
24. LEDNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 4 1

KAMSKY NECHCE 
REPREZENTOVAT USA

Gata Kamsky  
Americký velmis-

tr a vítěz Světové-

ho poháru v Chan-

ty Mansijsku Gata 

Kamsky možná 

nebude v zápase 

proti Veselinu To-

palovovi repre-

zentovat Spojené státy. Řekl to 

v rozhovoru pro ruské noviny 

Sankt-Peterburgskie Vedomosti 

Gatův otec Rustam Kamsky.

Důvodem může být chladné při-

jetí úspěchu amerického šachisty 

v jeho zaoceánské domovině. Na 

otázku, jak přijaly Spojené státy 

Kamského velký úspěch, jeho otec 

odpověděl: „Nijak. V novinách se 

neobjevilo ani slovo a blahopřání od 

Američanů bylo jen několik, zatím-

co z Ruska jsme jich dostali tisíce. 

Tak za koho tedy máme hrát? Když 

jsme v letech 1995–1996 reprezen-

tovali USA proti Karpovovi, tak 

nám Spojené státy nepřispěly ani 

jediným dolarem. Pokud se tedy 

v USA nenajde sponzor, tak Gata 

za tuto zemi prostě hrát nebude.“ 

A koho by velmistr Kamsky ve své 

zápasu proti Veselinu Topalovovi 

mohl reprezentovat? I na to Rustam 

Kamsky odpověděl: „Zrovna připra-

vuji dopis, ve kterém se obracím na 

ruského prezidenta Vladimira Puti-

na, aby prověřil otázku našeho rus-

kého občanství, které jsme nikdy 

neztratili,“ sdělil redaktorovi listu 

otec vítěze Světového poháru.

MČR BEZ HVĚZD

Tomáš Polák  
Blížícího se mis-

trovství České re-

publiky v šachu se 

nezúčastní kom-

pletní česká špička. 

Ve startovním poli 

mužského tunaje 

budou chybět tři 

nejlepší čeští hráči, velmistři David 

Navara, Zbyněk Hráček a Viktor Láz-

nička. Mezi ženami bude absentovat 

česká jednička Jana Jacková. Mezi 

účastníky přeboru budou velmistři 

Vlastimil Babula, Jiří Štoček, obhájce 

loňského zlata Tomáš Polák, Marek 

Vokáč, Petr Velička a Igor Rausis. 

Sedmým držitelem velmistrovského 

titulu, který by se mohl o přebornic-

ký titul utkat, je GM Robert Cvek. 

„Konečné vyjádření Roberta Cveka 

Šachové dvacáté století skončilo ve čtvrtek 17. ledna 2008. Ten den 

zemřel nejslavnější šachista historie Bobby Fischer. Zemřel na Islandu, 

kde získal v roce 1972 titul mistra světa, když pokořil armádu sovět-

ských velmistrů, a kde před necelými třemi roky dostal azyl a nové 

občanství, když pro změnu američtí soudruzi jej chtěli zavřít do vězení. 

Bobby Fischer se vždy vzpíral autoritě a šel proti systému, byť to někdy 

bylo až za hranicí zdravého rozumu. Jenže genialita a šílenství k sobě 

mají proklatě blízko.

Pokračování na straně 13

BOBBY FISCHER
VZPOMÍNKA NA MISTRA
Robert James Fischer zemřel ve 

čtvrtek v islandském hlavním 

městě Reykjavíku ve věku šede-

sáti čtyř let. Byl to ten Reykjavík, 

kde se Fischer stal v roce 1972 

mistrem světa, když v „zápasu 

století“ porazil  Borise Spasského. 

Pro někoho byl tento zápas částí 

studené války a konfrontace mezi 

Východem a Západem, jiní jej 

vidí jako triumf individuální mys-

li, která srazila sovětské šachové 

impérium. Ať tak či onak, tento 

souboj přispěl mílovými kroky ke 

zvýšení popularity královské hry 

i mimo úzkou skupinu šachistů. 

Jméno Bobby Fischer se stalo 

známé v každé domácnosti, a to 

nejenom ve Spojených státech, 

nýbrž na celém světě.

Pokračování na straně 12

BOBBY FISCHER ZEMŘEL

SKONČILO 20. STOLETÍ
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čekáme v nejbližších dnech,“ uvedl 

Jan Mazuch z pořadatelské agentury 

Ave-Kontakt a dodává: „Robert by 

rád hrál, jenom vše záleží na jeho 

výsledcích u zkoušek na vysoké ško-

le.“ Kromě zmíněných velmistrů 

doplní tabulku hlavního turnaje šam-

pionátu mezinárodní mistři Jan Ber-

nášek, Michal Konopka, Vladimír 

Talla a možná i Vigen Mirumjan. 

„Vigen má o účast v přeboru zájem, 

ale čeká na víza. Do konce týdne by 

mělo být jasné, jestli se vše včas stih-

ne,“ vysvětluje Mazuch. Na sudý 

počet by pak měl turnaj doplnit FM 

Štěpán Žilka. 

Startovní pole pro ženský turnaj je 

na rozdíl od mužského již uzavře-

no. O přebornický titul se v havlíč-

kobrodském hotelu Slunce utkají 

WIM Kateřina Němcová, WIM Eva 

Kulovaná, WIM Kateřina Čedíková, 

WFM Soňa Pertlová, WFM Hana 

Kubíková, WFM Alena Kubíková 

společně s Hanou Pirklovou a Tere-

zou Olšarovou.

NĚMCOVÁ MEDIÁLNÍ HVĚZDOU

Kateřina Němcová 
WIM Kateřině Něm-

cové věnovaly ve 

své příloze poměr-

ně rozsáhlý pro-

stor Hospodářské 

noviny. V rozho-

voru se zajímaly 

o její šachové za-

čátky, poslední úspěchy i budoucí 

plány. Článek je k dispozici on-line 

na ihned.cz.

PORUCHA VOZU VEDLA 
KE KONTUMACI
V šestém kole 1. české ligy skonči-

lo hned osm partií kontumacemi. 

Všechny si je na svůj účet připsala 

Plzeň, která nedorazila kvůli poruše 

auta na zápas do Hradce Králové, 

a do tabulky si tak připsala kulatou 

nulu. Na čele soutěže k žádným vel-

kým změnám nedošlo. Dosud suve-

rénně vedoucí novoborský celek 

v prořídlé sestavě doma pouze remi-

zoval s Vršovicemi, což na udržení 

první příčky ale stačilo. Na druhou 

Pankrác má Nový Bor náskok jedno-

ho bodu, bez šancí na postup zatím 

nejsou ani celky ČSOB a Holdie DP 

Praha. Opačné problémy zřejmě 

čekají kvarteto ve složení Vyšehrad, 

Plzeň, Karlovy Vary a Zaječice.

CHYSTÁ SE ME SENIORŮ

Vlastimil Jansa  
Česká republika 

bude mít zastou-

pení na mistrov-

ství Evropy čtyř-

členných družstev 

seniorů, které pro-

běhne od 11. do 

19. února v Dráž-

ďanech. V hotelu Ramada, kde se 

má také odehrávat letošní šacho-

vá olympiáda, nás bude v turnaji 

hraném švýcarským systémem na 

devět kol reprezentovat celek ve 

složení: GM Vlastimil Jansa, GM 

Jiří Lechtynský, IM Josef Přibyl, 

IM Jindřich Trapl a náhradníkem 

bude IM Jan Sikora-Lerch.
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Na prvním letošním velkém domá-

cím turnaji obsadili první dvě příč-

ky dva nejvýše nasazení velmistři. 

Pomyslná zlatá za vítězství v hlav-

ním turnaji festivalu hraném pod 

názvem Jihlavanka-Open patří 

lotyšskému velmistrovi Viestur-

sovi Meijersovi (2507) a stříbro si 

z lednové Prahy odváží jeho týmo-

vý kolega a známá postava šacho-

vé historie, velmistr Jevgenij Svěš-

nikov (2506). Trojici vítězů doplnil 

indický mezinárodní mistr Roy 

Chowdhury Saptarshi. Z domá-

cích šachistů se nejlépe dařilo vel-

mistru Markovi Vokáčovi, který za 

vedoucí trojicí zaostal na čtvrtém 

místě o pouhého půl bodu. Nej-

lepší ženou turnaje byla IM Jana 

Jacková, které patří v konečném 

zúčtování 16. místo s bodovým 

odstupem na vítězné trio.

Na dojmy z právě skončeného tur-

naje jsme se zeptali velmistra Mar-

ka Vokáče:

ŠT: Jak hodnotíte letošní ročník 

pražského Openu?

GM Vokáč: Určitě pozitivní je kva-

litnější obsazení, zvláště v oblas-

ti těsně za turnajovou špičkou 

– tj. tak mezi nasazenými kolem 

10.-20. místa. To vytvořilo rozsáh-

lejší konkurenci a méně „jedno-

značných“ výsledků. 

ŠT: A co výkon váš, případně dal-

ších českých šachistů? Překva-

pilo vás něco nebo někdo svým 

výkonem a výsledky?

GM Vokáč: Ze své hry mám dob-

rý pocit, hrál jsem tréninkově „na 

doraz“, ale v závěru bylo cítit, 

že fyzička už trochu chybí, léta 

se těžko maskují a v půlminuto-

vém šachu se to projeví. Pár chyb 

samozřejmě bylo, mrzí hlavně ta 

rozhodující s Meijersem. Tři remí-

zy vesměs patří mezi nadějné, ale 

nedotažené, i když třeba v posled-

ním kole jsem bojovnost už málem 

přehnal. Z našich bych pochválil 

mladého Bureše, znám ho dobře 

z mnoha tréninkových akcí mlá-

deže, zdá se, že začíná šachově 

dospívat. Překvapil mě Slovák 

Mačák, rozehrál turnaj velkolepě, 

rozložil se až po nevydařené par-

tii se mnou. Oba nejvýše nasaze-

ní Lotyši nepředvedli nijak oslni-

vý výkon, ale prokázali pověstný 

závěrečný „tah na cenu“.

Jako rozhodující pro průběh tur-

naje hodnotil náš velmistr svoji 

partii s pozdějším vítězem, která 

se odehrála v předposledním kole. 

