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KORČNOJ OCENĚN

Viktor Korčnoj byl za svoje ce-

loživotní dílo a oddanost ša-

chu oceněn čestným členstvím 

v prestižní Společnosti Emanue-

la Laskera. Ocenění šachového 

nestora a několikanásobného 

kandidáta mistrovství světa bylo 

zvláštním bodem berlínského 

„Laskerova víkendu“, který je 

společností (založenou v roce 

2001) každoročně pořádán s cí-

lem popularizovat šachovou hru 

a odkaz druhého mistra světa. 

Společně s velmistrem Korčným 

získala čestné členství ve společ-

nosti i jeho manželka Petra.

CZECH TOUR STARTUJE

Viktor Novotný  
VIP turnajem, kte-

rý se již po osmé 

hrál pod názvem 

Open Praha 2009, 

odstartoval letoš-

ní první díl seri-

álu Czech Tour. 

Z deseti účastní-

ku turnaje hraného systémem 

každý s každým na 9 kol zvítě-

zil se sedmi body Viktor Novot-

ný (2062) z 1. Novoborského ŠK 

s náskokem celého bodu před 

nejvýše nasazeným Petrem He-

rejkem (2194) z ŠK Líně a Jose-

fem Maršálkem (2145) z praž-

ského Motorletu. Kompletní 

výsledky turnaje jsou na adrese 

www.chess-results.com.

Po 3. kole hlavního openu je 

na prvním místě FM Nicolas Cle-

ry (2373) společně s dalšími šesti 

hráči majícími prozatím plný bo-

dový zisk.

Emanuel Lasker Viktor Korčnoj

SÉRIE GRAND PRIX

KARLOVY VARY HOSTIT HVĚZDY NEBUDOU

2. LIGA NETRADIČNĚ

ZÁPAS UKONČIL 
VPÁD MYSLIVCŮ
„Dobrý den, co je to tady za bor-

del?“ – to byla věta, která odstar-

tovala problémy v zápase šestého 

kola druholigové skupiny D mezi 

domácím Ořechovem a hostují-

cím třebíčským béčkem.

„Již v předvečer zápasu mi telefo-

noval Pavel Kubíček, domácí kapi-

tán, hráč, rozhodčí a řídící soutěže 

v jedné osobě, že oznamuje změnu 

hrací místnosti z budovy Obecního 

úřadu do místní Orlovny s tím, že 

večer se zde konal myslivecký ples, 

nicméně v době konání zápasu by 

mělo být vše v pořádku,“ píše kapi-

tán třebíčského celku Miroslav Mi-

chálek o událostech předcházejících 

zápas s ambiciózním celkem Oře-

chova (viz www.caissa-trebic.cz).

Stopy myslivecké zábavy byly 

k vidění hned po příchodu do hra-

cí místnosti (jak ukazuje obrázek, 

fotografi e pořízená přímo na mís-

tě), to ovšem hráči obou týmů ješ-

tě netušili, co je čeká. 

Pokračování na straně 2

Turnaj Grand Prix, který se měl letos 

v prosinci hrát v Karlových Varech, 

se v České republice konat nebude. 

Jeho organizátoři, Pražská šachová 

společnost a Bessel Kok, oznámili 

minulý týden mezinárodní šacho-

vé federaci FIDE, že od jeho pořá-

dání ustupují. Rozkládající se série 

Grand Prix tak utrpěla další ránu.

Důvodů pro tento krok je bohužel 

celá řada. V první řadě to je odstou-

pení či zvažování odstoupení něko-

lika velmistrů z celé série. Zejména 

absence mediálně nejzajímavějšího 

hráče Magnuse Carlsena, který bývá 

považován za budoucího mistra svě-

ta, je z hlediska sponzorů velmi ne-

příjemná. Za druhé je potom zcela 

nepřijatelné, že FIDE v průběhu této 

soutěže mění její pravidla. 

Pokračování na straně 2

Bessel Kok Pavel Matocha
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http://www.caissa-trebic.cz/news/2009/01_11.pdf
http://chess-results.com/tnr18709.aspx?art=1&lan=1&turdet=YES&flag=30&m=-1
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Původně měl vítěz série Grand Prix 

hrát semifi nálový zápas o mistra 

světa, jenže během drážďanské 

olympiády FIDE rozhodla, že tento 

zápas se konat nebude a místo něj 

bude zaveden turnaj kandidátů. 

Poté, co toto rozhodnutí bylo řadou 

velmistrů tvrdě kritizováno, ozná-

mila FIDE, že je možná ještě pře-

hodnotí. Nyní tedy není jasné, o co 

(kromě hezkého cenového fondu) 

se Grand Prix vlastně hraje.

