

byl ve svých pozdějších letech 

pouze stínem své bývalé síly, 

nemilosrdně využíval. A nezdá 

se, že by ten systém nějak trá-

pil jeho svědomí,“ komentuje 

Angličan bývalý systém, zave-

dený šestým mistrem světa, 

a k současné situaci dodává: 

„S Kramnikem to je dnes přece 

jenom malinko jinak. Aktuální 

,systém‘ hry o titul mistra světa, 

jestli mohu použít nadsázky, je 

skutečný svinčík. Kramnikova 

výhoda v něm není tak obscén-

ní, jako byla ta Botvinnikova, 

a tak je obtížnější dávat mu vinu 

za to, že se uprostřed  chaosu 

pere o svoji šanci. Obecně ale 

soudím, že odvetná utkání by 

měla být zrušena stejně jako feu-

dalismus,“ zakončil svoji kritiku 

velmistr Short.

Václav Pech

MS JUNIORŮ

O VÍTĚZSTVÍ MLADÉHO EGYPŤANA
ROZHODLO AŽ POSLEDNÍ KOLO

GM Ahmed Adly
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Vítězem série tří turnajů v rapid 

šachu hrané pod názvem Morava 

Tour 2007 se stal FM Vladimír Kar-

lík ze Slavie Kroměříž před Vojtě-

chem Plátem z ŠK Sokol Klatovy 

a Tomášem Cagašíkem z Orla Oře-

chov.  Série turnajů byla uspořádána 

šachovými oddíly SK Prostějov, SK 

Přerov a Sokol Skalička na přelo-

mu září a října. Všechny tři turnaje 

se hrály švýcarským systémem na 

9 kol tempem 2 x 15 minut a do cel-

kového hodnocení se započítaly dva 

nejlepší výsledky každého hráče. 

První turnaj série uspořádali v míst-

ním Národním domě šachisté z Pros-

tějova a jeho vítězem se stal Tomáš 

Cagašík (Orel Ořechov) se 7,5 body. 

O bod méně získali na druhém místě 

Petr Zatloukal (A64 Grygov) a bron-

zový domácí hráč Roman Závurka. 

Turnaj odehrálo celkem 51 hráčů.

Poté se seriál Morava Tour  přestěho-

val do kulturního domu ve Vinarech 

u Přerova, kde se nejlépe dařilo Voj-

těchu Plátovi, který získal v devíti 

kolech rovněž 7,5 bodu. Se sedmi 

body obsadil druhé místo Vladimír 

Karlík (Slavia Kroměříž) a jako 

poslední vystoupil na stupně vítězů 

Tomáš Cagašík se 6,5 body.

Nejlépe obsazeným turnajem bylo 

samotné fi nále celé série hrané ve 

Skaličce v místní sokolovně. Na ten-

to turnaj se sjelo šedesát osm hráčů 

a z nich se nejlépe dařilo IM Sergeji 

Veselovskému. Vítěz získal v devíti 

kolech osm bodů a o půl bodu před-

stihl druhého Vladimíra Karlíka. Bron-

zovou příčku obsadil opět ořechovský 

Tomáš Cagašík, a stal 

se tak jediným hrá-

čem, který dosáhl na 

medaile ve všech třech 

turnajích.

K celkovému vítězství 

v sérii stačila Vladimí-

ru Karlíkovi dvě druhá 

místa a celkem tedy 

14,5 bodů. Další dva 

hráči dosáhli stejného 

počtu bodů a o pořa-

dí musel rozhodnout 

v roli pomocného 

hodnocení Buchholz: druhý skončil 

Vojtěch Plát a třetí Tomáš Cagašík. 

Nejlepší ženou byla Zdeňka Blüme-

lová (Slavia Kroměříž), v kategorii 

starších žáků byl jako první vyhlášen 

Michael Bureš (SK Rošáda Prostějov), 

v kategorii mladších žáků Tomáš 

Vozák (Sokol Skalička) a v kategorii 

seniorů nad 70 let pak Ludvík Pospí-

šil (Sokol Skalička).

Václav Pech

MORAVA TOUR

TŘI ZKRÁCENÉ RAPIDY

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

ZAČALA SLOVENSKÁ EXTRALIGA
Obhájce vítězství v loňském ročníku 

Extraligy Slovenské republiky, celek 

Hoffer Kormárno, v prvním dvojkole 

nového ročníku tvrdě narazil. O aureo-

lu neporanitelnosti, kterou si šachisté 

z jihu Slovenska loni vybojovali, přišli 

hned v úvodním zápasu proti Košicím 

a vítězství si do tabulky nepřipsali ani 

ve druhém kole, když pouze remi-

zovali s hráči z Kežmaroku. S plným 

bodovým ziskem odstartovali do 

nového ročníku dva týmy: Zentiva 

Hlohovec a přemožitel loňského mis-

tra UPJS Košice. Šachisty s nejvyšším 

ELO jsou ve slovenské extralize češ-

tí velmistři Zbyněk Hráček (2598) 

a Jiří Štoček (2578) těsně následovaní 

domácím Jánem Markošem (2565) 

a Bělorusem Vjačeslavem Dydyš-

kem(2564). Další dvojkolo je na řadě 

15. a 16. prosince 2007.

Druhý turnaj ze série Morava Tour se hrál v kulturním domě ve 
Vinarech u Přerova.
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Světový pohár ve hře naslepo 

ukázal příslušníkům šachové 

komunity, že i špičkoví velmis-

tři jsou pouze lidmi a dokážou 

dělat neuvěřitelné chyby. Jed-

notahových přehmatů bylo ten-

tokrát skutečně neobvykle mno-

ho a tato skutečnost se výrazně 

promítla do konečných výsledků 

turnaje. Suverénním vítězem se 

stal čínský velmistr Bu Xianghzi 

(2692), který vedl po celou dobu 

a v průběhu turnaje se vyvaroval 

i právě výše zmíněných blundrů. 

Naopak pravděpodobně rekord-

manem v počtu hrubých chyb 

byl exmistr světa a nejvýše nasa-

zený hráč turnaje velmistr Vese-

lin Topalov. Turnaj sice zahájil 

hezkou výhrou proti Judit Polgá-

rovou, ale hned v odvetné partii 

chyboval již úvodních tazích.

JUDIT POLGÁROVÁ (2708)—
—VESELIN TOPALOV (2769)
Španělská hra [C78]

Bilbao 2007

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

Jf6 5.0–0 b5 6.Sb3 Sc5 7.c3 d6 

8.d4 Sb6 9.Se3 0–0 10.Jbd2 h6 

11.Ve1 Jg4 12.Jf1 Jxe3 13.Jxe3 

Vb8 14.Sd5

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-zp-+pzp-'
6pvlnzp-+-zp&
5+p+Lzp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-sNN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

14…Sg4?? Těžko uvěřitelný tah. 

