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Vítězem letošního prvního „superturnaje“ se 

po bojích v nizozemském Wijk aan Zee stal 

nositel aktuálně nejvyššího ratingu na světě, 

norský velmistr Magnus Carlsen (2810). De-

vatenáctiletý šachista získal ve třinácti kolech 

osm a půl bodu a o polovinu bodu předsti-

hl Rusa Vladimira Kramnika (2788) a Španě-

la Alexeje Širova (2723). Úřadující mistr svě-

ta Viši Anand (2790) se společně s Američa-

nem Nakamurou (2707) dělili o čtvrté až páté 

místo.

Pokračování na straně 6

LAHNO MAMINKOU

Kateryna Lahnová

Ukrajinská šachist-

ka, dvojnásobná 

mistryně Evropy 

a účastnice loňské-

ho zápasu Sněže-

nek a Machrů Ka-

teryna Lahnová se 

stala matkou. V so-

botu se jí a jejímu manželovi Ro-

bertu Fontainovi narodil syn Ale-

xandr. „Káťa rodila ve čtyři hodi-

ny odpoledne,“ sdělila novinářům 

Katerynina matka Natálie s tím, 

že narození chlapce bylo pro rodi-

če překvapením. „Oba čekali hol-

čičku. Robert, který po celou dobu 

neopustil porodnici, se po naroze-

ní chlapce hodně divil, ale byl po-

chopitelně také velice šťastný,“ do-

dává Natálie Lahnová. A jaké jsou 

míry malého Alexandra? Váha tři 

a půl kila a výška rovných 50 cen-

timetrů. 

Zarazí však, že se na ukrajinském 

šachovém webu, který radostnou 

událost oznamuje, objevují foto-

grafi e pořízené Vladimírem Jágrem 

v průběhu soubojů Sněženek a Ma-

chrů – s vloženým logem ukrajin-

ského webu. „Třeba se stanu nej-

kradenějším evropským fotogra-

fem,“ komentoval s nadhledem si-

tuaci fotograf Vladimír Jágr. 

ŠACHY A FOTBAL

Boris Gelfand

„K šachovému mis-

trovství je potře-

ba talent, vůle, 

koncentrace a od-

vaha,“ říká jeden 

ze současných 

nejlepších světo-

vých šachistů, iz-

raelský velmistr Boris Gelfand. 

Podobné kvality podle něj vyžaduje 

také jeho druhý zamilovaný sport – 

fotbal, který Boris stále aktivně ama-

térsky hraje. „Hrajeme s kamarády 

šachisty každý týden pět na pět, ale 

v současnosti mám problémy s ko-

lenem, proto musím zápasy dočas-

ně oželet,“ říká Gelfand. Lásku k fot-

balu a hokeji mu kdysi předal mistr 

světa Tigran Petrosjan. A komu Gel-

fand fandí nejvíc? Slavné Barceloně.

4. ÚNORA 2009 ROČNÍK IV. ČÍSL0 5

SUPERTURNAJ VE WIJK AAN ZEE 

SVĚTOVÁ JEDNIČKA SI PŘIPSALA PRVNÍ ZÁŘEZ

BLOGY

POLICIE I BIGAMIE
Šachová bigamie spisovatele Ví-

tězslava Houšky a vztah ředitele 

Vlastimila Chládka k policistům 

jsou novými tématy na stránkách 

Pražské šachové společnosti, kde 

si hned několik zajímavých osob-

ností vede svůj blog. 

„Všichni ovšem víme, co hrůzné 

slovo bigamie znamená,“ píše Ví-

tězslav Houška a uvádí na pravou 

míru svou „bigamii“: Nejde o dvě 

ženy, ale o dvě dámy. Bigamie se 

mu přihodila v šachové bitvě pro-

ti kandidátovi mistrovského titulu 

a všeobecně uznávanému přebor-

níkovi proslulé šachové kavárny 

U Nováků, Mílovi Nýdrlemu. 

Partii z let, kdy se policistů ještě 

obával, přidává ke své „polopoli-

cejní“ úvaze pro potěšení oka pří-

znivců Sicilského gambitu Vlasti-

mil Chládek. „Volím riskantní ote-

vření – Sicilský gambit. Buď sou-

peře překvapím a znejistím, nebo 

si naběhnu a rozdíl ve výkonnos-

ti v můj neprospěch se ještě zvý-

ší. Okamžik překvapení většinou 

vyjde, stejně jako v životě,“ ko-

mentuje svou partii Chládek. (Čte-

nář blogu, pan Viliam z Bratislavy, 

prozradil v diskusi pod článkem 

svou strategii: Policistům vždy 

říká „máte pravdu“, oni jsou rádi 

a vše je OK.)

Jestli Vlastimilu Chládkovi jeho 

překvapení opravdu vyšlo a zda 

byl Vítězslav Houška za svou biga-

mii soupeřem potrestán se může-

te dočíst zde: blog.praguechess.cz Magnus Carlsen    (foto Fred Lucas)

http://blog.praguechess.cz
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ASTRACHAŇ BEZ ARONJANA

Levon Aronjan

Levon Aronjan 

se nezúčastní po-

sledního ze sé-

rie turnajů Grand 

Prix FIDE, kte-

rý se má odehrát 

v květnu v ruské 

Astrachani. Ar-

ménská šachová federace totiž po-

žádala FIDE o uvolnění svého nej-

lepšího šachisty a již jistého vítěze 

celé série Grand Prix. Mezinárod-

ní šachová federace žádosti Armé-

nů vyhověla a světový hráč číslo 

pět se díky tomu může soustředit 

na přípravu na další velké turnaje.

VITJUGOV NAŠEL CÍL

Nikita Vitjugov

„Je dobře, když 

mají děti své am-

bice a cíl. V tako-

vém případě při-

cházejí do šacho-

vého klubu samy 

a nevodí je tam 

rodiče,“ řekl čers-

tvý mistr světa družstev a hráč ex-

traligového oddílu z Nového Boru, 

velmistr Nikita Vitjugov ve slav-

ném petrohradském Čigorinově 

klubu v rámci oslav, které mu 

po dvou týdnech od zisku titulu 

připravili jeho kolegové. Podle vel-

mistra Sergeje Jonova Vitjugov ve-

lice dobře ví, o čem mluví. „Nikita 

se dopracoval tam, kde je, přede-

vším díky svému charakteru. Své-

ho času mezi svými vrstevníky ni-

jak nevynikal. Pak ale jednoduše 

pochopil, co má dělat a že si musí 

stanovit nějaký cíl.“

PŘIBYL VÍTĚZEM V KARLÍNĚ

Josef Přibyl

M e z i n á r o d n í 

mistr Josef Při-

byl (2343) se stal 

vítězem turnaje 

v bleskovém ša-

chu, který se hrál 

v sobotu v kar-

línském Domě 

dětí a mládeže. V patnácti turna-

jových kolech získal vítěz třináct 

a půl bodu a druhého v pořadí Jiří-

ho Gregora (2249) předstihl o celý 

bod. Bronzová příčka patřila díky 

horšímu pomocnému hodnocení 

Františku Hostičkovi (2171) ze So-

kola Žebrák. Nejlepší ženou byla 

v turnaji, v němž měřilo své síly 

dvaatřicet šachistů, WFM Hana 

Kubíková (2146), které stačilo osm 

bodů na deváté místo. Nejlepším 

žákem a juniorem byl celkově je-

denáctý Daniel Rous z pražského 

PORGu. 

