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KRAMNIK O ANANDOVĚ KORUNĚ

Vlad. Kramnik

Exmistr světa Vla-

dimir Kramnik se 

v rozhovoru pro 

ruský deník Izvěs-

tija dotkl i koruny 

mistra světa, kte-

rou ztratil v září 

v Mexiku. „Na 

papíře může být Anand mistrem 

světa, ale z mého pohledu je vel-

ký rozdíl mezi titulem získaným 

v zápase a titulem získaným v tur-

naji. Pro mě je mnohem důležitěj-

ší náš nadcházející zápas. Pokud 

v něm prohraji, uznám úplně 

fakt, že jsem ztratil titul, ale teď 

ten pocit ještě nemám. Beru to 

celé tak, že jsem mu titul jenom 

na čas půjčil,“ řekl ruský velmis-

tr Vladimir Kramnik. Zápas by se 

podle něho měl hrát v září 2008 

v Německu.

JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ
Mistrovství České republiky juniorek 

a polofi nále mistrovství České repub-

liky juniorů hraje ve Žďárském hote-

lu Jehla 75 hráčů a hráček. Nejvyšší 

rating mezi všemi účastníky turnaje 

zdobí hráče SK Zlín Cyrila Ponížila 

(2295) a mezi juniorkami je papíro-

vou favoritkou WFM Alena Kubíková 

(2197) z Prahy. První kolo turnaje 

přineslo hned několik překvapení na 

úkor nasazených hráčů, a tak se zdá, 

že celý turnaj slibuje zajímavé boje. 

Průběžné výsledky jednotlivých kol 

lze sledovat na chess-results.com. 

Turnaj končí 10. listopadu.
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Ne každý, kdo dlouho mlčí, nemá co říci. Stoprocentně to platí to i stávajícího 

mistra republiky Tomáše Poláka, jehož názory na šachovou hru donedávna 

vstřebávali výhradně frekventanti Brněnské šachové školy, jíž je GM Polák 

šéftrenérem. Ze svých tréninkových metod 

nyní velmistr trochu poodkryl v aktuálně vyda-

né knize Věž proti dvěma fi gurám. 

Na čtenáře čeká rozsáhlé zpracování doposud 

opomíjeného tématu boje dvou jezdců či dvou 

střelců (bez dalších fi gur) proti věži. Jen pro 

srovnání: i Mark Dvoreckij věnoval ve svém roz-

sáhlém koncovkovém manuálu (Dvoretsky´s 

Endgame Manual, Russel Ent. 2006) tomu-

to materiálnímu poměru jediný (!) příklad 

a podobná je i situace v dalších lexikonech kon-

covek. 

Pokračování na straně 2

LIGA ŠAMPIONŮ
ŠACHISTI PRO LEPŠÍ SVĚT
Šachoví mistři světa podpořili 

svojí účastí na turnaji Liga šam-

pionů významný humanitární 

projekt. Turnaje, který probíhá 

od 1. do 15. listopadu 2007 ve 

španělském Vitoria Gasteiz, se 

účastní Veselin Topalov, Judi-

ta Polgárová, Anatolij Karpov, 

Ruslan Ponomarjov, Rustam 

Kasimdžanov a Dieter Liviu 

Nisipeanu. 

Hlavním cílem akce „Šachoví 

mistři - hrají pro lepší svět“ je 

získat peníze k postavení a vyba-

vení nemocnice v Mbuji-Mayi, 

jednom z nejchudších regionů 

v Kongu. Turnaj proto doprová-

zí několik pozoruhodných fun-

draisingových akcí. Ve Vitorii 

se představí Moskevský fi lhar-

monický orchestr, který daruje 

na stavbu nemocnice veškeré 

své honoráře. Nebo v těsné blíz-

kosti hracího sálu se bude konat 

módní přehlídka a následně pak 

některé z kostýmů půjdou do 

dražby, jejíž výtěžek bude také 

věnován konžské nemocnici. 

Zajímavými předměty do zmí-

něné dražby přispělo i něko-

lik vynikajících španělských 

sportovců, například tenista 

Rafael Nadal nebo cyklista 

Miguel Indurain. Exmistr světa 

FIDE Veselin Topalov se chys-

tá vydražit svoji zlatou medaili 

z mistrovství světa juniorů 1989 

v Portotiku.

RECENZE

BOJ JEZDCŮ A STŘELCŮ PROTI VĚŽI

GM Tomáš Polák

Alena KubíkováCyril Ponížil
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Zmíněné téma se dalo pojmout růz-

ným způsobem. Polák si vybral ten, 

který v předmluvě ke knize popisuje 

velmistr Vlastimil Babula následují-

cím způsobem: „V koncovkách je na 

šachovnici už poměrně málo fi gur 

a to umožňuje, aby člověk dobře 

pochopil jemnosti hry každé jednot-

livé fi gury a detaily 

její souhry s ostatní-

mi v čisté podobě.“ 

Neboli: Polák není 

teoretik, zůstává prak-

tikem. Moc ho nezají-

má, v kolika tazích je 

pozice vyhraná podle 

databází koncovek, 

ani zda je některý 

tah jediný. Zajímá ho 

studium typických 

momentů průběhu 

boje dvou materiálově 

odlišných šachových 

armád (v případě boje dvou jezd-

ců proti věži jich identifi kuje deset, 

v případě dvou střelců dokonce šest-

náct). Strategie soupeřících armád 

pak demonstruje na jednotlivých 

příkladech – studiích či fragmentech 

z velmistrovských a mistrovských 

partií, kterých je v knize celkem 249. 

Pokud nějaká okolnost podstatně 

zvyšuje kvalitu knihy, je to právě 

mimořádně kvalitní výběr příkladů. 

Po jejich přehrání připouštím prav-

divost autorova tvrzení, že prostu-

dování knihy pomůže čtenáři lépe 

zacházet se svými střelci, jezdci 

a věžemi i v jiných fázích šachové 

partie. Znovu je potřeba v tomto 

kontextu zvýraznit slovo boj. Figur-

ky spolu v knize bojují jako o život, 

nic si nedají zadarmo, demonstrují 

si navzájem svůj potenciál, silnější 

strana se – někdy úspěšně, někdy 

neúspěšně – snaží využít každé své 

šance proti vynalézavým obráncům, 

bedlivě při tom sledována bystrým 

okem komentátora. 

Polák je dobrý analytik (podobně 

jako třeba Dvoreckij analýzy prak-

ticky nepřebírá odjinud), variant je 

v knize právě tolik, aby umožňova-

ly vhled do pozice. Čtenář z jejich 

množství ale není ani unaven, ani mu 

obvykle neberou možnost analyzo-

vat ještě o něco hlouběji. Ve slovních 

komentářích se autor 

zaměřuje zejména 

na popis faktorů, 

důležitých pro prů-

běh a výsledek kon-

krétního boje. Jazyk 

knihy je docela čti-

vý, přirovnal bych 

ho k již zmíněnému 

Dvoreckého Manuá-

lu koncovek. 