Topalov se zřejmě domníval, že na 

d5 šel v předchozím tahu bílý jez-

dec. Po 15.Jxg4 se černý pochopi-

telně okamžitě vzdal. 1–0

V Bilbau se výsledky partií bodovaly 

poněkud jinak, než jsme v šachách 

zvyklí. Za výhru si ten úspěšnější 

z obou hráčů připsal hned tři body, 

zatímco remíza byla oceňována 

pouhým jedním bodem. Odtud také 

plyne i netradičný bodový zisk jed-

notlivých hráčů v závěrečné tabul-

ce. Tři body za výhru jsou poměrně 

lákavým artiklem, a tak bylo v rámci 

turnaje sehráno i několik vysoce kva-

litních útočných partií. Jednou z nich 

byl souboj norské hvězdy Magnuse 

Carlsena s nejlepší světovou šachist-

kou, Maďarkou Judit Polgárovou.

MAGNUS CARLSEN (2714)—
—JUDIT POLGÁROVÁ (2708) 
Anglická hra [A32]

Bilbao 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 c5 4.Jc3 

cxd4 5.Jxd4 Db6!? Jedno z mnoha 

pokračování, které je v této pozici 

hratelné. Častěji se používá výpad 

střelcem 5…Sb4, ale možné je tře-

ba i 5…a6, 5…Jc6 nebo 5…Sc5. 

6.g3 Sc5 7.e3 Jc6 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-wqn+psn-+&
5+-vl-+-+-%
4-+PsN-+-+$
3+-sN-zP-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

8.Sg2!? Mladý Nor se rozhoduje 

pro oběť centrálního pěšce d4, za 

BILBAO 2007

I VELMISTŘI DĚLAJÍ HRUBÉ CHYBY

GM Judit Polgárová

GM Veselin Topalov
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kterého získá převahu ve vývinu 

a s ní spojenou nepříjemnou inici-

ativu. Vše je však stále pouze šedou 

teorií a již se několikrát hrálo. 

8…Jxd4 9.exd4 Sxd4 10.0–0 0–0 

Z mnoha pokračování, která zde 

černí vyzkoušeli, vypadá nejlé-

pe (a také je nejfrekventovanější) 

tah 10…e5 11.Jb5 0–0 (11…Sc5!?) 

12.a4 a5 13.Jxd4 exd4 14.b3 d5 

15.c5 Dc6 16.Dxd4 Sf5 s rovnou 

hrou podle partie Nielsen, P.–Gel-

fand, B., 2004.

11.Sg5 e5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+p+pzpp'
6-wq-+-sn-+&
5+-+-zp-vL-%
4-+Pvl-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12.c5!? Dxc5?! Hladový počítačo-

vý mozek nějakou dobu preferuje 

pokračování 12…Dxb2?!, ovšem po 

13.Sxf6 Dxc3 14.Vc1! Db2 (14…Db4 

15.a3!) 15.Se4 s hrozbou rychlého 

matu po 16.Dh5 či 16.Sxh7 (dobré 

je i velmistrem Goluběvem doporu-

čované 15.Dg4) 15…Ve8 16.Dh5 Kf8 

17.Vc2 s dalším 18.Sd5 by pravděpo-

dobně černou pozici  nechtěl hájit ani 

ten největší optimista. Mnohem lépe 

než „pikožroutství“ na b2 ale vypadá  

12…Sxc5!? 13.Ja4 Da5, protože nyní 

po braní na f6 není, na rozdíl od naší 

partie, vidět žádnou konkrétní hroz-

bu bílého: 14.Sxf6 gxf6 15.Dg4+ Kh8 

16.Dh4 Kg7 17.Se4 Vh8 18.Dg4+ Kf8 

19.Jxc5 Dxc5 20.Vac1 Db6 

13.Sxf6 gxf6 14.Jd5 Iniciativu za 

pěšce si bílý uchová i po 14.Dh5 

d5 15.Jxd5 Kg7 16.Se4 h6 17.Vac1 

s jasnou kompenzací. Ještě lépe ale 

vypadá druhý tah dámou 14.Dg4+! 

Kh8 15.Dh4 Kg7 16.Se4 Vh8 17.Jd5, 

kde má bílý díky tomu, že jeho 

soupeř nestihl zahrát uvolňovací 

tah d7-d5, zřetelnou výhodu.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+p+p+p'
6-+-+-zp-+&
5+-wqNzp-+-%
4-+-vl-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

14…d6? Černá se v obtížné pozici 

dopouští rozhodující chyby. Sna-

ha o otevření dráhy bělopolnému 

střelci je pochopitelná, ale v tuto 

chvíli není na místě. Po správném 

14…f5 by černá odvrátila největší 

hrozby svému královskému kříd-

lu a partie by dále pokračovala 

s nejasným výsledkem.

15.Dh5 Pravděpodobně ještě lep-

ším pokračováním bylo 15.Vc1. Po 

15…Db5 16.Je7+ Kg7 17.Jxc8 totiž 

nelze 17…Vaxc8 18.Vxc8 Vxc8 

pro dvojí úder prostřednictvím 

19.Dg4+ 

15…Kg7 16.Se4 h6 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zpp+-+pmk-'
6-+-zp-zp-zp&
5+-wqNzp-+Q%
4-+-vlL+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17.Vac1+- Sxf2+ Podobný motiv 

jako v minulé poznámce by zapra-

coval po 17…Da5. Bílý by jednodu-

še vzal na c8: 18.Vxc8 Vfxc8 a poté 

by partii rozhodl pomocí útoku po 

slabých bílých polí prostřednic-

tvím tahu 19.Df5 Kf8 20.Dxf6 Kg8 

21.Je7+ Kf8 22.Jg6+ +-

18.Kg2 Nejjednodušší řešení.

18…Dd4 19.Dh4! f5 20.Df6+ Kg8 

21.Je7+ Kh7 22.Sxf5+ Sxf5 23.Dxf5+ 

Ještě přesvědčivěji na první pohled 

působí braní jezdcem 23.Jxf5, což 

by velmistr Carlsen asi i v normální 

partii zahrál. Rybka potvrzuje pře-

svědčivost koňského braní, když 

ukazuje vynucený mat… 

23…Kg7 24.Vxf2 e4 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zpp+-sNpmk-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+-+Q+-%
4-+-wqp+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-tRKzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

25.Vc4 Efektní a zároveň efektiv-

ní, i když přece jenom ne nejlepší. 

Po 25.Dh5 s dalším Jf5+ musí dát 

černá svoji dámu a ani pak bou-

ře kolem jejího krále nijak zvlášť 

nevyšumí. 

25…Dxc4 Déle mohla černá vzdo-

rovat po 25…De5, ale  26.Dg4+ Kh8 

27.Vxe4 je více než přesvědčivé. 

Tah v partii vede k rychlému matu.

26.Df6+ Kh7 27.Jf5! 

1–0

Václav Pech

GM Magnus Carlsen

Konečné pořadí
1. Bu, Xiangzhi CHN (2692) 21

2. Karjakin, Sergej UKR (2694) 17

3. Carlsen, Magnus NOR (2714) 16

4. Polgarová, Judit HUN (2708) 12

5. Topalov, Veselin BUL (2769) 9

6. Harikrišna, Pentala IND (2668) 6
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Krachem se skončilo vystoupení 

juniorského mistra světa z roku 

2006 Zavena Andriasjana (2546) 

na letošním již jedenáctém roční-

ku tradičního šachového festivalu 

hraného pod názvem Essent Chess 

Tournament v nizozemském Hoo-

geveenu. V šesti partiích uzavřené-

ho velmistrovského turnaje nedoká-

zal proti svým soupeřům uhrát ani 

jedinou remízu a skončil s nulovým 

ziskem beznadějně na dně turnajo-

vé tabulky.