Z hlediska vyznění celé série 

Grand Prix je velmi nepříjemné, že 

po odstoupení Magnuse Carlsena 

a Michaela Adamse a po odpískání 

turnaje organizátory v katarském 

Dohá a švýcarském Montreaux 

začíná vše připomínat mezinárod-

ní mistrovství Sovětského svazu, 

v němž navíc nehrají ani všichni 

nejlepší Rusové (chybí nejen Vla-

dimir Kramnik, ale i Alexander 

Morozevič).

Rovněž stále není známo, kde se 

po odstoupení katarských a švýcar-

ských organizátorů bude hrát pátý 

turnaj série. Z hlediska pořadatelů 

karlovarského turnaje, kteří hodla-

li uspořádat poslední šestý turnaj 

prvního cyklu série, tak vzniklo 

navíc riziko, že by Grand Prix ne-

byla vůbec dohrána do konce.

Protože náklady na uspořádání tur-

naje ale zůstávají na původní hladi-

ně, poměr cena/výkon se z hlediska 

organizátorů a sponzorů prudce 

zhoršil. Za částku přesahující pat-

náct milionů korun, kolik by uspo-

řádání turnaje v Karlových Varech 

stálo, lze uspořádat výrazně pres-

tižnější a zajímavější turnaj s lepším 

obsazením…

Skutečnost, že turnaj série Grand 

Prix v České republice nebude uspo-

řádán, bude mít bohužel negativní 

dopad na velmistra Davida Navaru. 

Nejlepší český velmistr byl do Grand 

Prix nominován českými organizá-

tory, a proto po jejich odstoupení již 

velmistr Navara nebude moci ode-

hrát zbývající dva turnaje.

Pavel Matocha

V NORSKU SI CARLSENA VÁŽÍ

Magnus Carlsen 
Magnus Carlsen 

byl za své úspěchy 

na šedesáti čty-

řech polích oceněn 

zvláštní cenou po-

roty soutěže O nej-

lepšího norského 

sportovce, která 

je každoročně udělována domácím 

světovým šampionům nebo držite-

lům zlatých olympijských medailí. 

Celá událost byla živě přenášena 

hlavní norskou televizí, a tak diváci 

mohli vidět Carlsenovo upřímné pře-

kvapení: v letošním ročníku se totiž 

na rozdíl od let minulých soutěže 

neúčastnil jako jeden z nominova-

ných sportovců, ale pouze jako di-

vák. O to více si podle vlastních slov 

ocenění svých výkonů váží.

TROJKRÁĽOVÝ RAPID
Mezinárodní mistr Peter Vavrák 

(2474) se stal díky lepšímu pomoc-

nému hodnocení se 7,5 bodu 9 par-

tií vítězem 10. ročníku Trojkráľo-

vého rapidu Bratislava-Dúbravka, 

hraného za účasti devadesáti čty-

řech hráčů 6. ledna 2009 v Bratisla-

vě. Druhé místo patřilo GM Jánu 

Markošovi (2568) a bronz si domů 

odnesl Jozef Jánoš (2260).

SÉRIE GRAND PRIX

KARLOVY VARY HOSTIT HVĚZDY NEBUDOU
pokračování ze strany 1

pokračování ze strany 1

Po úvodních tazích zápasu vrazil 

do hrací místnosti jeden z mys-

livců odstraňující následky ve-

černích radovánek a ticho pro-

bíhajícího zápasu prořízla již 

zmíněná věta.

Rozhodčí se myslivce pokou-

šel uklidnit, ale s argumentací 

druholigového zápasu v šachu 

příliš neuspěl „My tady máme 

úklid po plese a tím to pro nás 

končí, měli jste si šachy domlu-

vit na odpoledne,“ argumento-

val bodrý myslivec. Místnost 

sice na chvíli opustil, to ale jen 

proto, aby po chvíli opět rozra-

zil dveře, prošel hrací místností, 

otevřel okno dolů  (klubovna se 

nacházela v prvním patře nad sá-

lem) a zakřičel „Marcel, budeme 

vohřejvat guláš?“ Poté, co přes 

místnost začali začali do zadních 

prostor proudit jeho kolegové 

přilákaní vůní guláše, již hosté 

situaci nehodlali tolerovat.

„Za těchto okolností jsme ukončili 

naše partie, uvedli krátce důvody 

do zápisu o utkání a odcestovali,“ 

uvedl kapitán hostujícího celku 

Miroslav Michálek, který ovšem 

ze vzniklých problémů rozhodně 

neviní domácího kapitána. „Nut-

no sportovně přiznat, že Pavel 

Kubíček vyvinul veškerou mož-

nou snahu, aby bylo utkání řádně 

dohráno, nicméně u svých spolu-

občanů z mysliveckého sdružení 

pochopení nenašel.“ O výsledku 

zápasu Pila Ořechov – ŠK Caissa 

Třebíč B tak bude muset na svém 

zasedání rozhodnout sportov-

ně-technická komise Šachového 

svazu.