Velmistru Vokáčovi v ní k velkým 

šancím na celkové vítězství stačila 

remíza…

VIESTURS MEIJERS (2507)—
—MAREK VOKÁČ (2435)
Sicilská obrana [B92]

Praha 2008

Komentuje: GM Marek Vokáč

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

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2 e5 7.Jb3 Se7 

8.Sg5 Se6 9.Sxf6 Sxf6 10.Dd3 Jc6 

11.0–0–0 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+nzplvl-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsNQ+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
11…0–0!? Světová novinka. Meijers 

tuto variantu hrává často, ale tak-

to přímočaře po pěšci d6, pokud 

vím, ještě nešel. Můj vztah k pěšci 

d6 bývá v podobných výstavbách 

poměrně velkorysý. Tak jsem po 

chvilce jistého váhání vzhledem 

k důležitosti partie zkusil nápad, 

který mě provokoval v několika 

dřívějších analýzách. Dosud se 

hrávalo buď  11…Jd4 s pracným 

bojem o remízu, nebo snad trochu 

pasivní, ale jistě hratelné 11…Se7.

12.Dxd6 Jd4 13.Dxd8 Vfxd8 

14.Sd3 Výměny na d4 zatím blo-

kují ústupové problémy jezdce c3 

a citlivost pěšce a2.

14…Vac8 15.Kb1 Jxb3 Až teď čer-

ný musí znehodnotit soupeřovu 

pěšcovou převahu. Dvojice střelců 

mi v této pozici připadá jako při-

měřená kompenzace za minimální 

materiální nevýhodu.

16.axb3 b5!? Mé novinky jsou jen 

zřídka propracované z domova, 

začíná původní tvorba. Pohyb na 

dámském křídle je velmi závazný 

a sporný. Vytváří velkou slabinu 

na a6, ale zároveň bere bílému 

prostor na dámském křídle a nutí 

ho k zásadnějším rozhodnutím.

OPEN PRAHA

VELMISTŘI Z LOTYŠSKA NAKONEC VYHRÁLI

Konečné pořadí
1. GM Meijers, Viesturs LAT (2507) 7 
2. GM Svěšnikov Jevgenij LAT (2506) 7 
3. IM Roy, Chowdhury 

Saptarshi 

IND (2418) 7 

4. GM Vokáč, Marek CZE (2435) 6,5 
5. FM Zvára, Petr CZE (2398) 6,5 
6. Mačák, Štefan SVK (2361) 6,5 
7. FM Spirin, Oleg RUS (2404) 6,5 
8. GM Meduna, Eduard CZE (2431) 6,5 
9. IM Plischki, Sebastian GER (2358) 6,5 

10. IM Lehtinen, Heikki FIN (2359) 6,5 
11. IM Vavrák, Peter SVK (2472) 6,5 
16. IM Jacková, Jana CZE (2375) 6 
20. Bureš, Jaroslav CZE (2203) 6 

Atd., celkem 127 hráčů.

GM Marek Vokáč
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17.Se2 Kf8 18.h3! Sh4 Je nutné 

bílé  pěšce na královském křídle 

trochu oslabit. Možná měl střelec 

tento výpad provést již před tahem 

b5, nyní je to asi jediná možnost 

jak čelit strategické hrozbě výmě-

ny bělopolných střelců.

19.g3 Se7 20.Sg4 Vxd1+ 21.Vxd1 

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+-+-vlpzpp'
6p+-+l+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+L+$
3+PsN-+-zPP#
2-zPP+-zP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
21…Sc5! Výměna na g4 je větším 

zlem. Jezdec by získal krásné pole 

d5 a sloupec h by mohla dobře 

využít bílá věz. Naopak zdvojení 

pěšci e5+e6 bílého jezdce ani věz 

nikam do centra nepustí a černý má 

protihru po sloupci f a někdy i po 

černých polích královského křídla.

22.f3 Nátlakovější je 22.f4!?, černý 

musí měnit  22…Sxg4 23.hxg4, ale 

po asi nejpružnějším  23…h6!? není 

snadné rozhodnout, jestli má bílý 

více šancí uplatňovat dvojpěšcovou 

převahu po 24.f5, nebo po 24.Vd5 

exf4 25.gxf4 vsadit na pohyblivé 

pěšce, přičemž se ovšem černý 

zbaví problematického pěšce e5 

a pěšec h6 v sobě ukrývá potenciál 

nebezpečné protihry například po 

případné výměně vězí.

22…Ke8 Kryje pole d7 a případně 

by mohl oponovat věží na sloupci 

d. Bílý se musí rozhodnout.

23.Jd5 Tak tedy standardní hra, 

ovšem s možností přechodu do 

nestejných střelců.

23…h5! A bílý se musí defi nitiv-

ně rozhodnout i o budoucnosti 

bílých střelců a královského kříd-

la jako celku.

24.Sxh5 Na pozici po výměně na 

e6 jsme zřejmě oba měli stejný 

názor, ale také jsme se oba mohli 

mýlit. Ale co se nestalo, patří do 

sféry sci-fi .

24…Sxh3 25.b4 Sa7 Nechtělo se 

mi provokovat  25…Sf2 26.g4!?. 

Černí střelci by se na pětníku moh-

li nebezpečně zaplést, a na g5 by 

bílý pěšec nebyl špatný.

26.f4 To bílý po partii kritizoval. Je 

pravda, ze g6 zatím vzhledem k vid-

ličce na f6 zase tolik nehrozí, zatímco 

nyní bude pěšcová formace bílého po 

černých polích dost zranitelná.

26…g6 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7vl-+-+p+-'
6p+-+-+p+&
5+p+Nzp-+L%
4-zP-+PzP-+$
3+-+-+-zPl#
2-zPP+-+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
27.Sf3 Počítač na mě doma vyba-

lil překvapující obrat 27.Sxg6! fxg6 

28.Vh1, to mě u partie vůbec ne-

napadlo. Bílý se chce zahojit na 

a7, černý zřejmě musí reagovat 

28…exf4 29.Vxh3 fxg3 30.Vxg3±. 

Žádná ze vznikajících koncovek 

pro černého nevypadá moc dobře.

27…Se6 28.c3 Nakonec zkouší 

bílý logický plán – aktivizovat krá-

le a zaútočit po sloupci a. Černý 

však stíhá držet obranu. 28.Vh1 

Sxd5 29.exd5 exf4 30.gxf4 s malou 

výhodou také černého ještě moc 

neohrožuje.

28…Sb8 29.Kc2 Vd8 Po  29…Sxd5 

30.exd5 exf4 mě rušil tah  31.d6!? 

a tah věží vypadal užitečně.

30.Va1 Sxd5 31.exd5 exf4 32.g4 

Vd6 33.b3 Přímočarý postup bí-

lých pěšců nebude tak snadný. 

Buď 33.Kd3, nebo nějaké manévry 

věže ve spojení s postupem g4-g5 

by mohly být nepříjemnější.

33…Vb6! 34.Vh1?! Bílý sice pře-

hlédl po 34.c4 bxc4 35.bxc4 Vxb4 

36.Kc3 Vb7 šach na e5, který drží 

pěchotu na uzdě, ale koncovku 

po 37.Ve1+!? (37.Kd4 Vb3; 37.Vxa6 

Se5+ 38.Kd3 Vb3+ 39.Ke2 Sd4) 37…

Ve7 38.Vxe7+ Kxe7 39.c5 si ještě za 

jistou remízu prohlásit netroufám, 

i když by to tak být mělo.

34…Ke7 35.Vh8 Trochu nepříjem-

né mi bylo 35.g5!? , ale bílý v této 

fázi již zjevně rezignoval na snahu 

vyhrát partii pomocí nejlepších 

tahů a viditelně zrychlil hru ve 

snaze udržet si lepší čas. Trochu 

již to znám, jednou se mě tento 

soupeř nestyděl shazovat v teo-

reticky remízové koncovce věž 

a pěšec proti věži.

35…Se5 36.Va8

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6ptr-+-+p+&
5+p+Pvl-+-%
4-zP-+-zpP+$
3+PzP-+L+-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
36…Kf6! Černý král v této chvíli už 

nemyslí jen na remízu. A bílý ve 

svém rychlém tempu zatím nebere 

protihru vážně…

37.Kd3?! Kg5 38.Ve8 Sd6 39.Ke4?! 

Kh4 40.Se2 Kg3 41.Vd8 f6 42.Sd1?! 

Jisté je, že černý již nestojí hůře. 

V současném půlminutovém tem-

pu hry ale takové faktory nemají tu 

rozhodující platnost, zhruba dvě 

minuty proti čtyřem a fyzická kon-

dice mají nejméně stejnou váhu.

42…Se5 43.Vc8 Vb7! 44.Vc6 Vh7 

Ještě jsem zde disciplinovaně nabí-

dl remízu, která stačila k udržení 

GM Viesturs Meijers
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vedení v turnaji. Musím vyslovit 

obdiv k herní škole, která raději pro-

jde prohrou, než by se vzdala šance 

na vítězství v turnaji. Navíc má bílý 

jediný tah, na h1 věz pustit nesmí.

45.Sf3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+r'
6p+R+-zpp+&
5+p+Pvl-+-%
4-zP-+KzpP+$
3+PzP-+Lmk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
45…Vh2?? Můj vlastně jediný 

impulzivní a nekontrolovaný tah 

v partii, přesně na to bílý vsadil 

a trik mu vychází o jediné tempo! 

Již o tah dříve jsem zvažoval alter-

nativu  45…Ve7!, po které bílý vlast-

ně musí opakovat tahy 46.Ve6 Vc7 

47.Vc6 Ve7. Nejsilnější 45…g5! mě 

také napadlo, ale bylo mi líto uvol-

ňovat matovou síť, do které bílý král 

zalezl. Po této prevenci ovšem bílý 

bojuje o holý život, černé fi gury 

mají mnohem lepší souhru a pěšec 

f4 je nebezpečnější než d5.

46.g5! O tomto motivu jsem sice 

věděl, ale nějak mi uniklo,že po bra-

ní na g5 nemusí bílý hned brát střel-

ce. Stálo mě to turnajové vítězství, to 

je trochu drahé přehlédnutí.

46…f5+ Těžko se hledá optimální 

řešení, když se pozice na minutě 

vymkne z rukou. 46…fxg5 47.Vxg6! 

Sxc3 48.Vxg5+ Kf2 49.d6 jsem zavr-

hl, protože souhra černých fi gur je 

zcela rozhozena a jedinou šancí 

černého je snad koncovka věž proti 

věži a střelci, která je ovšem dale-

ko. 46…Vf2 47.gxf6 Sxf6 48.Vxf6 

Vxf3 49.Vxg6+ Kf2 50.d6 mi přišlo 

zcela beznadějné.

47.Kxe5 Kxf3 48.Vxg6 Kg4 

49.Vh6 Nevím, jestli není přesněj-

ší 49.Vxa6, ale to by vyžadovalo 

delší analýzu.

49…Ve2+ Vede do beznadějné 

pozice. Napadlo mě ještě  49…

Vg2!? s ideou  50.g6 (50.Kf6!?) 