Vítězem prestižního turnaje Crown 

Group se stal nejvýše nasazený 

účastník, světový hráč číslo pět 

Šachrijar Mamedjarov (2752). 

Mamedjarov vedl v turnaji již od 

prvního kola a 4,5 bodu mu s pře-

hledem stačilo k samostatnému 

vítězství. Stříbro patří domácímu 

hráči Loekovi Van Welymu (2680), 

který si je vybojoval až v posledním 

kole, kdy přemohl černými fi gurami 

do té doby druhého velmistra Rusla-

na Ponomarjova (2705) z Ukrajiny.

Souběžně s hlavním uzavřeným 

turnajem se v Hoogeveenu hrály 

ještě další openy. V tom nejsilnějším 

velmistrovském překvapil všech-

ny teprve patnáctiletý mezinárodní 

mistr Altaj Safari (2488). I přes pro-

hru v prvním kole se sestrou vítěze 

hlavního turnaje Turkan Mamed-

jarov se následně dokázal vypnout 

k velkému výkonu, v následujících 

osmi kolech vyhrál plných šest par-

tií včetně několika soubojů s ostříle-

nými velmistry a obsadil se sedmi 

body samostatné první místo. O dal-

ší příčky se podělil velmistrovský 

kvartet ve složení GM Jevgenij Post-

ny (2599), GM Jan Werle (2568), 

GM Friso Nijboer a GM Jan Smeets 

(2558) se šesti a půl body. Výborně 

zahrál v Hoogeveenu i velmistr Vlas-

timil Hort, jemuž patří za šest bodů 

z devíti partií desáté místo.

Z turnajových bojů přinášíme skvě-

lý strategický výkon vítěze Crown 

Group, který jistě najde místo v tre-

nérských databázích v kapitole 

o výhodě dvojice střelců.

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2752)—
—ZAVEN ANDRIASJAN (2546) 
Staroindická obrana [A53]

Hoogeveen 2007

1.c4 Jf6 2.Jc3 c6 3.e4 e5 4.Jf3 d6 5.d4 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
5…Sg4!? Pravděpodobně nepříliš 

povedený tah. Hratelné je například 

5…Jbd7 6.Se2 Se7, což sice platí za 

poněkud pasivní a těžkopádnou 

variantu, ale nenechme se mýlit. 

Celý systém například skvěle roze-

hrával velmistr Vladimir Malanjuk 

– a při pohledu do databází jej nejen 

skvěle rozehrával, ale zároveň s ním 

udělal i spoustu bodů. Skóre +5 

pro Malanjuka, které vyplývá z mé 

databáze, je skutečně impozantní. 

A to mezi jeho soupeři nebyli žádní 

„saláti“, nýbrž renomovaní velmist-

ři, například Ulf Andersson, Alexan-

der Běljavskij či Pavel Eljanov.

6.Se3 Jbd7 7.h3 Sxf3 8.Dxf3 

Dvojice střelců spolu s prostoro-

vou převahou může dát bílému 

nepříjemnou výhodu, pokud černý 

nepřijde s něčím opravdu silným.

8…Dc7 9.0–0–0!? Ambiciózní 

pokračování, které je plně ve stylu 

světové pětky.

9…Se7

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwqnvlpzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-vLQ+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
10.g4 Bílý se snaží využít nepříliš 

šikovného postavení černých jezd-

ců k zisku prostoru na královském 

křídle a zahnání vraníka z f6 na 

méně hezké pole. 

10…exd4 Juniorský mistr světa 

z roku 2006 se pokouší situaci řešit 

výměnou v centru, kterou ovšem 

zároveň konzervuje prostorovou 

převahu bílého. Za úvahu asi stálo 

hledat i jiná řešení, ovšem napří-

klad 10…0–0 11.g5 Je8 také nevy-

padá nijak povzbudivě. 

11.Sxd4 h6 12.h4 Da5 První aktiv-

ní tah černého v partii. K jeho 

smůle však narazí na nádhernou, 

byť nijak efektní repliku bílého. 

13.Se2 0–0–0

ESSENT CHESS TOURNAMENT 2007

JUNIORSKÝ MISTR SVĚTA SKONČIL S NULOU

GM Šachrijar Mamedjarov

Výsledky jednotlivých zápasů
GM Mamedjarov GM Van Wely 1,5:0,5

GM Mamedjarov GM Ponomarjov 1:1

GM Mamedjarov GM Andriasjan 2:0

GM Van Wely GM Ponomarjov 1,5:0,5

GM Van Wely GM Andriasjan 2:0

GM Ponomarjov GM Andriasjan 2:0

Konečné pořadí
1. Mamedjarov, Šachrijar (2752) 4,5

2. Van Wely, Loek (2680) 4

3. Ponomarjov, Ruslan (2705) 3,5

4. Andriasjan, Zaven (2546) 0
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XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+nvlpzp-'
6-+pzp-sn-zp&
5wq-+-+-+-%
4-+PvLP+PzP$
3+-sN-+Q+-#
2PzP-+LzP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
14.Df5! Tah, který na mě udělal 

ohromný dojem. Člověk by vymýš-

lel nějaké tvrdé řešení bílé dvojice 

střelců, kdežto Mamedjarov se 

rozhodne klidně vyměnit černou 

dámu, jedinou Andriasjanovu 

aktivní fi guru, a hrát pozici s jas-

nou a trvalou výhodou. 

14…Dxf5 Vyhnout se výměně dam 

černý dost dobře nemůže. Po 14…

Dc7 15.g5 g6 16.Df4 hxg5 17.hxg5 

Jh5 18.Sxh5 Vxh5 19.Vxh5 gxh5 

20.Df5 se dostane do podobně bez-

perspektivní pozice jako v partii.

15.exf5 g5 To nebude dobrý tah. 

Bílý sice hrozil nepříjemným 

nástupem svých pěšců královské-

ho křídla, ale tak radikální reakci 

si pozice určitě nežádala. Lépe 

pravděpodobně bylo například 

15…c5 16.Se3 Je5 s horší, ale niko-

li prohranou pozicí.

16.fxg6 fxg6 „Co dosáhl černý 

svou nervózní reakcí? Zbavil bílé-

ho jeho dvojpěšce a otevřel pozici 

pro oba bílé střelce. Dodám ještě, 

ze závažně oslabil své královské 

křídlo, které se může stát objektem 

pro útok bílého. Slabý je zejména 

pěšec g6.“ (GM Zagrebelnyj)

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+nvl-+-'
6-+pzp-snpzp&
5+-+-+-+-%
4-+PvL-+PzP$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+LzP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

17.f4 Vhf8 18.g5 Je8 Černý volí 

frontální ústup, když se mu prav-

děpodobně nelíbila varianta 18…

hxg5 19.fxg5 Jh5 20.Sxh5 gxh5 

21.Vhe1 s velkou výhodou bílého. 

Je ale otázkou, které ze dvou zel 

bylo tím větším.

19.Vdf1 Umělá inteligence mi 

sice vnucuje pokračování 19.gxh6 

Vxf4, ale musím přiznat, že se mi 

více zamlouvá tah ázerbajdžán-

ského velmistra.