Václav Pech

Prezidentovi FIDE Kirsanu Iljumžinovovi 
(vlevo ) a výkonnému řediteli Global Chess 
Geoffreymu Borgovi (vpravo) se ambiciózní 
série Grand Prix rozpadá. Z ohlášené sou-
části bojů o mistra světa se stává meziná-
rodní mistrovství postsovětských republik.
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Dva zápasy pátého kola Extraligy 

ČR změnily pořadí na první příčce 

tabulky, kam se po výhře v praž-

ském derby nad šachisty Bohe-

mians probojovala pražská Mahr-

la. Má po pěti odehraných zápa-

sech stoprocentní bodový zisk. 

To, že to v Praze myslí s útokem 

na titul skutečně vážně, potvrzuje 

také pohled na soupisku Mahrly: 

od 1. ledna se zde ještě objevily dvě 

nové posily, na první šachovnici do-

psaný GM Jurij Drozdovskij (2587) 

a na třetí GM Vladimir Tukmakov 

(2551). Vedoucí celek si je ale bude 

pravděpodobně šetřit až na rozho-

dující souboje soutěže proti Pardu-

bicím, Zlínu, Grygovu a zejména 

na poslední kolo soutěže proti ob-

hájcům titulu z Nového Boru.

Oba favorité víkendových zápasů 

s přehledem potvrdili svoje postavení 

v tabulce a porazili své soupeře pře-

svědčivě 6:2. Strůjci výhry Mahrly 

byli poměrně překvapivě zejména 

hráči na nižších šachovnicích, kteří 

své soupeře deklasovali 3,5:0,5, za-

tímco na druhé až čtvrté šachovnici 

dokázalo velmistrovské trio ve slo-

žení Tomáš Oral, Jan Votava, Miloš 

Jirovský Jirovský uhrát proti Petru 

Zvárovi, Janu Šuráňovi a Viktoru 

Sodomovi pouze tři remízy.

Výhodu domácího prostředí využi-

ly také Pardubice. Proti celku Space 

Poštovní spořitelny byli jednoznač-

nými favority, když i oni k prvnímu 

lednovému dni posílili svoji soupis-

ku – o GM Piotra Bobrase (2565) 

a běloruského velmistra Andreja Ko-

valeva (2550). Do zápasu s prořídlou 

sestavou soupeře však zasáhl pouze 

první jmenovaný. Zápas rozhodly 

dvě rychlé miniaturky, jejichž vítězi 

se stali pardubičtí GM Bartolomiej 

Heberla (2485) a IM Jan Bernášek 

(2444) a nic na něm nezměnila ani 

výhra hostů na sedmé šachovnici, 

kde domácího Pavla Stehna (2351) 

porazil Petr Pokorný (2199).

Páté kolo bude dohráno posledním 

zápasem mezi BŠŠ Frýdek-Místek 

s Geofi nem Ostrava v pátek 6. 2. 

před prvním letošním extraligo-

vým dvojkolem. 

Václav Pech

EXTRALIGA ČR – 5. KOLO

DO ČELA JDE MAHRLA

RC Sport Pardubice – Space Poštovní spořitelna 6:2
Kempinsky, Robert  (2595) 1:0 Příborský, Jan  (2342)

Votava, Jan  (2542) 1:0 Řehořek, Martin  (2329)

Bobras, Piotr  (2541) ½:½ Šimek, Petr  (2253)

Bernášek, Jan  (2444) 1:0 Dvořák, Jan  (2212)

Petr, Martin  (2452) 1:0 Kovář, Vojtěch  (2252)

Heberla, Bartolomiej  (2485) 1:0 Kozák, Miloš (2154)

Stehno, Pavel  (2351) 0:1 Pokorný, Petr  (2199)

Roško, Luboš  (2347) ½:½ Bartoš, Jan  (2203)

ŠK Mahrla Praha – TJ Bohemians Praha 6:2
Navara, David  (2633) 1:0 Neuman, Petr  (2455)

Oral, Tomáš  (2538) ½:½ Zvára, Petr  (2409)

Jansa, Vlastimil  (2477) ½:½ Šuráň, Jan  (2385)

Jirovský, Miloš  (2494) ½:½ Sodoma, Viktor  (2358)

Gross, David  (2485) 1:0 Tričkov, Vasil  (2344)

Meduna,Eduard  (2469) ½:½ Znamenáček, Květoslav (2296)

Orság, Milan  (2428) 1:0 Chura, Jan  (2237)

Hausner, Ivan  (2392) 1:0 Dubanský, Bohuslav  (2240)

