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MOVSESJAN STŘÍDÁ NAVARU

Sergej Movsesjan 
Po loňské účasti 

Davida Navary 

budeme mít i letos 

ve Wijk aan Zee 

své želízko v ohni. 

V turnajovém béč-

ku si po boku Eti-

enna Bacrota 

(2695), Gabriela Sargissjana 

(2673), Ivana Čeparinova (2670) 

jako čtvrtý nasazený zahraje i slo-

venská jednička a lídr extraligo-

vých Pardubic, Sergej Movsesjan 

(2670). Do prestižního „áčka“ 

dostali pro letošní rok pozvánku  

velmistři Anand (2801), Ivančuk 

(2787), Kramnik (2785), Topalov 

(2769). Lékó (2755), Mamedjarov 

(2752), Radžabov (2742) Aronjan 

(2741), Gelfand (2736), Adams 

(2729), Carlsen (2714), Polgárová 

(2708), Eljanov (2681) a tradičně 

domácí Loek van Wely(2680). Tur-

naj bude mít 20. kategorii s prů-

měrným ratingem 2741 bodů. 

Souběžně se třemi hlavními turna-

ji proběhne ve Wijku i vzpomín-

kový turnaj „Honorary Group“, ve 

kterém se střetnou legendy let 

minulých Viktor Korčnoj, Jan 

Timman, Lubomir Ljubojevič 

a Lájoš Portisch.

POMALÁ REAKCE MŮŽE BÝT SMRTELNÁ

Vasilij Ivančuk  
Nervozita Vasilije 

Ivančuka při partii 

je mezi šachisty 

pověstná. „Když 

hrajete šachy, 

zejména bleskové 

partie tak prostě ne-

jde nebýt nervózní. 

Už třeba jenom proto, že příliš mno-

ho klidu znamená pomalou reakci 

a to je pro bleskovky smrtelné,“ říká 

světová dvojka. „Proto není úlohou 

šachisty se nervozitě vyhýbat, ale jde 

naopak o to, aby dokázal i při této 

nervozitě udržet kontrolu nad pozi-

cí,“ dodává Vasilij Michailjovič. Záro-

veň přiznává, že se při partiích snaží 

vždy chovat jako gentleman. „Snažím 

se…. snažím se, abych hrál vždy fér… 

i když… někdy pochopitelně… Třeba 

zrovna v bleskových partiích mohu 

pokračovat i v pozici, kterou bych 

v normální partii určitě vzdal. Pokud 

bych se zachoval i třeba podvědomě 

nefér, vždy bych byl připraven se 

okamžitě omluvit,“ dokončil své úva-

hy skvělý Ukrajinec.
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Rusko nemá již v letošního ročníku Svě-

tového poháru žádného zástupce. Do 

semifi nálové čtyřky se probojovali vel-

mistři Sergej Karjakin (2694), Alexej Ši-

rov (2739), Magnus Carlsen (2714) a Gata 

Kamsky (2714). Všichni mají garanto-

vánu účast v sérii Grand Prix v ročníku 

2008-2009.

Pokračování na straně 5

MS MLÁDEŽE
PŮLNOČNÍ BUDÍČEK
Čtrnáctiletý Belgičan Nils Nijs 

a jeho soupeř Mai Lloyd byli 

po vzájemné partii předposled-

ního kola na Mistrovství světa 

mládeže 2007 v jedenáct hodin 

v noci organizátory vzbuzeni 

a donuceni svou partii dohrát.

V partii obou mladíků reklamo-

val belgický šachista remízu tro-

jím opakováním pozice a jeho 

reklamace byla rozhodčím 

uznána jako oprávněná. Mladý 

Kanaďan s verdiktem rozhod-

čího nesouhlasil a bez podpisu 

partiářů opustil místnost. Tam 

ho posléze nahradila kanadská 

delegace a podala proti rozhod-

nutí rozhodčího protest. Ukáza-

lo se, že pochybení bylo skuteč-

ně na straně rozhodčího.

Organizátoři se sešli k projedná-

ní protestu až v nočních hodi-

nách. Komise tak rozhodla, že 

oba hráči musí v partii, půlnoc 

nepůlnoc, pokračovat a Belgi-

čan pak partii prohrál.

Belgická šachová federace ve svém 

ofi ciálním stanovisku přijala výrok 

komise, ale vyjádřila pochybnosti 

ohledně průběhu projednávání 

stížnosti. „Všichni jistě souhlasí-

me s tím, že podobné chování se 

již nesmí opakovat,“ píší Belgiča-

né v písemném prohlášení ohled-

ně incidentu. „Díky chybnému 

rozhodnutí rozhodčího měl Kana-

ďan dostatek času pozici se svým 

trenérem a za asistence počítače 

analyzovat.“

Václav Pech

SVĚTOVÝ POHÁR 2007

ZÁVĚREČNÉ BOJE BUDOU BEZ RUSŮ
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Kateřina Němcová se stala v turec-

kém Kemeru vicemistryní světa 

v kategorii dívek do osmnácti let. Po 

krátkém rozhovoru, který Šachové-

mu týdeníku poskytla pro minulé 

číslo, se s námi podělila i o jednu 

ze svých vítězných partií.

KATEŘINA NĚMCOVÁ (2255)—
—NARGIZ UMUDOVA (2183) 
Kemer 2007

Královská indická obrana [E92]

Komentuje: WIM K. Němcová

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
7.Se3!? Když jsem si přehrávala 

soupeřčiny partie, tak jsem zjis-

tila, že si s touto variantou neví 

rady. Celková statistika výsledků 

také mluvila proti ní. 