BITVA O GIBRALTAR

Michael Adams

Angličan Michael

Adams (2694) je 

po šestém kole 

společně s Něm-

cem Janem Gus-

tafssonem (2627), 

Indem Chan-

dou Sandipanem 

(2622) a Ukrajinkou Natalií Žu-

kovovou (2462) v čele otevřeného 

turnaje v Gibraltaru. Kvarteto ve-

doucích šachistů získalo v dosud 

odehraných kolech shodně po pěti 

bodech a má půlbodový náskok 

před silnou skupinkou pronásle-

dovatelů, vedenou slovenským re-

prezentantem Sergejem Movsesja-

nem (2708), Franciscem Vallejem 

(2705), Gatou Kamskym (2693) 

a Ivanem Čeprinovem (2660). Prů-

běžné výsledky hlavního turnaje 

festivalu, ve kterém zápolí více než 

dvě stovky šachistů, jsou k dispozi-

ci zde: gibraltarchesscongress.com

BORIS GELFAND:

DESET
POZORUHODNÝCH
PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izra-

elsko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, dopl-

něnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra 

Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku 

na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné

http://www.gibraltarchesscongress.com/gib2010/index.html
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Znáte-li šachové legendy jen 

podle odehraných partií, vždy 

vám k jejich pochopení a poro-

zumění bude hodně chybět. Po-

těšení z přehrávání partií je vět-

ší, když víte, kdo hraje. Nám, mi-

lovníkům královské hry, jde ne-

jen o krásu na šachovnici, ale 

i o její kontext. Má-li duel ar-

mády velmistrů sovětské šacho-

vé školy s jedním americkým sa-

morostem pozadí studené války, 

jsou i palby věží a úskoky jezd-

ců zajímavější, dramatičtější 

a podmanivější. A podobně: sle-

dujete-li partii velmistra, kterého 

dobře znáte, ať už osobně nebo 

zprostředkovaně z knih a časopi-

sů, máte z ní větší potěšení, než 

když by stejnou partii odtahali 

dva čínští velmistři, jejichž jmé-

no ani neumíte vyslovit. 

Legendární česko-americký velmis-

tr Lubomír Kaválek je pozoruhod-

ný šachista i člověk. Vítěz českoslo-

venského i amerického mistrovství, 

olympijský vítěz (již pod vlajkou 

USA), vítěz řady mezinárodních 

turnajů, sekundant Bobbyho Fis-

chera při jeho vítězném boji o ti-

tul mistra světa v Reykjavíku a tre-

nér, který dovedl Nigela Shorta až 

k zápasu o šachový trůn. Zároveň 

je to velmi milý, chytrý a vtipný 

společník a výborný komentátor, 

jak se mohou čeští šachisté pravi-

delně přesvědčit při pražských zá-

pasech ČEZ CHESS TROPHY. 

Velmistr Kaválek má rád nejen ša-

chy, ale i divadlo, fi lm, literaturu 

a stejně tak třeba hokej a cyklisti-

ku. A přestože již před třemi roky 

dosáhl šachových 64 let, stále ješ-

tě nenapsal vlastní biografi i. V mi-

nulém roce s ním ale fi lmař a spi-

sovatel Jan Novák vedl delší živo-

topisný rozhovor, který přibližuje 

životní osudy Lubomíra Kaválka 

a který na konci loňského roku vy-

šel v knize Za vodou.

O tom, že jeho otec emigroval 

v roce 1949 a pracoval v Mnicho-

vě v rádiu Svobodná Evropa, jsem 

věděl, ale že malý Lubomír Kavá-

lek musel od šesti let žít několik 

let po dětských domovech, to jsem 

netušil. Stejně tak jsem věděl, že 

on sám emigroval na Západ v roce 

1968, ale o tom, jak v USA začínal, 

jsem neměl dříve představu. 

„Náš rozhovor se uskuteč-

nil na předměstí Washingtonu 

v domě, který z ulice vypadal jako 

typický americký bungalov s po-

stranní garáží, ale uvnitř byl plný 

tajemství. Stál na stráni prudké 

rokle a vzadu skrýval čtyři podla-

ží se schodišti, terasami, výklenky 

a spoustou světla, cezeného koru-

nami borovic. Náš usměvavý hos-

titel byl menší postavy a vyzařoval 

z něj klid. Od jídelního stolu, kam 

nás usadil, občas odbíhal. Buď si 

něco ověřoval ve své obsáhlé ša-

chové knihovně, nebo po interne-

tu monitoroval důležitý šachový 

turnaj, anebo ohříval květákovou 

polévku,“ začíná poutavých třicet 

pět stran rozhovoru.

Biografi cké části vede autor s pře-

hledem, trochu však škobrtá v ša-

chových pasážích. A nejde jen 

o naivně pokládané otázky typu: 

„A jakou taktiku volíš, když hra-

ješ naslepo? To máš bílý?“ Jan No-

vák se bohužel ani neobtěžoval 

zjistit si, jak se píší slavní šachis-

té, o nichž Lubomír Kaválek vy-

práví, a tak čtenář naráží na pas-

kvily: Bobby Fisher místo Fischer 

(opakovaně, např. s. 83, 84, 93, 99 

– a jednou správně Fischer, s. 99), 

Gasparov místo Kasparov (s. 84, 

91), Bern místo Robert Byrne 

(s. 88) či Kerez místo Keres (s. 92). 

Rovněž fonetický přepis občas pů-

sobí rušivě. 

Pokud to překousnete, tak vás kni-

ha rozhodně potěší. Kromě rozho-

voru „Nejsem žádnej srab, tak ob-

čas to zrno někde najdu“ s Lubo-

mírem Kaválkem v ní najdete ještě 

pět dalších interview se zajímavý-

mi osobnostmi: „Dneska už na ten-

hle způsob fi lmování nemám led-

viny“ s Milošem Formanem, „Ten 

poslední, co to zabalí“ s Domini-

kem Haškem, „Vždycky do toho 

musíš dát všechno, co máš“ s An-

tonínem Kratochvílem, „Dělám je-

nom to, co se dá zvládnout“ s Jose-

fem Mašínem a „Vlezeš do těch pa-

pírů a uděláš pár zatáček“ s Mila-

nem Petrem Sovou.