Pořadí po neúplném 5. kole
zápasy body skóre

1. ŠK Mahrla Praha 5 15 27,5

2. 1. Novoborský ŠK 5 13 27

3. A64 Valoz Grygov 5 13 25,5

4. ŠK SK Zlín 5 9 22

5. RC Sport Pardubice 5 7 20,5

6. TŽ Třinec A 5 6 19

7. ŠK Zikuda Turnov 5 6 18

8. TJ Bohemians Praha 5 6 16,5

9. BŠŠ Frýdek-Místek 4 6 16,5

10. Space Poštovní spořitelna 5 3 14,5

11. TŽ Třinec B 5 1 12,5

12. ŠK Geofi n Ostrava 4 0 12,5

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 580 Kč
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Vasilij Ivančuk (2779) potvrdil, že 

výhoda domácího prostředí není 

cizí ani takovému sportu, jako 

jsou šachy, a porazil v zápase 

hraném na šest partií maďarské-

ho velmistra Petera Léka (2751) 

3,5:2,5. Klání dvou hráčů nejužší 

světové špičky se od 4. do 6. led-

na uskutečnilo v ukrajinském 

Mukačevu.

Zápas hraný tempem 25 minut 

na partii s přídavkem 10 sekund 

za každý provedený tah probíhal 

plně v režii ukrajinského hráče, 

který byl po všech stránkách lépe 

připraven. Prakticky v každé par-

tii přišel s nějakou novinkou a ze-

jména v partiích hraných bílými 

fi gurami svého soupeře řádně tla-

čil ke zdi. Jak v první, tak i ve třetí 

partii zápasu vypustil výhru a lepší 

pozice získával i při hře černými.

O výsledku tak paradoxně rozhod-

la až pátá partie, ve které musel 

Ivančuk ukázat ohromnou dávku 

trpělivosti, když se mu podařilo 

vyhrát pozici, která byla pravděpo-

dobně zcela remízová.

VASILIJ IVANČUK (2779)
–PETER LÉKÓ (2751) 
Anglická hra [A32]

Mukačevo 2009

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

e6 5.g3 Sb4+ 6.Sd2 Sc5 7.Jb3 Se7 

8.Sg2 Jc6 9.Jc3 0–0 10.Vc1 b6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+pvlpzpp'
6-zpn+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+NsN-+-zP-#
2PzP-vLPzPLzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

11.Jd5 Pravděpodobně nový tah, 

ale v současné databázové době 

je odvážné něco takového pro-

hlašovat kategoricky. Pravdou je, 

že Semjon Palatnik pokračoval 

před dvaceti osmi lety na turnaji 

v Hradci Králové proti Stefanovovi 

tahem 11.Jd4 a po 11…Sb7 12.0–0 

Vc8 13.Jxc6 Sxc6 14.e4 d6 15.De2 

získal na svoji stranu také malou 

výhodu (Palatnik, S. (2490)-Ste-

fanov, P. (2420), Hradec Králové 

1981).

11…exd5 12.cxd5 Sb7 13.dxc6 

dxc6 14.0-0 Zvyšování tlaku 

na černého pěšce by bílému ne-

přineslo vůbec nic. Po 14.Dc2 Dc8 

15.Sxc6 Sxc6 16.Dxc6 Dh3 má čer-

ný za obětovaného pěšce zřejmě 

dostatečnou kompenzaci kvůli 

bílému králi v centru a možnosti 

rychlé aktivizace svých těžkých 

fi gur.

14…Dc8 15.Jd4 c5 16.Sxb7 Dxb7 

17.Jf5 Vfe8 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpq+-vlpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-zp-+N+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-vLPzP-zP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

18.Sc3 Bílý získal ze zahájení malé 

plus. Jeho fi gury jsou lépe posta-

veny a mohou vyvíjet na pozici 

maďarského velmistra nepříjemný 

tlak, který by měl lehce převážit 

dosud nevýznamnou pěšcovou 

majoritu černého na dámském 

křídle.

18…De4 Za úvahu určitě stálo 

také 18…Vad8, na což by mohl 

Ukrajinec pokračovat 19.Da4 

s myšlenkou převodu bílé dámy 

na královské křídlo a následným 

tlakem na královské křídlo černé-

ho. Tomu by mohl černý zabránit 

pomocí jemně nelidského jezd-

cového skoku doporučovaného 

přítelem Fritzem: 19…Je4. Počí-

tač věří ve variantu 20.Sxg7 b5 

21.Da3 Jd6 22.Jxd6 Vxd6 23.Sc3 

b4 24.Da4 Ved8 s kompenzací 

černého.

19.Dc2 De6 20.b3 Sf8 21.Sxf6 

Dxf6 22.Je3 Vad8 23.Vfd1 De6 

24.Dc4 De5 K přibližně vyrovna-

né pozici by vedla výměna dam 

24…Dxc4 25.bxc4 Vd4 26.Kf1 

s dalším skokem bílého jezdce 

na pole d5.