50…Kg5! 51.Vh8 Ve2+. Je to asi 

lepší, ale nebyl už jsem schopen 

vstřebat následky různých nástu-

pů pěšce d5.

50.Kf6 f3 51.g6 f2 52.g7 f1D 

53.g8D+ Kf3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+Q+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-mK-tR&
5+p+P+p+-%
4-zP-+-+-+$
3+PzP-+k+-#
2-+-+r+-+"
1+-+-+q+-!
xabcdefghy
54.Dg5+- Bílé fi gury bohužel mají 

mnohem lepší souhru, zvláště čer-

ná dáma musí hlídat h3 a nemůže 

ze zapojit do hry.

54…f4 55.d6 Vd2 56.Ke7 A bílý 

král je jako ve vatičce.

56…De1+ 57.Ve6 Dh1 58.Dg6 Kf2 

59.De4 Dxe4 60.Vxe4 Ve2 Vlastně 

křeč, nedošlo mi, jak bílý vymění 

nové dámy.

61.Vxe2+ Kxe2 62.d7 f3 63.d8D f2 

64.Df8 f1D 65.Dxf1+ Kxf1 66.c4 

1–0

Seriál Czech Tour tento týden 

pokračuje dalším turnajem, který 

se koná v Mariánských Lázních.

Václav Pech
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GM Jevgenij Svěšnikov
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Norský velmistr Magnus Carlsen 

(2733) vede po osmém kole tur-

naje Corus 2008 hraném tradičně 

na začátku roku v nizozemském 

Wijk aan Zee startovní pole pres-

tižní skupiny A. Carlsen je v čele 

s půlbodovým náskokem před rus-

ko-arménským duem ve složení 

Vladimir Kramnik (2799) a Levon 

Aronjan (2739). Ostatním hlavním 

favoritům turnaje se zatím příliš 

nedaří. Mistr světa Viši Anand je 

díky výhrám v sedmém a osmém 

kole prozatím na pátém místě,  

a Veselin Topalov dokonce se třemi 

a půl body dělí až o desátou příč-

ku turnajového žebříčku. Naopak 

skvěle hraje v turnaji B slovenský 

velmistr Sergej Movsesjan (2677). 

Se čtyřmi výhrami a stejným 

počtem remíz je na čele turnaje 

s úctyhodnou performancí 2813 

a má velkou šanci se kvalifi kovat 

do příštího turnaje A.

Jak již bylo řešeno, hlavní favo-

rité se spíše trápí. „Těžko hovo-

řit po dvou vyhraných partiích 

o nějakém comebacku do tur-

naje,“ hodnotil svoje postavení 

v tabulce po osmém kole mistr 

světa Anand „Mám-li být upřím-

ný, měl jsem v partii s Polgárovou 

veliké štěstí, klidně jsem mohl 

mít minus dva.“ Bulharská jed-

nička Topalov mívá tradičně vlaž-

né starty, ale dravé a silné fi niše. 

„Prostě nějak nejsem schopen 

sám sebe přesvědčit, že turnaj již 

začal a já musím znovu hrát napl-

no. S postupem času si na to ale 

přece jen zvykám a hraji již lépe,“ 

komentuje Topalov svou již tra-

diční situaci. Otázkou je, zda se 

ve Wijku dostaví tradiční fi niš. 

Jednoduché to Topalov mít roz-

hodně nebude, kromě navýsost 

očekávaného duelu s Kramnikem 

ho ještě čeká Tejmur Radžabov 

(2735), Šachrijar Mamedjarov 

(2760), Michael Adams (2726) 

a prozatím poslední Ukrajinec 

Eljanov (2692).

Jediným z favoritů, který kráčí 

turnajem poměrně jistě, je Vladi-

mir Kramnik. Bílými malá výhoda 

a tuhý boj, černými ruská. A prá-

vě ukázku Kramnikovy hry pro 

Šachový týdeník okomentoval 

stávající mistr republiky, velmistr 

Tomáš Polák.

VLADIMIR KRAMNIK (2799)—
—PAVEL ELJANOV (2692) 
Anglická hra [A16]

Wijk aan Zee 2008

Komentuje: GM Tomáš Polák

1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Da4+ 

Sd7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 c5!? Zají-

mavá novinka, připravená zřejmě 

speciálně na partii proti Kramniko-

vi. Dosud se hrávalo především 6…

Sg7 7.e4 c6 8.d4 b5 9.Db3 a5 10.e5 

a4 11.Dd1 Jd5 12.Jxd5 cxd5 13.Se2 

Jc6 14.0–0 0–0 15.Se3 s malou 

výhodou bílého v partii Kramnik – 

Širov, Wijk aan Zee 2007. Objevilo 

se i 6…a6 7.d4 b5 8.Db3 c5 9.dxc5 

Sg7 10.e4 Sc6 11.e5 Jfd7 12.Se3 

Jxe5 13.Jxe5 Sxe5 s nejasnou pozi-

cí z partie Griščuk – Svidler (mis-

trovství Ruska 2007).

7.g3 Bílý se logicky rozhoduje 

nepřijímat „danajsky dar“, vel-

mi riskantní je totiž 7.Dxc5?! Jc6 

8.e3 Vc8 9.Se2 e5! 10.Db5 Dc7 

a kompenzace černého je více než 

dostatečná.

7…Jc6 8.Sg2 Db6 Divným 

dojmem působí 8…b6?! 9.d4 cxd4 

10.Jxd4 Jxd4 11.Dxd4 Vc8 12.0–0 

Sg7 13.Vd1 0–0 14.Sf4 a tlak bílé-

ho narůstá každým tahem. Příliš 

lehkovážné je 8…Sg7?! 9.Dxc5 0–0 

10.0–0 Vc8 11.d3 a na hledání kom-

penzace by černý potřeboval lupu.

9.0–0 Samozřejmě ne 9.Ja4? kvůli 

9…Db4.

9…Db4 Po 9…Sg7 10.Ja4 Db4 

11.Dxb4 cxb4 12.Jc5 0–0–0?! 13.a3 

bxa3 14.Vxa3 je iniciativa bílého na 

dámském křídle velmi nebezpeč-

ná. Lze ovšem doporučit 9…Se6!? 

10.Dh4 (nebo 10.Da4 Sd7) 10…Db4 

11.Dxb4 cxb4 (slabší je 11…Jxb4?! 

12.Jg5 Sc8 13.d3) 12.Ja4 (nikam 

by nevedlo 12.Jb5 0–0–0) 12…Jd7 

13.d3 Sg7 14.Jg5 Sf5 15.Se3 0–0 

s velmi nejasnou pozicí.

10.Dxb4 cxb4 Není příliš dobré 

10…Jxb4?! pro 11.Je5 Jc6 12.Jxd7 

Kxd7 13.d3 a výhoda bílého má 

díky dvojici střelců dlouhodobý 

charakter.

11.Jb5 Vc8 Nepříliš radostně vypa-

dá 11…0–0–0 12.d3 Sg7 13.Se3 a6 

14.Ja7+ Kb8 15.Jxc6+ Sxc6 16.Jg5 

a bílý stojí o trochu lepe.

12.b3 e5?! Černý doufá v odchyt 

bílého jezdce. Méně extravagantní 

možností bylo 12…Sg7 13.Sb2 0–0 

14.Vfc1 a výhoda bílého je pouze 

mírná.

13.Sb2 Se7 Chybou by ovšem bylo 

13…a6?? pro 14.Jxe5.

CORUS 2008

MOVSESJAN MÁ ŠANCI VYHRÁT TURNAJ B

Pořadí po 8. kole – skupina A
1. Carlsen, Magnus NOR (2733) 5,5
2. Kramnik, Vladimir RUS (2799) 5
3. Aronjan, Levon ARM (2739) 5
4. Radžabov, Tejmur AZE (2735) 4,5
5. Anand, Viswanathan IND (2799) 4,5
6. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2760) 4
7. Ivančuk, Vasilij UKR (2751) 4
8. Adams, Michael ENG (2726) 4
9. Van Wely, Loek NED (2681) 4

10. Lékó, Peter HUN (2753) 3,5
11. Topalov, Veselin BUL (2780) 3,5
12. Polgárová, Judita HUN (2707) 3,5
13. Gelfand, Boris ISR (2737) 2,5
14. Eljanov, Pavel UKR (2692) 2,5

GM Vladimir Kramnik
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14.d4 Bílý samozřejmě neplánoval 

variantu typu 14.Jxe5? Jxe5 15.Jxa7 

Va8 16.Sxe5 Vxa7 s prachbídnou 

kompenzací za fi guru.

14…e4 Při normálním průběhu po 

14…exd4 15.Jfxd4 Jxd4 16.Jxd4 b6 

17.Vac1 0–0 18.Vfd1 se lov fi gury 

nekoná a malé, trvalé plus zůstane 

v rukou bílého.

15.Je5 Se6 Pozice černého již 

začíná praskat ve švech. Po 15…a6 

16.Jxd7 Jxd7 (slabší je 16…Kxd7? 

17.Sh3+ Kd8 18.Sxc8 Kxc8 19.d5 

axb5 20.dxc6 bxc6 s velkou výho-

dou bílého) 17.d5 Jce5 18.Jd4 f5 

19.g4!? – zajímavý pokus jak oživit 

bělopolného střelce – 19…Sc5 

20.gxf5 Sxd4 21.Sxd4 gxf5 22.Sh3 

Vf8 23.Vac1 stoji bílý jasně lépe. 

Jinou možností je 15…Jxe5 16.dxe5 

Jd5 (nebo 16…Sxb5 17.exf6 Sc5 

18.Sxe4 atd.) 17.Jd6+ Sxd6 18.exd6 

Jc3 19.Sxe4 Sc6 20.Sd3 Kd7 21.Vfc1 

Kxd6 22.Sxc3 bxc3 23.Vxc3 a s pěš-

cem víc bílý kráčí vítězství vstříc.

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7zpp+-vlp+p'
6-+n+lsnp+&
5+N+-sN-+-%
4-zp-zPp+-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+PzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16.d5!? Kramnik otevírá svého 

černopolného ostrostřelce. Zají-

mavou možností bylo i 16.Vac1!? 

Sd5 (méněcenné je 16…a6? 17.Jxc6 

axb5 (podobně vypadá i 17…Vxc6 

18.Jc7+ Kd8 19.d5 Vxc7 20.dxe6 

Vxc1 21.Vxc1 fxe6 22.Sxe4 a bílý 

stojí jasně lépe) 18.d5 bxc6 19.dxe6 

a bílý si rozhodně nemá nač stěžo-

vat) 17.Sh3 Vd8 (své plusy si bílý 

zachová i po 17…Se6 18.Sxe6 fxe6 

19.Jxc6 Vxc6 20.Vxc6 bxc6 21.Jxa7 

Kd7 22.Vc1 Va8 23.Jxc6 Vxa2 

24.Je5+ Kd8 25.Va1! Vxb2 26.Va8+ 

Kc7 27.Va7+) 18.Jc7+ Kf8 19.Jxd5 

Jxd5 20.Jxc6 bxc6 21.Vxc6 s čis-

tým pěšcem navíc.