Publikace je zají-

mavá i po technické 

a formální stránce 

– vychází dvojja-

zyčně (česko-anglicky). Tuto okol-

nost si dovolím prohlásit za více 

komerční než-li fi lantropický tah, 

jehož schůdnost prokáže budouc-

nost. Vydána je na kvalitním papíře 

o něco menším fontem (zejména 

v porovnání s diagramy, ty jsou 

naopak velké moc), který se přesto 

dobře čte. Technická úprava je peč-

livá, větší pozornost by si zasloužila 

snad jen transkripce jmen hráčů 

a skladatelů v hlavičkách partií. 

Shrnuto a podtrženo, knihu Tomáše 

Poláka mohu doporučit každému, 

kdo se chce v šachu dále zlepšovat, 

neboť její prostudování k tomu ský-

tá skutečně dobrou šanci. Lze si jen 

přát, aby tento knižní počin našeho 

přeborníka nezůstal posledním.

IM Roman Chytilek

Polák, Tomáš: Věž proti dvěma 

fi gurám / Rook against two pieces 

(nakladatelství HSH Sport 2007, 

347 stran, doporučená cena 20 euro)

RECENZE

BOJ JEZDCŮ A STŘELCŮ 
PROTI VĚŽI
Pokračování ze strany 1

VRÁNA VYHRÁL V MOHELNICI

František Vrána

Vítězem 21. roční-

ku turnaje Mohel-

nice Open se stal 

František Vrána 

(2312) z ŠK Jiskra 

Staré Město před 

Vojtěchem Plátem 

(2296), hrajícím 

v barvách Orla Ořechov a Vítem 

Valentou (2176) ze Šumperka.  Sed-

mikolový turnaj hraný tempem 

2x 30 minut na partii byl zároveň 

i otevřeným přeborem okresu Šum-

perk, a tak si bronzový Vít Valenta 

zároveň vybojoval i titul okresního 

přeborníka. Kompletní výsledky 

turnaje a několik fotografi í jsou na 

adrese www.otisek.com.

NAKAMURA VYHRÁL NA KORSICE

Hikaru Nakamura

Američan Hika-

ru Nakamura 

vyhrál silně obsa-

zený mezinárod-

ní turnaj Corsica 

Masters 2007, když 

ve fi nálovém zápa-

se porazil exmistra 

světa FIDE Rustama Kasimdžano-

va. Turnaj hraný od 28. do 30. říj-

na 2007 tempem 10 minut na partii 

s přídavkem 3 sekund za každý tah 

se hrál ve dvou částech. Po velkém 

openu pro 95 hráčů hraném švý-

carským systémem na jedenáct kol 

následovalo pro jeho nejúspěšnější 

hráče play-off. Mezi hráči, kteří se 

účastnili play-off, byl i třináctý mis-

tr světa v šachu Anatolij Karpov.

BESEDA S REPREZENTANTY

David Navara

Besedu s účastníky 

Mistrovství Evropy 

družstev pořádá 

v pondělí 12. listopa-

du od 17.30 do 19.30 

magazín ŠACHinfo 

ve spolupráci s ŠK 

Smíchov a pod zášti-

tou Šachového svazu České republiky. 

Beseda se bude konat v zasedacím 

sále Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 

13. Účast přislíbili Kateřina Němcová, 

Kateřina Čedíková, David Navara, Vik-

tor Láznička a reprezentační trenér 

mužů Michal Konopka.
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Západní část druhé nejvyšší šacho-

vé soutěže zahájila nekompro-

misním prvním kolem, ve kterém 

neskončil ani jediný zápas neroz-

hodným výsledkem a ze čtyřiceti 

osmi partií byl podepsán smír jen 

v pouhých osmnácti případech. 

Úlohu favoritů soutěže splnili vítěz-

stvím v Karlových Varech šachisté 

Holdie DP Praha a nezaváhala ani 

druhá nejvýše nasazená TJ ČSOB, 

která rozdrtila plzeňské béčko. 

V úvodním kole byli úspěšnější hosté, 

kteří si z hřišť svých soupeřů odvez-

li celkem čtyři vítězství. Do Hradce 

Králové zavítala novoborská rezerva, 

v níž před zahájením sezony vystří-

dal velmistra Roberta Cveka jiný 

držitel nejvyššího titulu Radek Kalod, 

což by měla být podle kapitána týmu 

Martina Vaculíka adekvátní náhra-

da. „Snažíme se do sestavy začlenit 

také naše mladé odchovance. Honza 

Vrána nastupuje již pravidelně, a tak 

nebyl před sezonou důvod bát se ho 

posunout na vyšší šachovnici. Svou 

šanci letos jistě dostane i Péťa Kuče-

ra mladší,“ dodává k sestavě svého 

týmu kapitán Vaculík. 

Venku vyhráli i hráči dvou favo-

rizovaných klubů Pražské Holdie 

a ČSOB.  V Karlových Varech mají 

za hlavní cíl pro letošní roky vytý-

čeno udržení v soutěži, kterou hra-

jí  prakticky se stejnou sestavou, 

jakou měli v loňském roce o tří-

du níž. Svoji fi lozofi i při tvorbě 

sestavy sdělil Šachovému týdení-

ku kapitán celku Václav Čontoš: 

„Tentokrát jsem upřednostňoval 

fi lozofi i, že soutěž by mělo hrát co 

nejvíce kmenových hráčů. Nevím, 

jaký smysl má přibírat cizí ,posily‘, 

na které by se naši hráči jen dívali 

bez možnosti si zahrát.“ Domácí 

sestava sice na favorita soutěže 

tentokrát nestačila, ale karlovar-

ští neprodali svoji kůži rozhodně 

lacino. O výhře pražského celku se 

rozhodlo na třetí až  šesté šachov-

nici, kde své hostitele přehráli 

IM Josef Přibyl (2379), IM Pavel 

Freisler (2301), Jiří Gregor (2248) 

a Martin Fraas (2191).

Ještě vyšší výhru zaznamenal ŠK 

ČSOB v Plzni. Tým ČSOB, pat-

řící svým průměrným ratingem 

základní sestavy na druhé místo 

v soutěži, posílil před sezonou IM 

Jiří Jirka (2385) a podle vyjádře-

ní jejich kapitána je jejich cíl pro 

letošní sezonu neskromný. Tomu 

odpovídalo i jejich úvodní vystou-

pení v Plzni. Na úvod sice diváky 

nepotěšila třítahová remíza mezi 

IM Neumanem a IM Černouškem, 

ale zbytek zápasu již nabídl zají-

mavou podívanou, jejíž otěže však 

nedrželi v rukách domácí. Pou-

hé tři remízy, včetně již zmíněné 

trapně domluvené a krátké, jsou 

pro ně smutným výsledkem.

PAVEL VÁVRA (2287)—
—ALEŠ ŠIMŮNEK (2210) 
Sicilská obrana [B82]

1.ČL-Z 2007

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.f4 Jc6 7.Se3 e6 8.Df3 

Dc7 9.Jb3 b5 10.g4 Sb7 11.g5 Jd7 

12.Dh3 Jb4 13.Vc1 Jc5 14.Jxc5 

dxc5 15.g6 0–0–0 16.a3 Jc6 17.Sg2 

Jd4 18.0–0 Kb8 19.gxf7 Dxf7 

20.f5 e5 21.Kh1 Sd6 22.Jd5 Sxd5 

23.exd5 Je2 24.Va1 Jf4 25.Sxf4 

exf4 26.b4 g5 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7+-+-+q+p'
6p+-vl-+-+&
5+pzpP+Pzp-%
4-zP-+-zp-+$
3zP-+-+-+Q#
2-+P+-+LzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
27.a4 h5 Otevírat na sebe sloupec 

tahem 27…cxb4?!, jak se snaží 

radit umělá inteligence, se příliš 

nedoporučuje. Po 28.axb5 axb5 

29.Va5 Vhe8 30.Vfa1 musí být 

černému králi jednou ublíženo. 