25.Da6 Db8 26.Jd5 Bílý jezdec 

je přece jenom o něco lepší než 

černý střelec na f8 a to dává bí-

lému také malou výhodu. Černý 

nemá ve své pozici žádnou citel-

nou slabinu, ale jeho problémem 

je to, že se mu těžko hledají dob-

ré tahy.

ZÁPAS IVANČUK–LÉKÓ

O VÍTĚZI ROZHODLY VIRTUÓZNÍ SKOKY JEZDCE

Konečný výsledek
Ivančuk, Vasilij (2779) ½ ½ ½ ½ 1 ½ 3½

Lékó, Peter (2751) ½ ½ ½ ½ 0 ½ 2½

GM Vasilij Ivančuk
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

XABCDEFGHY
8-wq-trrvlk+(
7zp-+-+pzpp'
6Qzp-+-+-+&
5+-zpN+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-+PzP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
26…h5 Pochopitelný pokus o akti-

vitu na královském křídle. Ani jiná 

pokračování nedávají černému vy-

rovnání. Po 26…Vd6 27.Vc2 (Slabé 

by bylo 27.Jc3 Ved8 28.Vxd6 Vxd6 

29.Jb5 Vd2 30.Jxa7 Da8 31.Dxb6 

Vxe2 32.Db5 Df3 s výhodou na stra-

ně maďarského hráče.) 27…Ve5 

(27…Ved8 28.e4±) 28.Vcd2 bílý sto-

jí o něco lépe. Spokojený by byl vel-

mistr Ivančuk i po 26…Ve5 27.Jc3 

Vee8 28.e3 g6 29.Jd5 Sg7 30.Vc2 

s malou výhodou bílého.

27.e3 Vd6 28.Jc3 Na 28.Vc2 by zde 

mohlo následovat 28…h4!?, a tak je 

možná nejlepší cestou pokračování 

28.Dc4!? s překrytím 4. řady a ná-

sledným nástupem centrálních pěš-

ců „e“ a „f“.

28…Ved8 29.Vxd6 Vxd6 30.h4 

Bílému nic nedává nabízející se 

30.Jb5 pro 30…Vd2 a nyní vede 

braní 31.Jxa7 po 31…h4 32.Jb5 De5 

k dobré hře černého, když pod tres-

tem smrti nelze 33.Dxb6?? De4–+.

30…g6 31.Je4 Vd8 32.a4 Da8 

Za úvahu stálo také aktivnější 32…

De5!?

33.Dc4 Sg7 34.b4 cxb4 35.Dxb4 

XABCDEFGHY
8q+-tr-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-+p%
4PwQ-+N+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
35…Dd5?! Černý nechává pro-

niknout bílé těžké fi gury do své 

pozice, a to rozhodně není dobré 

řešení. Přesněji vypadá 35…Db7 

36.Jg5 Se5 s rovnováhou.

36.De7 Dd7 37.Vc7 Dxe7 38.Vxe7 

a5 39.Kg2 Zde i v příštím tahu dáva-

lo smysl zahrát okamžité 39.Vb7!? 

Vd1+ 40.Kg2 Va1 41.Vxb6 Vxa4 

42.Vb8+ s dalším Je4-c5 a malou 

výhodou.

39…Vd1 40.Ve8+ Sf8 41.Vb8 Va1 

42.Vxb6 Vxa4= Lékó tedy nako-

nec proměnil svoji pěšcovou převa-

hu na dámském křídle ve volného 

pěšce, ale aktivní bílé fi gury tuto 

výhodu plně neutralizují. Nevěřím 

ale tomu, že by měla být souhra 

bílého jezdce s věží nebezpečnější 

než černý sprintér.

43.Jf6+ Kg7 44.Va6 Va1 Mnohem 

silnější bylo 44…Sb4! s myšlenkou 

protiútoku na bílého krále pro-

střednictvím 45.Je4 Va2 46.Va7 a4 

47.Jg5 Se1 48.Vxf7+ Kg8 49.Va7 

Vxf2+ 50.Kh3 Va2= s rovnou hrou.

45.Je8+ Kg8 46.Va7 a4 47.Jf6+ 

Kg7 48.Je4 Kg8 49.Jg5 

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7tR-+-+p+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-sNp%
4p+-+-+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

GM Peter Lékó
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49…f6 Odkrývá sedmou řadu, 

a oslabuje tak pozici vlastního krá-

le i svých pěšců královského kříd-

la. Následující Ivančukovy jezd-

cové manévry jsou velice hezké, 

i když rozhodně ne vždy přesné. Je 

až s podivem, kolik toho tak krát-

konohá fi gura, jako je kůň, může 

pod vedením zkušeného hráče 

stihnout. Pravděpodobně nepo-

máhá 49…a3, když po 50.Vxf7 Sb4 

51.Va7 Va2 52.Je4 Vc2 53.Kf3 a2 

54.Kf4 Se7 55.Ke5 má bílý k výhře 

sice stále ještě daleko, ale určité 

šance tu jsou.