16…Sxd5 Zkázu černého by urych-

lilo 16…Jxe5? 17.Sxe5 (možné je 

rovněž 17.dxe6 Vc5 18.Jc7+ Vxc7 

19.Sxe5 Vc5 20.Sd4 Vd5 21.Vfd1) 

17…Sg4 (nepomáhá ani 17…Sxd5? 

18.Vad1; nebo 17…Sf5 18.Vac1) 

18.f3 exf3 19.Sxf3 a černému jezd-

ci již zvoní hrana.

17.Sh3 Zcela zbytečné by bylo 

17.Jg4? Jxg4 18.Sxh8 f6 a bílý má 

rázem potíže hned se dvěma svý-

mi fi gurami.

17…Se6 Ještě nejlepší. Po 17…

Vd8?! 18.Jc7+ (nebo 18.Jg4 Jxg4 

19.Sxh8 f5 20.Jc7+ Kf7 21.Jxd5 

Vxd5 22.Vfd1 s kvalitou navíc) 

18…Kf8 19.Jg4 Kg7 20.Je3! má 

bělopolný střelec rázem značné 

potíže.

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7zpp+-vlp+p'
6-+n+lsnp+&
5+N+-sN-+-%
4-zp-+p+-+$
3+P+-+-zPL#
2PvL-+PzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
18.Sxe6 fxe6 19.Vfc1 0–0 Nesmy-

slné je ovšem 19…a6?! pro 20.Jd4.

20.Jxc6 Vxc6 21.Vxc6 bxc6 

22.Jxa7 c5 Černý musí chtě nechtě 

setrvat v pasivitě. Pokus o aktivitu 

po 22…Sc5 23.Jxc6 Jg4 (nebo 23…

Jd5 24.e3) 24.Sd4 Sxd4 25.Jxd4 e5 

26.Jc6 Jxf2 27.Jxb4 by skončil fi as-

kem a výhrou bílého.

23.Jc6 Jd5 Nehezky vypadá 23…

Sd6?! 24.Sxf6 Vxf6 25.Vd1 Sf8 

26.Vd8 a bílý je pánem šachovni-

ce.

24.a4 Slabší je 24.Jxe7+?! Jxe7 

25.a4 bxa3 26.Vxa3 Vb8 a výhoda 

bílého se začíná rozplývat. 

24…bxa3 25.Vxa3 Vc8 Sporným 

pokusem, jak zakalit vody, by bylo 

25…e3?! 26.Jxe7+ Jxe7 pro přesné 

27.f4! (vodou na mlýn černého je 

naopak 27.fxe3? Jd5 28.Va7 Vb8 

s protihrou) 27…Jd5 28.Se5 a čer-

nému zůstanou oči pro pláč.

26.Va6 Předčasné je opět 26.Jxe7+?! 

Jxe7 27.Va4 kvůli 27…e3 28.f4 Vb8 

s protihrou.

26…Sf8 27.e3?! Přesnější byla 

hra na dominanci po 27.Ja5!? Kf7 

28.Se5.

27…Jc7 28.Va7 Jd5 Ne však 28…

Jb5? kvůli 29.Je7+ Sxe7 30.Vxe7 

a o protihře černého není ani vidu 

ani slechu.

29.Je5 Nikam nevede 29.Ja5 Vc7.

29…Vb8 Kýženou úlevu by černé-

mu nepřineslo ani 29…Sg7 30.Kg2 

a bubák v podobě nevýhody tahu 

již klepe na dveře.

30.Jd7 Vxb3 

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7tR-+N+-+p'
6-+-+p+p+&
5+-zpn+-+-%
4-+-+p+-+$
3+r+-zP-zP-#
2-vL-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
31.Sa3 Se7 Zajímavým zpestřením 

v blížící se časové tísni mohlo být 

31…Vc3!? 32.Va8 Kf7 33.Jxf8 (ne 

však 33.Vxf8+? Ke7 34.Sxc5+ Kxd7 

35.Sd4 Vc7 a černý je z problé-

mů venku) 33…Jb6 34.Vb8!? (po 

34.Va5 Jc4! 35.Vxc5 Kxf8 36.Vxc4+ 

Vxa3 37.Vxe4 Kf7 má černý sluš-

né šance na záchranu) 34…Vxa3 

35.Jxh7 Jd7 36.Vc8 Va4 37.Vc6 

a bílý stoji stále jasně lépe – čtyři 

slabé ostrůvky černého by se měly 

projevit.

GM Pavel Eljanov
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32.Sxc5 Sxc5 33.Jxc5 Vb1+ 34.Kg2 

Vb2 35.Va3 Možný byl okamžitý 

přechod do níže uvedené koncov-

ky po 35.Jxe4 Jxe3+ 36.Kf3 Jd5 

37.Jg5 Jf6 38.Jxe6 atd.

35…Jf6 36.Va8+ Nepřesné je 

36.Jxe6?! pro 36…h6! (naopak 

36…Jg4? 37.Va8+ Kf7 38.Jg5+ 

Kg7 39.Va7+ bílému nečiní žádné 

potíže) 37.h3 Kf7 a černý je z nej-

horšího venku.

36…Kf7 37.Va7+ Ke8 38.Va6 

Jg4 Po 38…Kf7 má bílý na výběr 

mezi 39.Jxe6 h6 40.Jc5 a 39.h3 e5 

40.Va7+ Ke8 41.Va4 Ke7 42.Jxe4 

Jxe4 43.Vxe4.

39.Jxe4 Jxe3+ 40.Kf3 Jd5 Nic pod-

statného nemění 40…Jc4 41.Vxe6+ 

Kf7 42.Jg5+ Kg7 43.Va6.

41.Vxe6+ Kf8 42.Vd6 Je7 Šance 

bílého na výhru a černého na remí-

zu vidím přibližně rovnocenně. 

Ovšem vzhledem ke Kramnikove 

vytříbené technice a v neposlední 

řade k jeho značné časové výhodě 

je úkol černého velmi nesnadný.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-sn-+p'
6-+-tR-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+KzP-#
2-tr-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
43.Vd8+ Kg7 44.Vd7 Kf8 45.Jf6 

h5 Za úvahu jistě stálo 45…h6.

46.Va7 Vb5 47.Ke4 Vb4+ 48.Ke3 

Vb5 Po neopatrném 48…Vb3+ 

49.Kf4 Vb4+?! by se bílý monarcha 

nenechal dvakrát pobízet: 50.Kg5 

Vb5+ 51.Kh6 Vb2 52.Je4 atd.

49.Je4 Ve5 50.f3 Vb5 51.h3 Jd5+?! 

Velmi nadějným pokusem je 51…

h4!? 52.g4 (52.gxh4?! Jf5+ 53.Kf4 

Jxh4 černému nedělá valné potíže) 

52…Jd5+ 53.Kd4 Jf4 54.Jd6 a nyní 

přesné 54…Je6+! se slušnými šan-

cemi na záchranu (zakázán je ale 

přechod do věžovky po 54…Vd5+? 

55.Ke4 Vxd6 56.Kxf4 Vd5 57.Vh7 

g5+ 58.Ke4 Va5 59.Vd7 Va1 60.Kf5 

s výhrou bílého).

52.Kd4 Je7 53.Va6 Vf5 54.Ke3 

Jd5+ 55.Kf2 Je7 56.Va8+ Kg7 

57.Va7 Kf8 58.Vb7 Va5 59.g4 hxg4 

Tentokrát by 59…h4?! nebylo až 

tak průbojné pro 60.Jc3 Va3 61.Vc7 

Vb3 62.Vc5 Vb2+ 63.Je2.

60.hxg4 Vd5 61.Kg3 Va5?! A čer-

nému zřejmě proklouzla poslední 

šance ke kýžené remíze. Správné 

bylo 61…g5! 62.Jf6 Va5 63.Vc7 

Vb5 64.Va7 Kf7 a nyní nevychází 

kupříkladu 65.Jg8?! Kxg8 66.Vxe7 

Kf8 67.Vc7 Va5 68.Kf2 pro 68…Ve5 

a remíza již není za horami.

62.Kh4 Ve5 Podobně by skončilo 

i 62…Va3 63.Jg5 (sporné je ovšem 

63.f4?! Jd5 64.Kg5 Vf3) 63…Va5 

64.Je6+ Ke8 (ještě rychleji prohrá-

vá 64…Kf7? 65.Jd8+ Ke8 66.Vxe7+ 

Kxd8 67.Vg7) 65.f4 a černý bude 

umačkán.

63.Jf6 Kf7 64.f4 Va5 65.Jd7 Hrozí 

Je5+ a Kg5.

65…g5+!? Zajímavý pokus, jak 

zabránit nejhoršímu. Poučné 

konce jsou k viděni po 65…Vd5 

66.Je5+ Kf8 (prohrává rovněž 66…

Ke6 67.Vb6+ Vd6 68.Vxd6+ Kxd6 

69.Kg5) 67.Vb6 Kg7 68.Kg5 nebo 

po 65…Ke8? 66.Je5.

66.fxg5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+Nsnk+-'
6-+-+-+-+&
5tr-+-+-zP-%
4-+-+-+PmK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
66…Ke6 Do horoucích pekel vede 

i 66…Kg6 67.Jf6 Ve5 (nepomá-

há 67…Kf7 68.Jh5 Va6 69.Jf4) 

68.Vb6. O něco delší odpor kladlo 

66…Va1 67.Je5+ Ke6 68.Jf3. Poně-

kud extravagantní by bylo 68.g6?! 

Kf6! (bílý si odnese palmu vítěz-

ství i po 68…Kxe5 69.Vxe7+ Kf6 

70.g7 Va8 71.Va7! Vg8 72.Kh5 Vxg7 

73.Vxg7 Kxg7 74.Kg5) 69.g7 Vh1+ 

TRAPAS VE WIJKU
Nepříjemný incident způsobil ve Wijk aan Zee 

bulharský velmistr Ivan Čeparinov (2713), když 

odmítl před partií podat ruku Angličanovi Nigelu 

Shortovi (2645). Celý incident následně odůvod-

nil Čeparinovův manažer Silvio Danailov: „Nigel 

Short se před časem v jednom ze svých rozhovo-

rů příkře vyjádřil o Ivanu Čeparinovovi a potažmo 

celém našem týmu.“ Nepodání ruky svému soupeři před partií je 

ovšem podle rozhodnutí Prezidentské rady FIDE trestáno kontuma-

cí partie, a tak se Angličan odebral k hlavnímu rozhodčímu turnaje, 

aby jej na vzniklou skutečnost upozornil. Ten si k sobě bulharské-

ho šachistu povolal a partii i přes jeho ústní protesty zkontumoval. 

