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DRAMATICKÉ BOJE
O OBA PÓLY
Šachisté Labortechu Ostrava propadli po dvou porážkách v šestém a sedmém kole naší nejvyšší
klubové soutěže z druhého až
na šesté místo tabulky a zdá se,
že se jim tak boje o čelo tabulky
nečekaně vzdálily.
Naopak na druhé straně tabulky
se již začíná vyjasňovat. V jednom ze svých klíčových zápasů nedokázala Plzeň vzdorovat
sestupem ohrožené Litovli, a po
tvrdém háku v podobě výsledku
7,5:0,5 se tak stává hlavním kandidátem sestupu.
„Už při pohledu na sestavu Litovle je jasné, že se nejedná o slabý
celek,“ řekl o víkendovém soupeři plzeňský mezinárodní mistr Jan Michálek (2346) a dodává:
„Naopak v Plzni se nám poslední dobou vůbec nedaří. Odchodem zkušených a silných hráčů
do Bohemky jsme velice utrpěli,
a tak jsme před soutěží vsadili
na mládí a nadšení, které by nás
mohlo v budoucnu zase na extraligové šachovnice vrátit. Jenže
poslední dobou přinejmenším
to nadšení opadá. Výsledek
prvního zápasu možná tak jednoznačný být nemusel, ale kdybych říkal, že jsme měli v průběhu hry nějaké reálné šance, asi
bych lhal.
Pokračování na straně 6
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BEZPLATNÝ NEWSLETTER FIDE
Anglicky psaný
Newsletter se stručnými informacemi
o nejdůležitějších
šachových událostech začala vydávat Mezinárodní šachová federace
FIDE. Newsletter, jehož první číslo
vyšlo minulý týden, je zdarma
a k jeho e-mailovému odběru je možné se přihlásit na internetových
stránkách FIDE www.ﬁde.com.

VELMISTR HORT HRÁL V PRAZE
Legendární československý velmistr
Vlastimil Hort hrál
minulý
týden
v Praze soutěž
družstev (I. třídu)
na první šachovniVlastimil Hort
ci za tým PORG A.
Jeho soupeřem byl člen představenstva ČSOB Jan Lamser, který
vedl bankovní družstvo. PORG
A nakonec po lítém boji porazil
ČSOB A rozdílem tří bodů (5,5 : 2,5),
když jedno z vítězstvích přinesl

právě Hort. Lamser černými zvolil
pasivní uherskou obranu a zkušený velmistr ho umačkal.

ŠACHOVÉ UMĚNÍ
Vítězem soutěže o nejlepší amatérské umělecké dílo se šachovou tématikou, kterou vyhlásila velmistryně
Susan Polgárová na svém internetovém blogu (viz ŠT 3/2008), se stal
Kanaďan Mike Magnan za obrázek
s názvem Big War. Z téměř šesti set
platných hlasů získalo dílo kanadského účastníka soutěže náskok
pouhých pěti hlasů. Že se nejednalo
o poslední akci tohoto druhu dává
slavná, dnes již americká šachistka
jasně na srozuměnou. „V podobných
soutěžích budu na svém blogu nebo
na www.chessdiscussion.com určitě
pokračovat.“

GRAND PRIX 2008-2009

SUPERVELMISTŘI DO KARLOVÝCH VARŮ
Karlovy Vary by měly hostit jeden z šesti superturnajů série Grand Prix, která
se stane pevnou součástí bojů o mistra
světa a je novým společným projektem
FIDE a společnosti Global Chess. Občanské sdružení Pražská šachová společnost
a Bessel Kok hodlají společně uspořádat
Bessel Kok
v prosinci 2009 její poslední turnaj, na Pavel Matocha
němž se zřejmě rozhodne o konečném vítězi celé série. Vítěz první série
Grand Prix se utká s vítězem Světového poháru 2009 o právo vyzvat mistra
světa k obhajobě jeho titulu.
Pokračování na straně 2
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PĚT NA STOLE V RUSKÝCH

GRAND PRIX 2008-2009

Moskva Open 2008,
turnaj s nezvykle
vysokým cenovým
fondem pěti milionů rublů probíhá
v těchto dnech
v Moskvě. Hlavního
Boris Spasskij
turnaje se účastní
274 šachistů, z nichž je plných
osmdesát čtyři držitelů velmistrovského titulu. Turnaj má velice
kvalitní webové stránky s on-line
přenosy partií a rozhovory s hráči (www.moscowchessopen.ru).
Hlavním rozhodčím je desátý
mistr světa Boris Vasiljevič
Spasskij.

SUPERVELMISTŘI DO KARLOVÝCH VARŮ

PADESÁT ŠACHŮ
Padesát šachů v přímém sledu po
sobě následuje v pozici, kterou
složil Sampsa Lahtonen. Známý
sběratel šachových kuriozit Tim
Krabbé prezentuje tento rekord
svých internetových stránkách
(www.xs4all.nl). Dvacet pět tahů,
ve kterých je každý z tahů obou
stran zároveň šachem, je světovým
unikátem, který překonává bývalý
světový rekord o jeden šach.
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xabcdefghy
Sampsa Lahtonen
originál, leden 2008

pokračování ze strany 1
„Karlovy Vary jsou nádherným lázeňským městem s velkolepou šachovou
tradicí. Turnaje, které zde probíhaly
v letech 1907, 1911, 1923 a 1929, byly
pojmem v celém šachovém světě,
něco jako dnes Wijk aan Zee nebo
Linares. Loni na podzim jsme si při
turnaji Czech Coal Carlsbad Chess
Tournament 2007 vyzkoušeli, že
šachy do Karlových Varů patří. Chceme začít novou tradici karlovarských
šachových podniků a turnaj série
Grand Prix by do toho přesně zapadnul,“ říká předseda Pražské šachové
společnosti Pavel Matocha.
Celý seriál, který by měl proběhnout v letech 2008 a 2009 vždy
v dubnu, srpnu a prosinci, se bude
skládat ze šesti turnajů. Měly by
se konat v ázerbajdžánském Baku,
ruském Krasnojarsku, katarském
Doha, švýcarském Montreux, ruské
Elistě a českých Karlových Varech.
Náhradníky jsou turecký Istanbul
a íránský Teherán.
Právo účasti v Grand Prix bude mít
celkem jedenadvacet špičkových
velmistrů, každý z nich se bude
moci zúčastnit čtyřech turnajů.
V každém z turnajů tak bude startovat čtrnáct hráčů.
Mechanismus výběru účastníků je
přesně popsán (viz www.ﬁde.com)
a vychází z ratingového postavení či
z výsledků bojů na posledním Světovém poháru. Kromě prvních hráčů
ELO žebříčku mají účast zajištěnu
i všichni čtyři semiﬁnalisté z Chanty-Mansijsku. Kromě těchto výkonnostních parametrů bude ještě

šest účastníků vybráno pořadateli
jednotlivých turnajů. Takže pokud
Pražská šachová společnost a Bessel Kok uspějí zorganizovat tento
turnaj, mohl by do této prestižní
skupiny být zařazen i český velmistr
David Navara.
Časová kontrola platná pro všechny turnaje byla stanovena na dvě
hodiny na čtyřicet tahů, hodinu na
dalších dvacet tahů a patnáct minut
na dohrání partie s přídavkem třiceti sekund za každý provedený tah
počínaje 61. tahem. Hráčům bude
zakázáno v průběhu hry hovořit se
svým soupeřem a nabídky remízy
budou povoleny pouze prostřednictvím hlavního rozhodčího a to pouze v případech trojího opakování
pozice, věčného šachu, nebo pokud
na šachovnici vznikne pozice, která
je považována za teoretickou remízu. Zachováno zůstane i pravidlo,
že pokud v padesáti tazích nebylo
taženo pěšcem a nedošlo k žádné
výměně, končí hra rovněž remízou.
Každý pořadatel turnaje série Grand
Prix musí zabezpečit jen na cenový
fond minimálně částku 212 000 eur
(více než 5,5 milionu korun), z níž
162 000 eur bude použito pro cenový fond turnaje. První cena bude
30 000 eur, poslední čtrnáctá bude
4 000 eur. Celkový vítěz série Grand
Prix (umístění v turnaji budou bodována) ještě obdrží z akumulovaného
cenového fondu, do kterého přispěje
každý z pořadatelů turnajů částkou
50 000 eur, dalších 75 000 eur.
Václav Pech
zdroj: Wikipedia, licence GFDL

