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KATERYNA LAHNOVÁ POD ČEPCEM

Kateryna Lahnová 
Olympijská vítěz-

ka a dvojnásobná 

evropská přebor-

nice, ukrajinská 

velmistryně Kate-

ryna Lahnová se 

neočekávaně pro-

vdala. „Všechno 

se to stalo tak najednou, je ještě 

tak mladičká,“ uvedla šťastná mat-

ka ukrajinské reprezentantky Na-

talie pro domácí sportovní portálu 

sport.oboz.ua. Ženichem je fran-

couzský šachový žurnalista a vel-

mistr Robert Fontaine, který v po-

slední době hraje jen velice málo 

a dává přednost spíše turnajům 

v rapid šachu. „S Káťou se znají již 

poměrně dlouho a vídali se na růz-

ných turnajích,“ vysvětluje Natalia 

Lahnová a dodává: „Před čtyřmi 

měsíci, v říjnu, se to zvrtlo v hlu-

boký cit a od té doby jsou neustále 

spolu.“ Svatba proběhla ve fran-

couzském Bessansonu.

FIDE ODSOUVÁ ZÁPAS 
ANAND – TOPALOV

Viši Anand Veselin Topalov

FIDE se na svém zasedání v Istanbu-

lu rozhodla posunout na později ter-

mín zápasu o titul mistra světa mezi 

Viši Anandem a Veselinem Topalo-

vem. Původní plán počítal s uspo-

řádáním souboje v září letošního 

roku, nynější plán pouze stanovuje, 

že zápas se uskuteční do 20. dubna 

2010. Zároveň FIDE začíná přijímat 

nabídky zájemců o organizaci této 

vrcholné události šachového světa.

Bojovnost se v šachu vyplácí, ales-

poň podle výsledku letošního druhé-

ho velkého turnaje ve španělském Li-

nares. Vítězem se při rovnosti bodů 

a horším pomocném hodnocení stal 

ruský velmistr Alexandr Griščuk 

(2733). O jeho prvenství rozhodl 

větší počet vyhraných partií a toto 

kritérium odstavilo na druhé místo 

Vasilije Ivančuka (2779). Ten sice 

v průběhu téměř tří týdenního zá-

polení neodešel ani jednou poražen, 

vyhrál však pouze dvě partie.

Pro Alexandra Griščuka je vítězství 

v turnaji označovaném předponou 

„super“ premiérou a zjevně dosud 

nejlepším individuálním výsled-

kem jeho kariéry.

GM Alexandr Griščuk

Pokračování na straně 6
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SUPERTURNAJ LINARES 2009

VYHRÁL VYZNAVAČ POKERU

RECENZE
DÍVEJTE SE DOBŘE, VLCI

Zápasy proti Motorletu mám rád, 

a to nejen pro nedalekou příjem-

nou vinárničku U Mikuláše Da-

čického, kde pak partie rozebí-

ráme a motivujeme se do dalších 

kol. Garda starých pánů z Motor-

letu, z nichž každý hraje šachy už 

více než šedesát let, je historií mi-

nimálně pražského šachu. Mnozí 

z nich hrávali polofi nále a někteří 

i fi nále přeboru republiky v pade-

sátých letech, dva jsou dokonce 

zlatými medailisty z mistrovství 

světa vysokoškolských družstev. 

Jména Veselý, Maršálek, Záruba, 

Běták, Píšek atd. již začínají patřit 

mezi legendy pražského šachu. 

Prvně jmenovanému, prof. Jiří-

mu Veselému vyšla před Vánoci 

kniha vzpomínek. Pár týdnů mi 

ležela na nočním stolku. 

Pokračování na straně 9
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KASPAROV VĚŠTÍ ANANDOVI 
BRZKÝ PÁD

Garri Kasparov  
Panování Višiho 

Ananda pravdě-

podobně brzy 

skončí, alespoň 

si to myslí třináctý 

mistr světa Garri 

Kasparov. Ve svém 

rozhovoru pro list 

India Today Conclave řekl: „Viši je 

brilantní hráč, ale je velice těžké 

soutěžit, když je vám čtyřicet. 