19…Vf7 Podobné pozice se hra-

jí velice špatně, a tak je poměrně 

laciné černého za jeho tahy kárat. 

Snad ale přece jenom lepší mohlo 

být 19…hxg5 20.hxg5 c5 21.Se3 Jg7 

s pokusem o blokádu bílé pěšcové 

majority.

20.Sd3 hxg5 21.fxg5 Drobnost-

mi typu 21.hxg5 Jf8 22.Sxa7 se 

Mamedjarov pravděpodobně příliš 

nezabýval a soustředil se na krá-

lovské křídlo, kde má ohromnou 

převahu, která svazuje všechny 

černé fi gury. 

21…Vxf1+ 22.Vxf1 

XABCDEFGHY
8-+ktrn+-+(
7zpp+nvl-+-'
6-+pzp-+p+&
5+-+-+-zP-%
4-+PvL-+-zP$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-+R+-!
xabcdefghy

22…c5 Vyhání bílého střelce 

z nepříjemné dlouhé diagonály, 

ale ten se dokáže rychle přestavět 

na podobné aktivní pozici, ze kte-

ré bude hrozit opožděnému pěšci 

na d6. 

23.Sf2 Je5 24.Se4 Jc7 25.Sg3 Vh8 

26.b3 b6 27.Vd1 Výměna na e5 je 

zatím předčasná a dává soupeři po 

27.Sxe5 dxe5 28.Sxg6 Vxh4 doda-

tečné šance.

27…Vh7 28.Kb1 Sf8? Pravděpo-

dobně poslední chyba černého 

v partii. Andriasjan mohl svému 

soupeři ještě znepříjemnit jeho 

úlohu po nehezkém, ale tuhém 

pokračování 28…Vg7. Nyní bílý 

vše rozhodne v několika tazích.

XABCDEFGHY
8-+k+-vl-+(
7zp-sn-+-+r'
6-zp-zp-+p+&
5+-zp-sn-zP-%
4-+P+L+-zP$
3+PsN-+-vL-#
2P+-+-+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

29.Sxe5!+- Klasická realizace 

výhody dvojice střelců, kdy bílý 

jednoho z nich mění za důležité-

ho černého jezdce, a tím prola-

muje soupeřovu obranu na krá-

lovském křídle. Pěšec „g“ bude 

nezadržitelný.

29…dxe5 30.Sxg6 Vxh4 31.Sf5+ 

Kb7 32.Vd7 Vf4 Na 32…Kc6 může 

bílý mimo jiné odpovědět tře-

ba 33.g6 Vf4 34.Vf7 Sh6 35.Je2 

Vf1+ 36.Kb2 s dalším triumfálním 

postupem volného pěšce do dámy.

33.Vf7 Sd6 34.g6 

1–0

Václav Pech

Stříbrný GM Loek Van Wely
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Vítězem premiérového ročníku 

turnaje Open Jižní Čechy, který se 

uskutečnil minulý týden v Českém 

Krumlově, se stal druhý nasaze-

ný hráč a jediný velmistr v turna-

jové tabulce Marek Vokáč (2416). 

Vedl v turnaji od samého začátku, 

a když měl i po šestém kole na 

svém kontě stoprocentní bodový 

zisk, nebylo o jeho vítězství ani 

těch nejmenších pochyb.

O druhé místo se rozdělila hned troji-

ce hráčů ve složení IM Manfred Glien-

ke (2309), nejvýše nasazený Radoslav 

Doležal (2421) a fi nalista mistrovství 

ČR 2004 Stanislav Cífka (2406). Nej-

lepším jihočeským hráčem byl Milan 

Šnorek (2061) ze Strmilova, který 

byl současně nejlepším seniorem 

a v turnaji obsadil celkově 24. místo. 

Nejlepším hráčem ŠK Český Krum-

lov se stal Petr Kukla, pro něhož zisk 

4,5 bodu znamenal celkové 41.mís-

to. Mezi juniory do 16 let si nejlépe 

vedl Němec Phillipe Roitzsch (1934) 

a z žen byla nejúspěšnější jeho kra-

janka Judith Fuchsová, která obsadila 

v konečném zúčtování 14. místo.

Turnaje pořádaného v rámci seri-

álu Czech Tour od 13. do 20.října 

v českokrumlovském hotelu Vlta-

va se účastnilo 88 hráčů z Čes-

ké republiky, Německa, Ruska, 

Ukrajiny, USA, Izraele, Švédska, 

Norska, Polska, Skotska a Anglie. 

Festival se konal za fi nanční pod-

pory města Český Krumlov a zášti-

tu nad ním převzal starosta města 

Luboš Jedlička.

ALEŠ RŮŽIČKA (1950)—
—MAREK VOKÁČ (2416) 
Pircova obrana [B06]

Český Krumlov 2007 

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 c6 4.Jf3 d6 

5.h3 b5 6.Sd3 Jd7 7.0–0 Dc7 8.Ve1 

a6 9.Se3 e5 10.dxe5 dxe5 11.Dd2 

Jgf6 12.a4 b4 13.Je2 c5 14.b3 0–0 

15.g4 Sb7 16.Jg3 Vad8 17.De2 Dc8 

18.Jd2 Da8 19.f3 Je8 20.Jc4 Sc6 

21.Ja5 Jc7 22.h4 Bílý v pravděpo-

dobně přibližně vyrovnané pozici 

poměrně bezstarostně posunuje 

svými pěšci na královském křídle 

a toto oslabení se velmistr Vokáč 

pokusí pomocí oběti pěšce využít.

XABCDEFGHY
8q+-tr-trk+(
7+-snn+pvlp'
6p+l+-+p+&
5sN-zp-zp-+-%
4Pzp-+P+PzP$
3+P+LvLPsN-#
2-+P+Q+-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
22…Je6!? Černý dává svého pěšce 

na a6 a vynuceně převádí hru do 

pozice s různobarevnými střel-

ci, ve které by díky průvanu na 

černých polích bílého rozhodně 

neměl stát špatně. Jestli ale bude 

jeho pozice přímo lepší, to je otáz-

ka, na kterou těžko najít jasnou 

odpověď.

23.Jxc6 Dxc6 24.Sxa6 Jd4 25.Sxd4 

exd4 26.Sd3 Df6 Do této pozice 

vůdce temných fi gur směřoval. Za 

pěšce má nepochybně kompenza-

ci ve slabých černých polích, ale 

musí si dávat pozor na případná 

zjednodušení, po nichž by se pak 

prozatím nenápadný pěšec na a4 

stal velice důležitou personou. 

27.h5 Dg5 28.Kg2 Se5 29.Vh1 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-+n+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zp-vl-wqP%
4Pzp-zpP+P+$
3+P+L+PsN-#
2-+P+Q+K+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy
29…Jf6 Při analýze partie v poměr-

ně omezeném čase je jen velice 

těžké najít nějaké lepší tahy, než 

jsou ty, které byly černým v partii 

hrány. Nijak rezultativně nevypadá 

ani pokračování 29…Sf4 30.a5 Je5 

31.a6, kde se zdá, ze černý rozhod-

ně nic průkazného nemá.