1.Da5+ Jac5+ 2.Jxc5+ Vb3+ 3.Jxb3+
Jc5+ 4.Jxc5+ Vb3+ 5.Jxb3+ Sb5+
6.Jxb5+ Vd6+ 7.e4+ Jxe4+ 8.Jd2+
Db3+ 9.Dxb3+ Ke5+ 10.Dxd6+
Jxd6+ 11.V4f5+ Jxf5+ 12.Sfd6+
Jxd6+ 13.Vf5+ Jxf5+ 14.Dd5+ Sxd5+
15.Jf3+ Sxf3+ 16.Sd6+ Jxd6+ 17.Ve4+
Shxe4+ 18.Vxe4+ Jxe4+ 19.Jd7+
Ddxd7+ 20.Jd4+ Db5+ 21.Dxb5+
Jc5+ 22.Dxc5+ Sd5+ 23.Jf3+ Dxf3+
24.De3+ De4+ 25.Dxe4+ Sxe4+
Karlovy Vary
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SVETOZAR GLIGORIČ – 85 LET

VELMISTR KRÁLOVSKÉ INDICKÉ
Svetozar Gligorič je jedním z vynikajících velmistrů, na kterého
vždycky rád vzpomínám. Začal se
objevovat na světové šachové scéně krátce po druhé světové válce.
Listina jeho úspěchů by snadno
zaplnila několik stránek, protože
je jedním z nejproduktivnějších
hráčů v dějinách šachů vůbec.
Letos 2. února oslavil Gligorič už
osmdesáté páté narozeniny.
Gligorič celkem jedenáctkrát vyhrál
mistrovství Jugoslávie. Měl obrovský vliv na úspěchy své země, která
po několik desetiletí byla šachovou
velmocí a středem šachového dění.
Na první poválečné šachové olympiádě v Dubrovníku v roce 1950 Gligorič vedl jugoslávský tým ke zlaté
medaili. Sehrál celkem patnáct olympiád, třináctkrát na první šachovnici. Jugoslávie za jeho vedení získala
jednu zlatou, šest stříbrných a pět
bronzových medailí. Několikrát
jsme se střetli na první šachovnici, když jsem hrál za Spojené státy.
Gligorič se nikdy nehonil za efektním pozlátkem. Věřil ve strategické
principy, ke svým pěšcům se choval
uctivě, nikdy je po šachovnici nerozkutálel. Měl rád silný pěšcový střed
i dvojici střelců a nehrál pasivně.
Na olympiádě ve Skopji, krátce po
slavném zapase Fischer – Spasskij
v Rejkaviku 1972, jsem si trouﬂ
zopakovat Fischerův koňský tah
bokem v moderním Benoni z třetí partie zápasu. Gligorič nelenil,
vytvořil mi dvojpěšce a moji strategickou drzost rychle ztrestal.
Gligorič byl o jeden rok starší než
Luděk Pachman a svoje kariéry začínali souběžně. Pachman však vedl
s jugoslávským velmistrem beznadějný boj – Gliga ho pokořil v tuctu
partií. Vzpomínám si, jak nám Pachman hrdě a radostně ukazoval jedno z celkových dvou vítězství nad
Gligem – Samischovu variantu královské indické z pásmového turnaje
v irském Dublinu v roce 1957. V bojích
o světový titul byl Gligoričovi bližší
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o pět let mladší Miroslav Filip, který
byl nejúspěšnějším československým
velmistrem v kvaliﬁkačních bojích
o mistrovství světa v druhé polovině 20. století – dvakrát se probojoval
do turnajů kandidátů (Amsterodam
1956 a Stockholm 1962) a sehrál tam
celkem 46 partií. Gligorič sehrál také
dva kandidátské turnaje, ten slavný
v Curychu v roce 1953 a v Jugoslávii
v roce 1959. Navíc se dostal do kandidátských bojů v roce 1968, kdy už
byl, díky Bobby Fischerovi, nastolen
nový režim a místo turnajů se hrály
zápasy.
K naší generaci se choval přátelsky
a nikdy se nebránil diskusím o různých variantách, které byly v popředí teoretického zajmu. Fischera znal
už z pásmového turnaje v Portoroži
v roce 1958, kde spolu sehráli jednu z důležitých variant Najdorfovy
sicilské. Gligorič byl mistrem královské indické a jeho nápady používali nejlepší velmistři od Fischera po
Kasparova. Varianta Mar-del-Plata,
to neuvěřitelně efektivní seskupení
černých ﬁgur umožňující útok na
královském křídle, byla Gligoričovým vynálezem. Přivedl ji na svět
v argentinském lázeňském městě
v roce 1953 v partii s Najdorfem.
V sedmdesátých letech, kdy naše
milovaná královská indická začínala pokulhávat, jsem vedli s Gligem
dlouhé diskuse o tom, jak ji vzkřísit.
Později jsme to oba vzdali a přeškolili se na mnohem solidnější Nimcovičovu nebo dámskou indickou.
Gligorič byl vynikajícím šachovým
novinářem a glosátorem. V americkém Chess Life uveřejňoval po
několik let partie měsíce, teoretické
črty důležitých soubojů. Jeho články byly překládány do mnoha jazyků. Pokud se Gligorič nejsilnějších
světových turnajů přímo nezúčastnil jako hráč, přijížděl o nich psát.
V Reykjavíku v roce 1972 jsme spolu jako reportéři zažili Fischerovo
vítězství. Gligorič o tom sepsal knížku, která vyšla jen pár dní po zápase

Svetozar Gligorič

a je považována za nejprodávanější
dílo v dějinách šachu. Po roce 1975
se Gligo snažil přivést Bobbyho zpět
k šachovnici – to byl i hlavní důvod
proč se ucházel o místo předsedy
FIDE v roce 1978. Asi měsíc před
volbami jsem vezl Bobbyho na letiště k letadlu do Bělehradu, kde měl
Fischer podpořit Gligoričovu kandidaturu. Tehdy Fischer vážně uvažoval o tom, že by se pod Gligoričovým
vedením k šachu vrátil. Volby však
vyhrál Fridrik Olafsson.
Když jsem v roce 1979 organizoval
světový pohár v Montrealu, kterému
Sověti z nějakých podivných důvodu říkali „turnaj hvězd“, pozval
jsem Gligoriče, aby nám dělal rozhodčího. Gligo to přijal, aniž by
předtím někde soudcoval. A protože se mu zdálo, že není moc co
dělat, komentoval si partie každého
kola. V noci jsme pak z jeho komentářů dělali bulletin. Byl to první
turnajový bulletin, který vycházel
příští den s poznámkami ke všem
partiím. Když ostatní velmistři
viděli Gligovo úsilí, postupně se
ke komentování přidávali, a tímto
způsobem vzniklo jedinečné dílo.
V roce 1984 Florencio Campomanes ustanovil Gligoriče hlavním
rozhodčím maratónského pětiměsíčního zápasu Karpov – Kasparov.
Kariéru rozhodčího Gligo ovšem
poměrně rychle vzdal, šachy hrál
rád, ale tohle nebylo jeho kafe.
GM Luboš Kaválek
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MIGUEL NAJDORF—
—SVETOZAR GLIGORIČ
Královská indická obrana [E99]
Mar del Plata 1953
Komentuje:
GM Svetozar Gligorič a Václav Pech