Otevírat hru tam, kde jsem slabší, 

to se prostě nedělá. Do úvahy ale 

silně přicházelo těžkotonážní pod-

poření nástupu černých pěšců na 

té správné straně šachovnice 27…

Vhg8!? 28.bxc5 g4 29.Dd3 Sxc5 

30.Vxf4 Sd6 s dalším Dh5. 

28.axb5 g4 29.Dd3 f3 30.Vxa6 

fxg2+ 31.Kxg2 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7+-+-+q+-'
6R+-vl-+-+&
5+PzpP+P+p%
4-zP-+-+p+$
3+-+Q+-+-#
2-+P+-+KzP"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy
31…g3? Chyba ve složité pozici. 

Pokračovat v nejasné pozici mohl 

černý pomocí 31…De7!. Například 

po 32.bxc5 Sxc5 33.f6 nebude boj 

černé fi gury s bandou bílých pěš-

ců vůbec jasný. 32.Vfa1!+- Figura 

nefi gura, bílý bude na dámském 

křídle mnohem rychlejší. 

32…Db7 33.b6 Vyhrávalo i 33.

bxc5 Sxc5 34.Dxg3+ 

1. ČESKÁ LIGA – ZÁPAD

FAVORITI SPLNILI SVOJI ROLI

Pavel Vávra
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33…Vh7 34.Va7 Dxb6 35.Vxh7 

cxb4 36.hxg3 Vg8 37.Va6 Dc5 [37…

Vxg3+ 38.Dxg3 Dxa6 39.Dg8+]

XABCDEFGHY
8-mk-+-+r+(
7+-+-+-+R'
6R+-vl-+-+&
5+-wqP+P+p%
4-zp-+-+-+$
3+-+Q+-zP-#
2-+P+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38.Va8+!  1–0

S diametrálně jinými cíly a sestava-

mi vstoupili do nové sezony druž-

stva z Polabin a Zaječic. V Polabi-

nách došlo k několika změnám, 

které nám okomentoval Aleš Jed-

lička: „Největší změnou je příchod 

IM Davida Kaňovského na druhou 

šachovnici. Dále k nám na pátou 

šachovnici přišel Luboš Rošek 

a provedli jsme některé posuny 

v sestavě. Třeba ten můj na tře-

tí šachovnici a IM Martina Pet-

ra do čela týmu. Loni tam ale již 

šest partií sehrál. Naším cílem je 

pro letošek hrát v horních patrech 

tabulky. Řekněme tak kolem 5.-6. 

místa. A rádi bychom také potrá-

pili favority, kterými jsou Holdia, 

Hradec, ČSOB, Pankrác a Nový Bor. 

Vykročení do sezony se týmu vyda-

řilo. Po výhrách Davida Kaňovské-

ho (2396), Aleše Jedličky (2304), 

Luboše Roska (2232) a Františka 

Navrátila (2240) porazili v zápase, 

kde černé fi gury zvítězily v plné 

polovině partií hráče z Chrudimi.

Zaječice narozdíl od Polabin na 

vyšší příčky nepomýšlejí. Do jejich 

sestavy před zahájením soutěže 

přišel Jan Řezníček (2243) a cíl 

zaječickým defi noval jejich kapi-

tán v duchu ambicí fotbalové Sla-

vie v Champions League: „Chceme 

si hlavně dobře zahrát. Ale chceme 

mít lepší výsledky než Slavia“. Na 

hráče Vyšehradu však jeho celek 

v prvním kole nestačil. Oproti 

minulému ročníku se vyšehradská 

soupiska značně proměnila, což 

je důsledkem jejich sestupu z Ext-

raligy ČR. „Tým je oslaben, avšak 

stmelen a bojovně naladěn!“ tvrdil 

jeho kapitán Martin Jaček a pře-

svědčivé vítězství na úvod jistě jeho 

odhodlání ještě zvýší. „Vzhledem 

k papírovým předpokladům sou-

těže by bylo umístění do 5. místa 

úspěchem, věříme však, že maxi-

málně znepříjemníme postupové 

ambice všem favoritům. A postup? 

Kdo ví…“ dokončil vyšehradský 

kapitán náš krátký rozhovor.

 V posledním zápasu kola se střet-

ly celky z Prahy. Tým z Vršovic 

by měl být v letošní sezoně, díky 

příchodům Jana Sodomy (2328) 

a Milana Srby (2225) a změny 

hostování Davida Kubečky (2271) 

v přestup o něco silnější, než tomu 

bylo před rokem, a tak by nemu-

sel mít se záchranou soutěže větší 

problémy. Na umístění kolem páté-

ho místa pomýšlí naopak družstvo 

Pankráce. Jeho sestava zazname-

nala pro letošní sezonu jedinou, 

ale významnou změnu. Na první 

šachovnici přišel velmistr Miloš 

Jirovský (2482) a hned v prvním 

kole zaznamenal vítězství. I díky 

němu byla nakonec Pankrác úspěš-

nější a porazila Vršovice 5:3.

Další dějství 1. ligy - západ je na 

programu 11. listopadu a nej-

zajímavějšími zápasy budou 

duely mezi 1. Novoborským ŠK 

„B“ s ČSOB a na Holdii se bude 

o úspěch pokoušet silná Pankrác.

Václav Pech

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

1. kolo

TJ Slavia Hradec Králové 3,5:4,5 1. Novoborský ŠK „B“

ŠK Sokol Vyšehrad 7:1 TJ Sokol Zaječice

Karlovarský šachklub Tietz 2,5:5,5 Holdia DP Praha

TJ Pankrác 5:3 Sokol Vršovice

TJ ŠO Chrudim 3,5:4,5 2222 ŠK Polabiny

Sokol Plzeň I „B“ 1,5:6,5 ŠK ČSOB
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Ruský mužský tým se po dlouhé 

době vrátil ke své slávě, když se 

mu podařilo systémem start-cíl 

vyhrát letošní mistrovství Evro-

py družstev. Komando ve složení 

GM Peter Svidler (2732), GM Ale-

xander Morozevič (2755), GM 

Alexander Griščuk (2715), GM 

Jevgenij Alexejev (2716) a GM 

Dmitrij Jakovenko (2710) bylo 

k nezastavení. Dalo zapomenout 

na předchozí nezdary na vrchol-

ných kolektivních soutěžích 

a o tři body předstihlo stříbrný 

celek Arménie! Bronz si z mužské 

soutěže odváží Ázerbájdžán. Naši 

šachisté po velice slibném začát-

ku, kdy byli v těsném kontaktu 

s medailovými příčkami, obsadili 

nakonec patnácté místo. 