7…h6 Jedna s vedlejších variant. 7…

Jg4 8.Sg5 f6 9.Sh4 Jc6 (9…g5 10.Sg3 

Jh6 11.d5 Jd7 12.Jd2 f5 13.f3 Jf6 14.h3 

c5 15.Sf2 f4 16.Vb1N (16.a3 b6 17.b4 

Jf7 18.Db3 h5 19.0–0–0 Sd7 20.Kc2 

Bacrot-Radžabov,2006) 16…b6 17.b4 

cxb4 18.Vxb4= Gelfand-Radžabov, 

2006) 10.d5 Je7 11.Jd2 h5 12.h3 Jh6 

13.g4 hxg4 14.hxg4 Jf7 15.Dc2 Sd7 

16.0–0–0± například partie   Peralte-

Spasov, 2004 

8.0–0 Jg4 9.Sc1 Jc6 10.d5 Je7 

11.Je1 [11.Jd2!? Zajímavý pře-

vod na c4, kam jsem nakonec po 

složitější cestě e1–c2-a3-c4 také 

svým jezdcem doputovala. 11…f5 

12.Sxg4 fxg4 13.b4 g5 14.c5 Jg6 

15.Jc4 s malou výhodou v partii 

Šašikirian-Šaravdorj, 2003]

11…f5 12.Sxg4 fxg4 13.Se3 Alter-

nativou je 13.Jc2!? a zamířit s ním 

na e3. 

13…g5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-sn-vl-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+Pzp-zp-%
4-+P+P+p+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QsNRmK-!
xabcdefghy
14.b4 Na nejčastěji používané 

14.c5!? může následovat 14…Jg6 

15.Vc1 Vf7 16.cxd6 cxd6 17.a4 a6 

18.Jc2 Sd7 19.Ja3 Vc8 20.b3 h5 

21.Jc4 s malou výhodou Antic-

Markovic, 2003 

14…Jg6 15.a4 a5!? 16.Jc2 Duchu 

pozice odporuje 16.b5 b6 

16…Vf7 17.c5 Jf4?! Po 17…axb4 

18.Jxb4 dxc5 19.Sxc5 Jf4 20.Se3 

by černá také nevyřešila všech-

ny problémy, ale aspoň by měla 

nějakou hru. 

18.Jb5 h5 19.cxd6 cxd6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7+p+-+rvl-'
6-+-zp-+-+&
5zpN+Pzp-zpp%
4PzP-+Psnp+$
3+-+-vL-+-#
2-+N+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
20.Jca3!? Nechtěla jsem zbytečně 

ztrácet čas. Myslela jsem, že dob-

rat pěšce na b4 nebude problém. 

Dobré bylo 20.bxa5 Vxa5 21.Jca3 

Va6 22.Jc4± 

20…axb4 21.Jc4 Va6 22.a5?!  Lep-

ší možná bylo 22.Sd2 s dobráním 

pěšce. Nadále pak můžu tlačit 

na slabinu na d6 a stojím dobře. 

Tahem a5 jsem oslabila pole b5. 

22…Dd7 23.Ja7  Opět stálo za úva-

hu a asi bylo i lepší 23.Da4 Je2+ 

24.Kh1 Jc3 25.Jxc3 bxc3 26.Db4± 

23…De8  [23…Dc7!? 24.Vc1 (24.

Jxc8 Dxc4 25.Jb6 Dxe4) 24…Sd7 

25.Jb6! (25.Jxe5? Dxa5 26.Jxf7 

Kxf7 27.Dc2 Sc3s malou výhodou) 

25…Dd8 26.Jxd7 Dxd7 27.Sb6±] 

24.Vb1 [24.Dd2!?] 

24…Vc7 25.Vxb4 Sf8 [25…Sd7 

26.Dc2!? Da8 27.Sb6 Vc5 28.Vfb1 

Vxa7 29.Sxa7 Dxa7 30.Vxb7 Da6 

31.Vxd7 Vxc4 32.Vxd6±] 

26.Jb5 Trošku uspěchaný tah. Po 

několika tazích mi bylo jasné, že 

jsem měla zahrát Sb6 a stupňovat 

výhodu. Černá totiž nemá žádnou 

protihru.26.Sb6!? Vg7 27.Jb5 Dg6 

28.Ve1± a černá nemá co hrát.

XABCDEFGHY
8-+l+qvlk+(
7+ptr-+-+-'
6r+-zp-+-+&
5zPN+Pzp-zpp%
4-tRN+Psnp+$
3+-+-vL-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

MS MLÁDEŽE

KRÁLOVSKÁ INDICKÁ OČIMA VICEMISTRYNĚ SVĚTA

WIM Kateřina Němcová



13. PROSINCE 2007 ČÍSLO 50 3

26…Vxc4! Jediné řešení, jak se čer-

ný může snažit o nějakou aktivitu. 

27.Vxc4 Dxb5 Alternativou je 

27…Vxa5 a snažit se využít dvojici 

střelců. 

28.Vxc8 Vxa5 29.Sxf4! gxf4 [29…

exf4 30.Dc2 Dd7 31.e5+-] 

30.Dc2 Černá nemá až tak velkou 

materiální ztrátu. Její smůlou ale 

je, že se její střelec nemůže nikdy 

zapojit do hry. 

30…Da6 31.Vb1 b6 32.Vb8 Vc5 

33.Dd1 Dc4 

XABCDEFGHY
8-tR-+-vlk+(
7+-+-+-+-'
6-zp-zp-+-+&
5+-trPzp-+p%
4-+q+Pzpp+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+R+Q+-mK-!
xabcdefghy

34.De1 Lepší bylo 34.V1xb6! 