30.Vh3 Vfe8 31.Vah1 

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-snp+&
5+-zp-vl-wqP%
4Pzp-zpP+P+$
3+P+L+PsNR#
2-+P+Q+K+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

OPEN JIŽNÍ ČECHY

VELMISTR SPLNIL ROLI FAVORITA

Konečné pořadí
1. GM Vokáč, Marek (2416) 7,5

2. IM Glienke, Manfred (2309) 7

3.  Doležal, Radoslav (2421) 7

4. FM Cífka, Stanislav (2406) 7

5. FM Kaufman, Raymond (2393) 6,5

6. FM Studnička, Tomáš (2310) 6,5

7. FM Bartoš, Jan (2216) 6,5

8.  Hrbolka, Ladislav Ing. (2139) 6,5

9.  Hoffmann, Paul (2302) 6

10. IM Hausner, Ivan (2396) 6

11. FM Karlik, Vladimír (2321) 6

12.  Paldus, Petr (2072) 6

13.  Lácha, Jan (1951) 6

14.  Fuchs, Judith (2140) 6

GM Marek Vokáč
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31…Jd5 32.exd5 Opět asi vynuce-

no. Černý jezdec na f4 je persona 

non grata, a tak bílý musí provést 

materiální redukci. Nezdá se ale, 

že by mu měla nějak ublížit. čer-

ná pole kolem jeho krále vypada-

jí dobře vykrytá…

32…Sxg3 33.Dd1 Se5 34.hxg6 

hxg6 35.Dc1 Dobře pro bílého 

vypadá i pokračování 35.Sc4!?  

35…Sf4 Výměna dam po 35…Dxc1 

36.Vxc1 Vxd5 černému k výhodě 

s ratingově citelně slabším sou-

peřem rozhodně nepomůže. Po 

37.Ve1 Vdd8 38.Sb5 není černé-

mu co závidět. 

36.Dd1 De5

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+p+&
5+-zpPwq-+-%
4Pzp-zp-vlP+$
3+P+L+P+R#
2-+P+-+K+"
1+-+Q+-+R!
xabcdefghy

37.Vh8+? To rozhodně není to 

pravé ořechové. Bez bílých věží 

bude pozice bílého krále mno-

hem zranitelnější. Lépe bylo 

držet status quo pomocí 37.Sc4 

s dobrou pozicí bílého. 

37…Dxh8 38.Vxh8+ Kxh8 39.Se4 

Snad mohl bílý své naděje raději 

spojit  s postupem svého a-pěš-

ce po 39.a5, ale i tady má černý 

k dispozici plán spojený s tahy 

Kg7, Vh8-h2 a neustálým lech-

táním bílého monarchy na cit-

livých místech. 39…Kg7 40.Kf2 

Vh8 41.Sf1 Vh1 42.a6 Vdh8 s více 

než dostatečnou protihrou. 

39…Kg7 40.Kf2 Ve5 Po progra-

movém 40…Vh8 41.Ke2 Vh2+ 

42.Kd3 je třeba správně ocenit 

koncovku vznikající v případě 

42…Vd2+ 43.Dxd2 Sxd2 44.Kxd2 

Kf6 45.Kd3 Ke5 46.Kc4, přičemž 

se ale zdá, že bílý by měl partii ve 

zdraví přežít.

41.Dd3 Vh8 42.Db5 Vee8

XABCDEFGHY
8-+-+r+-tr(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-+p+&
5+QzpP+-+-%
4Pzp-zpLvlP+$
3+P+-+P+-#
2-+P+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
43.Dxc5? Vůdce bílý nakonec 

nevydržel zkoušení ze strany 

velmistra Vokáče a zahajuje sérii 

slabších tahů, které mu přinesou 

porážku. Po správném 43.Kg1 by 

se mělo bílému podařit předejít 

zdvojení černých vězí na h-sloup-

ci a udržet rovnou pozici. 

43…Vh2+ 44.Kf1? Opět nepřes-

nost. Lépe bylo 44.Ke1, protože 

po dalším 44…Vd2 45.Dxb4 

Vh8 46.Dxd2 Vh1+ 47.Ke2 

Vh2+ 48.Kd3 Vxd2+ (48…Sxd2 

49.Kxd4) 49.Kc4 je bílý král svým 

pěšcům mnohem blíže, a může 

je tak lépe podporovat v boji pro-

ti černé věži. 

44…Vd2–+ Teď je ovšem všechno 

jinak a bílý okamžitě prohrává. 

45.Dxb4 Vh8 46.Dxd2 Sxd2 

47.Ke2 Sc3 0–1

V rámci festivalu proběhly i dvě 

doplňkové akce. V úterý  se hrál 

turnaj v rapid šachu, ze kterého si 

palmu vítězství odnesl smutnější 

z aktérů naší partie, táborský Aleš 

Růžička před Tomášem Očkayem 

z Poruby a Němkou Judithe Fuch-

sovou. V pátek se pak na náměstí 

Svornosti uskutečnila simultánka 

velmistra Vokáče. Na osmi šachov-

nicích se vystřídalo několik protiv-

níků, ale celé klání přerušila náhlá 

průtrž mračen, při které nebylo 

vzhledem k prudkému vichru 

možné pokračovat ani pod zastře-

šenými prostorami. Seriál Czech 

Tour pokračuje v listopadu tradič-

ním turnajem v Liberci.

Václav Pech

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 550 Kč
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Český reprezentant velmistr Vik-

tor Láznička (2610) sahal po první 

polovině turnaje na nejvyšší mety, 

ale ve druhé půli na něho dosedla 

únava z náročného programu a po 

sérii nepovedených partií mu patří 

v závěrečném účtování až devate-

nácté místo. Náš další reprezen-

tant Jan Příborský skončil se šesti 

body na 48. příčce. V dívčím turna-

ji zaznamenala úspěch WFM Soňa 

Pertlová, když v těžké mezinárod-

ní konkurenci obsadila v koneč-

ném pořadí sedmnácté místo.

Naší největší nadějí v turnaji byl roz-

hodně velmistr Láznička, který do 

Jerevanu odjížděl s těmi nejvyššími 

ambicemi. V osmém kole však narazil 

na pozdějšího mistra světa Egypťana 

Ahmeda Adlyho a tato partie zname-

nala v jeho výkonu zlom. Pro novo-

borský šachový server komentoval 

velmistr Láznička celou situaci takto: 

„Prohra to byla velice zbytečná. Viděl 

jsem variantu, ve které bych stál lépe, 

ale zvolil jsem nakonec jiné pokračo-

vání, protože jsem něco přehlédl, a to 

vedlo k prohře.“

AHMED ADLY (2494)—
—VIKTOR LÁZNIČKA (2610) 
Francouzská [C00]

Jerevan 2007

Komentuje: Václav Pech

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d3 Jc6 4.g3 d5 

5.Jbd2 Jf6 6.Sg2 Se7 7.0–0 b6 8.Ve1 

Sb7 9.e5 Jd7 10.c4 Dc7 11.cxd5 exd5 

12.d4 Jf8 13.Jf1 Je6 V dosavadním 

průběhu zvolil černý proti králov-

skoindické výstavbě svého egyptské-

ho soupeře variantu, ve které černý 

odkládá rochádu, a drží tak na uzdě 

klasickou útočnou výstavbu bílého 

spojenou s tahy h2-h4 a Jf1–h2-g4 

a nebezpečnou iniciativou. Vše, co 

se na šachovnici odehrálo, je dosud 

poměrně dobře známá varianta, nový 

je až následující tah bílého.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zplwq-vlpzpp'
6-zpn+n+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vLQtRNmK-!
xabcdefghy
14.dxc5 V partii hrané před osm-

nácti lety v Bělehradu mezi V. Mila-

novičem a Z. Arsovičem se stalo 

14.Je3 a po 14…Vd8 15.Jf5 0–0 16.h4 

Kh8 (podle IM Notkina vypadá jako 

silnější 16…Sc8 s tím, že černý kryje 

jezdce e6 a může tak na tah 17.h5 

odpovědět protiúderem 17…f6) 

17.h5 g6 18.Jxe7 Dxe7 19.dxc5 bxc5 

20.Sh3!? získal bílý iniciativu.