Pavel Matocha

Novák, Jan: Za vodou 

(šest rozhovorů). 

Nakladatelství Franze Kafky, 

Praha 2009. 

192 stran. 

Cena: 310 Kč

RECENZE 

ZA VODOU S KAVÁLKEM

GM Lubomír Kaválek na loňské ČEZ CHESS 
TROPHY.
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Sicilská obrana je v současnosti 

zřejmě nejhranějším a nejpopulár-

nějším zahájením (1. e4 c5 se dle 

Mega Database 2010 hrálo přibliž-

ně v 20,6 % všech partií) a věnuje 

se jí více než odpovídající množství 

literatury. Přesto je kniha nabízejí-

cí hráčům celistvý repertoár v ote-

vřené Sicilské ve formě komento-

vaných partií stejně obvyklá jako 

žena v první stovce žebříčku FIDE.

Autor, španělský velmistr Jesus de 

la Villa, přináší bílému možnost 

spasení s rozestavením založeným 

na tazích f2-f3, Se3, Dd2 a 0-0-0 

proti téměř všem hlavním postu-

pům černého. To vede k opaková-

ní strategických plánů i podobným 

taktickým zápletkám v různých va-

riantách. Naopak proti vedlejším 

možnostem černého (např. 2.Jf6) 

navrhuje Villa spíše solidní cesty 

k získání výhody, kupříkladu Ala-

pina nebo Maróczyho strukturu.

Na přibližně 350 stránkách se nachá-

zí 83 komentovaných partií. Většinu 

z nich autor rozebírá slovně, méně 

důležité varianty komentuje pou-

ze „informátorsky“. Autor se vedle 

hlavních „lajn“ zabývá všemi mož-

nými, byť marginálními odbočkami 

černého, čili kniha jde využít také 

jako referenční příručka. Lze ocenit 

autorovo úsilí o výběr kratších partií 

z posledních dvou až čtyř let. 

Partie jsou rozděleny do čtyř oddí-

lů a devatenácti kapitol, oddíly zase 

dle druhého tahu černého (e6, d6, 

Jc6, nepravidelná zahájení) a ka-

pitoly dle variant (Drak, Najdorf, 

Paulsen aj.). Na začátku každé ka-

pitoly je krátký úvod do historie za-

hájení a jeho plánů. Naopak na je-

jich konci najdeme shrnutí postupů 

černého a jejich „popření“.

Dosud uvedené může znít lépe, než 

když zasyčí dvanáctka po vyhrané 

partii, nicméně každý postup musí 

mít i své mouchy, a tak je tomu i ten-

tokrát. Rozsah knihy nemůže nikdy 

tak široké zahájení pojmout. Jed-

ním z důsledků pak je, že Villa ne-

dává bílému nikde zrovna dvakrát 

na výběr. „Zvolil jsem tento tah, tak 

ho také hraj.“ Odbočky z hlavních 

variant nemohou být vždy potřebně 

rozvětvené; na druhé straně si mys-

lím, že autor bílému repertoár vybí-

rá vcelku citlivě. Není divu, že De-

montáž Sicilské (Dismantling the 

Sicilian) byla od svého vydání až 

do současnosti mezi pěti nejprodá-

vanějšími publikacemi vydavatelství 

New in Chess.

Honza Binder

RECENZE

JESUS DE LA VILLA 
– DEMONTÁŽ SICILSKÉ

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

Jesús de la Villa
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Letošní ročník prvního superturna-

je roku patřil k těm nejdramatičtěj-

ším. Jeho osud se rozhodl skutečně 

až v posledních minutách závěreč-

ného kola. Dosud vedoucí Magnus 

Carlsen měl náskok poloviny bodu, 

ale v souboji se sedmnáctiletým Ita-

lem Caruanou (2675) se dostal bí-

lými do obtížné pozice. „Ve střed-

ní hře jsem ve vyrovnané pozici na-

šel plán, který mi měl dát iniciati-

vu, ale celé jsem to spočítal úplně 

tragicky a ocitl se v obtížné pozici,“ 

komentoval po partii Carlsen svůj 

výkon, po kterém byl hodně rád, 

že se mu podařilo partii zremizo-

vat. „Mým hlavním cílem zde bylo 

hrát dobré šachy a cítím, že se mi to 

některých partiích dařilo. Ale jsou 

také věci, se kterými spokojen být 

nemohu. Byť mám z prvního mís-

ta radost, musím přiznat, že jsem 

turnaj vyhrál zejména proto, že při 

mně stálo štěstí,“ komentoval nor-

ský velmistr svůj výsledek. 

Nakonec nemusela ani těžce vy-

bojovaná remíza norskému mla-

díkovi na samostatné vítězství sta-

čit. Klíčové okamžiky pro výsledek 

turnaje se odehrávaly v těžké ča-

sové tísni Alexeje Širova a Leniera 

Domingueze.

ALEXEJ ŠIROV (2723) 
– LENIER DOMINGUEZ (2712) 
Sicilská obrana [B94]

Wijk aan Zee 2010

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

Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 Jbd7 7.Sc4 Db6 

8.Sb3 e6 9.Dd2 Se7 10.0–0–0 Jc5 

11.f3 Dc7 12.Kb1 0–0 13.g4 b5 

14.a3 Vb8 15.h4 Sd7 16.Sxf6 Sxf6 

17.g5 Sd8 18.h5 a5 19.g6 Jxb3 

20.Jxb3 fxg6 21.hxg6 h6 22.Jxa5 

Vxf3 23.e5 Se8 24.exd6 Dxa5 

Bílý volí pro sebe charakteristic-

ké, razantní řešení situace a rozbí-

jí i za cenu materiálu obranné po-

stavení soupeřova krále. Důsled-

ky této oběti nebylo při nedostat-

ku času pochopitelně možné spo-

čítat, ale vůle po vítězství v partii 

i v celém turnaji je u španělského 

šachisty vždy ohromná.

XABCDEFGHY
8-tr-vll+k+(
7+-+-+-zp-'
6-+-zPp+Pzp&
5wqp+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-sN-+r+-#
2-zPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
25.Vxh6!? gxh6 26.Dxh6 Sf6 

27.d7 Sxc3 28.dxe8D+ Vxe8 

29.Dh1!! Lákavé 29.Vd7?? prohrá-

valo po krásném 29…Vf1+ 30.Ka2 

Va1+!! a obě možné reakce bílé-

ho vedou k rychlému matu, např. 

31.Kxa1 Dxa3+! 32.Kb1 Dxb2#. 

29…Ve7 30.Dxf3 Sg7?? Ani kubán-

ský hráč neoplýval časem a pod 

tlakem udělal hrubou chybu, kte-

rá se mu mohla stát osudnou. 