Bulharská delegace následně podala písemný protest, ve kterém 

se odvolávala na skutečnost, že rozhodčí nesplnil svoji povinnost 

a nevyzval Čeparinova nejprve k opětovnému podání ruky, jak mu 

to ukládají pravidla. Protestem se zabývala po skončení kola apelač-

ní komise ve složení Vladimir Kramnik, Judita Polgárová a Michail 

Krasenkow, která uznala protest velmistra Čeparinova za oprávněný 

a z rozhodnutí komise se pak hrála o volném dnu mezi oběma hráči 

nová partie. Zároveň ovšem komise konstatovala že „nepodání ruky 

svému soupeři je porušením norem chování hráčů na šachovém tur-

naji“ a rozhodla, že se „bulharský hráč musí svému soupeři veřejně 

omluvit písemnou formou a to do druhého dne do jedenácti hodin 

odpoledne“. V dohrávané partii zvítězil Nigel Short v sedmdesátém 

druhém tahu. Video ze zahájení neodehrané partie je k dispozici na 

www.chessdom.com.

Ivan Čeparinov

http://www.chessdom.com/corus-chess-2008/short-cheparinov-live
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70.Kg3 Jg8 71.Kf4 Vf1+ 72.Jf3 Kg6 

73.g5 a bílý by se měl stale pro-

sadit. 68…Vh1+ (úlevu nepřináší 

ani 68…Jg6+ 69.Kh5 Jf4+ 70.Kh6 

Vh1+ 71.Kg7 atd.) 69.Kg3 Vd1 

(nebo 69…Jg6 70.Vg7) 70.Vb6+ 

Kf7 71.Je5+ Kg7 72.Vb7 Kf8 73.g6 

Jd5 74.Kh4 Ve1 75.Vf7+ Kg8 76.Jd7 

a bílý vyhraje.

67.Kh5 Vd5?! Přehlédnutí v pře-

těžké pozici.

68.Jf8+ a černý se vzdal. Přichází 

totiž o fi guru po 68…Kd6 (nebo 

68…Kf7 69.Jg6) 69.Vd7+. 

1–0

Dramatická je i situace v turnaji 

B. Jak již bylo uvedeno, na čele 

se drží pardubický velmistr Sergej 

Movsesjan s půlbodovým násko-

kem na Francouze Etienna Bacro-

ta (2700) a mezi těmito dvěma 

hráči se pravděpodobně i rozhod-

ne o celkovém prvenství. Mírně 

lepší výchozí pozici by měl mít 

Sergej Movsesjan, který bude ve 

zbývajících  pěti kolech hrát tři-

krát bílými a i jeho soupeři (GM, 

Short, Smeeets, Nepomjašči, 

L‘Ami a Koneru) vypadají na prv-

ní pohled schůdněji než ti Bacro-

tovi (Sargissjan, Čeparinov, Kra-

senkow, Short a Harikrišna). Do 

čela turnaje se velmistr Movsesjan 

dostal partií osmého kola, kde 

se svižným útokem vypořádal 

s mezinárodním mistrem Woute-

rem Spoelmanem.

WOUTER SPOELMAN (2424)—
—SERGEJ MOVSESJAN (2677) 
Sicilská obrana [B46]

Wijk aan Zee 2008

Komentuje: Václav Pech

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

e6 5.Jc3 a6 6.Se3 Jf6 7.Dd2 Jg4 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+p+pzpp'
6p+n+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+n+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

8.Sg5 Na vzniklou pozici je v mojí 

databázi překvapivě málo odka-

zů, zejména pokud člověk hledá 

souboje silných šachistů. Ve star-

ší partii Zagrebelnyj, S. – Dzuban, 

O. (Alma-Ata 1995) pokračoval 

bílý 8.Jxc6 bxc6 9.Sg5 f6 10.Sh4 

Vb8 11.Se2 Je5, ale citelné výhody 

ze zahájení pravděpodobně také 

nedosáhl.

8…Dc7 9.Jxc6 Rychle skončila 

v loňském roce partie, kde bílý 

pokračoval 9.Jb3. Po 9… Sd6 10.f4 

h6 11.e5 Sxe5 12.fxe5 Dxe5+ 13.Se2 

hxg5 14. 0–0–0 Jf2 se bílý vzdal. 

Zambrana, O. –  Sunye Neto, J. (Sao 

Paulo 2007). Je ale přinejmenším 

pravděpodobné, ze tah 9.Jb3 hru-

bou chybou nebyl.

9…bxc6 10.h3 Je5 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-wqp+pzpp'
6p+p+p+-+&
5+-+-sn-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
11.0–0–0 IM Spoelman, který 

nemá na turnaji co ztratit, se proti 

vedoucímu hráči sympaticky roz-

hoduje pro otevřený boj. Možné 

bylo držet se více při zdi pomocí 

11.Se2 s další krátkou rošádou. Ale 

ani tady by neměl černý v dalším 

průběhu problémy s vyrovnáním.

11…Vb8 12.Se3 Da5 13.Sd4 Jg6 

14.f4 

XABCDEFGHY
8-trl+kvl-tr(
7+-+p+pzpp'
6p+p+p+n+&
5wq-+-+-+-%
4-+-vLPzP-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPPwQ-+P+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
14…e5!? Černý radikálně řeší pro-

blémy s vývinem černopolného 

střelce a brzdí možnou iniciativu 

bílého v centru spojenou s postu-

pem pěšců.. Jinou možností bylo 

vyhnat bílého střelce z diagonály 

a1–h8 pomocí postupu c6-c5, ať 

již okamžitě, nebo po předchozím 

d7-d6.

15.fxe5 Asi jediná možnost, kterou 

bílý má. Nelze dobře 15.Se3 exf4 

16.Sxf4 Jxf4 17.Dxf4 Vxb2–+.

15…Se7 16.Kb1 Sb4 17.Ka1 Nějak 

se mi nechce věřit počítačovému 

doporučení 17.e6 s dalším poska-

kováním černopolného střelce po 

diagonále g1–a7. 17…fxe6 18.Ka1 

0–0 19.Sa7 Vb7 20.Se3.

17…0–0 18.Sc4 c5 19.Sf2 Jxe5 

20.Sd5 Sb7 S hrozbou výměny na 

d5. Dobrání dámou vázne na 21…

GM Sergej Movsesjan

Pořadí po 8. kole – skupina B
1. Movsesjan, Sergej SVK (2667) 6
2. Bacrot, Etienne  FRA (2700) 5,5
3. Smeets, Jan  NED (2573)  4,5
4. Stellwagen, Daniel  NED (2625)  4,5
5. Harikrišna, Pentala  IND (2664)  4,5
6. Short, Nigel ENG (2645)  4
7. L‘Ami, Erwin  NED (2581)  4
8. Nepomnjašči, Ian  RUS (2600)  4
9. Krasenkow, Michail  POL (2636)  4

10. Čeparinov, Ivan  BUL (2713)  3,5
11. Koneru, Humpy  IND (2612)  3,5
12. Hou Jifan CHN (2527)  3,5
13. Sargissjan, Gabriel  ARM (2676)  2,5
14. Spoelman, Wouter  NED (2424)  1
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Sxc3 a na 21. exd5 by následovalo 

21… Jc4, například 22.Dc1 Jxb2.

21.Sxb7? Ve zřejmě jenom mírně 

horší pozici dělá domácí šachista 

rozhodující chybu. Správné bylo 

pravděpodobně pokračovat 21.De3 

d6 (bílý se docela možná překva-

pivě drží ve variantě 21…Sxd5 

22.Jxd5 Jc4 23.Dg3 Jxb2 24.Vb1!) 

22.Sg3.

21…Jc4! 22.Dd5 

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!!–+ Černý taktickým 

úderem, který jeho soupeř při 

propočtu svého dvacátého první-

ho tahu nedocenil, rozráží bránu 

královského úkrytu. Partie je již 

rozhodnuta.

23.Kxb2  Spásu nemůže přinést ani 

23.Je2 Jxd1 24.Vxd1 Sc3+ 25.Jxc3 

(25.Kb1 Db5+–+) 25…Dxc3+ 

26.Kb1 Db4+ 27.Db3 Dxb7–+.

23…Sxc3+ 24.Kb1 Db4+ 25.Db3 

Vxb7 26.Sxc5 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+r+p+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+-vL-+-+-%
4-wq-+P+-+$
3+Qvl-+-+P#
2P+P+-+P+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
26…Dxe4 27.Sxf8 Kxf8 28.Vxd7 

Vxb3+ 29.axb3 Sf6 0–1

Turnaj skončí dne 27. ledna 2008.

Václav Pech

GM Etienne Bacrot, zatím největší konku-
rent S. Movsesjana v turnaji B

http://www.spolecenske-hry.cz
http://www.spolecenske-hry.cz/
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Byl jsem v Reykjavíku jako zpra-

vodaj Hlasu Ameriky a v průběhu 

zápasu mě Fischer přizval ke společ-

né analýze odložené třinácté partie. 

Byla to velice dlouhá noc, a dokonce 

ani za rozbřesku jsme si nebyli jis-

tí výsledkem. Spasskij hrál dvacet 

tahů přesně podle naší analýzy, ale 

pak se najednou dopustil několi-

ka nepřesností a Bobby ho porazil. 

Byla to přímo epická bitva a podle 

Michaila Botvinni-

ka, patriarchy sovět-

ského šachu, šlo 

o Fischerův nejlepší 

výkon v celém zápa-

se. S tříbodovou 

ztrátou byl Spasskij 

ztracen.

Zůstal jsem s Fis-

cherem až do kon-

ce zápasu. Spasskij 

vyvinul ohromné 

úsilí, aby svoji ztrá-

tu dohnal. Konec 

konců byl jedním 

z nejlepších světových šachistů, 

disponoval ohromnou zápasovou 

zkušeností. Bílými opustil zavřené 

hry a zahajoval dvojkrokem králov-

ského pěšce. Fischer se ale vyhnul 

přímému úderu střídáním různých 

zahájení a variant, které hrával dří-

ve jenom zřídka. Bobby byl unave-

ný, ale partii po partii, centimetr po 

centimetru se blížil ke svému cíli. 