Varianta Mar-del-Plata by mohla
plným právem nosit moje jméno,
protože jsem jejím autorem. Současná podoba této varianty měla premiéru právě v následující partii a posléze
se prověřovala v desítkách dalších.
Mě na hledání nové výstavby proti
hlavnímu konkurentovi a favoritovi
turnaje navedla naše vzájemná předchozí partie. Několik měsíců před
touto partií jsme se s Najdorfem utkali na olympiádě v Helsinkách (1952).
Družstva Argentiny a Jugoslávie
bojovala o stříbrné medaile a mnohé
řešil vzájemný zápas, ve kterém se
mnou hrál Najdorf na první šachovnici. Prohlásil, že mě porazí, ale já
jsem se úporně bránil. V rozhodující chvíli, když jsem přemýšlel nad
tahem, uslyšel jsem za zády rozhovor ve španělštině. Najdorf někomu
vysvětloval dění… Našel jsem dobrý
tah a také ho zahrál. Můj soupeř se
bleskově objevil za šachovnicí, rychle zatáhl a hned poté se zlostně udeřil
dlaní do čela, jakoby zlostí z udělané
chyby. Uviděl jsem, ze mohu získat
pěšce. Času nebylo nazbyt, tak jsem
pěšce rychle vzal… a ztratil jsem ﬁguru. Vždy zdrženlivý Paul Keres se
tehdy při pohledu na to divadlo rozesmál. Ani já jsem se necítil tak, jak je
to po porážce obvyklé. V Miguelových dětinských léčkách byl jakýsi
půvab. Následující partie byla tedy
odvetou a mimochodem i poslední
rezultativní partií, kterou jsme spolu
sehráli. (GM Gligorič)
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6
5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.0–0 Jc6 Pokračování 7…Jc6 nebylo v té době vůbec
tou hlavní stezkou, po které kráčívali vůdci černých kamenů. Mnohem
obvyklejší bylo tehdy dnes již v podstatě opovrhované 7…Jbd7. Autorství tahu 7…Jc6 se připisuje ruskému velmistrovi Aroninovi, který jej
použil poprvé v partii proti Marku
Tajmanovovi v sovětském přeboru roku 1952. Hned v následujícím
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kole pak Tajmanova zkoušel stejným pokračováním potrápit i David
Bronštejn, ale ani jeden z průkopníků tahu Jc6 tehdy neuspěl.
8.d5 Je7 9.Je1 Dlouho hlavní varianta královské indické obrany, která je
dodnes častým turnajovým hostem.
Dnes hlavní slovo ale patří spíše tahu
9.b4, s nímž se dařilo rozbíjet valy
královskoindické pevnosti nejprve
Ivanu Sokolovovi a poté i exmistru
světa Kramnikovi.
9…Jd7
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10.Jd3 Najdorf byl přesvědčen, ze
bílý již vyhrál bitvu na dámském křídle a já jsem si nebyl jist opakem. Na
konci partie jsem se až divil jejímu
průběhu. „Vlastní král je mnohem
důležitější než strategické perly na
druhé straně šachovnice,“ prohlásil
tehdy jeden z přítomných mistrů
a varianta Mar-del-Plata po této partii
dostala vízum k nerušenému vjezdu
do světa šachu. (GM Gligorič).
10…f5 11.f3 Populárním svého času
bývalo i pokračování 11.exf5 gxf5
(druhé braní 11…Jxf5 12.f3 přišlo do
módy na turnaji v Bledu 1961, když
je nejprve vyzkoušel sám Svetozar
Gligorič v partii proti Bobbymu Fischerovi a poté si celou pozici vyzkoušel černými proti Michailu Talovi.
12… Jf6 13.Jf2 Jd4 14.Jfe4 Jh5 15.Sg5
Dd7 a obě partie skončily remízami.)
12.f4, s nímž měl jugoslávský velmistr také své zkušenosti: 12…. Jg6
13.Sh5 De7 14.Ve1 e4 15.Jf2 c5 16.Se3
Sxc3 17.bxc3 Dg7 18.Vc1 Jf6 19.Se2
Sd7 20.Kh1 Jh4 21.g3 Jf3 22.Sxf3 exf3
23.Dxf3 Vae8 s remízou (Reshevsky
– Gligorič, Buenos Aires 1960).
11…f4 12.Sd2
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12…Jf6 Přesnějším pokračováním
je okamžité 12…g5, ale to tehdy
samozřejmě ještě nikdo netušil.
13.b4 Přesnější je okamžité využití
toho, že černý jezdec pohrdl kontrolou pole c5, pomocí postupu 13.c5!,
se kterým porazil na slavném turnaji
Piatigorského v roce 1966 Bent Larsen právě Miguela Najdorfa. Úspěch
s tímto tahem slavil i Lubomír Ftáčnik, který jej vítězně použil na turnaji IBM 1977 proti Ligteringovi. Obě
partie pokračovaly 13…g5 14.Vc1 Jg6
15.cxd6 cxd6 16.Jb5 Vf7 17.Dc2 Je8?
(lépe je 17…g4! 18.Jc7 gxf3 19.gxf3
Sh3 20.Jxa8 Jxe4 s nejasnou hrou podle partie Larsen-Tal 1968) 18.a4 Sd7
19.Db3 Sf8 20.Vc2 h5 21.Jf2 a6 22.Ja3
Jf6 23.h3 Vg7 24.Vfc1 g4 25.fxg4 hxg4
26.hxg4 s výhodou bílého.
13…g5 14.c5 h5 15.Jf2 Jg6 Předchozí schéma hry černými proti
této variantě fungovalo tak, že na
pole g6 je třeba převádět po tazích
12…g5, 13…Vf6 a 14…Vg6 věž. Gligoričova koncepce byla tehdy zcela
nová a v nezměněné podobě přetrvala dalších více jak půl století.
16.Vc1

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+-vl-'
6-+-zp-snn+&
5+-zPPzp-zpp%
4-zP-+Pzp-+$
3+-sN-+P+-#
2P+-vLLsNPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
16…Vf7! Tento jemný manévr, který
současně brání i útočí, jsem našel
7. ÚNORA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 6

bez větší ztráty času za šachovnicí.
Před partií jsem očekával 10.Se3 f5
11.f3 f4 12. Sf2 g5, jak se hrálo v partii Tajmanov–Bronštejn. V domácí
analýze jsem zjistil, ze nebezpečný
výpad bílého jezdce na b5 může
černý úspěšně zvládnout postupem
pěšce „g“. To mě ujistilo o korektnosti celé výstavby. (GM Gligorič).
17.cxd6 cxd6 18.a4 Sf8 Další logický tah! Černý chrání svého krále
před hrozbami po osmé řadě, zpevňuje slabého pěšce d6 a uvolňuje
pro věž pole g7. Zrodila se varianta
Mar del Plata! (GM Gligorič).
19.a5 Vg7 20.h3 Jh8 Jinou možností, jak prosadit programové g5g4 s otevřením královského křídla,
bylo 20…Jh4.
21.Jb5 g4 22.fxg4 hxg4 23.hxg4
a6 24.Ja3 Sd7 25.Jc4 Vc8 26.Jb6
Vxc1

XABCDEFGHY
8-+-wq-vlksn(
7+p+l+-tr-'
6psN-zp-sn-+&
5zP-+Pzp-+-%
4-zP-+PzpP+$
3+-+-+-+-#
2-+-vLLsNP+"
1+-trQ+RmK-!
xabcdefghy

27.Sxc1 Bílý sice zjevně vyhrál bitvu
na dámském křídle, ale o tom, kdo
bude vítězem celé války, se rozhodne

na druhé straně šachovnice. „Jedinou
šancí bílého by bylo nějak převést
svoji věž na c8, ale to je zdlouhavé
a černý král je proti této možnosti
dobře zabezpečený.“ (GM Gligorič)
27…Se8 28.Sa3 Jf7 Na řadu přichází bílý pěšce na g4, který je
poslední překážkou černého útoku na královském křídle.
29.Dc2 Jh6 30.g5 Vxg5 31.Vc1
Najdorfovi se podařilo přeskupit
své ﬁgury tak, aby mohl koketovat
s průnikem svých těžkých ﬁgur do
soupeřovy pozice. Ztráta času, která
s tím však byla spojena, je vodou na
mlýn černého. Vzhledem ke slabinám na e4 a g2 by bílému ale nepomohlo ani 31.Dc8. (GM Gligorič)
31…Vg3! 32.Sb2 Jfg4 33.Jxg4 Jxg4
34.Sxg4 Vxg4 35.Df2 Agrese typu
35.Dc8 již vedou k rychlé prohře po
35…Dg5 36.Vc2 f3–+, a tak je zřejmé,
že bílý nebude mít čas zužitkovat
dobytý prostor na dámském křídle.
35…Sg6 36.Vc4

36…De7 Černá dáma míří na královské křídlo a je zjevné, že bílému králi bude úzko. Z pole h7 bude dáma
nejenom napomáhat průvanu po
sloupci „h“, ale zároveň i ohrožovat
klíčového pěšce e4. Zatoulaný jezdec
na b6 a střelec na b2 nejsou pro obranu svého krále vůbec připraveni.
37.Sc3 I po lepším 37.De2 Vh4
38.Vc3 Dh7 39.Kf2 Sxe4–+ musí
být černá pozice vyhraná.
37…Dh7 38.De2 Vh4 39.Kf2

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+p+-+-+q'
6psN-zp-+l+&
5zP-+Pzp-+-%
4-zPR+Pzp-tr$
3+-vL-+-+-#
2-+-+QmKP+"
1+-+-+-+-!
XABCDEFGHY xabcdefghy
8-+-wq-vlk+( 39…f3!–+ Deﬁnitivně rozráží kryt
krále.
7+p+-+-+-' bílého
40.De3 40.gxf3 Vh2+; 40.Dxf3 Vf4
6psN-zp-+l+& 40…Vf4 Vyhrávalo také 40…fxg2
5zP-+Pzp-+-% 41.Dg3 Vf4+ 42.Kxg2 Dh5–+.
4-zPR+Pzpr+$ 41.gxf3 Dh2+ 42.Ke1 Nepomáhá
3+-+-+-+-# ani 42.Kf1 Dh1+ 43.Kf2 Sh5–+.
43.Ke2 Sh5 44.Kd2
2-vL-+-wQP+" 42…Dh1+
Vxf3 45.Dg5+ Sg7 46.Kc2 Vf2+
1+-+-+-mK-! 47.Sd2 Dd1+ 48.Kc3 Da1+
xabcdefghy 0–1

Mistr Opo
Hledáme: fotograﬁe, dopisy, partiáře a další dokumenty,
připomínající českého šachového mistra Karla Opočenského.
Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respektive možnost 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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EXTRALIGA ČR – 6. A 7. KOLO