Český tým tedy v Řecku rozhodně 

nezklamal. Jeho lídrem byl velmis-

tr David Navara, který předváděl 

kvalitní a divácky zajímavé partie 

a jeho výsledek šest bodů v devíti 

partiích při velmi silných soupe-

řích (mj. Ivančuk, Svidler, Adams 

či Bacrot) znamenal sedmou nej-

vyšší performanci v turnaji (2792). 

Nádhernou partii sehrál zejmé-

na s bulharskou dvojkou Ivanem 

Čeparinovem (2670). 

Výborně zahrál i velmistr Zbyněk 

Hráček (2598) a i jemu patřila 

přední místa v konečném indi-

viduálním hodnocení. V osmi 

partiích třikrát vyhrál a pětkrát 

remizoval, což mu přineslo per-

formanci nad hranicí 2700 bodů. 

V tabulce performance byl 

s hodnotou 2737 bodů šestnáctý 

a nechal za sebou velmistry i vel-

mistry Radžabova, Čeparinova, 

Jakovenka, Aronjana a dokonce 

i světovou dvojku Ivančuka.

Mistrovství Evropy se letos konalo 

od 27. října do 7. listopadu v hotelu 

Creta Maris na řeckém ostrově Kré-

ta a na jeho startu se sešlo čtyřicet 

mužských a třicet ženských týmů. 

O tom, že byl letošní ročník skuteč-

ně mimořádně kvalitně obsazen, 

svědčí i to, že se na jeho startu 

sešlo čtrnáct z celkových dvaadva-

ceti hráčů honosících se ratingem 

nad 2700 bodů. Nejvýše ratingova-

nými hráči mistrovství byli Ukraji-

nec Vasilij Ivančuk (2787), Bulhar 

Veselin Topalov (2769) a Rus Ale-

xander Morozevič (2755). 

A ani ženský turnaj netrpěl nedo-

statkem hvězd a jeho ratingovému 

žebříčku vévodila Ruska Alexandra 

Kostenjuková (2515) před Gruzínkou 

Majou Čiburdanidzeovou (2500) 

ME DRUŽSTEV

RUSOVÉ SE VRÁTILI NA VÝSLUNÍ

Předvedený výkon 
(rating performance) 
našich reprezentantů:

1. GM David Navara (2792)

2. GM Viktor Láznička (2603)

3. GM Zbyněk Hráček (2737)

4. GM Vlastimil Babula (2576)

5. GM Tomáš Polák (2464)

1. WFM Eva Kulovaná (2413)

2. WIM Kateřina Němcová (2548)

3. WIM Petra Blažková (2145)

4. WIM Kateřina Čedíková (2158)

5. Lucie Hodová (1743)

Konečné pořadí muži
1. Rusko 17 25

2. Arménie 14 21,5

3. Ázerbájdžán 13 20,5

4. Polsko 12 21,5

5. Ukrajina 12 21

6: Izrael 12 20,5

7. Bulharsko 11 22

8. Slovinsko 11 20,5

9. Francie 11 20

10. Maďarsko 11 20

11. Španělsko 11 19

12. Dánsko 11 19

13. Gruzie 10 21.5

14. Řecko 10 21

15. Česká republika 10 20

Konečné pořadí ženy
1. Rusko 15 25

2. Polsko 13 23,5

3. Arménie 13 21

4. Ukrajina 12 22,5

5. Gruzie 12 22.5

6. Slovinsko 12 20,5

7. Maďarsko 11 22,5

8. Rumunsko 11 20

9. Chorvatsko 10 21

10. Německo 10 19

17. Česká republika 8 18,5

GM Peter Svidler hrál na Krétě ve famózní formě a jeho rating performance se přiblížil 3000 ELO bodů.
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a svojí krajankou Táňou Kosin-

cevou (2492).

Ženskými evropskými šampion-

kami se staly taktéž hráčky Ruska 

před Polkami a šachistkami z Armé-

nie. Výrazně omlazený ženský tým 

České republiky skončil v turnaji 

na sedmnáctém místě, což je ještě 

o čtyři příčky výše, než bylo jeho 

nasazení pro tento turnaj. Po odřek-

nutí WIM Sikorové a IM Jany Jacko-

vé, která si v pro letošek přála být od 

reprezentačních povinností osvobo-

zena, se na naše dvě čelní šachovnici 

prodralo mládí a pro náš reprezen-

tační tým to byl skvělý počin! Obě 

mladice se v Řecku tužily a o jejich 

síle jasně vypovídají jejich indi-

viduální výsledky. WIM Kateřina 

Němcová zaznamenala absolutně 

nejlepší výsledek na celém mistrov-

ství, když v devíti partiích získala 

sedm a půl bodu (úspěšnost 83 %!! 

) s rating performance 2548 bodů. 

Za to jí po zásluze patří splněné nor-

my IM a WGM. Ženskou velmistrov-

skou normu si z Řecka odváží i naše 

první šachovnice WFM Eva Kulo-

vaná. Čtyři a půl bodu z osmi par-

tií proti jedničkám soupisek našich 

soupeřek a předvedená performan-

ce 2413 zaslouží uznání. Eva hrála 

již tradičně nebojácné šachy a velká 

jména ženského šachu, která před 

ní usedala, v ní rozhodně nebudi-

la přehnaný respekt. Na jejím štítě 

zůstaly například Němka Elizabeth 

Paehtzová (2452) a Rakušanka Eva 

Moserová (2411). Škoda posled-

ní partie, ve které měla Eva snad 

i vyhranou pozici proti Jeleně Dem-

boové (2448). Při výhře v této partii 

by ani ji norma IM neminula.  Zdá 

se, že po návratu našich chybějících 

hráček může naše ženská reprezen-

tace ještě výrazně posílit. 

V průběhu celého turnaje si Rusové 

počínali naprosto suverénně. Poráželi 

jeden tým za druhý a první, a záro-

veň jediný, bodík věnovali až v před-

posledním kole Španělům. Velmistr 

Petr Svidler (2732), který v uplynu-

lém roce působil poněkud mdlým 

dojmem, hrál na Krétě ve famózní 

formě. V sedmi partiích získal šest 

bodů s nejvyšší performancí ze všech 

účastníků turnaje 2989 bodů! Na 

druhé ruské šachovnici mu se šes-

ti body z osmi partií a performancí 

2855 skvěle sekundoval Alexander 

Morozevič (2755) a nelze nezmínit 

ani +3 velmistrů Alexejeva  a Jako-

venka. Své největší konkurenty 

Rusové přesvědčivě poráželi, o čemž 

svědčí i skóre 3,5:0,5 v zápase s letos 

velice silným Ázerbájdžánem, vede-

ným vražedným duetem ve složení 

Šachrijar Mamedjarov a Tejmur 

Radžabov. Jak se s prvně jmenova-

ným vypořádal ruský lídr sestavy, 

zanechalo velký dojem i ve velmistru 

Radkovi Kalodovi.

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2752)—
—PETER SVIDLER (2732) 
Dámský gambit [D43]

Heraklion 2007

Komentuje GM Radek Kalod

1.d4 d5 Svidler již pomalu přestá-

vá hrát svou oblíbenou Grünfeldo-

vu obranu. Je to škoda, neboť Petr 

měl vždy v Grünfeldce velmi origi-

nální myšlenky a pro mě byl vždy 

velký zážitek vidět jeho partie. 