V partii už nezbývalo moc času, 

proto jsem radši nechtěla opouštět 

první řadu. 34…Dxe4 35.Vxd6+- 

34…b5 35.f3 [35.Va1!+- Vc8 

36.Vxc8 Dxc8 37.Da5 De8 (37…

Dc4 38.Dd8!+-) 38.Vb1+-] 

35…Dd4+ 36.Kh1 Dd3 37.Vd1 

Db3 38.Vb1 Dd3 39.fxg4 K výhře 

vedlo i 39.Df1+- 

39…hxg4 40.Vd1 Dc2 41.Va1 Db2 

42.Vb1 Da3 43.Dd1 

XABCDEFGHY
8-tR-+-vlk+(
7+-+-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+ptrPzp-+-%
4-+-+Pzpp+$
3wq-+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+Q+-+K!
xabcdefghy

43…Kf7 Beznadějné je také 43…

f3 44.gxf3 Dxf3+ 45.Dxf3 gxf3 

46.V8xb5+- 

44.V8xb5 Vc4 45.V5b3 Dc5 46.h3! 

f3 47.gxf3 g3 48.Dg1 Sh6 49.Dxg3 

Dc8 50.Vb7+ Kf6 

XABCDEFGHY
8-+q+-+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-zp-mk-vl&
5+-+Pzp-+-%
4-+r+P+-+$
3+-+-+PwQP#
2-+-+-+-+"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy

51.Vg1! A malá taktika nako-

nec…51...Dxb7 52.Dg6+ Ke7 

53.De6+ (53.Dh7++-) 53…Kd8 

54.Dxd6+ Dd7 55.Vg8+ Sf8 

56.Vxf8# 1–0

FR_ML13_SachTyd_CB_180x133.indd 1 7.12.2007 10:02:42
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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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Jediným z výše zmíněné čtveřice, 

který ani jednou nepocítil tie-brea-

kovou nervozitu, je velmistr Širov. 

Na vítězství ve všech zápasech mu 

vždy stačily jen dvě partie hrané 

klasickým tempem a hned dvakrát 

zdolal své soupeře „s suchym sčo-

tom“. Jeho formu odnesl IM Gwaze 

ze Zimbabwe a ve čtvrtfi nále i GM 

Dmitrij Jakovenko. Na Alexejově 

štítě zůstali dále i Vladimir Ako-

pjan (2713), Alexander Oniščuk 

(2674) a Jurij Šulman (2616), se 

kterým měl ovšem Širov i notnou 

dávku štěstí.

Dvě „prodloužené“ musel naopak 

přežít ukrajinský Sergej Karjakin. 

První doplňkové partie, které jej 

čekaly ve třetím kole proti Etienno-

vi Bacrotovi (2695), skončily jed-

noznačně v Karjakinův prospěch. 

Úspěch slavil i ve čtvrtfi nále proti 

ruskému zástupci Jevgeniji Ale-

xejevovi.

Karjakinův výborný výkon byl 

i nad síly přemožitele nasazené 

jedničky turnaje Vasilije Ivančuka 

(2787). Po remíze v první partii 

bílými fi gurami se černými pustil 

do principiální varianty sicilské.

LIVIU DIETER NISIPEANU (2668)—
—SERGEJ KARJAKIN (2694) 
Chanty-Mansijsk 2007

Sicilská obrana [B90]

Komentuje: GM Radek Kalod

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

Jf6 5.Jc3 a6 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
6.Se3 Myslím si, že bílý v této partii 

doplatil na malou taktickou chybu. 

Hraje v turnaji, v rozhodující partii 

stejné zahájení podruhé za sebou 

a soupeř mu ukáže vylepšení. 

6…e5 7.Jb3 Liviu Dieter Nisipeanu 

je velmi silný hráč. V předešlém 

kole dokázal vyřadit turnajovou 

jedničku, Vasilije Ivančuka z Ukra-

jiny. Upřímně se přiznám, že jsem 

v teto partii čekal jeho oblíbené 

7.Jde2,  se kterým má velké prak-

tické úspěchy. 

7…Se6 8.Dd2 Jbd7 9.0–0–0 b5 

10.f4 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-+n+pzpp'
6p+-zplsn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+NsN-vL-+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
10…Se7 Pár dní před touto par-

tií použil Vasilij Ivančuk proti 

Nisipeanovi 10…Dc7 a partii po 

boji prohrál. Sergej Karjakin má 

připraveno vylepšení a pointa spo-

čívá v malé nuanci. 10…Dc7 11.Kb1 

Vc8 12.a3 Se7 13.f5 Sc4 14.g4 Byla 

to rozhodující partie a Nisipeanu 

musel vyhrát, aby vyrovnal stav 

zápasu. Proto volí oběť pěšce na 

g4. 14…Jxg4 15.Vg1 h5 16.h3 Jxe3 

17.Dxe3 Vh7 18.Sxc4 bxc4 19.Jd2 

Jf6 20.Jf3 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7+-wq-vlpzpr'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-zpP+p%
4-+p+P+-+$
3zP-sN-wQN+P#
2-zPP+-+-+"
1+K+R+-tR-!
xabcdefghy
 Bílý má dva jezdce a i přes malou 

materiální nevýhodu má vel-

mi dobrou kompenzaci a černý 

se v omezeném čase nedokázal 

vypořádat s praktickými problémy 

své pozice: 20…Vb8 21.Ka2 Db6 

22.Dc1 Db7 23.Jg5 Vh8 24.Vg2 h4 

25.Vdg1 a bílý měl citelnou inici-

ativu a ve 38. tahu partii vyhrál. 

Nisipeanu, L. (2668)—Ivančuk, 

V. (2787), Chanty-Mansijsk 2007

11.Kb1 0–0 12.f5 Sc4 13.g4?! 

Nisipeanu hrál pod tlakem, ale zde 

je toto pokračování velmi riskantní 

a Sergej Karjakin nám ukáže proč. 