Nakonec se 1. září 1972 stal mis-

trem světa. Následující den jsme 

dělali interview, které zahrnova-

lo i čtení telegramu od prezidenta 

Nixona. Interview se přenášelo do 

celého světa a sledovalo ho přibliž-

ně 250 milionů posluchačů. Bobby 

byl hrdý na to, že je Američan. Byl 

to nejšťastnější den jeho života.

Proč byl Fischer tak silný šachista? 

Především, jeho znalost hry a její 

minulosti byla enormní. Byl lačným 

čtenářem, hltajícím každou šacho-

vou knihu nebo časopis, který mu 

přišel do rukou. Studoval ostatní 

šachové velikány a vybíral si jejich 

nejlepší myšlenky, na kterých se 

zdokonaloval. Jeho hra v zahájení 

byla smrtící. „Jakmile získá Fischer 

ze zahájení třeba jenom malinkou 

výhodu, začíná hrát jako stroj. 

Nemůžete ani doufat, že by udělal 

nějakou chybu,“ řekl po prohra-

ném kandidátském zápasu v roce 

1971 bývalý mistr světa Tigran Pet-

rosjan. Fischerovy nejlepší partie 

byly krystalicky 

čisté, jednoduché 

a krásné. Jeho úto-

ky měly přesnost 

laserového paprs-

ku. Koncovky hrál 

přesněji než legen-

dární Jose Raul 

Capablanca. Logiku 

skrytou za Fische-

rovými tahy je jed-

noduché pochopit, 

ale jen velice těžko 

je ji možno napo-

dobit. Byl komplex-

ním šachistou s ohromnou vůlí po 

vítězství. Dalo by se říct, že hrát 

proti němu bylo přímo děsivé.

V kontrastu se svým úspěchem žil 

Fischer skromně. Jeho ohromný 

přínos k šachu obohatil ale živo-

ty ostatních šachistů, od amatérů 

až k mistrům světa. Osobně jsem 

z naší vzájemné spolupráce velice 

profi toval. Během jednoho roku, 

který uplynul od zápasu v Reykja-

víku, jsem se svým ratingem pro-

bojoval mezi deset nejlepších 

šachistů na světě.

Fischer svoji dobu předstihl o celé 

roky. Všeho přitom dosáhl napros-

to sám, bez pomoci počítačů a bez 

armády pomocníků. Žádný jiný 

šachista nebyl jako on. Jak řekl 

maďarský velmistr Lajos Portisch: 

„Odešel největší šachista historie.“

Odpočívej v pokoji, Bobby.

GM Lubomír Kaválek

BOBBY FISCHER

VZPOMÍNKA NA MISTRA
pokračování ze strany 1

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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Na šachovnici přede mnou se míhají 

fi gurky. Postrkuji jimi a podle staré 

knihy si sám pro sebe oživuji Bob-

byho šachové partie. Přehrajte si 

jeho fantastickou partii s Robertem 

Byrnem z mistrovství USA (1963-

-64), v níž černými v grünfeldce 

obětoval jezdce za pěšce na f2, pak 

místo věže sebral střelce domov-

níka na g2 a potom již brzy mat 

zaťukal na dveře bílého krále. Nebo 

se podívejte, jak o rok později na 

Capablankově memoriálu v Havaně 

umačkal bílými ve španělce bývalé-

ho mistra světa Vasilije Smyslova. 

Úžasný je i způsob, kterým již jako 

patnáctiletý v Portoroži rozbil dračí 

sicilku Benta Larsena.

Fischerovy tahy byly krásné a přes-

né. Pohrdal pravidlem sovětské 

šachové školy, když vidíš dobrý 

tah, tak ho udělej, protože čas běží. 

Ctil starší zásadu, maximu druhé-

ho mistra světa šachové historie 

Emanuela Laskera: „Když vidíš 

dobrý tah, počkej, nehraj ho hned, 

možná najdeš nějaký ještě lepší.“ 

Už jako čtrnáctiletý vyhrál mistrovství 

USA, o rok později se stal velmistrem, 

tehdy nejmladším na světě. Koncem 

šedesátých a počátkem sedmdesá-

tých let neměl konkurenta. Vyhrával 

partii za partií, turnaj za turnajem. 

Propast mezi ním a ostatními hráči 

byla příliš hluboká. V kandidátských 

zápasech o mistra světa většinou 

rozhodovala jedna nebo dvě partie. 

Fischer smetl své soupeře s nulou. 

Nejprve dal 6:0 Marku Tajmanovi, 

poté stejně nadělil Bentu Larsenovi, 

ani jeden z nich se z té kruté prohry 

už nikdy nevzpamatoval.

Bobby se šachy naučil sám a sám 

je stále a stále studoval. Vždy měl 

v kapse malou šachovnici, na které 

nepřetržitě analyzoval. Ideje, které na 

šachovnici předváděl, byly jeho ide-

jemi. On si je vymýšlel a prověřoval. 

Neměl za sebou tým zkušených vel-

mistrů, kteří by pro něj museli praco-

vat, jako ho měl třeba jeho následník 

na šachovém trůnu Anatolij Karpov. 

A neměl samozřejmě ani počítač, 

který by za něj pozice analyzoval 

a předkládal mu překvapivé varian-

ty. Byl posledním šachistou, který si 

celou cestu prošel sám.  

Úsilí, které tomu věnoval, a vypětí, 

kterému byl při zápasech vystaven, 

se nakonec zřejmě podepsaly na 

jeho psychickém zdraví. Stejně jako 

jeho neochota spolupracovat se sys-

témem. Z Bobbyho se stal paranoik, 

jenže zároveň je naprosto evident-

ní, že po něm šli. Nejprve služby, 

řízené z Moskvy, posléze obdobné 

agentury, řízené z Washingtonu.

Jeho lapsy a výstřelky jsou známé, 

často omílané a teď se rozhodně 

nehodí je připomínat. Právě teď už 

je jedno, jestli za ně mohl ten tlak, 

němuž byl vystaven, nebo jestli k nim 

byl předem geneticky disponován. 

Přes to všechno zůstal geniálním 

šachistou, a to nejen pokud jde o hru 

samu. Přinesl několik geniálních 

idejí, které by samy o sobě stačily na 

šachovou nesmrtelnost. Navrhl změ-

nu základního postavení fi gur, tzv. 

fi scherovy náhodné šachy. Kameny 

na první řadě jsou na svá výchozí 

pole nalosovány, takže neexistuje 

pouze jedno, ale mnoho set základ-

ních postaveních. Tím zcela odpadá 

nudná teorie zahájení, memorování 

se dlouhých variant. I velmistr musí 

v této variantě hry přemýšlet již nad 

prvním tahem. 

Nebo přišel s úpravou šachových 

hodin. Fischerův časový mód, umož-

něný nástupem digitálních hodin, 

přidává hráčům za každý provedený 

tah určité množství času. Maximální 

doba tak není ohraničená a hráč ve 

vyhrané pozici se nemusí bát, že 

mu vyprší vyměřený časový limit, 

spadne praporek a jeho vyhraná 

partie končí prohrou. Kdo soupeře 

na šachovnici přehraje, měl by partii 

vyhrát, i pokud jde již jen o dotahá-

ní technicky vyhrané pozice.

Třetí jeho ideu, kterou je třeba 

zmínit, ale kterou bohužel nepro-

sadil, byla změna v systému zápa-

sů o mistra světa. Fischer navrho-

val, aby se zápas o mistra světa 

hrál na deset vítězných partií, aby 

se remízy prostě nepočítaly. Mistr 

světa musí svého soupeře opakova-

ně porazit a nikoliv vyhrát náhod-

ně jednu partii a pak odremizovat 

zbytek zápasu, tvrdil Fischer. 

Zkusme, alespoň v myšlenkovém 

experimentu, přenést tento nápad 

i do jiných sportů! O kolik atraktiv-

nější by byl fi nálový zápas na fotba-

lovém mistrovství světa nebo Evro-

py, kdyby se vítězem stal ten tým, 

který by vsítil deset gólů. Zápas by 

netrval devadesát minut a někdy 

i mnohem déle, ale diváci by se 

dočkali hodně branek, útočného 

pojetí hry, a například Řecko by se 

se svým odporným stylem v Portu-

galsku nestalo mistrem Evropy.

Můžete tvrdit, že to je šílený nápad 

a že do dnešní mediální doby, kdy 

je třeba mít přesně vypočítaný 

čas pro přímý přenos, se naprosto 

nehodí. Může být. Už jsem přede-

slal, že šílenství od geniality často 

dělí jen tenký, někdy sotva znatelný 

přechod. Navíc Bobby Fischer byl 

reprezentantem dvacátého století. 

Éry pomalejší, byť také zběsilé. 

Pavel Matocha

BOBBY FISCHER ZEMŘEL

SKONČILO 20. STOLETÍ
pokračování ze strany 1
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ROBERT BYRNE—ROBERT FISCHER 
Grünfeldova indická obrana [D71]

New York 1963

Komentuje: GM Bobby Fischer

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.Sg2 

V Přeboru USA 1962/63 jsme měli 

ve vzájemné partii s Byrnem na 

šachovnici stejnou pozici, ale tam 

můj soupeř pokračoval 4.d5 b5! 

5.dxc6 bxc4 6.cxd7+ Jbxd7 7.Sg2 

Vb8 8.Jf3 Sg7 9.0–0 0–0 s rovnou 

hrou, když se slabina na c4 kom-

penzovala tlakem na sloupci „b“.

4…d5 5.cxd5 Více napětí na 

šachovnici zanechává tah 5.Db3.

5…cxd5 6.Jc3 Sg7 7.e3 Partie 

Benko–Fischer (USA 1962/63) 

pokračovala 7.Jf3 0–0 8.Je5 (pokud 

bílý zahraje 8.0–0 pak přijde 8…

Je4!=) 8…Sf5 9.0–0 Je4 10.Db3 

Jc6 11.Dxd5 Jxc3 12.bxc3 Dxd5 

13.Sxd5 Jxe5 14.dxe5 Sxe5 s rych-

lou remízou.

7…0–0 8.Jge2 Jc6 9.0–0 b6 10.b3 

V této téměř symetrické pozici je 

pro obě strany velice těžké narušit 

rovnováhu. K nudnému vyrovnání 

vede 10.Jf4 e6 11.b3 Sa6 12.Ve1 Vc8 

13.Sa3 Ve8 14.Vc1 atd. Stahlberg, 

G. –Flohr, S. (Kemeri 1937).

10…Sa6 11.Sa3 Ve8 12.Dd2 Dob-

rým pokračováním bylo také 

12.Vc1. Jeden šachový nadše-

nec tady navrhl tah 12.f4 s ideou 

zabránit postupu e7-e5. Ale po 

12…e6 s dalším Sf8 a zdvojením 

vězí na sloupci „c“ by černý získal 

převahu.