2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 e6 A máme na 

šachovnici poloslovanskou obranu. 

5.Sg5 h6 6.Sxf6 Ostrá varianta 

vzniká po 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5. 

6…Dxf6 7.Db3 dxc4 8.Dxc4 Jd7 

9.g3 e5 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+n+pzp-'
6-+p+-wq-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+QzP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+PzP-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
10.0–0–0 Tato pozice se nehrála 

příliš často. Moje databáze odkazu-

je jen na tři partie, ale samá slavná 

jména. Černými hráli velmistři Dre-

jev, Gelfand a Judita Polgárová. 

10…Se7 11.Je4 Ani jiná pokračováni 

nepřinesou bílému úspěch. 11.d5 Jb6 

12.De4 Jxd5 13.Jxd5 cxd5 14.Dxe5 

(14.Dxd5? 0–0 a černý stojí lépe. 

Například 15.Dxe5 Sf5 16.Dxf6 Sxf6 

17.Je1 Vac8+ 18.Kd2 Sxb2) 14…Se6=. 

11…Df5 12.Dc2 0–0 13.Kb1 Zde 

hráli vůdci bílých fi gur i jiná 

pokračování. Nicméně nyní přijde 

překvapení ze strany Petra Svidle-

ra. Velmi silná novinka, která mění 

hodnocení celé varianty… 

13…Jf6! Dříve se zde hrálo 13.. .exd4 

14.Jxd4 Da5 15.Sh3 Jf6 16.Sxc8 Vaxc8 

17.Jxf6+= s pozdější remízou (Korč-

noj-Drejev, Jalta 2005), nebo 13.h4 

exd4 14.Jxd4 Da5 15.Kb1 Jf6 16.e3 

Jd5 17.a3 Sg4 a černý měl pohodl-

nou hru (Timman-Gelfand, Bělehrad 

1995). Zatím nezodpovězenou otáz-

kou zůstává, zda Petr Svidler měl vše 

připraveno z domova, nebo vytvořil 

tuto novinku přímo u partie.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+-zpq+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPQ+PzP-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
14.Jxf6+ Sxf6 15.dxe5 Není vidět, co 

by měl bílý dělat jiného, neboť černý 

má dvojici střelců. Nyní bílý vymění 

svého jezdce za střelce černého, a byť 

se pozice může zdát na první pohled 

vyrovnaná, černý stojí o něco lépe. 

15…Sxe5 16.Jxe5 Dxe5 17.f4 

GM Šachrijar Mamedjarov
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-wq-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPQ+P+-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
17…Dh5 Podíváme-li se na pozici 

černého, je vidět, že nemá žádné 

problémy. Dynamiku jeho pozice 

ukazuje například tah 18.h3 s myš-

lenkou útoku na královském kříd-

le a ohraničení možnosti pohybu 

černé dámy: 18.h3?? Sf5 19.e4 Sxe4 

20.Dxe4 Dxd1#

18.e4 Sg4 Černý začíná přebírat 

iniciativu a ani ústup bílé věže 

po d-sloupci neřeší problémy bílé 

pozice. 

19.Ve1 I po 19.Vd2 Vad8 20.Sd3 

Vd4 21.e5 Vfd8 stojí černý lépe, 

neboť ovládá d-sloupec a hrozí vzít 

na d3 s následující vazbou po Sf5. 

19…Vad8 Černý stoji o trochu 

lépe, neboť ovládá jediný otevřený 

sloupec. 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+-+q%
4-+-+PzPl+$
3+-+-+-zP-#
2PzPQ+-+-zP"
1+K+-tRL+R!
xabcdefghy
. 20.Se2 Vd4 21.Sxg4 Dxg4 22.e5 

Zde mohl Šachrijar zahrát 22.Ve2 

s myšlenkou 23.Vhe1 a postu-

pem e5-e6 s protihrou. Například 

22.Ve2!? Vfd8 23.Vhe1, nebo i 22.

Vd1!? Vfd8 23.Vxd4 Vxd4, ale 

i zde by černý stále držel malou 

výhodu. 

22…Vfd8 23.Ve2 g6!? Zajímavý 

plán jak zesílit pozici černého je 

nástup černé pěšcové falangy na 

dámském křídle. Ale nato má čer-

ný samozřejmě čas, a proto si nej-

prve bere pod svou kontrolu pole 

f5, kde někdy může hrozit vymě-

nit dámy. Také zabraňuje bílému 

v postupu f4-f5. Na druhé straně, 

co má dělat bílý? Jedinou šancí 

je pěšcový průlom e5-e6, ale bílý 

musí dávat pozor na slabou první 

a druhou řadu. 

24.Vc1 Vd3 25.a3 De6 Černý meto-

dicky vylepšuje svou pozici. 

26.Dc4 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+-+p+-'
6-+p+q+pzp&
5+-+-zP-+-%
4-+Q+-zP-+$
3zP-+r+-zP-#
2-zP-+R+-zP"
1+KtR-+-+-!
xabcdefghy
26…V8d5! Černý se rozhoduje pone-

chat dámy na šachovnici, pro což má 

čtyři pádné důvody. Zaprvé černý 

král je více v bezpečí než král bílé-

ho. Zadruhé černý hrozí pěšcovým 

nástupem na dámském křídle. Zatře-

tí černý kontroluje jedinou otevřenou 

linii „d“. A začtvrté když má jedna 

strana prostorovou výhodu, tak je pro 

ni lepší ponechat co nejvíce fi gur na 

šachovnici, neboť fi gury soupeře si 

začnou na malém prostoru překážet. 

27.Ka1 a5 Zatímco bílý nemá co 

dělat, černý již začíná v praxi 

uskutečňovat svůj plán, postup 

pěšců na dámském křídle. 

28.Dc2 h5 Černý vylepšuje svou 

pěšcovou formaci na královském 

křídle a někdy může hrozit h5-h4. 

Ale jeho cílem samozřejmě zůstá-

vá dámské křídlo. 

29.Vf1 b5 30.Vef2 Df5! Bílý hrozil 

f4-f5, tak černý toto pole blokuje 

dámou. 

31.Ve1 Bílý nemůže brát pěšce na 

c6: 31.Dxc6 Vd1+ 32.Vxd1 Vxd1+ 

33.Ka2 Db1+ 34.Kb3 Vd3+ –+. 

31…c5! Černý stojí lépe. Skvěle 

vylepšil své postavení a na bílého 

se valí pěšcova lavina. Šachrijar se 

proto pokouší o protihru prostřed-

nictvím e5-e6.

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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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+p+&
5zppzprzPq+p%
4-+-+-zP-+$
3zP-+r+-zP-#
2-zPQ+-tR-zP"
1mK-+-tR-+-!
xabcdefghy
32.e6 fxe6 33.Vfe2 Vd6 Možné 

bylo i 33…b4, protože bílý nemůže 

hrát Ve5. Například 33…b4 34.Vxe6 

Vxa3+ 35.Kb1 Va1+ 36.Kxa1 Dxc2–

+. 