DRAMATICKÉ BOJE O OBA PÓLY
pokačování ze strany 1
Možná se nám vrátilo to, že jsme se
den předtím vysmívali třineckým
hokejistům, kteří dostali v Plzni
7:1…“ A ani druhý zápas se plzeňským sokolům nevydařil a po porážce v Grygově příliš reálných šancí
nezbývá. Sestava budoucích soupeřů: Zlín, Frýdek-Místek, 1.Novoborský ŠK a Zikuda Turnov mnoho
optimismu do žil vlévat nemůže.
Druhým nejvíce ohroženým celkem zůstává i po uplynulém víkendu Třinec. Prohrám s Beskydskou
šachovou školou a s o víkendu
výborně hrajícím Zlínem nezabránil ani v uplynulém kole bodově
stoprocentní Akaki Šarašenidze
(2298). Nicméně třinečtí nemusejí prozatím ztrácet optimismus,
protože narozdíl od Plzně mají
před sebou ještě dva zápasy, ke
kterým mohou upínat své naděje.
V nadcházejícím dvojkole je čekají
pražští Bohemians a v posledním
kole soutěže se střetnou s obdobně sestupově namočenou Litovlí.
I když, pokud zahraje Litovel stejně jako v sobotu proti Plzni…
Po selhání Ostravy pozvolna přituhuje i na čele tabulky. Ve šlágru
víkendu nedokázali šachisté vedoucího Nového Boru pokořit pražskou
Mahrlu a nerozhodný výsledek zápasu v podobě osmi bojovných remíz
pro konečné pořadí nic nenapovídá.
„Ač to při pohledu na výsledky nevypadá, tak se na všech šachovnicích
tvrdě bojovalo. Byl to velice napínavý zápas, ve kterém se nám v jednu

Zápas 1. Novoborský SK - Marhla Praha nerozhodla ani partie velmistrů Davida Navary
a Zbyňka Hráčka na první šachovnici. Utkání skončilo 8 bojovnými remízami.

chvíli zdálo, že taháme za kratší
konec – i přes to, že na první šachovnici získal Zbyněk Hráček (2598) pěšce. Příliš se nám nelíbily pozice Jirky
Štočka (2578) s Vlastimilem Jansou
(2480) a Roberta Cveka (2534) v partii proti Davidu Grossovi (2491), ale
i tam se nám nakonec povedlo pozice
udržet. Stejně tak se v poslední partii
zápasu mezi našimi dvěma nejlepšími hráči povedlo Davidovi Navarovi
(2656) uhájit půl bodu,“ komentuje
zápas novoborský Petr Boleslav.
K nejvyšším příčkám se opět na
dosah přiblížil obhájce titulu z Pardubic. Letos poprvé usedl za extraligové šachovnice velmistr Sergej
Movsesjan (2670) a hned se mu
podařilo potvrdit svoji formu z lednového Wijku. Výhrami nad velmistry Stefanssonem (2564) a Babulou

6. kolo

Pořadí po 7. kole

Labortech Trading Ostrava
TŽ Třinec
TJ Bohemians Praha
ŠK Mahrla Praha
Tatran Litovel
A64 VALOZ Grygov

3,5:4.5
2,5:5,5
3:5
5,5:2,5
7,5:0,5
2,5:5,5

ŠK SK Zlín
BŠŠ Frýdek-Místek
1. Novoborský ŠK
ŠK Zikuda Turnov
Sokol Plzeň I.
RC Sport Pardubice

7. kolo
BŠŠ Frýdek-Místek 4,5:3,5 Labortech Trading Ostrava
ŠK Sk Zlín 5:3 TŽ Třinec
ŠK Zikuda Turnov 5:3 TJ Bohemians Praha
1. Novoborský ŠK 4:4 ŠK Mahrla Praha
RC Sport Pardubice 5,5:2,5 Tatran Litovel
Sokol Plzeň I. 2,5:5,5 A64 VALOZ Grygov

6

(2596) výrazně přispěl k vítězství
svého celku v Grygově a v Litovli.
Pardubice ztrácejí na vedoucí Nový
Bor pouhý jeden bod a je docela dobře možné, že se o prvenství rozhodne
až v posledním kole extraligy, kdy se
oba hlavní kandidáti na zisk titulu
střetnou navzájem.
Další, již předposlední dvojkolo naší
nejvyšší týmové soutěže proběhne první březnový víkend a mezi
magnety kola by měly patřit zápasy
čtvrtého Frýdku-Místku s druhými Pardubicemi, v boji o udržení
se utká Třinec s Bohemains a body
zdarma se rozhodně nebudou rozdávat v zápasech Grygova s Novým
Borem a ani souboj Mahrly Praha
s Labortechem Ostrava jistě nebude
nudnou selankou.
Václav Pech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Novoborský ŠK
RC Sport Pardubice
ŠK Mahrla Praha
BŠŠ Frýdek-Místek
A64 VALOZ Grygov
Labortech Trading Ostrava
ŠK SK Zlín
ŠK Zikuda Turnov
Tatran Litovel
TJ Bohemians Praha
TŽ Třinec
Sokol Plzeň I.

Výher

Remiz

Proher

Počet
bodů

5
5
4
4
4
4
4
2
1
1
0
0

2
1
3
1
1
1
0
2
1
1
2
1

0
1
0
2
2
2
3
3
5
5
5
6

17
16
15
13
13
13
12
8
4
4
2
1
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OHLÉDNUTÍ ZA TURNAJEM CORUS 2008

CARLSEN SE ZA ROK DOSTAL MEZI NEJUŽŠÍ ŠPIČKU
Oba vítězové hlavních turnajů
z letošního festivalu ve Wijk aan
Zee zažívají skvělé období. Norského mladíka Magnuse Carlsena
možná ještě před rokem nebrali v nejužší světové špičce příliš
vážně. Právě ve Wijku loni sehrál
svůj první superturnaj ve skupině A a skončil s devíti remízami
a čtyřmi porážkami na posledním
místě. Jenže… Hned za další měsíc
se Magnus předvedl v plné síle
v mexické Morelii a následně i v tradičním dějišti „šachového Wimbledonu“ v Linares, když dělil druhé
místo s Alexanderem Morozevičem
a kromě vítězného Inda Ananda
předstihl celý zbytek věhlasného
startovního pole. Jeho dosažená
performance 2778 dávala tušit, že
to není jen tak samo sebou.
Následovalo druhé místo v samostatném hodnocení rapidu na
Amber 2007 v Monaku, vítězství na
turnajích v Gausdalu 2007 a v Bielu 2007 před velmistry Griščukem,
Radžabovem a Polgárovou a na
dalším superturnaji v Dortmundu
končí Magnus šestý s výkonem
přesně odpovídajícím jeho ratingu.
Léto pak norský velmistr zakončil
dělením druhého místa na domácím turnaji Arctic Chess Challenge
a třetím místem na turnaji v Bilbau, kde se mu podařilo předstihnout Veselina Topalova a Juditu
Polgárovou.
Ve Světovém poháru se následně
probojoval až do semiﬁnále, kde
podlehl pozdějšímu vítězi celého
turnaje Američanovi Kamskému
a úspěšný rok velmistr Carlsen
zakončil dělením třetího místa na
moskevském Memoriálu Michaila
Tala (za Vladimirem Kramnikem
a Alexejem Širovem).
Vítězství v letošním prvním velikém turnaji jenom potvrzuje vzestup Carlsenova umění a skutečnost, že již není pouze schopen
hrát s nejlepšími z nejlepších, ale
může je už také porážet. To na
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vlastní kůži okusil i exmistr světa
Vladimir Kramnik, o jehož neporazitelnosti bílými ﬁgurami donedávna nikdo nepochyboval.

VLADIMIR KRAMNIK (2799)—
—MAGNUS CARLSEN (2733)
Anglická hra [A30]
Corus A 2008
1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 c5 4.g3 b6
5.Sg2 Sb7 6.0–0 Se7

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpl+pvlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
7.d4 Kramnik se vyhýbá dnes frekventovanějšímu tahu 7.Ve1, se
kterým má jeho soupeř poměrně
čerstvé zkušenosti z partií proti Veselinu Topalovovi a Levonu
Aronjanovi. Pokud se pak chce
černý vyhnout naježeným postavením, může zvolit například pokračování 7…d5 nebo zahrát „podle
Adamse“ a vyskočit jezdcem na
centrální pole: 7…Je4.
7…cxd4 8.Dxd4 Druhý možný
tah 8.Jxd4 použil ve své partii
proti Vidmarovi z turnaje v New
Yorku 1927 již Capablanca. Po
8…Sxg2 9.Kxg2 Dc8! (partie velikého Capy pokračovala 9…0–0
10.e4 Dc8 11.b3 Db7 12.f3 Jc6
13.Sb2 Vfd8 14.Ve1 Jxd4 15.Dxd4,
kde hodnotil černou pozici jako
dostatečně pevnou a pružnou
i Alexander Aljechin.) 10.Dd3
Jc6! 11.Jxc6 Dxc6+ 12.e4 0–0
13.Sd2 Vac8 14.b3 Vfd8 15.Df3 a6
16.Vfd1 d6!= s vyrovnáním podle
partie Hort-Tal (Havana 1966).