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-+-zppvlp'
6lzpn+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3vLPsN-zP-zP-#
2P+-wQNzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
12…e5! Měl jsem při partii malinko 

obavy z oslabení svého pěšce d5, 

ale cítil jsem, že aktivita černých 

lehkých fi gur bude dostatečnou 

náhradou. Po 12…e6 by partie 

pravděpodobně skončila remízou.

13.dxe5 Pasivní, ale dobré bylo 

13.Vac1 exd4 (13…Vc8 14.Vfd1 e4 

15.f3! je pro bílého dobré.) 14.exd4 

Vc8 15.f3!

13…Jxe5 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-+-+pvlp'
6lzp-+-snp+&
5+-+psn-+-%
4-+-+-+-+$
3vLPsN-zP-zP-#
2P+-wQNzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
14.Vfd1? Správné bylo 14.Vad1! Při 

komentování partie jsem ukázal 

následující „vyvrácení“ tahu 14. 

Vad1: 14…Je4 a po 15.Jxe4 dxe4 

16.Sxe4 Dxd2 17.Vxd2 Jc4 18.Sxa8 

Jxd2 19.Vd1 Jc4 20.bxc4 Vxa8 se 

ziskem pěšce zpět. Ale Averbach 

našel v mojí analýze díru, když 

místo mnou navrhovaného 20.bxc4 

zahrál 20.Sc6! s výhrou ne pro 

černého, ale slavit může už bílý! 

Například 20.Sc6! Jxa3 21.Sxe8 

Sxe2 22.Vd7.

Celý večer jsem pozici po 14.Vad1 

studoval a analyzoval všechny 

možné varianty. Čím více jsem 

analyzoval, tím více se mi ta pozi-

ce líbila za bílé! Například 14…

Vc8 (na 14…Jd3 přijde 15.Dc2) 

15.Jxd5 Jxd5 16.Sxd5 Sd3 17.Sg2 

Vc2 18.Dxc2 a černý je „kaput“. 

Lepší není ani 14…Dd7 pro 15.Dc2 

s následujícím Vd2 a Vfd1, a když 

černý zahraje 15…Vc8, může bílý 

odpovědět 16.Db1!?. Dobré není 

ani 14…Dc7 15.Dc1! Je4!? (jinak 

zahraje bílý Db1 s plnou konsoli-

dací pozice) 16.Jxd5! Dxc1 17.Jxc1 

Sxf1 18.Sxe4 Sh3 19.Je7+ Kh8 

20.Sxa8 Vxa8 21.f4 a bílému zůsta-

ne pěšec navíc.

Nakonec jsem ale našel 14…Dc8! 

Jediný tah, který drží tlak černého. 

Když teď zahraje bílý 15.Jxd5, tak 

přijde 15…Jxd5 16.Sxd5 Vd8 17.f4 

Vxd5 18.Dxd5 Sb7 19.Dd8+ (19.

Dd2 Dh3! 20.Jd4 Jg4 21.Vfe1 (21.

Jc2 h5 se silným útokem.) 21…Jxe3 

a černý musí vyhrát). 19…Dxd8 

20.Vxd8+ Vxd8 21.fxe5 Sxe5 s lep-

ší koncovkou V případě 15.Vc1 

Dd7! 16.Vcd1 Vad8 by černý získal 

tempo, protože má dámu již na d7 

a ne na d8. Pravděpodobně nej-

lepší bylo 15.Sb2, i když i tady by 

černý udržel iniciativu po 15…Df5. 

K prohře vedlo 15.Dc1 pro 15…Je4 

16.Jxd5 Sxe2 17.Sxe4 Kh8! 18.Dxc8 

Vaxc8 19.Je7 Vc7 20.Vc1 Vd7 

21.Vfe1 Sf3!

14…Jd3! 15.Dc2 Proti tahu Je4 se 

jen těžko hledá nějaká obrana.15.

Jd4 Je4 16.Jxe4 dxe4 17.Sb2 Vc8 

s citelnou iniciativou. Nic nemění 

ani 15.Jf4 Je4 16.Jxe4 dxe4 (16…

Sxa1? 17.Jd6!) 17.Vab1 Vc8 18.Jxd3 

Sc3! 19.De2 Sxd3 20.Dg4 f5 21.Dh3 

Sxb1! 22.Vxd8 Vexd8 23.Sf1 Vd1 

24.Kg2 Sd3! 25.Sxd3 exd3–+ a po 

15.f3 Sh6 16.f4 (16.Jf4? d4!) 16…

Sg7! a znovu hrozí tah Je4.

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-+-+pvlp'
6lzp-+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3vLPsNnzP-zP-#
2P+Q+NzPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Bobby Fischer na počátku své šachové kariéry
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15…Jxf2! Pointa myšlenky čer-

ného. Zcela jasnou se idea této 

oběti stane až v momentu kapi-

tulace bílého.

16.Kxf2 Jg4+ 17.Kg1 Jxe3 

18.Dd2 Jxg2! Likvidace bílého 

střelce způsobí nekrytelné sla-

biny na bílých polích. „Zatímco 

jsem přemýšlel, proč si černý 

vybral pro něho tak zjevně nevý-

hodnou variantu, zahrál Fischer 

zcela nečekané 18…Jxg2. Tento 

oslepující tahy byl knock-outo-

vým úderem. Závěrečná kom-

binace je natolik hluboká, že 

dokonce i ve chvíli, kdy jsem 

se vzdal, tvrdili velmistři, kteří 

partii ve vedlejším sále pro divá-

ky komentovali, ze stojím na 

výhru.“ (Robert Byrne) Po 18…

Jxd1? 19.Vxd1 je s bílou pozici 

všechno v pořádku.

19.Kxg2 d4! 20.Jxd4 Sb7+ Osud 

bílého krále je plně v rukou čer-

ného.

21.Kf1 Beznadějné je také 21.Kg1 

Sxd4+ 22.Dxd4 Ve1+! 23.Kf2 

Dxd4+ 24.Vxd4 Vxa1 25.Vd7 Vc8 

26.Vxb7 (26.Sb2 Vh1) 26…Vxc3 

27.Vb8+ Kg7 28.Sb2 Vxa2; Nebo 

21.Kf2 Dd7! 22.Vac1 Dh3 23.Jf3 

Sh6 24.Dd3 Se3+ 25.Dxe3 Vxe3 

26.Kxe3 Ve8+ 27.Kf2 Df5! 

21…Dd7!

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+q+pvlp'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3vLPsN-+-zP-#
2P+-wQ-+-zP"
1tR-+R+K+-!
xabcdefghy
Bílý se vzdal. Hořké procitnutí. Za 

kulisami zůstaly varianty 22.Df2 

Dh3+ 23.Kg1 Ve1+!! 24.Vxe1 Sxd4 

nebo 22.Jdb5 Dh3+ 23. Kg1 Sh6. 

0–1

ROBERT FISCHER (2785)—
—BORIS SPASSKIJ (2660) 
Dámský gambit [D59]

Reykjavík 1972

Komentuje: GM Michail Tal

1.c4 Zdá se, ze tento tah použil 

Fischer teprve podruhé ve své tur-

najové kariéře. Poprvé tak zahrál 

proti Polugajevskému. Bývalo pra-

vidlem, že se Fischer odchyloval 

od úvodního tahu královským pěš-

cem jen v partiích, které pro něho 

neměly žádný sportovní význam. 

Ve všech třech předcházejících 

partiích zahajoval Fischer tahem 

královského pěšce.

1…e6 Bohužel netuším, kolik času 

Spasskij spotřeboval na tento tah 

a byl-li pro něho Fischerův úvod-

ní tah překvapením. Logicky, poté 

co se Spasskému ve čtvrté partii 

černými podařilo ve Fischerově 

oblíbené sicilské dosáhnout dob-

ré hry, se nějaká změna v zaháje-

ní z Fischerovy strany dala očeká-

vat. Tah, nebo lépe řečeno systém 

obrany, který si Spasskij zvolil, 

naopak nemohl být překvapením 

pro Fischera. Stačí uvést, že stej-

ný obranný systém používal ve 

dvou svých zápasech o titul mis-

tra světa, a tak pravděpodobnost, 

ze černý zvolí právě variantu Tar-

takovera, Bondarevského a Maka-

gonova, byla veliká.

2.Jf3 d5 3.d4 Jf6 4.Jc3 Se7 5.Sg5 

0–0 6.e3 h6 7.Sh4 b6 8.cxd5 Jxd5 

9.Sxe7 Dxe7 10.Jxd5 exd5 11.Vc1 

Se6 12.Da4 Všechny tyto tahy jsou 

dostatečně dobře známy a vyžadu-

jí komentáře snad pouze v nějaké 

učebnici zahájení.

12…c5 13.Da3 Vc8 

XABCDEFGHY
8rsnr+-+k+(
7zp-+-wqpzp-'
6-zp-+l+-zp&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3wQ-+-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy
14.Sb5 Americký velmistr je jako 

obvykle na výši v otázce nejnověj-

ších teoretických výzkumů. Tah 14. 

Sb5 zahrál Semjon Furman v jed-

nom z armádních turnajů proti Jefi -

mu Gellerovi. Bílý provokuje postup 

černého pěšce „a“ s tím, že by pěšec 

mohl být v budoucnu slabý.

14…a6 15.dxc5 bxc5 16.0–0 Va7 

Stejně pokračoval ve zmíněné par-

tii i Geller. Jinou možností bylo 

16…Db7 s převodem dámy na b6. 

Tím by se černý zbavil vazby, která 

mu v partii přinesla hodně nepří-

jemností.

17.Se2 Jd7 To je sotva nejlepší pokra-

čování. Ostražitější by bylo 17…Df8, 

což by bránilo následujícímu skoku 

jezdce. V již zmíněné partii Furman 

– Geller černý pokračoval 17…a5, 

ale po 18.Vc3! Jd7 19.Vfc1 se bílému 

podařilo udržet výhodu. Pozornost 

si zasloužilo i pokračování navržené 

Petrosjanem, totiž 17…c4. Oslabení 

bodu d4 zde nehraje zvláštní roli, 

protože na 18.Dxe7 Vxe7 19. Jd4 

může následovat 19…Jc6.

18.Jd4 Df8 Spasskij se vší pravdě-

podobností nedocenil silný dvacá-

tý tah bílého. Podle mého názo-

ru měl dát přednost pokračování 

18…Jf6; vzetí na e6 by pak bílému 

neslibovalo nic zvláštního a jako 

odpověď na 19.Jb3 může černý 

zvolit skromné 19…Jd7, i když po 

20.Vc3 je bílá pozice příjemnější.