Lépe vyhlíží 13.Sd3. 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+nvlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+p+-zpP+-%
4-+l+P+P+$
3+NsN-vL-+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy

SVĚTOVÝ POHÁR 2007

ZÁVĚREČNÉ BOJE BUDOU BEZ RUSŮ
pokačování ze strany 1

GM Sergej Karjakin
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13…Jxg4 14.Vg1 Jxe3 15.Dxe3 

Sxb3! Malá jemnost ze strany čer-

ného. V předešlé partii měl bílý dva 

jezdce a v nich měl velký útočný 

potenciál. Nyní chce Sergej nechat 

černému bělopolného střelce, což 

by bílému značně snížilo útočné 

vyhlídky. Karjakin bezesporu pře-

dešlou partii analyzoval a nyní své 

vylepšení také prezentuje. 

16.Dh6?! Myslím si, že bylo lepší 

zahrát 16.axb3 s nejasnou pozicí. 

Nevím, co přesně Nisipeanu pře-

hlédl, nicméně po tahu v partii 

akcie černého výrazně stoupají. 

16.axb3 Kh8 17.Se2 Jf6 18.Jd5 Jxd5 

19.Vxd5 s nejasnou hrou. 

16…Sxc2+! 17.Kxc2 Sf6 18.Vxd6 

Kh8 Podíváme-li se na výsledky 

zahájení, černý může být spoko-

jen. Má pěšce více, jeho král je 

v bezpečí a není vidět, jakou má 

vlastně bílý kompenzaci.

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7+-+n+pzpp'
6p+-tR-vl-wQ&
5+p+-zpP+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPK+-+-zP"
1+-+-+LtR-!
xabcdefghy
19.Dd2 Va7 20.Kb1 Zkoušel jsem 

najít za bílého cesty k rozvinu-

ti iniciativy, ale bezúspěšně. Bílý 

má jen optický tlak, zatímco čer-

ný kontroluje pozici a vlastně nic 

neriskuje. 20.Jd5 Dc8+ 21.Kb1 

Dc5 

20…Dc7 21.Vd3 Jb6 22.Jd5 Jxd5 

23.Vxd5 Vd8 Sergej mění soupeřo-

vu aktivní věž. 

24.Se2 Vxd5 25.Dxd5 g6 Černý 

dělá okénko pro svého krále a má 

v pozici již značnou výhodu. 

26.Vc1 De7 27.Dc5 Kg7 28.Dxe7 

Sxe7 29.Vc6 Kh6 Černý král má 

posvíceno na slabého bílého pěš-

ce h2.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tr-+-vlp+p'
6p+R+-+pmk&
5+p+-zpP+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+L+-zP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
30.a4 Bílý se měl pravděpodobně 

raději snažit o výměny pomocí 

30.fxg6 hxg6 31.a4 bxa4 32.Vxa6 

Vd7 33.Vxa4 Vd2 34.Sc4 f6 

30…bxa4 31.Vxa6 Vxa6 32.Sxa6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vlp+p'
6L+-+-+pmk&
5+-+-zpP+-%
4p+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
32…Kg5–+ Na šachovnici máme 

nestejné střelce, ale to nic nemění 

na faktu, ze je bílý ztracen. Partii 

rozhodne pěšec h2, který je bez 

obrany. 

33.fxg6 fxg6 34.Kc2 Kh4 35.Sc8 

g5 36.Kd3 g4 37.Kc4 Kh3 a bílý 

se vzdal. Černý před braním na h2 

zahraje h5, a jeden z jeho pěšců 

projde do dámy. Bílý proti tomuto 

plánu nemůže vůbec nic dělat… 

….Vyzrálý výkon od mladého Ukra-

jince. Černý zde předvedl několik 

věcí najednou. Skvěle se na tuto 

variantu připravil a v rukávu měl 

malé zlepšení. Ponechal bílému na 

šachovnici „špatnou fi guru“ a poz-

ději lepší koncovku bezchybně 

a metodicky realizoval. 0–1

Překvapivým semifi nalistou  je 

bezesporu Američan Gata Kam-

sky, ale jeho postup do nejlepší 

čtyřky je více než zasloužený. 

Jediný „čtyřpartiový“ zápas 

sehrál s Rusem Svidlerem, jinak 

své soupeře přehrával poměrně

přesvědčivě již v úvodních dvou 

hrách. Kamsky se nedávno vyjá-

dřil, že na to, aby se zařadil do 

nejužší světové špičky, mu ještě 

mnoho chybí a na prvním místě 

jmenoval svůj hluboký odstup 

v oblasti zahájení. „Za tu dobu, 

co jsem šachy nehrál, se v oblasti 

zahájení stalo tolik věcí, že zde 

nemohu současné špičce konku-

rovat,“ říká americký velmistr. 

Ani v Chanty-Mansijsku neudi-

vuje americký velmistr brilant-

ními teoretickými novinkami 

a spíše se snaží z prošlapaných 

cest co nejrychleji prchnout 

a dát volnost své obdivuhodné 

vynalézavosti a „tuhosti“ v hor-

ších pozicích. O tom, jakou roli 

hraje domácí příprava, svědčí 

i to, že na úvodní partii zápasu 

s Ruslanem Ponomarjovem přišel 

připraven na bílé fi gury, ale až 

na místě zjistil, že zahajuje čer-

nými. Partii tedy odehrál zcela 

bez přípravy a horší pozici opět 

přesvědčivě ustál, aby druhý den 

zasadil rozhodující úder.

Téměř bez zaváhání kráčí turnajem 

norský velmistr Magnus Carlsen. 