50.Je6 Přesnější bylo pravdě-

podobně 50.Je4 Sg7 51.Va6 Kf7 

52.Kf3 a3 53.Jd6+ Kg8 54.Jb5 Sf8 

55.Vxf6 Kg7 56.Va6 s malou výho-

dou bílého.

50…Sh6 51.Jd4 Sf8 52.Je2 Sh6? 

K vyrovnání mohlo vést pokračo-

vání 52…a3 53.Va8 (53.Jc3 Sc5) 

53…Vb1=.

53.Jc3 a3 54.Jd5 Sg7 55.Jf4 Sf8 

56.Jxg6 Sc5 57.Va8+ Kf7 58.Jf4 

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-zp-+&
5+-vl-+-+p%
4-+-+-sN-zP$
3zp-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
58…Vb1?! Lepší bylo 58…Va2 

59.Kf3 Vd2 60.Jxh5 a2 61.Jf4±, 

i když už s výhodou bílého.

59.Kf3? Oba soupeři měli již málo 

času, a tak se dopouštějí nepřes-

ností. Zde mohl ukrajinský velmis-

tr zahrát mnohem silnější 59.Va5! 

a po 59…Vd1 60.Vxc5 a2 61.Va5 

a1D 62.Vxa1 Vxa1 63.Jxh5+- by 

měla být jeho pozice vyhraná.

59…Vb3? Lékó se dopouští ne-

přesnosti na oplátku a dostává se 

do asi již bezvýchodného postave-

ní. Správným tahem v pozici bylo 

59…Vb7! s dalším Vb7-a7.

60.Va5 Sb6 61.Va6 Sc5 62.Jd5 f5 

63.Va5 Sd6 64.Jf4 Vb2 65.Vxf5+ 

Ke8 66.Vxh5 Kd7 67.Va5 Kc6 

68.Je2 Kb6 69.Va4 Sb4 70.h5 Kb5 

71.Va8 a2 72.h6 Vxe2 73.Kxe2 Sa5 

74.Vb8+ Sb6 75.h7 a1D 76.h8D 

Da2+ 77.Kf1 1–0

Díky této partii zvítězil Ivančuk 

nad Lékem již ve druhém zápase 

v posledních dvou letech. V loň-

ském klání mezi stejnými soupeři 

rozhodl o vítězi až rozstřel v bles-

kových partiích. Ivančukova forma 

je určitě příslibem pro blížící se 

první velký turnaj roku, který prá-

vě zahajuje v nizozemském Wij-

ku a jehož se ukrajinský šachista 

účastní.

Václav Pech

http://www.sachy.biz
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Rus Petr Svidler se stal vítězem 

turnaje Aker ChessChallenge 

2008, který proběhl od 29. pro-

since do 7. ledna v norském Gjo-

viku. Turnaj se uskutečnil při 

příležitosti sta let od založení 

místního šachového klubu.

Startovní pole bylo tentokrát 

opravdu hvězdné: Aktuální svě-

tová čtyřka, domácí Magnus Carl-

sen, pětadvacátý hráč planety Petr 

Svidler, vynikající Američan Hi-

karu Nakamura stojící na prahu 

elitního klubu 2700 a další domácí 

velmistr Kjetill Lie byli příslibem 

zajímavých bojů.

Ačkoli je velmistr Nakamura 

na světovém žebříčku daleko 

za Magnusem Carlsenem, byl díky 

svým schopnostem hry zrychle-

ným tempem mnohými považo-

ván za favorita turnaje. Stále je 

ještě v živé paměti jeho loňské 

vítězství v prominentním rapidu 

v Cap d´Age. Nakamura však před 

turnajem poměrně často cestoval 

a prošel si hned několika časovými 

pásmy. „Nevím jestli to bude mít 

na moji hru nějaký vliv. Těžko říct. 

Nehrál jsem šachy od olympiády, 

takže opravdu nevím, jakou mám 

formu. Chtěl bych tady hrát prostě 

dobře. Pravdou ovšem také je, že 

od té doby, co jsem v Cap d´Age 

zvítězil a porazil Ivančuka, jsou 

moje očekávání od rapid turnajů 

poměrně vysoká,“ řekl o svých 

ambicích před zahájením turnaje 

americký velmistr. Přesto všech-

no se ovšem Američan za favorita 

turnaje nepovažoval a podle jeho 

mínění byl hlavním kandidátem 

na vítězství Petr Svidler.

Základní skupina turnaje skončila 

mrtvým během hned tří účastní-

ků, kteří získali v šesti turnajových 

kolech čtyři body, a tak se Mag-

nus Carlsen, Pert Svidler a Hikaru 

Nakamura museli utkat o jednot-

livá místa v následujícím play-off 

ve vzájemných bleskových par-

tiích. Tam se ale Hikaru Nakamurovi 

vůbec nedařilo: Podlehl oběma svým 

soupeřům a to jej odsoudilo k boji 

o třetí příčku s velmistrem Liem.