19.Jxe6 fxe6 
Partiář jedné z nesmrtelných 
Fischerových partií
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XABCDEFGHY
8-+r+-wqk+(
7tr-+n+-zp-'
6p+-+p+-zp&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3wQ-+-zP-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
20.e4! Nazývat tento tah obětí pěš-

ce lze jenom s velkou nadsázkou. 

Je jasné, že po případném 20…dxe4 

jeden z pěšců na e-sloupci, ne-li oba 

dva, padne. Bílý by rád zlikvidoval 

napětí v centru, aby pak mohl přejít 

k nerušenému útoku na vyhlídnu-

tém úseku šachovnice.

20…d4 Spasskij jde bohužel Fische-

rovým úmyslům vstříc. Černý mohl 

pokračovat 20…Jf6 ; nebo dokonce 

i 20…c4, po čemž sice černá pozice 

vypadá ohroženě, ale je těžké najít 

cokoli reálného. Možná je například 

tato varianta: 21.Dh3 Df7 22.Sg4 Ve8 

23.exd5 exd5 24.Vfe1 a nyní po 24…

Je5 25.Sh5 g6 26.Dg3 Vae7 27.f4 Jd3 

28.Vxe7 Vxe7 29.Sxg6 Dxf4 30.Sf7+! 

Kxf7 31.Vf1 Dxf1+ 32.Kxf1 Ve1+ 

33.Dxe1 Jxe1 34.Kxe1 vzniká pěšco-

vá koncovka, která je výhodná pro 

bílého. Černý tak ale hrát nemusí. 

Například místo 27…Jd3 může zvo-

lit 27…Kh7. Nebo ještě dříve si mohl 

Spasskij vybrat 24…Vxe1+ 25.Vxe1 

Jf8 se zachováním dostatečně pev-

né pozice. Nyní získává pozice stále 

více technický charakter a stále více 

odpovídá Fischerovým standardům 

– lepší pozice bez soupeřovy pro-

tihry. Téměř všichni šachisté mají 

takovéto pozice rádi, ale zejména 

Fischer je přímo miluje.

21.f4 De7 22.e5 Bílý především fi xu-

je černého pěšce na e6. Černý volný 

pěšec není vůbec nebezpečný a bílý 

střelec je mnohem silnější než černý 

jezdec. Bílý má dobrou perspektivu 

k útoku na královském křídle.

22…Vb8 Na okamžité 22…Jb6 je 

velice nepříjemnou odpovědí 23.f5 

a nelze 23…exf5 pro 24.Db3+.

23.Sc4 Kh8 Černá pozice je již prav-

děpodobně prohraná. Na pokus 

osvobodit se pomocí 23…Jb6 by 

bílý nehrál „efektní“ 24.Dxc5 Jxc4 

25.Dxc4 Vxb2 26.Dxd4 (nebo 26.f5 

Dg5 s protihrou) 26…Vab7 (prohrá-

vá 26…Vxa2 27.f5 Vd7 28.f6!), kde 

se pro černého rýsují určité šance, 

ale pokračoval by 24. Db3+ se sebrá-

ním pěšce e6.

24.Dh3 Jf8 Možná i tak stálo za 

uvážení vzetí věží na b2.

25.b3 a5 

XABCDEFGHY
8-tr-+-sn-mk(
7tr-+-wq-zp-'
6-+-+p+-zp&
5zp-zp-zP-+-%
4-+Lzp-zP-+$
3+P+-+-+Q#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
26.f5! Černému se nedaří získat 

protihru. Závěrečná část partie 

může sloužit jako školní příklad 

pro vedení útoku na krále. Další 

hra bílého je jednoduchá, logická 

a nevyžaduje podrobný komentář.

26…exf5 27.Vxf5 Jh7 28.Vcf1 

Bílý se vyhýbá léčce 28.Vf7? Jg5.

28…Dd8 29.Dg3 Ve7 30.h4 Odebí-

rá černému jezdci poslední pole. 

30…Vbb7 31.e6 Rozuzlení se 

blíží. Pod přikrytím pěšce e6 

se může bílý podle libosti pře-

skupovat k tomu, aby se dostal 

k nejzranitelnějšímu bodu černé 

pozice, poli h7.

31…Vbc7 32.De5 De8 33.a4 Tah, 

který je do určité míry pro Fischera 

typický. Neponechává soupeři ani 

takovou možnost, jako je postup 

a5-a4. Pravda, v dané pozici ani to 

černému zhola nic nedávalo.

33…Dd8 34.V1f2 Bílý nemusí 

pospíchat…

34…De8 35.V2f3 Dd8 36.Sd3 

Střelec odvedl na diagonále a2-g8 

dostatečnou práci a přechází na 

novou pozici. Vyhrávalo pocho-

pitelně i 36.Vf7.

36…De8 37.De4 Jf6 38.Vxf6 

gxf6 

XABCDEFGHY
8-+-+q+-mk(
7+-tr-tr-+-'
6-+-+Pzp-zp&
5zp-zp-+-+-%
4P+-zpQ+-zP$
3+P+L+R+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
39.Vxf6 Kg8 40.Sc4 Kh8 41.Df4 

1–0

Komentáře k předcházejícím dvěma 

Fischerovým partiím jsou převzaté 

z knihy A. N. Golubev, L. E. Gutsait: 

744 partií Bobbyho Fischera 

(Moskva 1993).

Slavný „zápas století“ Fischer - Spasskij v roce 1972 v Reykjavíku
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19.–27. 1.

V Mariánských Lázních probíhá  

VII. ročník šachového festivalu 

Open Mariánské Lázně. V rámci 

festivalu se hrají uzavřené velmis-

trovské a mistrovské turnaje, open 

FIDE a doprovodné turnaje v rapid 

šachu a v bleskovém šachu. 

Podrobnosti: Ave-Kontakt

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

22.–31. 1.

V Gibraltaru probíhá další ročník 

festivalu Gibtelecom Gibraltar 

Chess Festival. Hraje se desetiko-

lový open, pětikolový challenger 

určený pro hráče s ratingem do 

2250 a taktéž pětikolový amatér-

ský turnaj omezený maximálním 

ratingem 1850. 

Podrobnosti: Stewart Reuben

stewartreuben@aol.com

www.gibraltarchesscongress.com

22. 1–2. 2. 2008

V rakouském Obernbergu probíhá 

pod názvem Int. Ski-Schach-Fes-

tival, Hobbytournament otevřený 

turnaj hraný švýcarským systé-

mem na devět kol.

25. 1. 2008

Vzpomínáme sté výroční úmr-

tí Michaila Ivanoviče Čigorina. 

Michail Čigorin je často považován 

za ideového zakladatele „Sovětské 

šachové školy“, která světu vévodi-

la ve druhé polovině dvacátého sto-

letí. Sehrál dva zápasy o titul mis-

tra světa s Wilhelmem Steinitzem, 

ale v obou těchto utkání prvnímu 

ofi ciálnímu mistru světa podlehl. 

Do šachové teorie zahájení přine-

sl hned několik systémů, které se 

hrají dodnes – Čigorinovu obranu 

dámského gambitu a Čigorinovu 

variantu ve španělské hře.

26. 1. 2008

Otevřený turnaj v rapid šachu 

York One Day Rapid proběhne 

švýcarským systémem v anglic-

kém Yorku. 

Podrobnosti: 

Peter Cloudsdale

cloudsdale_c@hotmail.co.uk

26. 1.–1. 2. 2008

13. ročník HIT Open 2008 se usku-

teční ve slovinské Nove Gorici. 

Švýcarský systém na devět kol.

Podrobnosti: 

tel:386 41 643 388

stojan.karer@email.si

www.sah-zveza.si/rez/0801/hitopen

26. 1. 2008

Před sto lety se narodil švédský 

velmistr Gideon Stahlberg. Ve 

známost šachové veřejnosti vešel 

na počátku třicátých let, kdy 

vyhrál v zápasech s Rudolfem 

Spielmannem a Aaronem Nimco-

vičem. Stahlberg se v letech 1950-

-v1953 účastnil kandidátských 

bojů o nejvyšší titul. Zemřel 

v roce 1967 během svého posled-

ního turnaje v Leningradu.

30. 1. 2008

Sedmdesáté první narozeniny osla-

ví desátý mistr světa Boris Vasil-

jevič Spasskij. Velmistra Spasské-

ho jsme mohli nedávno přivítat 

i v České republice: V Praze před-

nesl přednášku o nejdramatič-

tějších okamžicích své kariéry 

a v Karlových Varech sehrál simul-

tánku v hotelu Carlsbad Plaza.

1.–3. 2. 2008

V Irsku proběhne turnaj Gonzaga 

Chess Classic 2008 (Irsko). Šest 

kol švýcarským systémem. 

Podrobnosti: 

www.gonzagaclassic.tk

2.–3. 2. 2008

První letošní dvojkolo Extraligy 

ČR. V sobotu se střetnou Labor-

tech Trading Ostrava a ŠK SK Zlín, 

TŽ Třinec a BŠŠ Frýdek-Místek, TJ 

Bohemians Praha a 1. Novoborský 

ŠK, ŠK Mahrla Praha a ŠK Ziku-

da Turnov, Tatran Litovel a Sokol 

Plzeň I a A64 VALOZ Grygov a RC 

Sport Pardubice.

V neděli se mohou příznivci šachu 

těšit na zápasy BŠŠ Frýdek-Mís-

tek – Labortech Trading Ostrava, 

ŠK SK Zlín – TŽ Třinec, ŠK Ziku-

da Turnov – TJ Bohemians Praha, 

1. Novoborský ŠK – ŠK Mahrla 

Praha, RC Sport Pardubice – Tat-

ran Litovel a Sokol Plzeň I – A64 

VALOZ Grygov.

2. 2. 2008

Několikanásobnému účastníkovi 

turnaje kandidátů a jednomu z nej-

silnějších šachistů druhé poloviny 

minulého století, velmistru Sveto-

zaru Gligoričovi, bude osmdesát 

pět let. Velmistr Gligorič začal se 

šachem poměrně pozdě, ale jeho 

talent se projevil velice záhy, když 

vyhrál hned několik mládežnic-

kých turnajů. Jeho šachový růst 

přerušila druhá světová válka, kte-

rou prošel mladý Svetozar v par-

tyzánských bojích po boku mar-

šála Tita. V padesátých letech se 

ale do světa šedesáti čtyřech polí 

rychle vrátil a stal se vedle Miguela 

Najdorfa, Roberta Fischera, Vlasti-

mila Horta a Ljubomira Ljubojevi-

če největším soupeřem sovětských 

šachistů.

2.–10. 2. 2008

Proběhne Moskva Open 2008. 

Švýcarský systém na jedenáct kol. 

Podrobnosti: 

moscowopen@gmail.com

www.moscowchessopen.ru.
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