GM Magnus Carlsen

8…d6 Podle Garryho Kasparova je
slabší 8…0–0?! 9.Vd1! d6 (9…Jc6!?
10.Df4 Db8) 10.Sg5 Jbd7 11.Jb5
s malou výhodou bílého.
9.Vd1 Ve svém loňském zápasu
v rapid šachu zvolil Kramnik proti
Aronjanovi pokračování 9.Sg5. Na
případné 9.b3 je nejsilnější odpovědí 9…0–0! (9…a6?! 10.Sa3; 9…
Jbd7 10.Jb5!).
9…a6 10.Jg5!? Sxg2 11.Kxg2

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+-+-vlpzpp'
6pzp-zppsn-+&
5+-+-+-sN-%
4-+PwQ-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+PzPKzP"
1tR-vLR+-+-!
xabcdefghy
11…Jc6 „Normální pole pro jezdce
je v těchto pozicích tuším d7, ale
měl jsem myšlenku převést jezdce
přes pole a5 na b7 ,odkud může
zároveň krýt pěšce d6 a i případně vyskočit na pole c5.“ (GM Carlsen)
12.Df4 0–0 Černý nemusí nutně
hned rochovat, ale může udělat
ještě jeden užitečný tah, který do
7

daného schématu patří. V partii
proti Kasparovovi jej použil v Skelleftea 1989 maďarský velmistr
a expert na podobné pozice Zoltán
Ribli: 12…Va7 13.Jge4 s nejasnou
hrou.(černému není nebezpečné
13.Jce4 Vd7 14.Jxf6+ Sxf6 15.Jxh7
Vxh7 16.De4 Vh5 17.Dxc6 Vc5
18.De4 Dc8= Csom-Mestel, Esbjerg
1980)
13.Jce4 Je8! 14.b3 Va7 15.Sb2 Vd7
Při partii se norský mladík zabýval
i tahem 15…e5 se snahou uzmout
bílého jezdce na g5, ale zjistil, že
po 16.Df3 by byla jeho snaha marná, což ukazují následující varianty: 16…Sxg5 (16…f5 17.Dh5 Sxg5
18.Jxg5 Jf6 19.Df3±; 16…h6 17.Jd2)
17.Jxg5 Dxg5 18.Dxc6.
16.Vac1

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

Vydává občanské sdružení
Pražská šachová společnost.
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XABCDEFGHY
8-+-wqntrk+(
7+-+rvlpzpp'
6pzpnzpp+-+&
5+-+-+-sN-%
4-+P+NwQ-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+PzPKzP"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy
16…Jc7!?N Obvyklá pokračování, jako například 16…Da8 z partie Tukmakov-Ribli (Las-Palmas
1982) nebo 16…h6, Magnuse neuspokojovala. Podle jeho mínění má
ve vznikajících pozicích bílý přece
jen určité plus, a tak se Carlsen
rozhodl pro tah v partii, který je
pravděpodobně novinkou.
17.Jf3 f5! Černý zostřuje hru.
„Vzniklou pozici jsem hodnotil jako velice komplikovanou.
Můj král může být v budoucnosti
v ohrožení, ale celkově si myslím,
že je ta pozice OK. Jediné čeho,
jsem se obával, bylo to, abych na
pozici nespotřeboval příliš mnoho
času.“ (GM Carlsen)
18.Jc3 g5 Logické pokračování
plánu.
19.Dd2 Na 19.De3 by přišlo 19…
g4 20.Jd4 Sg5 21.Jxc6 Sxe3 22.Jxd8
Sxc1 se ziskem kvality.
19…g4!

GM Vladimir Kramnik

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-snrvl-+p'
6pzpnzpp+-+&
5+-+-+p+-%
4-+P+-+p+$
3+PsN-+NzP-#
2PvL-wQPzPKzP"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy
20.Je1 Na 20.Jd4 plánoval norský velmistr pokračovat stejně
jako v partii tahem 20…Sg5! 21.e3
(nelze 21.Jxc6? Sxd2 22.Jxd8 Sxc1)
21…Je5!? 22.Ja4 Da8+ 23.Kg1 Db7
a bílý toho podle Magnuse příliš
v zásobě nemá, protože nástup
pěšců dámského křídla může být
pro bílého spojen i s rizikem.
20…Sg5! 21.e3

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-snr+-+p'
6pzpnzpp+-+&
5+-+-+pvl-%
4-+P+-+p+$
3+PsN-zP-zP-#
2PvL-wQ-zPKzP"
1+-tRRsN-+-!
xabcdefghy
21…Vff7!? Důležitý profylaktický
tah. Černý připravuje manévr Jc7e8-f6, předchází tahu Jd5 a zároveň
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brání případným trikům spojeným
s pokračováním Ja4 a c4-c5.
22.Kg1 Je8! 23.Je2 Jf6 24.Jf4 De8
Velmistr Michail Goluběv považuje
za přesnější tah pokračování 24…
Je4! a tvrdí, že komplikace vznikající po 25.Jxe6 De8! 26.Dd5 Jb4!
jsou výhodné černému. S tím ale
velmistr Carlsen nesouhlasí a uvádí variantu 26.Jxg5 Jxd2 27.Jxf7
s tím, že pozice musí být pro bílého dobrá, protože černý má hodně slabin, například pěšce d6, f5
a slabá pole d5 a f4. Ani černý král
není úplně v bezpečí. „Myslím, ze
tady stojí bílý lépe,“ říká Magnus
Carlsen.
25.Dc3 Vg7! Černý svým tahem
znovu připravuje centralizaci svého jezdce.
26.b4 Je4 27.Db3 Vge7! Teď už
černý stojí lépe.

XABCDEFGHY
8-+-+q+k+(
7+-+rtr-+p'
6pzpnzpp+-+&
5+-+-+pvl-%
4-zPP+nsNp+$
3+Q+-zP-zP-#
2PvL-+-zP-zP"
1+-tRRsN-mK-!
xabcdefghy
28.Da4? Slabý tah, který je podle
Carlsena možná i důsledkem toho,
že byl při partii Vladimir Kramnik silně nachlazen. Bílý přehlíží

GM Magnus Carlsen
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skutečnost, že pěšec a6 nikdy
nevisí. Lépe bylo zahrát 28.h4
„Myslel jsem, ze bych to mohl vzít
a pak hrát na útok pomocí h7-h5.
Možná bych mohl i zahrát Sf6. Je
otázkou, jak by bílý tu pozici hrál
dále, protože c4-c5 vypadá trochu
riskantně. Ale v každém případě
byl tah 28.h4 lepší než pokračování zvolené v partii.“ (GM Carlsen)
28…Je5! 29.Dxa6?–+ Rozhodující chyba, po které již bude pro
bílého záchrana v nedohlednu.
Velmistr Goluběv bílému doporučuje 29.Sxe5 dxe5 30.Jfd3 Jxf2!?
(nebo jednoduše 30…Sf6 ) 31.Jxf2
(31.Kxf2 Sxe3+! s ideou 32.Kxe3
Vxd3+–+) 31…Sxe3 s lepší hrou
černého. Po jiném návrhu ukrajinského velmistra spočívajícím
v pokračování 29.c5 by pozdější
vítěz partie pokračoval 29…Jc4
a i tady by měl stát černý podle
Carlsena výborně.
29…Va7!