Pouze Němec Akradij Naiditsch 

Magnuse přinutil k partiím hraným 

zkráceným tempem a to se nepo-

dařilo ani Michealu Adamsovi! Do 

semifi nále se Carlsen probojoval přes 

skvěle hrajícího Ivana Čeparinova, 

který byl do tohoto turnaje znám 

hlavně jako sekundant Veselina 

GM Liviu Dieter Nisipeanu
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Topalova. Nyní je zřejmé, že je ke 

jménu Čeparinov potřeba přidat ještě 

další rozměr. Poté, co velmistr Čepa-

rinov eliminoval jednoho z hlavních 

favoritů, Ázerbájdžánce Šakrijara 

Mamedjarova (2752) a Číňana Wan-

ga (2704), není sporu o tom, že již 

patří mezi širší světovou špičku.

WANG YUE (2703)—
—IVAN ČEPARINOV (2670) 
Chanty-Mansijsk 2007

Královská indická obrana [E87]

Komentuje: Václav Pech

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.f3 0–0 6.Se3 e5 Kdysi hlavní pokra-

čování černého proti Samischově úto-

ku dnes již pomalu ztrácí na popula-

ritě. Postupně jej ze slávy vytlačovala 

pokračování 6…Jbd7 7.Dd2 c5, ostrý 

Gelfandův gambit  6…c5 či Kasparo-

vem kdysi oblíbené 6…Jc6 

7.d5 Jh5 8.Dd2 f5 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+-vlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzpp+n%
4-+P+P+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy
9.0–0–0 Čínský velmistr vypouští dži-

na z láhve. Ivan Čeparinov je skvělý 

taktik a má vytříbený cit pro dynami-

ku. Proto možná stálo za úvahu se jej 

snažit unudit v klidnějších variantách 

a nedráždit ho opačnými rochádami. 

9…a6 Principiální a nejostřejší stezka 

prošlapaná například Garry Kaspa-

rovem nebo Čeparinovovým kole-

gou Veselinem Topalovem. Černý se 

vůbec netají úmyslem otevřít dámské 

křídlo i za cenu oběti pěšce s násled-

ným šturmem královského opevnění.  

10.Kb1 Anatolij Karpov použil proti 

Kasparovovi v roce 1990 pokračová-

ní 10.Sd3 a po 10…c5!? 11.dxc6 Jxc6 

12.Jd5 Se6 13.Sb6 Dd7 14.Je2 Vac8 

dosáhl velice komplikované pozice. Na 

Topalova zkoušel v olympijské partii 

z roku 1994 Jan Timman jinou cestič-

ku. Po 10.exf5 gxf5 11.Jge2 b5 12.Jg3 

Jf6 13.Sg5 b4 14.Jb1 De8 15.Dxb4 h6 

16.Sd2 a5 17.Da3 Ja6 18.Jc3 Sd7 měl 

ale bulharský velmistr hrající černými 

dostatečnou kompenzaci. 

10…Jd7 11.Sd3 Jc5 12.Sc2 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-+-vlp'
6p+-zp-+p+&
5+-snPzpp+n%
4-+P+P+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPLwQ-+PzP"
1+K+R+-sNR!
xabcdefghy
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12…b5!? Typická oběť pěšce za 

otevření sloupců na dámském kříd-

le. Čínský velmistr se rozhoduje 

hozenou rukavici zvednout a nás 

čeká zajímavá partie. 13.cxb5 axb5 

14.Jxb5 Sa6 15.Jc3 Db8 16.Jge2 

Bílý správně drží zavřené centrum 

a nepouští se do výměn typu exf5. 

Otevřená dlouhá diagonála a čer-

ný čenropolný střelec by mohly 

být zdrojem vážných problémů. 

16.exf5 gxf5 17.Sxc5 (17.g4 Jf4 

18.Sxc5 dxc5 19.Sxf5? Vxf5! 20.gxf5 

Sd3+ 21.Ka1 Db3 s rozhodujícím 

útokem.) 17…dxc5 18.Dg5 e4 (mož-

né je i 18…Sc4!? když bílý nemůže 

19.Dxh5? pro 19…Vxa2! 20.Jxa2 e4 

s výhrou (GM Notkin).)  

16…Db4 Dobrou možností pro čer-

ného by mohlo být i 16…fxe4 17.Jxe4 

Jxe4 18.Sxe4 braní pěšcem a násled-

né otevření sloupce „f“ by černému 

přinejmenším nemělo uškodit. Už 

proto, že pro bílého bude těžší díky 

kontrole pole f1 černým střelcem 

volný sloupec jakkoli využít.  18…

Sc4 19.Jc3 Db4 20.Vc1 Vfb8 s nebez-

pečnou iniciativou, která plně vyváží 

bílého extrapěšce. 

17.Sxc5 Závazné rozhodnutí, ale 

pozice již dospěla do situace, kdy 

musí bílý něco zahrát. Oslabení na 

dámském křídle nepřipadá prin-

cipiálně v úvahu, výměna exf5 

otevírá Čeparinovovi černopolné-

ho střelce a ani zpevňovací 17.Jc1 

Vfb8 18.Jb3 Jxb3 19.Sxb3 Jf6 čer-

nému jeho iniciativu nijak spoleh-

livě nebrzdí. 17…dxc5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-+-vlp'
6l+-+-+p+&
5+-zpPzpp+n%
4-wq-+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPLwQN+PzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
18.a3?! Podle mínění Maxe Not-

kina bylo lepší 18.Jg3 s přípravou 

tahu Ja4, který by vedl k výměnám 

několika fi gur. Po 18…Vfb8 (18…

Jxg3 19.hxg3 Sc4 20.Sd3 Sxd3+ 

21.Dxd3 Vfb8 22.Dc2; 18…Jf4!? 

19.Ja4!) 19.Ja4 Jxg3 20.Dxb4 Vxb4 

21.hxg3 fxe4 22.fxe4 Sf8 má černý 

za pěšce kompenzaci, ale bílý král 

by již měl být v bezpečí. 