Černý střelec uvěznil svého krále 

na osmé řadě a důsledky této sku-

tečnosti mohly být pro Leniera fa-

tální. Současně s tímto tahem Ku-

bánec nabídl remízu. Správné bylo 

30…Se5 s nejasnou, zřejmě rov-

nou pozicí. Velmistr Širov soupe-

řovu nabídku, k údivu všech pří-

tomných, přijímá. Po třech jedno-

duchých tazích, které rozhodně 

nevyžadovaly velmistrovskou úro-

veň, se mohl stát „spoluvítězem“ 

turnaje. ½:½

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-tr-vl-'
6-+-+p+P+&
5wqp+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+Q+-#
2-zPP+-+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
Správné bylo pochopitelně nabíd-

ku s díky odmítnout a pokračovat 

31.b4 Dc7 32.Da8+ Sf8 33.Vf1+- 

a černý se musí vzdát. 

Jak je vidět, Carlsenovo vítězství 

se nerodilo vůbec lehce. Poté, co 

dostihl vedoucího Alexeje Širova, 

narazil na suveréna prostřední čás-

ti turnaje, Rusa Vladimira Kram-

nika. Ten byl před partií naladěn 

SUPERTURNAJ VE WIJK AAN ZEE 

SVĚTOVÁ JEDNIČKA SI PŘIPSALA PRVNÍ ZÁŘEZ
pokračování ze strany 1

Alexej Širov  (foto V. Jágr)Lenier Dominguez (foto Fred Lucas)
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optimisticky a jediné co ho „trápi-

lo“, byla barva fi gur. „Už si ani ne-

pamatuji, kdy jsem měl s Carlse-

nem bílé, neustále s ním hraji čer-

nými,“ postěžoval si Kramnik no-

vinářům. „I will crush Kramnik 

like bug,“ sliboval mladý Nor frá-

zí z jeho oblíbené počítačové stra-

tegie „Heroes of Might and Ma-

gic“ svým fanouškům na Faceboo-

ku před vzájemným duelem. Přes 

silná slova norský mladík neuspěl. 

„Ta příprava na zahájení byla mož-

ná až moc poctivá. Věnovali jsme 

jí hodně času a možná mně v zá-

věru partie již chyběly síly,“ při-

znal Carlsen a dodal: „Dnes jsem 

skutečně neměl dobrý pracovní 

den. Dobrá zpráva je, že jsem pro-

hrál první partii hranou klasickým 

tempem od červencového turnaje 

v Dortmundu. Už jsem skoro za-

pomněl, jaké to je prohrát. Špat-

nou zprávou pak je to, že to roz-

hodně není příjemný pocit.“ 

Vladimira Kramnika sice Magnu-

sem připravená katalánská překva-

pila, ale se svým úkolem se ruský 

velmistr vypořádal dobře. „Katalá-

na“ jsem opravdu nečekal, ale je 

jasné, že v tomto zahájení mám 

mnohem více znalostí a zkušenos-

tí než on. Možná mě chtěli pře-

kvapit a věděli, že se na toto za-

hájení nebudu připravovat – v tom 

měli naprostou pravdu. Osud par-

tie se ale rozhodně nelámal v za-

hájení.“ Partii dvou hlavních tur-

najových favoritů, zlatého Magnu-

se Carlsena a stříbrného Vladimi-

ra Kramnika, pro čtenáře Šachové-

ho týdeníku okomentoval velmis-

tr Petr Hába. 

MAGNUS CARLSEN (2810) 
– VLADIMIR KRAMNIK (2788) 
Katalánská hra [E04]

Wijk aan Zee 2010

Komentuje: GM Petr Hába

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.g3 dxc4 

5.Sg2 Sb4+ 6.Sd2 a5 7.Jc3 V nej-

novějším Informátoru číslo 106 je 

této variantě věnována pozornost 

v části Moderní šachová teorie. 

Za hlavní pokračování platí stále 

7.0–0 nebo 7.Dc2. 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7+pzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5zp-+-+-+-%
4-vlpzP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-vLPzPLzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
7…0–0 Tento logický tah použil 

Kramnik i v listopadové partii pro-

ti Gelfandovi na Talově memoriálu 

v Moskvě. Zmíněný článek v Infor-

mátoru se věnuje pouze tahu 7…

Jc6. 

8.a3 Nutí černého střelce k oka-

mžitému vyjádření. V dřívější par-

tii Iskušný, S. (2506) – Jakovič, J. 

(2583) Tomsk 2006 se hrálo 8.0–0. 

8…Se7 Pokud by černý chtěl udr-

žet materiální výhodu, musel by 

odevzdat střelce už nyní postu-

pem 8…Sxc3 9.bxc3 Jbd7. Velmis-

tr Kramnik se však rozhodl jinak. 

9.Da4 c6 10.Dxc4 b5 11.Db3 Nový 

tah. Pozornost si zaslouží i již hra-

né 11.Dd3!? 

11…Sa6 12.Sg5 Bílý musí být opa-

trný, aby se nedostal pod tlak. 

Na přirozené dokončení vývinu ta-

hem 12.0–0 by totiž bylo velmi ne-

příjemné 12…b4. 

12…Jbd7 13.Sxf6 gxf6!? V in-

tencích předešlé hry neztrácí čas 

Vladimir Kramnik (foto Fred Lucas)
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A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA
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na dobírání fi gurou a připravuje 

stěžejní postup c6-c5. 

14.Dc2 b4? Zde asi Vladimir podce-

nil velmi nebezpečnou oběť pěšce. 

Jinak by jistě neztrácel čas na pří-

pravu v podobných pozicích klíčo-

vého c5 a zahrál ho okamžitě: 14…

c5! 15.0–0 b4 s pohodlnou hrou. 

15.Ja4 Vc8 16.0–0 c5 17.d5! exd5 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-+nvlp+p'
6l+-+-zp-+&
5zp-zpp+-+-%
4Nzp-+-+-+$
3zP-+-+NzP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
18.Sh3? Vazba černého jezdce 

nemá ten správný efekt. Po za-

pojení další fi gury do hry tahem 

18.Vfd1! by měl černý velké staros-

ti s udržením pozice. Například: 

18…d4 (Pokrytí pěšce d5 nevychází 

takticky: 18…Sb7 19.Jh4 Je5 20.Jf5 

Ve8 21.Sxd5! Sxd5 22.Je3 s obrov-

skou výhodou.) 19.Df5! s hrozbou 

Jxd4! a Se4 19…Ve8 20.Jxd4! cxd4 

21.Vxd4. Bílý dobírá fi guru zpět 

a z černé pozice zůstávají trosky, 

které nevyváží ani dvojice střelců. 