XABCDEFGHY
8-+-+q+k+(
7tr-+-tr-+p'
6Qzp-zpp+-+&
5+-+-snpvl-%
4-zPP+nsNp+$
3+-+-zP-zP-#
2PvL-+-zP-zP"
1+-tRRsN-mK-!
xabcdefghy

30.Db5 Kramnik přehlédl, že
nemůže hrát 30.Dxb6 Veb7 31.Dd4
pro 31…Sf6! se ztrátou materiálu.
„Tady mi nabídl remízu, ale moje
pozice je mnohem lepší, a tak jsem
jeho nabídku prostě nemohl přijmout.“ (GM Carlsen)
30…Dxb5 31.cxb5 Vxa2 32.Vc8+?!
Snad lepším pokračováním mohlo
být 32.Jfd3. Na 32.Sxe5 přijde 32…
dxe5 33.Jfd3 Sf6 s dalším Jg5-h3
a třeba e5-e4.
32…Kf7 33.Jfd3 Sf6!? S přípravou
tahu Jg5.
34.Jxe5+ Velmistr Ivan Sokolov
navrhoval jako snad poslední možnou záchranu tah 34.Sxe5, ale
Magnus Carlsen s ním nesouhlasí
a říká, ze to rozhodně nebylo lepší
než tah v partii. „Stejně zahraji Jg5
a budu stát na výhru. Navíc jezdec na d3 nemá dobré pole a poté,
co zahraji Jg5, přijde dále e5-e4
a bílého jezdce z d3 zaženu.“ (GM
Carlsen)
34…dxe5

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-trk+p'
6-zp-+pvl-+&
5+P+-zpp+-%
4-zP-+n+p+$
3+-+-zP-zP-#
2rvL-+-zP-zP"
1+-+RsN-mK-!
xabcdefghy
35.Vc2 Po tahu 35.Jd3 má černý
k dispozici překvapivé 35…Jxf2!!,
což neviděl ani Carlsen, který by
podle vlastních slov pokračoval
35…Jg5 36.Kf1 Jf3. Po 36.Kxf2 e4
má černý jasnou výhodu.
35…Vea7 36.Kg2?! 36.f3 gxf3
37.Jxf3 Jg5!? a černá pozice je stále
zjevně lepší.
36…Jg5! 37.Vd6 e4! 38.Sxf6 Kxf6–
+ Černý stojí na výhru. Kramnik
totiž nemá díky slabému postavení
vlastního krále čas na to, aby realizoval své původní představy na
dámském křídle.
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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

Roční předplatné 580 Kč
VYDÁVÁ:
ŠACHinfo
Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3
150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tr-+-+-+p'
6-zp-tRpmk-+&
5+P+-+psn-%
4-zP-+p+p+$
3+-+-zP-zP-#
2r+R+-zPKzP"
1+-+-sN-+-!
xabcdefghy
39.Kf1 39.Vxa2 Vxa2 40.Vc6 (40.
Vxb6 Jh3!–+) 40…Jf3 41.Vc1 Vb2–+
39…Va1! 40.Ke2 Vb1! 41.Vd1
Pěšec b6 je nedotknutelný 41.Vxb6
Vd7!–+ s dalším Jf3 nebo Vdd1
a hladkou výhrou.
41…Vxb4 42.Jg2 Vxb5–+ 43.Jf4
Vc5 44.Vb2 b5 45.Kf1 Vac7
46.Vbb1 Vb7 47.Vb4 Vc4 48.Vb2
b4 49.Vdb1 Jf3 50.Kg2 Vd7!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+r+-+p'
6-+-+pmk-+&
5+-+-+p+-%
4-zpr+psNp+$
3+-+-zPnzP-#
2-tR-+-zPKzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
51.h3 I nyní si bílý musí nechat
zajít chutě na černého b-pěšce. Po 51.Vxb4? Vxb4 52.Vxb4
Vd1 53.Je2 totiž ztrácí vynuceně
věz prostřednictvím 53…Je1+!
54.Kf1 Jd3+.
51…e5 52.Je2 Vd2! 53.hxg4 fxg4
54.Vxd2 Jxd2 55.Vb2 Jf3 56.Kf1
b3 57.Kg2 Vc2
0–1

OHLÉDNUTÍ ZA TURNAJEM CORUS 2008

FAMÓZNÍ MOVSESJANŮV ROK
Snad ještě lepší rok než vítěz letošního
turnaje A zažívá slovenský přeborník
a lídr extraligového mistra z Pardubic, velmistr Sergej Movsesjan. Čtyři
turnajová vítězství na významných
turnajích jsou prostě nepřehlédnutelná. Prvním letošním velkým Sergejovým úspěchem bylo vítězství
v tradičním turnaji Bosna 2007, kde
rodák z Tbilisi předstihl vysoce favorizovaného Rusa Alexandera Morozeviče a s ním i další hráče zvučných
jmen, například Ivana Sokolova
a kandidáta mistrovství světa Nigela
Shorta. Pravděpodobně nečekaný,
ale o to příjemnější úspěch a další
samostatné první místo si velmistr
Movsesjan připsal v zářijovém turnaji Carlsbad Chess Tournament 2007,
kde na jeho výkon nestačili ani „sedmistovskaři“ Alexej Širov, Vladimir
Akopjan či exmistr světa FIDE Ruslan
Ponomarjov. Následovalo vítězství na
Čigorinově memoriálu v Petrohradu
a následně i triumf ve Wijku.
„Když porovnám svoje výsledky
v minulém roce a v tom letošním,
je mezi nimi veliký rozdíl, který si
zatím neumím vysvětlit. Možná mně

s tím někdo pomůže,“ říká při hodnocení svých posledních úspěchů
slovenský přeborník. Za jeho výsledky, zejména za tím posledním ve Wijku, ale pravděpodobně nestojí tvrdá
domácí příprava, o které s úsměvem
říká: „Mojí hlavní přípravou na turnaj
byl stěhování do nového domu, které
proběhlo jen několik dní před zahájením soutěže, takže jsem byl kompletně mimo myšlenek na šachy.“ Ze
svých posledních partií a úspěšného
vystoupení v nizozemské šachové
Mekce Sergej Movsesjan pro čtenáře
Šachového týdeníku okomentoval
jednu ze svých vítězných partií.

GM Sergej Movsesjan
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WOUTER SPOELMAN (2424)—
—SERGEJ MOVSESJAN (2677)
Sicilská obrana [B46]
Corus B 2008
Komentuje: GM Sergej Movsesjan
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4
e6 5.Jc3 a6 6.Se3 Jf6 7.Dd2

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+p+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
7…Jg4!? Přiznám se, že k zahrání
tohoto tahu mě vedly hlavně dva
důvody: snaha vyhnout se některým remízovým variantám a zároveň jsem chtěl donutit soupeře
tvořit hned zkraje partie. Hlavními
pokračováními jsou tahy 7…Dc7
a 7…Sb4.
8.Sg5 Dc7 Zajímavě se jeví i 8…
Db6!?
9.Jxc6 Rychlým debaklem skončilo pro bílého 9.Jb3 Sd6!? 10.f4? h6
11.e5 Sxe5 12.fxe5 Dxe5+ 13.Se2
hxg5 14.0–0–0 Jf2 0–1 (ZambranaSunye Neto, Sao Paulo 2007)
9…bxc6 10.h3 Těžko říct, zda má
bílý spěchat s vyháněním černého
jezdce. Za zamyšlení stálo zahrát
10.0–0–0!?
10…Je5 11.0–0–0 Vb8 12.Se3 Da5
13.Sd4

XABCDEFGHY
8-trl+kvl-tr(
7+-+p+pzpp'
6p+p+p+-+&
5wq-+-sn-+-%
4-+-vLP+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
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GM Sergej Movsesjan

13…Jg6 Uvažoval jsem i o 13…f6!?
14.f4 Jf7 a černý si uchovává více
možností k dokončení vývinu.
14.f4 e5 15.fxe5 Se7 Pokračování15…Jxe5 by narazilo na nečekané 16.Sxa6! Se7 (16…Sxa6 17.Sxe5)
17.Sxc8 0–0 (17…Sg5 18.Dxg5 Jd3+
19.Vxd3 Dxg5+ 20.Se3+-) 18.Jd5
Dxa2 19.Jxe7+ Kh8 20.Dc3 a nejde
20…Jc4 s matovými hrozbami pro
21.Sxg7#.
16.Kb1 Sb4!? 17.Ka1?! Lépe vypadá 17.a3!? Sxa3 18.Ja2 Dxd2 (18…
Dc7 19.e6 fxe6 20.Sxg7 Vg8 21.Sc3
nejasno) 19.Vxd2 Se7a nejasnou
hrou.
17…0–0 18.Sc4

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-+p+pzpp'
6p+p+-+n+&
5wq-+-zP-+-%
4-vlLvLP+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPPwQ-+P+"
1mK-+R+-+R!
xabcdefghy
18…c5! Černý získává důležité
tempo a zapojuje do útoku na bílého krále poslední ﬁgury.

19.Sf2 Jxe5 20.Sd5 Sb7 Zajímavé
je i 20…d6 s černý střelec může na
e6. Spoelmanovi už celkem rychle ubývaly minuty na hodinách,
a tak se pod tlakem dopouští přehlédnutí.
21.Sxb7? Bílý podceňuje útočnou
sílu černých ﬁgur. Hratelně vypadá
21.Se1 Sxd5 22.Dxd5 Jc6 23.Dd3
Jd4 24.Kb1 a bílý se zatím drží.
21…Jc4 22.Dd5 Bílého by nezachránilo ani 22.Dd3 Jxb2! 23.Dxa6 Sxc3
24.Dxa5 Jxd1+ 25.Dxc3 Jxc3–+.