18…Da5 19.Jc1 Sc4 20.Sb3 Bílý prav-

děpodobně mohl zjednodušit pozici 

pomocí tahu 20.d6 a na 20…Vfb8 

zahrát již dříve zmíněný tah 21.Ja4! 

a po 21…cxd6 22.Dxa5 Vxa5 23.Vxd6 

fxe4 24.Vb6 to vypadá, že by mohl 

být bílý poměrně v pohodě. 

20…Sxb3 21.Jxb3 Db6 22.Dc2 

Vfb8 [22…Jf4!?] 

23.Ka2 Na Rybkou navrhované 

23.Jd2 zareaguje černý nejlépe 

asi 23…Da6 24.Ka1 Jf4 s nejasnou 

pozicí. 

23…Jf4 

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-zp-+-vlp'
6-wq-+-+p+&
5+-zpPzpp+-%
4-+-+Psn-+$
3zPNsN-+P+-#
2KzPQ+-+PzP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy
24.Jc1? Pevnější bylo určitě 24.Jb1! 

a černému nijak nepomůže vzetí 

pěšce pro silný manévr bílé věže 

na pole c3 24…Jxg2 25.Vd3 Jf4 

26.Vc3 s dobrou pozicí. 

24…c4! 25.Vd2 Sf8 26.g3?! 

XABCDEFGHY
8rtr-+-vlk+(
7+-zp-+-+p'
6-wq-+-+p+&
5+-+Pzpp+-%
4-+p+Psn-+$
3zP-sN-+PzP-#
2KzPQtR-+-zP"
1+-sN-+-+R!
xabcdefghy
26…Sxa3! Zapojení černopolného 

královskoindického „vraha“ zavr-

šuje tlak Čeparinovových fi gur 

na dámském křídle. Další tahy 

jsou po rozbití krytu bílého krále 

téměř vynuceny. 27.bxa3 Vxa3+! 

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
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28.Kxa3 Db4+ 29.Ka2 Va8+ 

30.Ja4 c3!? Černý využívá situace 

a navíc ještě napadá bílé centrum, 

konkrétně bod e4. Vyhrává pocho-

pitelně také prosté vzetí 30…Vxa4+ 

31.Dxa4 Dxa4+ 32.Kb1 Jh3 

31.Ka1 cxd2 32.Ja2 Vxa4 33.gxf4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-zp-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+Pzpp+-%
4rwq-+PzP-+$
3+-+-+P+-#
2N+Qzp-+-zP"
1mK-+-+-+R!
xabcdefghy
33…Dd4+ 34.Kb1 Vc4 35.Db3 fxe4 

36.d6 cxd6 37.fxe4 Dxe4+ 38.Kb2 

Dxh1 39.Dxc4+ Kg7 40.De6  Pře-

chod do dámské koncovky pomocí 

40.Jc3 Dc1+ 41.Kb3 d1D+ 42.Jxd1 

Dxd1+ nedává bílému ani tu 

nejmenší šanci na zvrat.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6-+-zpQ+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2NmK-zp-+-zP"
1+-+-+-+q!
xabcdefghy
40…d1J+! Nádherné fi nále této 

partie. Černý pochopitelně nemá 

zájem o zvěčnění po 40…d1D?? 

41.De7+ 

41.Kc2 Je3+ 42.Kd3 Jf5 43.fxe5 

Df3+ 44.Kd2 Df2+ 45.Kd3 Dd4+ 

46.Kc2 dxe5 47.Jc3 Df2+ 48.Kb1 

Dg1+ 49.Kb2 Dxh2+ 50.Ka3 Dg3 

51.Kb4 Df4+ 52.Ka5 Dd4 53.Jd5 

Dc5+ 54.Ka4 Dd6 0–1

V semifi nále turnaje se utká Ale-

xej Širov se Sergejem Karjakinem 

a Gata Kamsky s Magnusem Carl-

senem.

Výsledky semifi nalistů

Václav Pech

GM Alexej Širvov (2739)
GM Širov 2:0 IM Gwaze (2429)

GM Širov 1,5:0,5 GM Šulman (2616)

GM Širov 1,5:0,5 GM Oniščuk (2674)

GM Širov 1,5:0,5 GM Akopjan (2713)

GM Širov 2:0 GM Jakovenko (2710)

GM Sergej Karjakin (2694)
GM Karjakin 2:0 IM Matsuura (2511)

GM Karjakin 1,5:0,5 GM Zhang Pengxiang 

(2644)

GM Karjakin 3:1 GM Bacrot (2695)

GM Karjakin 1,5:0,5 GM Nisipeanu (2668)

GM Karjakin 2,5:1,5 GM Alexejev (2716)

GM Gata Kamsky (2714)
GM Kamsky 1,5:0,5 GM Adly (2494)

GM Kamsky 1,5:0,5 GM Avruch (2641)

GM Kamsky 1,5:0,5 GM Georgijev (2649)

GM Kamsky 2,5:1,5 GM Svidler (2732)

GM Kamsky 1,5:0,5 GM Ponomarjov (2705)

GM Magnus Carlsen (2670)
GM Carlsen 2:0 GM Zhao Zong (2491)

GM Carlsen 3:1 GM Naiditsch (2639)

GM Carlsen 1,5:0,5 GM Dominguez (2683)

GM Carlsen 1,5:0,5 GM Adams (2729)

GM Carlsen 1,5:0,5 GM Čeparinov (2670)

Mistr Opo
Hledáme: fotografi e, dopisy, partiáře a další dokumenty, 

připomínající českého šachového mistra Karla Opočenského.

Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respektive mož-

nost si je ofotit pro připravovanou knihu o mistru 

Opočenském. Případně je můžeme od Vás i odkoupit. 