14…bxc5 15.Je3 Po okamžitém 

braní pěšce 15.Dxd5 může čer-

ný získat nějaké to tempo pomo-

cí 15…Jcd4 16.Dxb7 a následné 

vložky 16…Je2+! Po víceméně 

vynuceném 17.Vxe2 Dxb7 18.Jd4 

Da6! 19.Sc6+ Kf8 20.Sxa8 Jxd4 by 

náš velmistr neměl ani ty nejmen-

ší problémy a mohl by hledět do 

budoucnosti s optimismem.

15…d4?! Dává bílým jezdcům 

možnost navštívit centrální pole e4 

(popřípadě c4) a odtud vypouštět 

bubáky směrem k černému králi. Za 

úvahu stálo umanutější 15…Vd8!? 

a na logické 16.Jxd5 pokračovat 

analogicky s předchozí variantou 

16…Vxd5 17.Dxd5 Jcd4 18.Dxb7 

(pochopitelně ne 18.Dc4?? pro 18…

Jxf3+ 19.Sxf3 Sxf3 a bílý se ocitá na 

pokraji prohry) 18…Dxb7 19.Jxd4 

Db6 20.Jf5 Jd4 a bílý pravděpodob-

ně nemůže ulakotit dalšího pěšce 

21.Jxg7+ pro 21…Kf8 22.Jh5 Jc2

16.Jd5!? Dd7 17.Jd2 Jb4 Po přiroze-

né rošádě 17…0–0 přijde bílý s pře-

dem avizovaným  18.Je4! a černý 

král bude ve vážných problémech. 

Hrozí 19.Jef6+ a po braní drzého 

jezdce následuje exf6 a Dh5 se sil-

ným útokem. Spásné není ani 18…

MS JUNIORŮ

O VÍTĚZSTVÍ MLADÉHO EGYPŤANA 
ROZHODLO AŽ POSLEDNÍ KOLO
Pokračování ze strany 1

Naši hráči v Jerevanu: Jan Příborský, Soňa Pertlová, Viktor Láznička.
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Jxe5, protože po 19.Jxe7+ Dxe7 

20.f4 s dalším nástupem bílého f-

pěšce třeba až na f6 bude mít čer-

ný monarcha opět potíže.

18.Jxe7 Sxg2 Po braní 18…Dxe7 při-

jde opět 19.Je4 s iniciativou bílého.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+qsNpzpp'
6-+-+n+-+&
5+-zp-zP-+-%
4-sn-zp-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-sN-zPlzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
19.Jf5! Sd5 20.Je4 Za úvahu určitě 

stálo i 20.Jd6+ Kf8 21.J2e4 

20…Kf8 I tady je rošáda pro černé-

ho pouze na vlastní nebezpečí. Po 

20…0–0 21.Jxg7! totiž nejde poslat 

drzého koně do salámu pomocí  

21…Kxg7 pro 22.Jf6 (s hrozbou Dh5) 

22…Db5 23.Dg4+ (23.Dh5 Dd3!) se 

silným útokem proti černému králi.

21.a3?! I mistr světa se mýlí. Lep-

ším pokračováním bylo pro bílého 

21.Jfd6 a dále například s již zmí-

něným nástupem bílého f-pěšce 

nebo fi gurovým tlakem na králov-

ském křídle.

21…Jc6 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-+q+pzpp'
6-+n+n+-+&
5+-zplzPN+-%
4-+-zpN+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
22.Dh5? Chyba, která mohla čer-

nému přinést výhodu. Lépe bylo 

pravděpodobně 22.Jed6 

Konečné pořadí – junioři
1. GM Adly, Ahmed EGY (2494) 10,0 

2. GM Popov, Ivan RUS (2539) 9,5 

3. GM Wang, Hao CHN (2643) 9,0 

4. GM Andreikin, Dmitrij RUS (2555) 9,0 

5. GM Meier, Georg GER (2558) 8,5 

6. GM Pashikian, Arman ARM (2534) 8,5 

7. GM Rodshtein, Maxim ISR (2615) 8,5 

8. GM Negi, Parimarjan IND (2514) 8,5 

9. GM Jones, Gawain C. B. ENG (2567) 8,5 

10. IM Jojua, Davit GEO (2434) 8,0 

11. GM Stellwagen, Daniel NED (2639) 8,0 

12. IM Romanov, Evgeny RUS (2515) 8,0 

13. IM Gusta, Abhijeet IND (2470) 8,0 

14. IM Corrales, Jimenez F. CUB (2513) 8,0 

15. GM Amin, Bassem EGY (2561) 8,0 

16. GM Khairullin, Ildar RUS (2567) 8,0 

17. IM Grigoryan, Avetik ARM (2489) 7,5 

18. IM Gopal, Geetha N. IND (2520) 7,5 

19. GM Láznička, Viktor CZE (2610 7,5 

20. IM So, Wesley PHI (2531) 7,5 

21.  Ashwin, Jayaram IND (2478) 7,5 

22. GM Deepan, 

Chakkravarthy J. 

IND (2492) 7,5 

23. IM Vosk, Yuri UKR (2561) 7,5 

24. IM Brandenburg, Daan NED (2483) 7,5 

25. IM Simonian, Hrair ARM (2405) 7,5 

48.  Příborský, Jan CZE (2359) 6,0 
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22…d3? Pravděpodobně zde je ten 

okamžik, o kterém velmistr Láznič-

ka hovořil, když zmiňoval, že viděl 

variantu vedoucí k výhodě černé-

ho, ale rozhodl se pro jiný tah, kte-

rý byl bohužel špatný. Po 22…Sxe4 

by černý odstranil jednoho z bílých 

silných jezdců a po 23.Vxe4 g6 

24.Dh6+ Kg8! 25.Jd6 Jxe5 26.Vxe5 

Dxd6 by měl i zjevnou výhodu.

23.Jf6! Celá partie je ódou na sílu 

jezdců, a tak není divu, že ji skok 

jedné z těchto ušlechtilých fi gur 

i prakticky rozhoduje. Černý nemá 

na výběr a musí jezdce vzít.