18…Sb5 19.axb4 axb4 20.Vfd1 d4 

21.Sf5 Je5! Neztrácí čas na záchra-

nu pěšce h7 a vše sází na správ-

ného koně: silné postouplé pěšce 

podporované dvojicí střelců, vše 

kombinované i se slabostí bílého 

krále. Pokračování 21…h5 22.Dd2 

Ve8 (22…Kg7?! 23.Jh4 s malou vý-

hodou bílého) 23.Dh6 Jf8 24.Dxh5 

také není jasné, ale není to ono. 

22.Sxh7+ Stanoví materiální rov-

nováhu dokonce s tempem, ale 

ztrácí přece jen drahocenný čas. 

Poziční hráči by rozhodně prefe-

rovali postup 22.Jxe5!? fxe5 23.b3 

s úplnou bělopolnou blokádou 

černých pěšců po Jb2. 

22…Kg7 23.Jxe5 fxe5 24.Sf5 Vc6 

25.De4 Vh8 26.Dxe5+ Sf6 27.De4 

Ve8 28.Dg4+ Kf8 

XABCDEFGHY
8-+-wqrmk-+(
7+-+-+p+-'
6-+r+-vl-+&
5+lzp-+L+-%
4Nzp-zp-+Q+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+PzP-zP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
29.Se4 Po pokrytí cenného pěšce 

tahem 29.Ve1 by Kramnik asi ne-

chal plavat hrozbu Sd7 a nehrál by 

29…Vc7 s nejasnou pozicí, ale spí-

še by zkusil obětovat kvalitu 29…

c4! 30.Sd7 Ve7 31.Sxc6 Sxc6 se 

zjevnou kompenzací.

29…c4! 30.Sxc6 Sxc6 31.Dh5 kdo 

sledoval partii online, ví, že Mag-

nus měl v tomto momentu jenom 

dvě minuty na rozmyšlenou. 

I po přidání celkem pěti minut 

za další tahy je to v této velmi ost-

ré pozici zoufale málo. 

31…Ve5 32.Dh6+ Ke7 33.e4! Nej-

lepší! Přikrývá nebezpečnou dia-

gonálu na svého krále. Po dobrání 

tohoto pěšce se otevře sloupec „e“ 

na soupeřova krále. Ostatní pokra-

čování vedly k velké výhodě černé-

ho: 33.Dd2 Dd5 34.f3 (34.Dxb4+?! 

Ke8 35.f3 Vxe2) 34…c3 35.e4!? 

(černý stojí lépe jak po 35.Dxd4 

Dxd4+ 36.Vxd4 Vxe2 37.Vxb4 c2, 

tak také po 35.bxc3 dxc3) 35…

dxe3 36.Dxd5 Vxd5 37.Vxd5 cxb2 

38.Jxb2 Sxd5 39.Va7+ Ke8. 

33…d3 Jakékoliv dobrání pěš-

ce e4 totiž prohrává: 33…Sxe4? 

34.Df4+- s hrozbou Ve1; a braní 

věží 33…Vxe4? nejde díky odpově-

di 34.Jc5+-. 

34.De3?! První nepřesnost. Carlsen 

prošel kolem možnosti obětovat 

věž za soupeřovy pěšce a k tomu 

dostat zpět do hry svého nečinné-

ho jezdce. Jiný způsob tohoto plá-

nu se ukáže jako fatální: 34.Ve1!? 

Dd4 35.Dd2 Ke8 36.Dxb4 d2 37.Jc3 

dxe1D+ 38.Vxe1 se třemi pěšci za fi -

guru, možnostmi protihry na sou-

peřova krále (hrozí Vd1), i když ra-

ději bych to hrál černými. Slabost 

jezdce na kraji šachovnice by se 

projevila například po 34.Dd2 Da5. 

34…Sxe4? Dává soupeři možnost 

vysmeknout se. Po správném 34…

Vxe4! 35.Da7+ (35.Dc5+ Dd6–+) 

35…Ke8 by měl bílý ještě k tomu 

v časovém presu malou naději 

na záchranu. 

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7+-+-mkp+-'
6-+-+-vl-+&
5+-+-tr-+-%
4Nzpp+l+-+$
3+-+pwQ-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
35.Jb6?? Pod tlakem je k chybě blíz-

ko i u velkých hráčů. Snaha o zak-

tivnění jezdce je pochopitelná, Magnus Carlsen  (foto Fred Lucas)
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ale celkem jednoduše nevychází. 

35.Dd2 Dd6 36.Vac1 Sf3–+. Záchra-

nu partie přinášela opět oběť věže: 

35.Ve1! Dd6! (po 35…d2 36.Ved1 

Sc2 37.Dxd2 Sxd1 38.Dxd8+ Kxd8 

39.Vxd1+ Ke7 je pravděpodobná 

také remíza) 36.Df4 d2 (36…Sd5? 

by umožnilo vyskočit jezdci s vel-

kým efektem: 37.Jb6!) 37.Vxe4! (37.

Ved1? nechává v nesnázích vlast-

ní dámu po 37…Sg5 38.Vxd2 De6!) 

37…d1D+ 38.Vxd1 Dxd1+ 39.Kg2 

Dd5 40.Kf3. Bílý je z nejhoršího 

venku, slabé postavení svého jezd-

ce kompenzuje pěšec navíc. Šance 

by byly zhruba vyrovnané.

35…Sb7 Po ztrátě jezdce už to fakt 

nepůjde…

36.Df4 Dxb6 37.Dxc4 Ve2 Bílý král 

se nakonec stává obětí černých 

supů. 

38.Vf1 38.Df4 Vxf2!–+; 38.Vf1 

Sd4–+. 0–1

Po skončení partie se vítěz neta-

jil radostí: „Ano, jsem spokojen, 

a to nejenom proto, že jsem vy-

hrál. Objektivně a bez jakékoli fa-

lešné skromnosti musím říci, že 

jsem soupeře zcela přehrál. Vyhrál 

jsem naprosto zaslouženě a jemu 

se v partii vůbec nepovedlo zved-

nout hlavu, což mě obzvláště těší. 

Carlsen je veliký šachista a přehrát 

jej takovým způsobem je velice 

příjemné.“ 

Ruskému velmistrovi však ra-

dost a první příčka vybojovaná 

v souboji s Magnusem Carlsenem 

nevydržela dlouho. V závěru tur-

naje se mu stal osudným těžký los, 

když měl černé fi gury nejen proti 

norskému šachistovi, ale také pro-

ti celkově druhému Alexeji Širovo-

vi a čtvrtému Viši Anandovi. 

Úřadující mistr světa procházel 

turnajem velice nenápadně. Jede-

náct partií zremizoval, dvakrát se 

mu podařilo zvítězit. A obě jeho 

výhry měly pro výsledek turnaje 

rozhodující váhu. Indický šachis-

ta nejprve porazil bílými fi gurami 

v dramatické partii Alexeje Širova 

(z prohrané pozice), aby o několik 

kol později sesadil z vedoucí pozi-

ce také Vladimira Kramnika. Tomu 

tentokrát zcela selhala jeho dlou-

holetá věrná zbraň – Ruská hra.