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+L+p+pzpp'
6p+-+-+-+&
5wq-zpQ+-+-%
4-vln+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPP+-vLP+"
1mK-+R+-+R!
xabcdefghy
22…Jxb2! 23.Kxb2 Sxc3+ 24.Kb1
Db4+ 25.Db3 Vxb7 26.Sxc5 26.Kc1
by umožnilo hezký závěr partie po
26…Vfb8 27.Vd3 Da3+!.
26…Dxe4 27.Sxf8 Kxf8 28.Vxd7
Vxb3+ 29.axb3 Sf6
0–1
Václav Pech
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Kompletní řešení
„v jednom“

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

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, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz
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GIBTELECOM MASTERS 2008

ČÍŇANŮM VÍTĚZTSTVÍ NAKONEC UNIKLO,
ALE I TAK NA GIBRALTARU TRIUMFOVALI
Výspu Evropy ovládli asijští šachisté. Šestý ročník tradičního otevřeného turnaje Gibtelecom Masters
2008 byl plně v režii čínských hráčů, kterým v poslední chvíli sebral
první místo Američan japonského
původu Hikaru Nakamura.
Letošní ročník turnaje proběhl od
22. do 31. ledna 2008 a měl výborné obsazení. V zemi přátelských
opic se u šachovnic sešlo 203 hráčů,
mezi nimiž bylo třicet sedm držitelů velmistrovského titulu. Nejvýše
nasazenými hráči byli dva velmistři
z Číny: Wang Yue (2698) a Bu Xiangzhi (2691), kteří se oba těsně blížili
elitní hranici 2700 bodů. Tradičně
velice silnou byla i sestava ženské
části turnajové tabulky, kde hned
několik účastnic svým ratingem přesahovalo 2500 bodů. K favoritkám
patřily velmistryně Pia Cramling
(2524), Zhao Xue (2517) či reprezentantka Kataru Zhu Chen (2548),
ale k vidění byla i další zajímavá
jména: exmistryně světa Antoaneta
Stefanova (2464), Viktorija Cmilyte
(2475) a Anna Muzyčuk (2460).
Hlavní turnaj probíhal celý v čínské
režii. Zejména velmistr Bu Xiangzhi
řádil jako černá ruka a po úvodní partii s Elizabeth Paehtz nasadil
ďábelské tempo: „Měl jsem štěstí
v úvodní partii proti Paehtz a po té
partii se mi začalo hrát lépe. Dvě
kola před koncem jsem měl bodový
náskok a byl jsem opravdu blízko
k tomu, abych turnaj vyhrál. Je škoda, že jsem v devátém kole zahrál
tak špatně a prohrál,“ komentoval
svůj výkon v základní části, kde měl
po osmi kolech sedm a půl bodu
s performance vysoko nad hranicí
2800 bodů, čínský šachista.
V devátém kole ale Bu Xiangzhi
podlehl černými ﬁgurami Ukrajinci
Jeﬁmenkovi (2638) a pronásledovatelé mu náhle byli v patách. Mezi
ty nejagresivnější patřil bezesporu
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Američan Hikaru Nakamura, který
měl poměrně rozpačitý vstup do turnaje. „Po prohře v pátém kole jsem
si ale řekl, že se pokusím vyhrát
tolik zbylých partií, kolik to jen bude
možné,“ uvedl usměvavý Američan
známý svými originálními myšlenkami. „Počítal jsem, že šanci na
vítězství v turnaji už mám jen tehdy,
pokud bych vyhrál dalších pět partií. Moc jsem nevěřil tomu, že by se
to mohlo podařit, ale pak jsem pak
vyhrál čtyři partie za sebou. Byl to
opravdu divoký turnaj.“
Partií, kterou Hikaru zahájil svůj
divoký ﬁniš (5 z 5), byl souboj šestého kola proti Israeli Caspimu.

HIKARU NAKAMURA (2670)—
—ISRAEL CASPI (2378)
Skandinávská obrana [B01]
Gibtelecom Masters 2008
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Dd6
Tuto variantu skandinávské do praxe uvedl a následně i proslavil nizozemský velmistr Sergej Tivjakov.
Pokračování může vůdcům černých
sloužit jako příjemný útěk z teoretických sporů, ale jednoduché
to černý v této variantě rozhodně
nemá. O tom se nedávno přesvědčil
i sám její guru, velmistr Tivjakov,
v partii v Číňanem Ni Huou. (Ni
Hua-Tivjakov, Reggio Emilia 2008,
viz Šachový týdeník 2/2008).
4.d4 Jf6 5.Jf3 c6 6.Je5 Jbd7 7.Jc4
Odchylka od výše zmíněné partie,
kde se stalo 7.Sf4 Jd5 8.Jxd5 Dxd5
9.Jf3 a bílý udržel malou, ale velice
nepříjemnou výhodou.
7…Dc7 8.g3 Varianta s tahem 8.g3
není hrána příliš často a nejčastěji
končí poměrně rychlým smírem.
O tom ale ambiciózní Američan
a obdivovatel šachového umění Garryho Kasparova rozhodně
nepřemýšlel.

GM Hikaru Nakamura

8…Jb6 9.Je5 Se6 10.Sg2 Vd8 11.0–
0 g6 12.Je2 Sg7 13.a4 0–0 14.a5
Jc4 15.Jd3 a6

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+pwq-zppvlp'
6p+p+lsnp+&
5zP-+-+-+-%
4-+nzP-+-+$
3+-+N+-zP-#
2-zPP+NzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
16.Va4 Bílý získal za zahájení malou
výhodu spočívající ve větším prostoru, který jeho ﬁgury kontrolují.
Černá pozice ovšem nemá slabiny.
Za úvahu možná stál nástup bílých
pěšců dámského křídla pomocí
16.b3 Jd6 17.c4, ale černý by pravděpodobně mohl čelit rozpínavosti bílé armády na dámském křídle kontrolou centrálního pole e4
s následujícím pěšcovým „hákem“
po 17…Sf5 18.Sf4 Jh5 19.Se3 e5!?.
16…Jd6 Oloupit bílého o jeho krajního pěšce by bylo hazardování
s vlastním životem. Po 16…Jxa5?
bílý vyhraje pomocí 17.Sf4 Db6
18.Vb4 Da7 19.Sc7.
17.Sf4 Dc8 18.Se5 „Jednoduchý“
přepad zaﬁxovaného pěšce b7 se
13

v pozici míjí účinkem: 18.Jc5 Sg4!
19.Vb4? Jd5 a po 20.Sxd5 cxd5
21.Sxd6 exd6 22.Jxb7 sklapne pastička nalíčená na zatoulaného bílého šemíka – 22…Vd7–+.
18…Jc4 19.Jef4 Sg4 Ulehčit si ze
stísněné pozice výměnami nemusí
být nutně dobrý nápad. Po 19…Jxe5
20.dxe5 Jd5 21.Jxe6 Dxe6 22.De2
s ideou Jc5, c2-c4 a následným zaháněním černých ﬁgur stojí bílý zjevně
lépe; Po 19…Sd5 20.Sh3 e6 21.b3 Jxe5
(21…Jd6 22.c4 Se4 23.Jc5±) 22.dxe5.

28.Da1 Sf5 29.Ve2 Dc4 a černý by
mohl mít ve svých protivně pichlavých střelcích pádný argument pro
udržení rovnováhy.
25.Da1 Sf5 26.Ve2 Sxc2 27.e6 Sf5
28.Da3 Sg5 Pravděpodobně nebyl
důvod drzého pěšce ihned nesebrat.
Pokračování 28…Sxe6 29.Jxe6 fxe6
30.Sh3 (30.Dxe7 Vfe8 31.Dc5 Dc7)
30…Dc7 31.Sxe6+ Kg7 32.Vxd2
Vxd2 33.Dc3+ Vf6 34.Dxd2 Vxe6
35.Vd1 Vd6 36.Dc3+ dává sice bílému iniciativu, ale ta by k něčemu
většímu než remíze vést neměla.
29.Db3 Kg7 30.exf7 Sf6 30…Vxf7
31.Jxb7 Vd3 32.Db6 s malou výhodou bílého.
31.Jxb7

Konečné pořadí

hu méně vzhledné 20.f3 a když
20…Je3, tak 21.De2 Jxg2 (21…
Jxf1?! 22.fxg4 Jxh2 23.Kxh2 Jxg4+
24.Kg1±) 22.Kxg2 Sf5 23.g4 Sxd3
24.Jxd3 s malou výhodou bílého.
20…Jxe5 21.dxe5 Jd5 22.Jc5 Jxf4
23.Vxf4 Sh6 Kdysi zabarikádovaní
černí střelci o sobě začínají dávat
vědět a zpovzdálí obtěžují obě bílé
věze. Pro ty bude Hikaru Nakamura jen těžko hledat dobrá pole.
24.Ve4 Sd2?! Černý brání bílé dámě
ve skoku na vysněné pole b4. Přesnější ale bylo skočit na d2 tou těžší
ﬁgurkou. Po 24…Vd2! bílý nemá
příliš na výběr, nejlepším pokračováním by pravděpodobně bylo
25.e6!? a po víceméně jediném 25…
f5 má bílý několik možností, jak
udržet nejasnou pozici se solidními
šancemi na úspěch po 26.Ve5 (dobré je asi také 26.Vb4 Vxc2 27.Jd7 Se2
28.Db1s nejasnou hrou) 26…Vfd8
27.Jd7 Dc7 28.f3 a na šachovnici je
opět nejasno. Na 25.Dc1 hraje černý
25…Vfd8 26.Jb3 De6 27.Jxd2 Sxd2