Na knize, kterou vydá občanské sdružení Pražská 

šachová společnost, se autorsky podílejí velmistr 

Vlastimil Hort, spisovatel Vítězslav Houška a velmistr 

Lubomír Kaválek.

Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti

Sudoměřská 8, Praha 3, 130 00

tel: 603 861 533

e-mail: pavel.matocha@gmail.com
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Před sedmdesáti lety, 9. prosince 

1937, zemřel znamenitý šachový  

organizátor a hráč dr. Viktor Tietz. 

Patřil k hlavním tvůrcům šachové 

tradice v České republice a jeho 

život byl spojen především s Kar-

lovými Vary, kde se pod jeho pat-

ronátem uskutečnilo hned několik 

skvělých turnajů.

Viktor Tietz se narodil v Rumbur-

ku a po středoškolských studiích 

na gymnáziích v České Lípě, Praze 

a Litoměřicích odešel na právnická 

studia do Rakouska. A právě jeho 

pobyt ve Vídni, tehdejší šachové 

Mekce,  se stal pro jeho životní 

dráhu velice inspirujícím. Šachu 

se sice naučil již mnohem dříve 

od svého otce, ale vídeňské šacho-

vé prostředí plné silných hráčů 

a milovníků královské hry jej posu-

nulo hned o několik pater výše. 

V roce 1888 se dokonce stal jedním 

ze zakládajících členů vídeňského 

Neue Wiener Schachclub.

Po ukončení vysokoškolského 

studia se Viktor Tietz vrací do 

Čech a nastupuje na pražské Zem-

ské fi nanční ředitelství, odkud 

posléze odchází jako daňový refe-

rent do Karlových Varů, kde jeho 

úřednická kariéra úspěšně pokra-

čuje.  Stává se Vrchním daňovým 

inspektorem a na přelomu století 

je zároveň zvolen do Městské rady 

a později je i členem okresního 

zastupitelstva.

Téměř ihned po jeho příchodu 

do Karlových Varů byla zaháje-

na slavná tradice královské hry 

v Karlových Varech, které byla 

díky Pražské šachové společnost 

zachována až do dnešních dnů. Na 

prahu nového století, v roce 1901, 

zasedli v lázeňském městě v rám-

ci „Prvního profesionálního matče 

v Čechách“ vídeňští mistři Adolf 

Albin a Georg Marco a hned v roce 

následujícím uspořádal Viktor 

Tietz zápas mezi Carlem Schlech-

terem a Davidem Janowskym. 

Vrcholem Tietzova působení však 

bezesporu byly velkolepé turna-

je, z nichž první proběhl v roce 

1907. Po karlovarské promenádě 

kráčely šachové dějiny zosobněné 

takovými jmény, jako Alexander 

Alechin, José Raul Capablanca, 

Max Euwe a další. Galerii mistrů 

světa v Karlových Varech doplni-

la i nejlepší česká šachistka všech 

dob Věra Menčíková. Významným 

šachistům se zdejší prostředí tak 

zalíbilo, že se sem vraceli k čistě 

soukromým lázeňským pobytům, 

či k sehrání simultánních produk-

cí. V těch se zde představil i další 

z mistrů světa - Emanuel Lasker. 

Ten ve své produkci z roku 1915 

narazil i na Viktora Tietze…

VIKTOR TIETZ—
—EMANUEL LASKER 
simultánka Karlovy Vary 1915

Španělská hra [C67]

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0–0 

Jxe4 5.d4 Se7 6.dxe5 0–0 7.Dd5 

Jc5 8.Sd2 Je6 9.Sc3 Jb4 10.Sxb4 

Sxb4 11.De4 Sc5 12.Jc3 f5 13.exf6 

Dxf6 14.Sc4 Dh6 15.Jd5 c6 16.Jc7 

d5 17.Sxd5 cxd5 18.Dxd5 Vd8 

19.Dc4 b5 20.Db3 Vb8 21.Vfe1 

Vb6 22.Vad1 Vxd1 23.Vxd1 Vd6 

24.Ve1 a6 25.Jg5 Dxg5 26.Jxe6 

Sxe6 27.Vxe6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6p+-trR+-+&
5+pvl-+-wq-%
4-+-+-+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
27…Dd5?? Hrubá chyba ve vyhra-

né pozici. K výhře stačilo druhému 

mistru světa zahrát 27… Vd5 nebo 

i prosté 27… Vxe6. Lasker přehlíží 

VIKTOR TIETZ: 70 LET OD SMRTI

MUŽ, KTERÝ PROSLAVIL KARLOVY VARY

Viktor Tietz
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jednoduchou, ale o to hezčí odpo-

věď bílého. 

28.Vxd6! 1–0

Zkušenosti a organizační erudice 

Viktora Tietze využívali i pořadatelé 

velkých šachových turnajů, kam byl 

často zván. Doktor Tietz  byl napří-

klad rozhodčím pražského turnaje 

roku 1908 nebo členem organizační 

komise mezinárodního velmistrov-

ského turnaje v Petrohradu 1909. 

Z jeho dílny pochází i originální sys-

tém dělení fi nančních cen, který byl 

uplatněn nejen v karlovarských tur-

najích, ale také v Mariánských Láz-

ních 1925. Systém spočíval v tom, 

že se fi nanční ceny nedělily pouze 

mezi nejúspěšnější hráče turnaje, 

ale podle počtu získaných bodů 

mezi všechny zúčastněné hráče. Je 

ovšem pravdou, že se tento systém 

přílišné popularity nedočkal.

Viktor Tietz nebyl ovšem pouze vyni-

kajícím organizátorem, ale zároveň jej 

lze počítat mezi velice silné praktické 

hráče. Před jeho uměním se museli 

sklonit i ti největší „plejeři“. Vítězné 

partie si připsal s kandidáty na titul 

mistra světa Carlem Schlechterem, 

Davidem Janowskym a Michailem 

Čigorinem. Se Schlechterem dokon-

ce sehrál sérii padesáti partií se skó-

rem 8:25 při sedmnácti remízách.