VIŠI ANAND (2790) 
– VLADIMIR KRAMNIK (2788) 
Ruská hra [C42]

Wijk aan Zee 2010

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 

Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Jc6 7.0–0 Se7 

8.c4 Jb4 9.Se2 0–0 10.Jc3 Sf5 

11.a3 Jxc3 12.bxc3 Jc6 13.Ve1 Ve8 

14.cxd5 Dxd5 15.Sf4 Vac8 16.h3 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+q+l+-%
4-+-zP-vL-+$
3zP-zP-+N+P#
2-+-+LzPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
16…Se4 Stejnou pozici měli oba 

aktéři zápasu na šachovnicích 

mnohokrát, a to dokonce za obě 

barvy. Naposledy hájil Vladimir 

úspěšně černou pozici v minulém 

kole turnaje proti Alexeji Širovovi. 

Osvědčenou zbraň si zvolil i pro 

klíčovou partii s úřadujícím mis-

trem světa. 

17.Dc1! Tah, o němž šachové da-

tabáze prozatím mlčely. (Ale-

spoň ty ukryté v mém počíta-

či.) Jiná, velice frekventovaná 

Vladimir Kramnik (foto Fred Lucas)
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pokračování prozatím vůdce bí-

lých fi gur ke zjevné převaze ne-

přivedla. Hrálo se například 17.Se3 

Ja5 18.Jd2 (v partii zápasu o ti-

tul mistra světa mezi Vladimirem 

Kramnikem a Peterem Lékem po-

kračoval maďarský velmistr tahem 

18.c4 a po 18…Jxc4 19.Sxc4 Dxc4 

20.Jd2 Dd5 21.Jxe4 Dxe4 22.Sg5 

Dxe1+ 23.Dxe1 Sxg5 24.Da5 měl 

na své straně malou výhodu, kte-

rou ovšem nevyuzil. viz. Lékó, 

P. (2741) – Kramnik, V. (2770), 

Brissago 2004.) 18…Sf5 19.c4 Dd7 

20.Jf3 Sf6 21.Vc1 c5 22.dxc5 Dxd1 

23.Vcxd1 Jb3 24.c6 Vxc6 25.Sxa7 

Sc3 26.Vf1 Va6, což vedlo rovné 

hře. Viz Ivančuk – Kramnik, Wijk 

aan Zee 2009. V předchozím kole 

turnaje se Alexej Širov pokoušel 

ztéci Kramnikovy „ruské hradby“ 

pokračováním 17.Jd2, ale po 17…

Sxg2 18.Sg4 Sh1 19.f3 Sh4 měly 

obě strany v nejasné pozici rov-

né šance. Viši Anand černými čelil 

také tahu 17.Da4, ale ani ten nebyl 

příliš nebezpečný a přivedl sou-

boj s Petrem Svidlerem do remízo-

vého přístavu. (Svidler, P. (2728) 

– Anand, V. (2779), Linares 2007)

17…Ja5 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-+-+-+&
5sn-+q+-+-%
4-+-zPlvL-+$
3zP-zP-+N+P#
2-+-+LzPP+"
1tR-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy
18.De3 Velkou výhodu bílému 

pravděpodobně nedá okamžitý 

postup 18.c4, protože se černému 

po 18…Df5 19.De3 Sxf3 20.Dxf3 

Sd6 21.Se3 Dxf3 22.gxf3 c5 23.d5 

podaří proniknout svými fi gura-

mi přes sloupec „e“ do Anandovy 

pozice a uchvátit hned několik bí-

lých pěšců, jak naznačuje napří-

klad varianta 23…Jb3 24.Vab1 Jd4 

25.Vxb7 Jc2 26.Veb1 Jxe3 27.fxe3 

Vxe3 28.Vd7 Se5=. Přiznávám ale, 

že je to celé příliš dlouhé na to, aby 

to bylo zcela pravdivé. 

18…Sf8 Možná prapříčina problé-

mů černého. Černopolného střel-

ce nelze rozhodně umístit na ob-

vyklé místo. Po 18…Sf6?? bílý oka-

mžitě vyhraje s pomocí jednodu-

chého 19.Sd3 Sxd3 20.Dxe8+ Vxe8 

21.Vxe8#! Naopak jako alternativa 

může sloužit centralizace černého 

střelce 18…Sd6!?. Po 19.Sxd6 Dxd6 

20.Sd3 Sc6 21.Dg5 Jb3 22.Vab1 h6 

23.Dg3 Dxg3 24.fxg3 je sice malá 

výhoda bílého patrná, ale otázkou 

je, zda ji vůdce bílých fi gur může 

úspěšně stupňovat. 

19.c4 Dd8 Likvidace bílého pěš-

ce nepřichází v úvahu: 19…Jxc4? 

20.Sxc4 Dxc4 21.Jd2 Da4 (21…

Dc6 22.Jxe4 f5 23.Db3+) 22.Jxe4 

f5 23.Jc3+-. 

20.Je5 Mistr světa by rád vyskočil 

bělopolným střelcem na pole g4, 

a donutil tak černého k dalšímu 

ústupovému tahu po osmé řadě. 

To ovšem velmistr Kramnik ne-

chce připustit. 

20…Sf5 Po 20…Sg6 21.Dc3 b6 

22.Sg4 f5 23.Sf3 s trvale uvězně-

ným jezdcem na kraji šachovnice 

jednoduše nemůže být černá pozi-

ce v pořádku. 

21.Dc3 b6 21…Jc6 22.Jxc6 bxc6 

23.Sf3 je pro bílého lepší. 

22.Vad1 Df6 Černý plánuje ude-

řit na dobře vypadající bílé cen-

trum tahem c7-c5. Nic jiného mu 

v jeho situaci vlastně ani nezbývá. 

Bez protihry bude mistrem světa 

„umačkán“. I po vyhnání centrál-

ního bílého jezdce tahem 22…f6 

zůstává po 23.Jd3 Sd6 24.Sf3 Sxd3 

25.Sxd6 Dxd6 26.Dxd3 bílá pozice 

lepší. 

23.Dg3 Po přirozeném 23.Sf3 vy-

jde černému jeho původní úmy-

sl 23…c5. Po 24.Sd5 cxd4 25.Dg3 

Sg6 je otázkou, zda budou platit 

více aktivní bílé fi gury, nebo dobře 

opevněné postavení černého krá-

le spojené s malou materiální vý-

hodou. A dokazovat svou výho-

du mistr světa rozhodně netoužil. 