Závěrečné partie o umístění v tur-

naji tak byly soubojem Norska 

proti zbytku světa. O první místo 

se s Petrem Svidlerem utkal nej-

lepší norský šachista všech dob, 

velmistr Carlsen, a ve druhém zá-

pase o třetí příčku mohli domácí 

diváci proti velmistru Nakamurovi 

fandit Kejtillu Liemu. Ale ani je-

den ze zápasů nepřinesl domácím 

fanouškům radost. Velmistr Lie 

pokazil úvodní partii a podlehl 

svému americkému soupeři téměř 

bez odporu a bezkrevný výkon 

zakončený dělbou bodů předve-

dl černými v berlínské i Magnus 

Carlsen. Ve druhém kole to v due-

lu Lie-Nakamura dlouho vypadalo 

na odvetu…

AKER CHESSCHALLENGE 2008

CARLSEN ANI NAKAMURA NESTAČILI NA SVIDLERA

Konečné pořadí 

základní části turnaje
1. Carlsen, Magnus (2776) 4

2. Svidler, Petr (2723) 4

3. Nakamura, Hikaru (2699) 4

4. Lie, Kjetill (2539) 0

GM Petr Svidler

GM Magnus Carlsen
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KJETILL LIE (2539) 
–HIKARU NAKAMURA (2699) 
Pircova obrana [B00]

Gjovik 2009

1.e4 d6 2.d4 g6 3.Jc3 a6 4.a4 

Sg7 5.h3 Jf6 6.Jf3 c5 7.d5 0–0 

8.Sc4 Jbd7 9.0–0 Je8 10.Ve1 Jc7 

11.Sf4 b5 12.axb5 Jb6 13.Sf1 axb5 

14.Jxb5 Jxb5 15.Sxb5 Vb8 16.e5 

Jxd5 17.Dxd5 Vxb5 18.exd6 exd6 

19.Sxd6

XABCDEFGHY
8-+lwq-trk+(
7+-+-+pvlp'
6-+-vL-+p+&
5+rzpQ+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

19…Sb7 20.Dd3 Jinou možností 

byl druhý ústup bílé dámy 20.Dc4!? 

a po 20… Sxf3? (Správným pořadím 

tahů je v tomto případě 20…Dxd6! 

21.Dxb5 Sxf3 22.gxf3 Sd4 s přecho-

dem do varianty hrané v partii.) 

21.Sxf8 Dg5 22.g3 Sd4 23.Sd6±.

20…Sxf3 21.Dxb5 Lepší bylo 

21.Sxf8 Dxd3 22.cxd3 Sxf8 23.gxf3 

Vxb2± s výhodou bílého. Tahem 

v partii bílý dovolil svému soupeři 

se „proobětovat“ do remízy.

21…Dxd6 22.gxf3 Sd4 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+p+p'
6-+-wq-+p+&
5+Qzp-+-+-%
4-+-vl-+-+$
3+-+-+P+P#
2-zPP+-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23.Kg2 Na výhru mohl hrát bílý 

prostřednictvím nevzhledného tahu 

23.Df1, ale je zřejmé, že černé fi -

gury jsou postaveny mnohem lépe 

a bílý bude muset ve své pouti 

za štěstím ještě leccos přežít.

23…Sxf2! 24.Kxf2 K remíze ved-

lo také 24.Ve8 Dg3+ 25.Kf1 Sd4 

26.Ke2 Kg7 27.Vxf8 Df2+ 28.Kd1 

Dg1+ 29.Kd2 De3+=, ale jiná po-

kračování by již bílého přivedly 

na pokraj porážky.

24…Dh2+ 25.Kf1 Dxh3+ 26.Ke2 

Dh2+ 27.Kd3 Vd8+ Bílý má sice 

o věž více, ale jeho král nenajde 

na šachovnici pokojné útočiště. 

Vynalézavost velmistra Nakamury 

bude opět slavit úspěch.

28.Kc3 Dd2+ 29.Kb3 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+Qzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+K+-+P+-#
2-zPPwq-+-+"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy
29…c4+! Přesně až do konce!

30.Dxc4 Vb8+ 31.Ka3 Va8+ 

32.Kb3 Vb8+ 33.Ka3 Va8+ 34.Kb3 

Vb8+ 35.Ka3 1/2

Ve druhé fi nálové partii získal vel-

mistr Carlsen bílými fi gurami ve špa-

nělské výhodu, kterou ale mezi 

33. a 35. tahem zahodil, a po špat-

ném výkonu pozici dokonce pro-

hrál. Celkovým vítězem turnaje se 

tak stal Petr Svidler.