34.Dc1 [34.Ve5 Vxa3+] 

34…Dd5–+ Černý má pěšce více 

a plně dominuje na celé šachovni-

ci. Boj je rozhodnut.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-trp+p+&
5zppzpq+-+p%
4-+-+-zP-+$
3zP-+r+-zP-#
2-zP-+R+-zP"
1mK-wQ-tR-+-!
xabcdefghy
35.Ve5 Db3 A bílý se vzdal před 

nekrytelnou hrozbou 36..Vd1.  

0–1

IVAN ČEPARINOV (2670)—
—DAVID NAVARA (2656) 
Španělská hra  [C88]

Heraklion 2007

Komentuje: Václav Pech

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 

8.h3 Sb7 9.d3 d6 10.a3 Dd7 11.Jc3 

Vfe8 12.a4 b4 13.Je2 d5 14.exd5 

Jxd5 15.Jg3 Sf8 

XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+lzpq+pzpp'
6p+n+-+-+&
5+-+nzp-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+L+P+NsNP#
2-zPP+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

16.Sd2 Podle mé databáze nový 

tah. Na nejvyšší úrovni se hrálo 

16.a5 Jd4 17.Jxd4 exd4 18.Vxe8 

Vxe8 19.Sd2 Jf6 20.Sg5 Dc6 a černí 

měli v partiích Karjakin-Oniščuk 

(Aerosvit 2007) a Griščuk-Lékó 

(Mexiko 2007) dostatečnou proti-

hru. Obě partie skončily smírem. 

16…a5 17.Sa2 

XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+lzpq+pzpp'
6-+n+-+-+&
5zp-+nzp-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+P+NsNP#
2LzPPvL-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
17…Jd4!? Velmistr Navara se roz-

hoduje rezignovat na krytí cen-

trálního pěšce e5 a sází na aktivi-

tu svých fi gur. 

18.Jxe5 Dd6 19.Jf3?! Po tahu 

v partii bude mít černý určitě 

pravdu a jeho iniciativa jedno-

ho pěšce zcela jistě vyváží. Více 

problémů by černý musel řešit 

po 19.Dg4! a na 19…b3!? (přece 

jenom méně nároků na bílého kla-

de pokračování 19…Vxe5 20.Dxd4 

Vae8 21.Vxe5 Dxe5 22.Dxe5 Vxe5 

23.Je4 f5 24.Ve1˛) 20.Sxb3 Jxb3 

má bílý hezký mezitah v pokračo-

vání 21.Jc4! Dc6 22.cxb3 Jf4 23.Jf5 

s malou výhodou. 

19…Vxe1+ 20.Sxe1 Jf4 Černý má 

za pěšce nepochybnou kompen-

zaci. Hrozí všechna možná braní 

na h3 a f3. 

21.Jxd4 Dxd4 22.Dg4 Ve8 23.Jf5 

h5 Jediný způsob jak odrazit 

hrozbu Jf5-h6xf7 s rozhodujícím 

útokem.

XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7+lzp-+pzp-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+N+p%
4Pzp-wq-snQ+$
3+-+P+-+P#
2LzPP+-zPP+�
1tR-+-vL-mK-!
xabcdefghy
24.Jh6+?! Čeparinov je vrozený 

optimista, ale zde pravděpodob-

ně přepjal strunu. 

24…Kh7 25.Df5+ Kxh6 26.Sd2 

Sd6! Bulharský velmistr se zřej-

mě spoléhal jen na odpověď GM David Navara
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26…g5?! 27.h4!, po čemž je situa-

ce na šachovnici značně nejasná 

27…f6 (jde hrát i 27…Je2+ 28.Kf1 

Dxh4! 29.Df6+ Kh7 30.Dxf7+ 

Sg7 31.Dxe8 Jd4! GM Goluběv) 

28.Sg8! Ve7  

27.Sxf7 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+lzp-+Lzp-'
6-+-vl-+-mk&
5zp-+-+Q+p%
4Pzp-wq-sn-+$
3+-+P+-+P#
2-zPPvL-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

27…Dxf2+!! Nádherné překvape-

ní!. Černý bude mít za dámu pou-

ze dvě lehké fi gury, ale nebudou 

to ledajaká dřeva. Zbylé černé 

fi gury si zatancují kolem odha-

leného bílého krále smrtící tane-

ček, který neustojí ani Ivan Čepa-

rinov. Bílý by sice podle velmistra 

Lubomíra Kaválka při přesné hře 

pozici mohl udržet, ale najít ces-

tu k remízu v omezeném čase už 

nebylo vůbec jednoduché.

28.Kxf2 Ve2+ 29.Kg1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+lzp-+Lzp-'
6-+-vl-+-mk&
5zp-+-+Q+p%
4Pzp-+-sn-+$
3+-+P+-+P#
2-zPPvLr+P+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

29…Vxg2+?! Lepší bylo 29…Vxd2! 

30.Ve1 (30.h4? Je2+ 31.Kf1 Jg3+) 

30…g6! 31.Ve6 (matem by skončilo 

31.Df6 Jxh3+ 32.gxh3 Sh2+ 33.Kf1 

Sg2#) 31…Vxg2+ 32.Kf1 Vg3! 

s výhodou černého. 

30.Kf1 Vxd2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+lzp-+Lzp-'
6-+-vl-+-mk&
5zp-+-+Q+p%
4Pzp-+-sn-+$
3+-+P+-+P#
2-zPPtr-+-+"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy
31.Sg8? Velmistr Čeparinov s přibý-

vajícím nedostatkem času a stupňu-

jící se nervozitou dělá rozhodující 

chybu. Po 31.h4! by partie při správ-

né hře obou hráčů zřejmě skončila 

remízou. 31…Sg2+–+ 32.Ke1 Ve2+ 

33.Kd1 Sf3! 34.Dh7+ Kg5 35.Va2 

Ani několik zoufalých šachů na 

výsledku partie nemůže nic změnit: 

35.Dxg7+ Kh4 36.Df6+ Kxh3 37.Df5+ 

a černý král se snadno před zuřivou 

bílou dámou ukryje. Spolehlivé je 

například 37…Sg4. 

35…Vh2+ 36.Ke1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+L+(
7+-zp-+-zpQ'
6-+-vl-+-+&
5zp-+-+-mkp%
4Pzp-+-sn-+$
3+-+P+l+P#
2RzPP+-+-tr"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

36…Jxd3+!  0–1

Ratingově nejsilnější hráč mis-

trovství Evropy, světová dvojka 

Vasilij Ivančuk dorazil na Krétu se 

zpožděním, neboť hrál v Muka-

čevu zápas s Péterem Lékem. 

Ukrajinskému týmu však příliš 

nepomohl. Po dlouhé době se mu 

nedařilo a v sedmi partiích získal 

jen tři body. Po remíze s Emilem 

Sutovským (2655), výhře nad Vla-

dimirem Georgijevem (2576) usedl 

Vasilij k partii pátého kola proti 

v letošním roce nepříliš výrazné-

mu Etiennu Bacrotovi. 

VASILIJ IVANČUK (2787)—
—ETIENNE BACROT (2695) 
Slovanská obrana [D15]

Heraklion 2007

Komentuje: Václav Pech

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 a6 

5.c5 Jbd7 6.Sf4 Jh5 7.Sd2 Jhf6 

8.Dc2 g6 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+nzpp+p'
6p+p+-snp+&
5+-zPp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPQvLPzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
9.g3 Světová dvojka si vybírá 

pokračování, které dělalo v posled-

ní době vůdcům černých fi gur pro-

blémy, ale v partii s Bacrotem na-

razí na silnou teoretickou novinku, 

která mu nebude příliš po chuti. 