Je možné, že mohl zahrát 23.c5!?, 

protože nefunguje 23…Sxh3? pro 

24.Dg3 Sf5 25.Sg5 De6 26.Sh5 g6 

27.d5! s výhrou bílého. 

23…Jc6! Zřejmě nejlepší reakce, 

jakou má černý k dispozici. Na te-

matické 23…c5 může bílý reagovat 

24.d5 Sd6 25.Sh5 g6 26.Ve3 Sc2 

(nejde dát za silného bílého jezd-

ce kvalitu 26…Sxe5, protože po 27.

Sxe5 Vxe5 28.Vxe5 Jxc4 vyhrává 

29.Vxf5!+-) 27.Vde1, protože bra-

ní 27…Jxc4 28.Jd7 Dxf4 29.Vxe8+ 

Vxe8 30.Vxe8+ Kg7 31.Dc3+ Dd4 

32.Dxc2 gxh5 je pro bílého dobré. 

24.Jg4 Dg6 

XABCDEFGHY
8-+r+rvlk+(
7zp-zp-+pzpp'
6-zpn+-+q+&
5+-+-+l+-%
4-+PzP-vLN+$
3zP-+-+-wQP#
2-+-+LzPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
25.d5 Bílý se může pokusit uvolnit 

cestu svému středovému pěšáko-

vi braním 25.Sxc7. Nejlepší mož-

ností černého je 25…Ve4, když se 

po 26.d5 Jd4 27.Sf1 Sxg4 28.Vxe4 

Dxe4 29.hxg4 Je2+ 30.Sxe2 Dxe2 

dostane černá dáma nepříjemně 

do týlu bílého, viz varianta 31.Vf1 

(31.Vc1 Sc5 s protihrou proti posta-

vení bílého krále) 31…Ve8 32.Df3 

Dxc4 33.d6 s nejasnými důsled-

ky. Je otázkou, zda má bílý dosta-

Viši Anand (foto Fred Lucas)
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tek prostředků na protlačení svého 

volného pěšce až k proměně. 

25…Ja5 26.Sxc7 Mistr světa se na-

konec přece jenom rozhoduje pro 

braní na c7 s jednoduchým plá-

nem dalšího postupu bílých cen-

trálních pěšců. 

26…Sc2? Černý nutí bílého k obě-

ti kvality, po které se ale jeho si-

tuace nezlepší. Správné bylo po-

táhnout druhým střelcem 26…Sc5, 

protože bílý nemůže zahrát oka-

mžitě 27.d6 pro 27…h5 a bílý jez-

dec nemůže díky vazbě po diago-

nále a7-g1 ustoupit. Po 28.d7 Sxd7 

29.Vxd7 hxg4 by černý neměl mít 

žádné starosti. 

27.Vc1 Jb3 

XABCDEFGHY
8-+r+rvlk+(
7zp-vL-+pzpp'
6-zp-+-+q+&
5+-+P+-+-%
4-+P+-+N+$
3zPn+-+-wQP#
2-+l+LzPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
28.Vxc2! Mistra světa ani nenapadne 

přistoupit na opakování tahů a spolé-

há se na sílu svého centra a fi gur krá-

lovského křídla. Kvalita v jeho kalku-

lacích přílišnou roli nehraje. 

28…Dxc2 29.Jh6+ Kh8 30.Jxf7+ 

Kg8 31.Jh6+ Kh8 32.Jf7+ Kg8 

33.Jh6+ „V tomto okamžiku 

Kramnik nadzvedl obočí a podíval 

se na mě,“ řekl Viši Anand po par-

tii. „Vypadalo to, jako kdyby chtěl 

reklamovat trojnásobné opakování 

pozice. Musel jsem ukázat, že 

tomu tak není a že v počáteční po-

zici stál na poli f7 černý pěšec.“ 

33…Kh8 34.Se5 Bílý pochopitel-

ně nemá o remízu zájem a bere 

si na mušku černého krále. Šan-

ce černého na záchranu spočívají 

pouze v tom, že by mohl ve zby-

lých třinácti minutách bílý udě-

lat sérii hrubek. Na vzdání partie 

však, jak říká (nejen) Hikaru Na-

kamura, nikdy není pozdě, a tak 

i Vladimir Kramnik doufá v zázrak. 

34…Dg6 35.Sg4 Alternativou byla 

výměna dam 35.Dxg6 hxg6 a tepr-

ve poté zahrát 36.Sg4, případně 

rovnou 36. d6 se zřejmě vyhra-

nou koncovkou. Mistr světa ovšem 

dává přednost pozici s dámami. 

35…Vxc4? Braní na c4 vede k ne-

odvratné porážce. Ruský velmis-

tr měl raději zvolit skromněj-

ší 35…Vcd8, i když po 36.Jf5 má 

černý velký a asi také neřešitelný 

problém. 36.Dxb3 Vxe5 37.Vxe5 

Vc1+ 38.Kh2 Sd6 39.f4 Ještě pře-

svědčivější bylo 39.De3, protože 

černý nemůže brát 39…gxh6 pro 

40.f4 Vc4 41.Se2 Vc8 42.Ve6.

39…Sxe5 40.fxe5 gxh6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+-+-+p'
6-zp-+-+qzp&
5+-+PzP-+-%
4-+-+-+L+$
3zPQ+-+-+P#
2-+-+-+PmK"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

41.De3 Bílí pěšci mají namířeno 

k zářné budoucnosti a jejich pa-

novník je v naprostém bezpečí.