Musí hrát s lidmi, kteří jsou o po-

lovinu mladší, a byl bych pro-

to překvapen, kdyby se udržel 

na trůnu dlouho,“ uvedl Kaspa-

rov a dodal: „Můžete bojovat pro-

ti komukoli, ovšem s výjimkou 

času…“

KAUZA MAMEDJAROV 
– KURNOSOV POTŘETÍ

Š. Mamedjarov  
O kauze z turna-

je Aerofl ot Open, 

kdy aktuálně dva-

cátý první šachis-

ta světa, velmistr 

Šachrijar Mamed-

jarov (2721) od-

stoupil po prohře 

s GM Igorem Kurnosovem z tur-

naje a svého soupeře obvinil z po-

užití počítačové nápovědy, jsme 

již na stránkách Šachového týde-

níku psali dvakrát. Nyní Mamed-

jarov prohlásil, že Kurnosovovy 

partie podrobil analýze a shledal 

v nich další důkazy toho, že jeho 

soupeř v průběhu turnaje Aero-

fl ot open využíval nápovědu. 

„Kurnosov hrál do naší par-

tie v 6. kole třikrát černými,“ 

říká ázerbájdžánský velmistr. 

„Ve druhém kole proti němu 

použil Oniščuk novinku 13.Sb2 

a od tohoto tahu až do konce par-

tie ve 27. tahu hrál Kurnosov bez 

výjimky tahy shodující se s prv-

ní linií navrhovanou programem 

Rybka a překrásně vyhrál.“ Stejné 

podezření pak má Mamedjarov 

i ohledně partie 4. kola. Tam po-

dle jeho mínění po novince své-

ho soupeře ve 12. tahu pokračo-

val Kurnosov opět až do 25. tahu 

přesně pole nejlepších „rybích“ 

doporučení. „A v 6. kole proti 

mně hraje Kurnosov opět přes-

ně podle Rybky! Pak ovšem při-

šlo kolo 8., kde byl již pod větší 

kontrolou diváků a rozhodčích 

a po velice slabém výkonu partii 

prohrává. To je myslím zjevným 

důkazem toho, že Kurnosov ne-

ustále odcházející z hracího sálu 

využíval v průběhu úvodních kol 

nedovolenou pomoc šachového 

programu.“

OPEN PÍSEK 2009

Leon Vološin

Velmistr Leon 

Vološin (2466) 

se stal vítězem 

dev í t iko lového 

turnaje O putov-

ní pohár staros-

ty města Písek 

v rapid šachu, 

který se hrál zároveň jako kraj-

ský přebor Jihočeského kraje. 

Stříbrný stupínek patřil kvůli 

horšímu pomocnému hodnoce-

ní FM Vojtěchu Plátovi (2415) 

a ještě o něco hůře přálo pomoc-

né hodnocení třetím Michalu 

Novákovi (2241). Krajským pře-

borníkem se mezi 60 hráči stal 

FM Adolf Lacina (2159). Kom-

pletní výsledky jsou k dispozici 

na chess-results.com a fotogale-

rie z turnaje na www.jcsach.cz.

CAPPELLE LA GRANDE 2009 
Překvapivým vítězem jednoho 

z největších rapid openů hra-

ného tradičně ve francouzském 

Cappelle la Grande se stal ukra-

jinský velmistr Jurij Vovk (2545) 

s půlbodovým náskokem před 

Rusem Zacharcovem (2529) 

a Uzbekem Džumajevem (2529). 