9…e5!? Častěji hrané je 9…Sg7, ale 

podle Bacrota zde má bílý malou 

poziční výhodu, o čemž se už mla-

dý Francouz měl několikrát mož-

nost přesvědčit. Proto se ve své 

přípravě soustředil na nejostřejší 

pokračování černého, které v par-

tii i použil. 

10.dxe5 Jg4 11.e6!? Jxc5 12.exf7+ 

Kxf7 13.e4 Pokud chce bílý pře-

mýšlet o zisku výhody, nemá pro-

zatím čas na jednoduché 13.Sg2, 

GM Ivan Čeparinov
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neboť po 13…Sf5 bude černý stát 

dobře i s králem na f7. 

13…Sg7 14.Sg2 Nic nemění ani 

nabízející se šach 14.Jg5+ Kg8 

15.h3 (15.Sg2 h6) 15…Je5 a i tady 

by mohl být černý v pohodě. Se 

vzniklou pozici má Etienne svoji 

zkušenost, a nutno podotknout, 

že špatnou. Na letošním turnaji 

v Maiznu podlehl po tahu 14.h3 

v miniaturce Levonu Aronjano-

vi po 14…Jf6 15.Jg5+ Kg8 16.Se3 

Jcxe4 17.Jcxe4 Jxe4 18.Jxe4 Sf5 

19.Sd3 Sxe4 20.Sxe4 De7 21.Sg2 

Db4+ 22.Dd2. 

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7+p+-+kvlp'
6p+p+-+p+&
5+-snp+-+-%
4-+-+P+n+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPQvL-zPLzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

14…Sxc3! Novinka oproti partii 

Sargissian-Láznička 2007, kde se 

hrálo 14…Ve8. Podle Bacrotových 

slov se jedná o jeden z nových 

tahů. který si připravil pro kandi-

dátský zápas s Gatou Kamskym. 

15.Sxc3 dxe4 16.Sxh8 „Po tomto 

tahu mi Ivančuk nabídl remízu. 

To prokázalo, že pro něho byl můj 

čtrnáctý tah překvapením. Bojoval 

jsem v tu chvíli s pamětí, abych si 

přesně vybavil vlastní přípravu, ale 

jasně jsem věděl, že nic neriskuji, 

a tak jsem jeho nabídku přiroze-

ně odmítl,“ řekl po partii velmistr 

Bacrot. 

16…Jd3+ 17.Kf1 Na druhý ústup 

krále 17.Ke2 dává počítač poměr-

ně vynucenou variantu  17…exf3+ 

18.Sxf3 Dxh8 19.Db3+ Kf8 (slabší 

je patrně 19…Se6 20.Dxb7+ Kf6 

21.Sxg4 Sxg4+ 22.Kxd3) 20.Kxd3 

Sf5+ (20…Jxf2+!?) 21.Ke2 Dd4 

22.Sxg4 Sxg4+ 23.Kf1 De4, ve kte-

ré přisuzuje černému výhodu. 

17…exf3 18.Sxf3 

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-vL(
7+p+-+k+p'
6p+p+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+n+LzP-#
2PzPQ+-zP-zP"
1tR-+-+K+R!
xabcdefghy

18…Jgxf2! Špatné je druhé koňské 

braní 18…Jdxf2 pro 19.Db3+ Kf8 

20.Ve1!. Černý bohužel nemůže 

odpovědět  19…Se6, protože na  

20.Dxb7+ nemá nic jiného, než 

20…Dd7 21.Dxd7+ (21.Dxa8? Sc4+ 

22.Kg2 Sd5=) 21…Sxd7 22.Sxg4 

Jxg4 23.Sc3 s velkými šancemi 

bílého na výhru. 

19.Db3+ Ke7! „Skutečně podivná 

pozice! Bílý musí mít nějaký způ-

sob jak vyrovnat, ale neanalyzoval 

jsem pozici zase až tak hluboko. 

Ale černý tu rozhodně nemůže 

stát hůře,“ komentoval velmistr 

Bacrot. 

20.Sg7 Místo tahu v partii navr-

huje velmistr Bacrot pokračo-

vání 20.Da3+!?, které by podle 

něho mělo vést k vyrovnání po 

20…c5 21.Ve1+! Jxe1 22.Dxc5+ 

Dd6 23.Sf6+ Ke6 24.Dxd6+ 

Kxd6 25.Kxf2 Jxf3 26.Kxf3 Se6 

27.Vd1+=. 

20…Sh3+ 21.Sg2?! Pravděpodob-

ně chyba, která ukrajinského vel-

mistra velmi vzdálí remízovým 

břehům. Blízko by k nim byl po 

21.Kg1 Dd7 22.Sh6 Ve8 23.Sg5+ 

Kd6 24.Sf4+ s věčným šachem, 

což údajně potvrzuje i Bacrotova 

domácí příprava. 

21…Dd7! 22.Sxh3 Dxh3+ 23.Kg1 

Df5! [23…Dg4 24.Ve1+!]

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+-mk-vLp'
6p+p+-+p+&
5+-+-+q+-%
4-+-+-+-+$
3+Q+n+-zP-#
2PzP-+-sn-zP"
1tR-+-+-mKR!
xabcdefghy

24.Dxb7+? Hrubá chyba, kte-

rá okamžitě prohrává. O remízu 

mohla světová dvojka bojovat 

pomocí 24.Ve1+! Jxe1 25.Dxb7+ 

Kd6 26.Db4+. 

24…Kd6–+ 25.Db6 Věž na a8 je 

nedotknutelná pro hezké 25.Dxa8? 

Jh3+ 26.Kg2 De4+ 27.Kxh3 Jf2# 

s matem. 

25…Df3 26.Dd4+ Kc7 27.Se5+ Kc8  

0–1 

Václav Pech

GM Etienne BacrotGM Vasilij Ivančuk
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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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Mistrovství České republiky mlá-

deže, které se bude konat od 

8. do 15. března 2008 v Seči, již 

zná svoje účastníky. Rozhodlo se 

o nich v druhé půlce října, kdy si 

naše šachové naděje měřily síly 

na kvalifi kačních republikových 

přeborech. 

První ze dvou kvalifi kačních tur-

najů, mistrovství Čech, proběhl 

od 20.do 27. října právě v Seči 

a přebornické tituly si v jednotli-

vých kategoriích vybojovali Jakub 

Tůma (H16) z Mostu Václav 

Růžička (H14) z Kladna a taktéž 

kladenský Jakub Haman (H12). 

V dívčích kategoriích se mohly 

z vítězství radovat Karolína Něm-

cová (OAZA Praha) mezi šestnác-

tiletými, Kristýna Sabolová (ŠK 

Vysoké Mýto) v kategorii do čtr-

nácti let a v nejmladší skupině do 

dvanácti let kralovala Jana Maří-

ková (ŠK Veselí n.L.).

V nejstarší kategorii si v prvním 

polovině turnaje počínal suverén-

ně  klatovský  talent Nguyen Dinh 

Phong (1901), který měl po prv-

ních čtyřech partiích stoprocentní 

bodový zisk a jednou z jeho obě-

tí se stal i pozdější vítěz turnaje. 