41…Db1 42.d6 Vh1+ 43.Kg3 Ve1 

44.Df4 Vf1 45.Sf3 

1–0

Vítězem turnaje „B“ se stal mla-

dý domácí šachista s rusko-ne-

pálskými kořeny Anish Giri. Vel-

mistr Giri prošel turnajem jako 

nůž máslem a zvítězil systém 

start-cíl, když po cestě za mís-

tenkou do elitního turnaje „A“ 

měl pouze jednu nehodu. Podle-

hl jediné ženě v turnaji, Slovin-

ce Anně Muzyčukové. „Hraji ve-

lice ráda mužské turnaje, přes-

tože se v těch ženských dělají 

body mnohem jednodušeji,“ říká 

Anna. „I proto se mi ve Wijk aan 

Zee opravdu líbí,“ dodává sym-

patická Slovinka. Prohra s Annou 

však byla jedinou kaňkou na vý-

konu domácího talentu a slova 

chvály na jeho adresu vyslovil 

i Vladimir Kramnik: „Z mladých 

hráčů, které jsem tu měl mož-

nost vidět, na mě kromě Carlse-

na a Nakamury jednoznačně nej-

lépe zapůsobil Giri. Je vidět, že 

je ohromným talentem,“ nešet-

řil exmistr světa chválou. „Roz-

hodně není méně talentovaný 

než Carlsen, a jestli jsem byl dří-

ve přesvědčen, že Carlsen jed-

nou přehraje všechny, pak poté, 

co jsem viděl Giriho a Wesley So 

soudím, že to nebude mít Mag-

nus rozhodně lehké.“ 

Václav Pech

Konečné pořadí Corus C
1. Li Chao CHN (2604) 10

2. Gupta, Abhijeet IND (2577) 8,5

3. Van Kampen, Robin NED (2456) 8

4. Vocaturo, Daniele ITA (2495) 8

5. Robson, Ray USA (2495) 7,5

6. Swinkels, Robin NED (2495) 7,5

7. Bob, Benjamin NED (2322) 7

8. Grandelius, Nils SWE (2515) 6

9. Kuipers, Stefan NED (2340) 6

10. Muzyčuková, Maria UKR (2447) 6

11. Lie, Kjetil NOR (2547 5

12. Peng, Zhaoqin NED (2402) 5

13. Plukkel, Sjoerd NED (2279) 3

14. Soumya, Swaminathan IND (2323) 3

Konečné pořadí Corus A
1. Carlsen, Magnus NOR (2810) 8,5

2. Kramnik, Vladimir RUS (2788) 8

3. Širov, Alexej ESP (2723) 8

4. Anand, Viši IND (2790) 7,5

5. Nakamura, Hikaru USA (2708) 7,5

6. Karjakin, Sergej RUS (2720) 7

7. Ivančuk, Vasilij UKR (2749) 7

8. Lékó, Peter HUN (2739) 6,5

9. Dominguez, Lenier CUB (2712) 6,5

10. Caruana, Fabiano ITA (2675) 5,5

11. Short, Nigel ENG (2686) 5

12. Van Wely, Loek NED (2641) 5

13. Tivjakov, Sergej NED (2662) 4,5

14. Smeets, Jan NED (2657) 4,5

Konečné pořadí Corus B
1. Giri, Anish NED (2588) 9

2. Naiditsch, Akradij GER (2687) 8,5

3. Ni Hua CHN (2657) 8

4. L'Ami, Erwin NED (2615) 7,5

5. So, Wesley PHI (2656) 7,5

6. Harikrišna, Pentala IND (2672) 6,5

7. Negi, Parimarjan IND (2621) 6,5

8. Howell, David ENG (2606) 6

9. Sutovsky, Emil ISR (2657) 6

10. Muzyčuková, Anna SLO (2523) 5,5

11. Nisipeanu, Liviu-Dieter ROU (2681) 5,5

12. Reinderman, Dimitri NED (2573) 5

13. Nyback, Tomi FIN (2643) 5

14. Akobian, Varužan USA (2628) 4,5
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KALENDÁRIUM
26. 1. – 4. 2. 2010 
Gibraltar. Gibtelecom Chess Festi-

val. Švýcarský systém na deset kol. 

Tempo 100 minut na 40 tahů, poté 

50 minut na 20 tahů + 15 minut 

na dohrání s přídavkem 30 s/tah. 

Stewart Reuben

Tel.: 44 20 8892 6660

chess@caletahotel.gi

www.gibraltarchesscongress.com

29. 1. – 8. 2. 2010 
Moskva (Rusko). Moscow Open. 

Tři otevřené turnaje podle ratin-

gu hráčů. Švýcarský systém na de-

vět kol. Tempo 105 minut na partii 

s přídavkem 30 s/tah.

Alexandr Korotylev

Tel.: 8 495 945 75 22

2010@moscowchessopen.ru

www.moscowchessopen.ru 

6. – 18. 2. 2010 
Budapešť (Maďarsko). First Sa-

turday. Uzavřené turnaje s mož-

ností získat normy GM, IM a FM. 

Tempo 90 minut na 40 tahů, poté 

30 minut na dohrání s přídavkem 

30 s/tah. 

Laszló Nagy

Tel.:+(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu 

7. 2. 2010
Praha-Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na šest kol, tem-

po 20 minut na partii.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

10. – 18. 2. 2010
Drážďany (Německo). Mistrovství 

světa družstev seniorů. Švýcar-

ský systém na devět kol. Tempo 

90 minut na 40 tahů + 30 minut 

na dohrání s přídavkem 30 s/tah.

ZMD Schachfestival Dresden 

Tel.:049-351-251 34 20

gerhard.schmid@schachfestival.de

www.schachfestival.de

11. 2. 1950 
Šedesáté narozeniny oslaví otec 

jedné z nejpopulárnějších variant 

sicilské obrany, velmistr Jevgenij 

Svěšnikov.

13. 2. 1960 
V Moskvě se před padesáti lety na-

rodil několikanásobný účastník 

zápasů kandidátů, juniorský mistr 

světa z roku 1977, reprezentant 

Sovětského svazu, nejlepší žák tre-

néra Marka Dvoreckého, velmistr 

Artur Jusupov. 

13. – 20. 2. 2010 
Nový Bor. Open Nový Bor. Švý-

carský systém, 9 kol, tempo 90 mi-

nut na partii s přídavkem 30 s/

/tah. Dále otevřený turnaj v rapid 

šachu. Švýcarský systém na sedm 

kol, tempo 15 minut na partii.

AVE-KONTAKT s.r.o

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net 

13. – 20. 2. 2010 
Cappelle-la-Grande (Francie). 

26th International Open of Cap-

pelle-la-Grande. Švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 90 minut 

na 40 tahů + 30 min. na dohrání 

+ 30 s/tah.

Michel Gouvart

Tel.: +33671624629

michel.gouvart@wanadoo.fr

www.cappelle-chess.fr/

14. – 18. 2. 2010
Chata Svoboda-Ostravice. Mezi-

národní soustředění a BŠŠ Cup. 

Tréninkové soustředění a turnaj 

na 5 kol. Tempo 90 minut na par-

tii +30 s/tah.

Sergej Berezjuk

Tel.: +420 777 264 077

refl exia@quick.cz

18. 2. 1945 

Ján Plachetka

Šedesát pět let 

oslaví první slo-

venský velmistr, 

mnohonásobný 

reprezentant Čes-

koslovenska a Slo-

venska a zároveň 

úspěšný šachový 

trenér, velmistr Ján Plachetka.

20. – 28. 2. 2010
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Tamás Erdélyi 

Tel.: +36-30-271-33-38 

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

22. – 25.2. 2010 

Judita Polgárová

Jižní Karolína 

(USA). Tematic-

ký zápas mezi 

Juditou Polgá-

rovou a Geor-

gijem Kajdano-

vem. Čtyři par-

tie sicilské obra-

ny, v každé povinně jedna varianta 

sicilské (Svěšnikov, Drak, Najdorf, 

Scheveningen). Tempo 100 min. 

na 40 tahů + 30 minut na dohrání 

+ 30 s/tah. 

monroi.com
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