23…gxf6 24.Dh6+ Kg8 Beznaděj-

ný je i druhý ústup černého krále 

24…Ke8 25.Dxf6 Vg8 26.Jd6+ Kf8 

27.Sh6+ Jg7 28.Jf5+- 

25.exf6 S jednoduchou, ale účinnou 

hrozbou 26.Vxe6 fxe6 27. Je7+ 

25…Ve8 

XABCDEFGHY
8-+-+r+ktr(
7zp-+q+p+p'
6-+n+nzP-wQ&
5+-zpl+N+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+p+-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
26.Sf4! Vc8 26…Jcd4 27.Jxd4 

cxd4 28.Vxe6! fxe6 29.Dg5+ Kf8 

30.Sd6+!+- 

27.Sd6 Jcd4 

XABCDEFGHY
8-+r+-+ktr(
7zp-+q+p+p'
6-+-vLnzP-wQ&
5+-zpl+N+-%
4-+-sn-+-+$
3zP-+p+-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
28.Dg7+! 1–0

V následující partii s velmistrem 

Andrejkinem to dlouho vypadalo, 

že se Viktor vrátí zpět do hry, ale 

nakonec svoji převahu nezrealizoval 

a souboj skončil remízou. „Pak už to 

i přes veškerou snahu nešlo,“ uvedl 

náš reprezentant. „Asi hlavní důvod 

bych hledal v únavě. Ve druhé polovi-

ně turnaje jsem byl abnormálně uta-

haný, což se zřejmě notnou měrou 

podepsalo na mých výkonech.“

Druhým českým hráčem v Jerevanu 

byl plzeňský odchovanec Jan Příbor-

ský. Na jeho dojmy ze šampionátu 

jsme se zeptali po návratu z turnaje.

Jak jste se na turnaj těšil a jaké 

jste si kladl cíle?

Jan Příborský: Na MS juniorů jsem 

se moc těšil, po dlouhé době jsem 

totiž mohl změřit síly se světovou 

juniorskou elitou. Měl jsem oba-

vy z delší herní turnajové pauzy, 

jednalo se o můj druhý turnaj za 

poslední rok. Nasazen jsem bylo 

jako číslo 51 z 80 účastníků, a tak 

jsem tedy potkával spíše výše nasa-

zené soupeře. Příprava na každou 

partii mě stála dost sil, což se tro-

chu projevilo na konci turnaje.

Kdy pro vás nastal nejdůležitější 

okamžik v turnaji?

Jan Příborský: Před 11. kolem jsem 

dokonce těsně atakoval normu IM, 

ale partie s Egypťanem Aminem 

mě o tuto šanci připravila. Násled-

né 12. kolo a násilné lámání pozi-

ce na výhru vystavilo normě defi -

nitivní stopku. 

Znamená to, že jste se svým 

výsledkem s ohledem na nespl-

něnou normu nespokojen? 

Jan Příborský: Ne, to určitě ne. 

S celkovým výsledkem jsem spo-

kojen a i moje konečné umístění 

odpovídá předvedené hře.

Co na vás v Arménii kromě šachu 

nejvíce zapůsobilo?

Jan Příborský: Tento turnaj byl 

v Arménii velmi sledovaný. Zprávy 

v televizi a novinách nebyly výjim-

kou. Také jste mohli na ulici potkat 

spoustu známých šachových velmis-

trů, kteří občas zavítali do turnajo-

vého sálu. Mimo šachové dění bych 

o Jerevanu řekl, že je to velmi krásné 

město s mnoha pěknými památka-

mi. Nejvíce Evropana „zaujme“ měst-

ská doprava, kdy na přechodu pro 

chodce jde při nepozornosti doslova 

o život. A pak také rušný noční život, 

o půlnoci byste snad nenašli jediný 

zavřený krám či obchod. 

Za rozhodující partii pro svůj cel-

kový výsledek označil Jan Příbor-

ský následující souboj s dalším ze 

silných Egypťanů.

AMIN BASSEM (2561)—
—JAN PŘÍBORSKÝ (2359) 
Francouzská obrana [C00]

Jerevan 2007

Komentuje: Jan Příborský

V této partii mi remíza téměř zaručo-

vala zisk poslední normy IM, naproti 

mně ale seděl soupeř, který měl úpl-

ně jiné ambice. Zatímco já jsem na 

Konečné pořadí – juniorky
1. WIM Nebolsinová, Vera RUS (2349)10,0 

2.WGM Zawadzká, Jolanta POL (2371)9,5 

3.WGM Melia, Salome GEO (2364)9,5 

4. IM Tairová, Elena RUS (2391)9,0 

5. IM Harika, Dronavalli IND (2480)8,5 

6.WGM Mongontuulová, B. MGL (2389 8,5 

7.WGM Arutyunová, Diana UKR (2256)8,5 

8. WIM Soumya, S. IND (2244)8,5 

9.WGM Karavane, 

Eesha Sanjay 

IND (2331)8,0 

10.WGM Vega, Gutierrez S. ESP (2331)8,0 

11. WIM Dauletová, Gulmira KAZ (2240)8,0 

12. WFM Guramishviliová, S. GEO (2305)8,0 

13.  Priya, Panneer R. IND (2129)8,0 

14. WFM Kulonová, Klaudia POL (2139)8,0 

15. WFM Gasiková, Anna POL (2191)7,5 

16.WGM Khotenashviliová, Bela GEO (2307)7,5 

17. WFM Pertlová, Soňa CZE (2169)7,5 

18.  Limontaiteová, Simona LTU (2141)7,5 

19. WFM Bokuchavá, M. GEO (2130)7,5 

20. WFM Hooltová, Sarah GER (2199)7,0 

Nový juniorský mistr světa GM Ahmed Adly
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partii spotřeboval celý svůj čas, Amin 

pouze 25 minut, a to ještě na začátek 

kola dorazil o 10 minut později.

1.e4 e6 Po sicilkách v prvních kolech 

jsem se rozhodl soupeře trochu pře-

kvapit a volím francouzskou.

2.d3 d5 3.Jd2 Jf6 4.Jgf3 b6 5.e5  

Asi hlavní pokračovaní, po kterém 

by měl černý vyrovnat. 5.g3 dxe4 

6.dxe4 Sb7 7.De2 Sa6 (možné je 

7…Sc5) 8.c4 Jc6 9.Sg2 e5 

5…Jfd7 6.g3!? 6.d4 c5 7.c3 Sa6 pře-

chází do francouzských s 3.Jd2 

6…c5 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zp-+n+pzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+NzP-#
2PzPPsN-zP-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

7.Sg2 Egypťan přichází s „vylepše-

ním“ a zároveň se zavazuje k oběti 

pěšce. V nedávné partii proti Adriá-

novi pok račoval můj soupeř 7.Jb3 Jc6 

8.Sf4 Se7 9.h4 f6 10.exf6 Jxf6, černý 

však problémy ze zahájení neměl.

7…Dc7 Příště bych volil spíše  7…Jc6 

8.0–0 (8.c4? Jdxe5 9.Jxe5 Jxe5 10.De2 

Jc6 11.Sxd5 Jd4 s výhodou černého) 

8…Jdxe5 9.Jxe5 Jxe5 10.Ve1 Jg6 

11.Dh5 s kompenzací za pěšce.

8.0–0 Jxe5 8…Se7 vedlo k normál-

ním pozicím královsko-indického 

útoku.