VIKTOR TIETZ—CARL SCHLECHTER 
Karlovy Vary 1906

Vídeňská hra [C29]

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 d5 4.fxe5 

Jxe4 5.Jf3 Sg4 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+n+l+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
6.Se2 Doktor Tietz volí velice 

nenáročné pokračování, po kte-

rém nemá černý žádné problémy 

s vyrovnání hry. Mnohem nepří-

jemnější je pro vůdce černých 

fi gur tah 6.De2 který měli ve svém 

repertoáru i velikáni královské hry 

Alexander Aljechin a Max Euwe.  

Po 6…Jxc3 (nezdařilým experi-

mentem se stalo 6…Jc6 7.Jxe4 Jd4 

8.Dd3 Sxf3 9.Jg3!!+- Euwe -Ya-

tes Haag 1921; a ani pokračování 

6…Jg5 neslavilo v poměrně sou-

dobé partii přílišný úspěch 7.d4 

Je6 8.Se3 Dd7 9.0–0–0 Jc6 10.h3 

Sxf3 11.Dxf3 Je7 12.g4± s výhodou 

bílého. Ivanov,S (2561) - Kilpi, T 

(2145) Kemi 2002) 7.bxc3 c6 8.Vb1 

Dc7 9.d4 Se7 10.h3 Sh5 11.Sf4 Dd7 

12.De3 s malou výhodou na straně 

čtvrtého mistra světa. viz. Alechin 

— Resser Haag 1921 

6…Jc6 7.d4 Sb4 8.Dd3 0–0 9.0–0 f5 

10.exf6 Jxf6 Špatně nevypadá ani  

10…Sxc3!? 11.bxc3 Dxf6 s dobrou 

pozicí černého, kde by bílá dvojice 

střelců neměla nad aktivními čer-

nými fi gurami nijak převažovat. 

11.Sg5 Dd6 Schlechter svého sou-

peře provokuje k jezdcovému 

skoku, ale přinejmenším stejně 

dobré bylo i pokračování 11…Dd7, 

protože operace spojená s tahy 

12.Sxf6 Vxf6 13.Je5 je zatím prav-

děpodobně neúčinná pro masové 

výměny a potenciální citlivost  bílé-

ho pěšce e5 po 13…Jxe5 14.dxe5 

Sxe2 15.Jxe2 (slabší je druhé braní 

15.Dxe2 Vxf1+ 16.Vxf1 Ve8 s malou 

výhodou černého) 15…Vxf1+ 

16.Vxf1 Ve8 17.Dd4 Sa5 a černý si 

nemůže příliš stěžovat. 

12.Jb5 Dd7 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpq+-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+N+p+-vL-%
4-vl-zP-+l+$
3+-+Q+N+-#
2PzPP+L+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13.a3 Snahy o přímou hru pro-

ti bodu d5 černý poměrně lehce 

pacifi kuje: 13.Db3 Je4; 13.Sxf6 
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Vxf6 14.Db3 Ve8 v obou případech 

s dobrou pozicí pro černé. 

13…Sa5 14.Sxf6 K živější hře ved-

lo 14.c4 dxc4 15.Dxc4+ Se6 16.Dc2 

Sb6 17.Kh1 Jd5 ale nemám pocit, 

ze by tady měl mít černý z pozice 

nějaké významnější bolení hlavy. 

Zejména když je člověk tak bri-

lantním pozičním šachistou jako 

Carl Schlechter. 

14…Vxf6 15.Je5 Jxe5 16.dxe5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppzpq+-zpp'
6-+-+-tr-+&
5vlN+pzP-+-%
4-+-+-+l+$
3zP-+Q+-+-#
2-zPP+L+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16…Vxf1+ Je možné, že výměna 

vězí bílému malinko pomáhá. Snad 

ještě lépe vypadá pokračování 

16…Sb6+ 17.Kh1 Sxe2 18.Dxe2 Ve8 

19.Vae1 (19.Vxf6 gxf6) 19…Vfe6 

20.Jc3 c6 s nepříjemným tlakem 

na pěšce e5. Celkově je hodnocení 

pozice vždy závislé na síle a sla-

bosti bílého centrálního pěšce. 

17.Vxf1 Sxe2 18.Dxe2 Sb6+ 19.Kh1 

Ve8 20.c3 a6 21.Jd4 c5 22.Jf5 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+q+-zpp'
6pvl-+-+-+&
5+-zppzPN+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+Q+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
22…d4? Černý se snaží vytěžit 

z pozice maximum a to se mu 

stává osudným. Snaha vytvořit 

silnější protiváhu bílému pěšci 

e5 končí nezdarem. Schlechter 

podceňuje útočné možnosti bílé-

ho na královském křídle. Správné 

bylo důsledné  22…Sc7! s tlakem 

na bílého pióna. Po 23.Df2 Sxe5 

(23…b6 24.Dg3 a nelze 24…Sxe5? 

pro 25.Jh6++-) 24.Dxc5 je pozice 

vyrovnaná. 

23.Dg4! Kh8 24.e6 Černou pozi-

ci již nelze zachránit.  Černý 

nemůže dost dobře 24…Dc7 pro 

25.e7 g6 (25…Vxe7 26.Jxe7 Dxe7 

27.Dc8++-) 26.Dh4+- a jeho pro-

blémy už vůbec neřeší 24…Vxe6 

25.Jh6+-  (jenom ne 25.Jxg7?? pro 

Ve1! A vyhrává černý!)  1–0

Viktor Tietz zemřel dne 8. prosin-

ce 1937 v předvečer druhé světové 

války.

Václav Pech
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