31… Db8? Lepší bylo zahrát 31…Vd3.
32.Db6 Dřevorubecké závody
vznikající po 32.Sxc6 Sd3 33.Ve3
Sxf1 34.Jxd8 Dxb3 35.Vxb3 Vxd8
36.Kxf1 by měly být výhodnější
bílému, je ale otázkou, zda jsou
pro zisk celého bodu postačující.
32…Sd3? Rozhodující chyba. Ani
po zevrubnějším rozboru se mi
nepodařilo najít nic průkazného po
32…Sd4! 33.Dxc6 Vd7 34.Vc1 Sg4
35.Ve4 Sf5 36.Vxd4 (Na 36.Vf4 přijde 36…Se5 a po 37.Vxf5 vloží černý protivné 37…Vc7 38.Dxc7 Sxc7
39.Vfc5 s nejasnou pozicí). Poslední
tah bílého je sázkou na postouplého
pěšce „a“, černý má ale asi také pádné argumenty: 36…Vxd4 37.Dxa6
De5! 38.Db6 Vd2 39.a6 Vc8 40.Va1
Vxb2 a černý udrží ambice svého
soupeře v patřičných mezích.
33.Jxd8 Nyní je ale černá pozice
naprosto beznadějná.
33…Vxd8 34.Vd2 Dxb6 35.axb6
c5 36.Vc1 Sg5 37.f4 Sf6 38.b7 Sd4+
39.Kh1 Sb5?

tr Nakamura, milovník červeného
vína, knih Dana Browna a obrazů
Pabla Picasa, konkurenci a zvítězil
nad svým čínským soupeřem v obou
partiích. „Ohledně partií v rapidu si
myslím, že Bu udělal v první partii
chybu v zahájení, někde kolem patnáctého, šestnáctého tahu a já jsem
pak získal velkou výhodu.Ve druhé
partii se mi podařilo držet pevnost,
kterou jsem postavil, a ta partie
měla skončit remízou,“ říká vítěz
turnaje. Svého výsledku nakonec
nelitoval ani poražený velmistr Bu:
„Skončil jsem na druhém místě a to
vůbec není špatný výsledek. Play off
se mi nevydařilo, nevyhovovalo mi
tempo hry. Je škoda, že jsem ten turnaj nevyhrál, ale v každém případě
jsem se svým umístěním spokojen.
I třeba proto, že jsem tady získal
více než deset bodů ratingu a aktuálně bych měl mít překonanou hranici 2700 bodů.“

1.-2. GM Bu, Xiangzhi
GM Nakamura, Hikaru
3.-9. GM Areščenko, Alexander
GM Bologan, Viktor
GM Jeﬁmenko, Zahar
GM Gopal, G. N.
GM Gurevič, Michail
GM Ni, Hua
GM Wang, Hao

(2691)
(2670)
(2645)
(2663)
(2638)
(2528)
(2607)
(2680)
(2665)

8
8
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

celkem 203 hráčů

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+P+-zpPmkp'
6p+-+-+p+&
5+lzp-+-+-%
XABCDEFGHY
4-+-vl-zP-+$
8-+qtr-trk+(
3+-+-+-zP-#
7+p+-zppvlp'
2-zP-tR-+LzP"
6p+p+-snp+&
5zP-+-vL-+-% XABCDEFGHY 1+-tR-+-+K!
4R+nzP-sNl+$ 8-+qtr-tr-+( xabcdefghy
Hezké a dostatečné, ale
3+-+N+-zP-# 7+N+-zpPmkp' 40.Vxd4
počítač kroutí hlavou a navrhuje
2-zPP+-zPLzP" 6p+p+-vlp+& dát „mnohotahový“ mat pomocí
1+-+Q+RmK-! 5zP-+-+l+-% tahu 40.Vxc5 :-). 1–0
xabcdefghy 4-+-+-+-+$ Při závěrečné rovnosti bodů mezi
20.De1?! Bílá dáma by si ráda 3+Q+-+-zP-# čínským reprezentantem a Nakamuodskočila na pole b4, ale je možné,
2-zP-+RzPLzP" rou rozhodoval o vítězi závěrečže tímto tahem vypouští velmisný tiebreak hraný na dvě partie
tr Nakamura svoji malou výhodu 1+-+-+RmK-! kvapíkovým tempem platným pro
zadními vrátky. Snad stálo za úva- xabcdefghy rapid šach. Tam již neměl velmis-
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KALENDÁRIUM
2.–10. 2. 2008
Probíhá Moskva Open 2008.
Podrobnosti:
www.moscowchessopen.ru
2.–15. 2. 2008
V Budapešti se koná další ze série
turnajů First Saturday.
Podrobnosti:
www.ﬁrstsaturday.hu
3.–9. 2. 2008
V Kecskemétu se koná turnaj Caissa IM.
6.–10. 2. 2008
V německé Jeně probíhá 2. ročník
Schwarzer-Baer Cup, turnaje hraného švýcarským systémem.
Podrobnosti:
goetzpreusse@gmx.de
7. 2. 2008
Narozeniny hned tří vynikajících
šachistů. V roce 1892 se narodil český šachový mistr Karel Opočenský,
o třicet čtyři let později vynikající
ruský velmistr, účastník zápasů kandidátů Mark Jevgeněvič Tajmanov
a konečně sedmý únorový den oslaví své čtyřicáté deváté narozeniny
také velmistr Karel Mokrý.
8.–10. 2. 2008
V Římě se bude hrát Torneo WeekEnd d‘Inverno. 5 kol, švýcarský
systém.
Podrobnosti:
www.accademiascacchistica.gilda.it
accademiascacchi@email.it
10.–19. 2. 2008
V Drážďanech proběhne za účasti
českého týmu mistrovství Evropy
seniorů družstev. 9 kol, švýcarský
systém.
Podrobnosti:
gerhard.schmidt@schachfestival.de

12.–28. 2. 2008
Mistrovství České republiky
mužů, žen a juniorů. Havlíčkův
Brod, tři uzavřené turnaje, 11 kol.
Podrobnosti: www.chess.cz
j.mazuch@avekont.cz
15.–23. 2. 2008
V německém Bad Wörishofenu
proběhne International Schachturniere Bad Wörishofen 2008.
Švýcarský systém na 9 kol.
Podrobnosti:
www.schachclub-tuerkheim-bw.de
16.-23.2. 2008
Druhý ročník International Villach Open ve Villachu (Rakousko). Švýcarský systém na 9 kol.
Podrobnosti:
www.admira-villach.at.tt
ofﬁce@grom.at
16. 2. 2008
Před sto dvěma
lety se v Moskvě,
v
česko-britské
rodině narodila
nejlepší
česká
šachistka všech
dob a první ženVěra Menčíková
ská mistryně světa v šachu Věra Menčíková. Osmdesáté sedmé narozeniny by ve
stejný den oslavil i český šachový
mistr Jiří Fichtl.
16.–23. 2. 2008
24. ročník Open International De
Capelle La Grande (Francie). Švýcarský systém na 9 kol.
Podrobnosti:
www.cappelle-chess.com
templeurjcs@club-internet.fr
17. 2. 2008
Před 74 v roce 1934 lety zemřel
německý šachový velmistr a účast-

ník zápasu o titul
mistra světa Siegbert Tarrasch. Byl
ve skupině vůbec
prvních velmistrů,
které tímto titulem obdařil ruský car Mikuláš II.
(roku1914).

Siegbert Tarrasch

17.–24. 2 2008
Mezinárodní šachový turnaj
St. Anna Mountin, Gora Sw. Anny
(Polsko). Švýcarský systém na 9 kol.
Podrobnosti:
www.strateg.net.pl
rafalmalecki5@tlen.pl
18. 2. 2007
Své šedesáté třetí narozeniny slaví
první slovenský šachový velmistr
Ján Plachetka. Velmistr Plachetka
je kromě svých praktických úspěchů za šachovnicí i skvělým trenérem, který přivedl slovenskou
ženskou reprezentaci až k titulu
mistryň Evropy.
22.–28. 2. 2008
3. ročník mezinárodní šachového soustředění BŠŠ Cup. Proběhne soustředění a šachové turnaje
s cílem intenzivní přípravy na
MČR mládeže 2008, FIDE open
a národní open na 7 kol spojené se
skupinovými tréninky pod vedením profesionálních trenérů.
Podrobnosti:
Sergej Berezjuk
www.chessfm.cz
reﬂexia2007@yandex.ru
23.2. 2008
V Havlíčkově Brodě proběhne
konference Šachového svazu
ČR.
Podrobnosti:
www.chess.cz.
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