9.Jxe5 Dxe5 10.Ve1 

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-zppwq-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2PzPPsN-zPLzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

10…Dd6? Zde bylo nutné po správ-

ném Dc7 vrátit pěšce zpět. Po tahu 

v partii již bude mít černý problémy 

10…Df5 11.Jc4±; 10…Dc7! 11.Sxd5 

(11.c4 Se7 12.cxd5 exd5 13.Sxd5 

Sb7=) 11…Sb7 12.Sxb7 Dxb7 13.Je4 

Jc6 a černý vyrovnal. 

11.Jc4 Dd8 12.Dh5 Se7 13.Je3 g6?! 

Držím pěšce zuby nehty, ale pozič-

ní následky jsou již zřetelné. Po 

13…Sb7 by mohlo následovat 14.c4 

Jd7 15.cxd5 Jf6 16.De5 Jxd5 17.Jf5! 

(17.Dxg7 Sf6 18.Dh6 Sg5 19.Dg7 Sf6 

vede jen k opakování tahů) 17…exf5 

18.Dxg7 Vf8 19.Sh6 Kd7 20.De5 Kc8 

21.Sxd5 Sxd5 22.Dxe7 

14.De5 Sf6 14…f6 15.Df4 

15.Df4 Sg5 15…0–0 16.Jg4 Sh8 

17.Jh6+ s útokem. 

16.Df3 Sxe3 16…0–0 17.Jxd5+- 

17.Sxe3 0–0 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+p+p+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+PvLQzP-#
2PzPP+-zPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

18.d4!± Jak si vzpomínám, venku 

právě panovala bouřka. Někdy v té-

to pozici se ozval obrovský hrom 

a můj soupeř se tak lekl, že málem 

zbořil fi gurky ze šachovnice:).

18…c4 Tento tah se mi vůbec nechtě-

lo hrát, ale po zhodnoceni varianty 

Jd7 jsem rozhodl zkusit postavit 

jakousi pevnost, kterou však soupeř 

dokázal zbořit. A to celkem lehce. Po 

18…Jd7 19.c4 Sb7 20.Vad1 je na boj 

v centru zjevně lépe připraven bílý.

19.Sh6 Ve8 20.h4 20.Ve5 Jc6 

21.Vae1!? A i takovéto plány mi 

soupeř ukazoval po partii. 

20…Jd7 20…f5 21.h5± 

21.Sg5 

Offer ends December 31, 2007 – Only for new subscribers!

Special Offer – Save 20% !
 on “the Best Chess Magazine in the World”

800 pages of chess delight for only € 54 – go to www.newinchess.com

a
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XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zp-+n+p+p'
6-zp-+p+p+&
5+-+p+-vL-%
4-+pzP-+-zP$
3+-+-+QzP-#
2PzPP+-zPL+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

21…Dc7?! Původně zamýšlené f6 

jsem zavrhl kvůli oběti věže na e6: 

21…f6 22.Vxe6? Amin chtěl tento tah 

zahrát, měl by však zvolit 22.Se3± se 

strategicky vyhranou pozici. Po 22. 

Vxe6 Vxe6 23.Dxd5 De8 24.Dxa8 

fxg5 25.Sd5 má černý k dispozi-

ci 25…Jf8! Bohužel jsem tento tah 

v propočtu nedocenil a počítal jsem 

pouze 25…Jf6 26.Sxc4±. Po 25… Jf8 

26.hxg5 (26.Sxc4? gxh4 27.Ve1 hxg3 

28.fxg3 Dd7) 26…Dd7 27.Sxc4 Kg7 

je pozice nejasná. 

22.h5 Nástup „h“ pěšce a následné 

otevření „h“ sloupce bude pro čer-

ného smrtelné. 

22…Sb7 23.Dg4 f5 23…e5 24.dxe5 

Jxe5 25.Df4± 

24.Dh4 Jf8 25.Sf3 gxh5 26.Sxh5 

Jg6 27.Sxg6 hxg6 28.Kg2+- Dh7 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+-+-+q'
6-zp-+p+p+&
5+-+p+pvL-%
4-+pzP-+-wQ$
3+-+-+-zP-#
2PzPP+-zPK+"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

29.Vh1 K výhře vede více cest, ta 

v partii se mi zdá nejpřesvědčivěj-

ší. Šlo třeba i 29.Df4 

29…Dxh4 30.Vxh4  Při pohledu 

na pozici je každému jasné, které 

fi gury v partii dominovaly. Černý 

bělopolný střelec by takto ve fran-

couzské dopadnout neměl… 

30…e5 31.Vah1 Sc6 32.Vh7 exd4 

32…Vf8 33.dxe5+- 

33.Sf6 Kf8 34.Vg7 s nevyhnutel-

ným matem 1–0

Plzeňský šachista se s námi podělil 

ještě o jednu hezkou partii, která pro 

něho měla naopak šťastný konec.

GAIOZ NIGALIDZE (2440)—
—JAN PŘÍBORSKÝ (2359) 
Grünfeldova indická obrana [D85]

Jerevan 2007

Komentuje: Jan Příborský

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 

Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Sa3 0–0 

8.Jf3 b6 9.Sc4 Sb7 10.Dd3 c5 11.d5 

a6 12.Sb3 Jd7 13.h4 b5 14.Sc2 b4 

15.Sb2 Da5 16.h5 c4 17.De3 bxc3 

18.Sc1 Dc5 19.hxg6 fxg6 20.Jg5 Sd4 

21.Dh3 Sxf2+ 22.Ke2 Jf6 23.Jxh7 

Jh5 24.De6+ Kg7

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+l+-zp-mkN'
6p+-+Q+p+&
5+-wqP+-+n%
4-+p+P+-+$
3+-zp-+-+-#
2P+L+KvlP+"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy

25.Vxh5?? Soupeř ukvapeně oběto-

vává věž, více v ohrožení však bude 

nakonec ten bílý král. Mělo se stát. 

25.De5+ Vf6 26.Vxh5+- a černému 

nyní obdobné triky nevychází, pro-

tože věž je ve vazbě. 

25…Sg3! 26.Sh6+?! V pozici byla 

kupodivu ještě záchrana, a to po 

efektní oběti dámy 26.Dxg6+!! 

Kxg6 27.Vg5+ Kxh7 (27…Kf7 

28.Se3+-) 28.e5+ Kh8 29.Vh5+ Kg7 

30.Vg5+ s věčným šachem. 

26…Kh8 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+l+-zp-+N'
6p+-+Q+pvL&
5+-wqP+-+R%
4-+p+P+-+$
3+-zp-+-vl-#
2P+L+K+P+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

27.Se3?! Rozhodující chyba. Ješ-

tě byl čas na oběť dámy, černý 

by však již stál lépe: 27.Sg7+! 

Kxg7 28.Dxg6+ Kxg6 29.Vg5+ Kf7 

30.Vxg3 s výhodou černého. 

27…Vf2+ 28.Kd1 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+l+-zp-+N'
6p+-+Q+p+&
5+-wqP+-+R%
4-+p+P+-+$
3+-zp-vL-vl-#
2P+L+-trP+"
1tR-+K+-+-!
xabcdefghy

28…Vd2+! [29.Sxd2 Dg1+ 30.Ke2 

Df2+ 31.Kd1 Dxd2#] 

0–1

Václav Pech
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