Druhá polovina přeboru se mu ale 

nevydařila a po prohrách s nejvýše 

nasazeným Miroslavem Körschne-

rem (2134) a Tomášem Kracíkem 

(2028) se musel spokojit až s pátým 

místem. Nejvíce bodů a s tím spo-

jený přebornický titul v Seči vybo-

joval Jakub Tůma (2112), který 

svého oddílového kolegu Mirosla-

va Körschnera překonal o pouhou 

polovinu buchholzového bodu! 

Jakub se po již zmíněné poráž-

ce ve třetím kole rychle otřepal 

a vítězstvím ve třech partiích za 

sebou se probojoval na první příč-

ku, kterou pak i uhájil. Bronz si 

po patří za zisk 6,5 bodu Michalu 

Šrejberovi z Hořic. Nejlepšími dív-

kami se staly Karolína Němcová 

z Oázy Praha a Jiřina Prokopová 

z Nového Bydžova, které nasbíraly 

shodně 5,5 bodu, a třetí příčka pat-

ří Heleně Grussové z Klášterce nad 

Ohří mající v konečném účtování 

jen o půlku méně.

Favoritem mezi čtrnáctiletými byl 

Tomáš Kraus (2072) z Jiskry Hořice 

a svoji úlohu plných šest kol suve-

rénně potvrzoval. Jedinou remízu 

věnoval druhému nasazenému 

Markovi Braunovi (1995) z Liberce 

a se ziskem 5,5 bodu ze šesti partií 

již mohl spřádat postupové plány. 

Jenže předčasně. V sedmém kole 

podlehl pozdějšímu vítězi tur-

naje a zřejmě pod dojmem této 

porážky prohrál i zbývající dvě 

partie a skončil až na nepostupo-

vém jedenáctém místě.  Českým 

přeborníkem se se sedmi a půl 

body stal Václav Růžička (1920) 

z Kladna. V turnaji hrál naprosto 

spolehlivě a v devíti partiích ztratil 

jen tři remízy. S půlbodovou ztrá-

tou za vítězem se o stříbro a bronz 

rozdělili Marek Braun (1995) 

z Liberce a David Zvára (1750) 

z Vlašimi. Nejlepší dívkou byla 

s pěti a půl body Kristýna Sabo-

lová (1579) z Vysokého Mýta. Pět 

bodů pak v devítikolovém turnaji 

nashromáždila Anna Steinhause-

rová (1603) ze Strmilova a za tři 

a půl bodu brala pomyslný dívčí 

bronz Aneta Žitná z Třebechovic.

Kladenští šachisté sebrali na letoš-

ním Mistrovství Čech ještě jeden 

přebornický titul. Zasloužil se 

o něj v kategorii do dvanácti let 

Jakub Haman (1873). V turna-

ji získal stejný počet sedmi a půl 

bodu jako druhý v pořadí Robin 

Hrdina (1489) z Vlašimi a o vítězi 

tak rozhodlo až pomocné hodno-

cení. Bronz putuje do Jižních Čech 

zásluhou Ondřeje Hlaváčka (1704). 

I mezi dvanáctiletými se opakova-

la historie. Po pátém kole stopro-

centní Jan Macháň (1364) z rych-

novské Pandy neudržel nasazené 

tempo, ve zbylých čtyřech par-

tiích získal jen tři remízy a klesl na 

konečné páté místo. Nejúspěšněj-

šími dívkami byly Jana Maříková 

(1555) z Veselí, Michaela Hatašová 

(1253) z Úholiček a Kamila Strán-

ská (1360) z Teplic.

Na Moravě se o přebornické tituly 

hrálo od 24. do 28. října ve Žďáru 

nad Sázavou a přebornické tituly 

vybojovali mezi šestnáctiletými 

Roman Pilch z Třince, v kategorii 

do čtrnácti let Pavel Náplava z Bor-

šic a  v kategorii do dvanácti let 

Matěj Svoboda z Frýdku-Místku. 

MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE

POSTUPUJÍCÍ ODHALENI

Medailisté před odjezdem - chybí Jana Zpěváková
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Dívčí tituly jsou čerstvě v držení 

Světany Smrčkové (D16) ze Znoj-

ma, Jany Zpěvákové (D14) ze Sta-

rého Města, Nicoly Lužíkové (D12) 

ze Šumperka a Martiny Fuskové 

(D10) ze Starého Města.

Mezi šestnáctiletými byl ve Žďáru 

největším favoritem Tomáš Pecha 

(2177) z Beskydské šachové ško-

ly Frýdek-Místek. Ten odstartoval 

svižně a po třech kolech se sto-

procentním ziskem i turnaj vedl. 

Jenže… Po zbytek turnaje se topil 

v remízových vodách a skončil 

až na šestém místě. Přebornický 

titul si z letošního přeboru odváží 

Roman Pilch (2063) z Třince. Po 

porážce ve druhém kole od celko-

vě druhého Adama Gabriela (1797) 

se rychle otřepal a vyhrál pět par-

tií za sebou, a když ani na samém 

závěru bojů nenašel přemožitele, 

mohl se zaslouženě radovat. Bronz 

v kategorii do šestnácti let získal 

Josef Kratochvíl (2084) z Náměště 

na Oslavou.

Vítězem v kategorii do čtrnác-

ti let se stal Pavel Náplava (1931) 

z letos mimořádně úspěšných Bor-

šic. Pavel získal v devítikolovém, 

mimořádně vyrovnaném turnaji 

šest a půl bodu. O jeho vítězství  

před Tadeášem Kriebelem (1691) 

z Dolního Benešova rozhodlo při 

stejném počtu bodů i středním 

a celkovém Bucholzi až poslední, 

čtvrté kritérium - větší počet výher! 

Bronz si do Frýdku-Místku odváží 

Jiří Kozel (1852) také za šest a půl 

bodu. Nejvýše nasazený Pavel Wa-

lek skončil, jak jinak než se šesti 

a půl bodem na čtvrtém místě.

Papírové předpoklady se potvr-

dily pouze v kategorii dvanácti-

letých. Tam získal přebornický 

titul, letos jediný pro BŠŠ Frýdek-

-Místek, Matěj Svoboda (1863), 

nashromáždivší v devíti kolech 

osm bodů. Svým závěrem, ve kte-

rém vyhrál všechny čtyři posled-

ní partie, nenechal nikoho na 

pochybách o tom, kdo bude letos 

přeborníkem. Stříbro si za sedm 

bodů do Starého Města odvezl 

Vojtěch Dobeš (1775), který stej-

ně jako vítěz nepoznal ve Žďáru 

chuť porážky. Bronzový Jiří Novák 

(1688) měl již za dvojicí vítězů 

značnou ztrátu (6,5b.), ale v Orlo-

vé se z jeho úspěchu jistě radovat 

budou.

Mistrovství České republiky mlá-

deže, kam se úspěšní hráči z obou 

turnajů probojovali, proběhne 

v březnu v Seči.

Václav Pech

Foto: 

chessuss.jinak.cz 

sachysm.rajce.idnes.cz

Jana Šotolová - nejlepší žena kategorie Open B
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