Václav Pech

GM Hikaru Nakamura



Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. svým klientům garantuje 

nejvyšší odbornou a profesionální úroveň poskytovaných právních 

služeb.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel.: (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz



15. LEDNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 3 11

KALENDÁRIUM
16. 1. 1975

Eva Repková

Narozeniny osla-

ví reprezentantka 

Československa 

a Slovenska, mezi-

národní mistryně 

Eva Repková. Je 

mistryní repub-

liky z roku 1992, 

vicemistryní světa juniorek z roku 

1993. Na ženské olympiádě stihla 

v roce 1992 ještě naposledy repre-

zentovat Československo a v ná-

sledujících obdobích byla (s pře-

stávkou způsobenou pobytem 

v zahraničí) oporou reprezentace 

Slovenska.

16. 1.–1. 2. 2009

Wijk aan Zee, Corus 2009. Tři 

uzavřené turnaje a open FIDE. 

V nejsilnějším turnaji bude v krát-

ké době podruhé za sebou bojovat 

v té nejlepší společnosti velmistr 

Movsesjan a turnaj B proběhne 

za účasti velmistra Davida Navary.

www.coruschess.com

16.–24. 1 2009

Hora sv. Anny (Polsko). Meziná-

rodní šachový turnaj, švýcarský 

systém, 9 kol tempem 90 minut 

na partii s přídavkem 30 s za kaž-

dý tah.

Agencja Szachowa Strateg 

Tel.: +48 691 855 524

rafalmalecki5@tlen.pl

www.strateg.net.pl

17. 1. 2009 

Praha, XII. ročník turnaje mládeže 

Velká cena Libně. Děvčata a chlap-

ci narození 1. 1. 1990 a mladší. 

7 kol švýcarským systémem tempo 

2 x 25 minut na partii.

Václav Klaus, Porg

Tel.: 284 841 031

klaus@porg.cz 

17. 1. 1961

Čiburdanidzeová 
Osmačtyřiceti let 

se dožívá mistry-

ně světa v šachu 

a i v současnosti 

jedna z nejsilněj-

ších šachistek svě-

ta, Gruzínka Maja 

Čiburdanidzeová. 

Titul mistryně světa získala v roce 

1978 vítězstvím nad svoji krajan-

kou Nonou Gaprindašviliovou 

a ztratila jej v roce 1991, když pro-

hrála s Číňankou Xie Jun.

17. 1. 2008

Robert Fischer  
Před rokem ze-

mřel v islandském 

Rejkjavíku jede-

náctý mistr světa 

v šachu a možná 

nejpopulár ně j -

ší šachista všech 

dob, Robert Ja-

mes Fischer.

17.–24. 1. 2009

Open Mariánské Lázně 2009, VIII. 

ročník turnaje. Open FIDE, uzavře-

ný velmistrovský turnaj, uzavřený 

mistrovský turnaj, open turnaj 

v rapid šachu a bleskovém šachu. 

Ave-Kontakt

Tel.: 466 535 200, 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

18. 1. 1966

A. Chalifman  
Před čtyřiceti tře-

mi lety se v teh-

dejším Leningra-

du narodil exmis-

tr světa v šachu 

z roku 1999, vel-

mistr Alexandr 

Valerijevič Cha-

lifman. Se svým trenérem Genadi-

jem Nesisem založil v Petrohradu 

šachovou akademii „Velmistrovská 

šachová škola“, kam se po jejím 

heslem Šachy = intelekt + charak-

ter jezdí vzdělávat šachisté z celé-

ho světa.

22. 1. 1983

Etienne Bacrot  
Šestadvacáté na-

rozeniny slaví 

velmistr Etienne 

Bacrot, první fran-

couzský šachista, 

který se dostal 

do první desítky 

hráčů světového 

šachu. Bacrot je dvojnásobným 

mistrem světa mládeže a pětiná-

sobným přeborníkem Francie. Ti-

tul mezinárodního mistra získal 

ve dvanácti letech a velmistrem se 

stal o dva roky později. Již ve tři-

nácti letech porazil sedmého mis-

tra světa Vasilije Smyslova. Svého 

historicky nejvyššího ratingu 2731 

bodů dosáhl v dubnu 2005.

24.–31. 2008

Kecskeméth (Maďarsko). Interna-

tional FIDE round robin tourna-

ments. Série mezinárodních uza-

vřených turnajů s možností zisku 

titulu IM. V každém turnaji 10–12 

hráčů, časová kontrola 40 tahů 

za 2 hodiny a 1 h na dohrání. 

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com

25. 1. 1908

Michail Čigorin  
Před sto a jed-

ním rokem umírá 

v polském Lubli-

nu soupeř prvního 

mistra světa Wil-

helma Steinitze 

v bojích o šachový 

trůn, Michail Iva-

novič Čigorin.
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