Nejvýše nasazený velmistr Mi-

rošničensko (2667) obsadil šes-

tou příčku. Mezi šesti stovkami 

zúčastněných šachistů byla více 

než stovka velmistrů a také osmi-

členná slovenská výprava, z níž 

se nejlépe umístil s 5,5 bodu 

na 94. místě Juraj Lipka (2426), 

100. patří velmistru Jánu Pla-

chetkovi (2406), Libor Havlíček 

(2346) byl 116., Peter Petráň 

(2326) skončil o jednu příčku 

níže, 141. místo patří Mariánu 

Kantoríkovi (2356) a 171. byl nej-

výše nasazený Slovák Štefan Ma-

čák (2527). Kompletní výsledky 

najdete na ofi ciální stránce rut-

naje www.cappelle-chess.fr.

MISTROVSTVÍ EVROPY MUŽŮ 

Loek Van Wely Enresto Inarkijev  

Devět šachistů na čele s velmis-

try Loekem Van Welym (2625) 

a Ernestem Inarkijevem (2656) 

se může po 3. kole mužského 

mistrovství Evropy jednotlivců 

hraného v černohorské Budvě 

pyšnit stoprocentním bodovým 

ziskem. Z českých šachistů mají 

po 3 kolech 2 body velmistr Da-

vid Navara (2648) a IM Vladimír 

Talla (2407), IM Pavel Šimáček je 

s 1,5 bodu na 163. příčce z 306 hrá-

čů. Průběžné výsledky lze sledo-

vat na www.eurobudva2009.com.

MISTROVSTVÍ EVROPY ŽEN

Anna Muzyčuková

V Petrohradu bylo 

úvodním kolem 

zahájeno indivi-

duální mistrovství 

Evropy žen. Nej-

výše nasazenou 

hráčkou je Slo-

vinka Anna Mu-

zyčuková (2540), ČR reprezentují 

fi nalistky letošního přeboru WIM 

Kateřina Čedíková (2150) a WFM 

Lucie Jínová (2109). Úvodní kolo 

se podařilo K. Čedíkové, která 

bílými fi gurami zdolala WGM 

Andjelii Stojanovičovou (2372) 

a i ve druhém kole ji čeká držitel-

ka velmistrovského titulu – Nel-

ly Aginjanová (2335) z Arménie. 

Vstup do turnaje se nevydařil 

Lucii Jínové, která bílými pod-

lehla ruské IM Jeleně Zajacové 

(2364); ve druhém kole se střet-

ne s Ruskou Dariou Karasovo-

vou. Ofi ciální stránka turnaje je 

www.wiecc2009.com.

http://chess-results.com/tnr19946.aspx?art=4&lan=1&fed=CZE&m=-1
http://www.jcsach.cz/fotogalerie/open-pisek2009.html
http://www.cappelle-chess.fr/en/default.php?page=1
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Přední světoví šachisté jsou 

ohledně bojů o titul mistra světa 

poměrně konzervativní a větši-

nou preferují historicky ověřené 

modely. Takový závěr alespoň 

vyplývá z předběžných výsledků 

ankety, kterou s dvaadvacítkou 

nejlepších šachistů světa proved-

la Asociace šachových profesio-

nálů (ACP) ve spolupráci se ser-

verem www.chessbase.com.

„Navzdory tomu, že anketa pro-

bíhala od 13. února do 5. března, 

tedy v termínu plném silných ša-

chových turnajů, kterých se větši-

na našich respondentů účastnila, 

dostali jsme odpovědi od celé je-

denadvacítky dotázaných,“ uvá-

dí na svém serveru společnost 

Chessbase. „Pouze jeden z oslove-

ných účastníků se namísto odpo-

vědí písemně omluvil.“

Nadpoloviční většina (61 procent) 

dotázaných souhlasí s tím, že by se 

o nejvyšším titulu mělo rozhodovat 

v zápasu, a pouze necelá čtvrtina 

z nich míní, že by se o titul mělo 

hrát v uzavřeném turnaji toho typu, 

jaký proběhl před několika lety 

v mexickém San Luis. Nedávný 

systém boje o titul systémem K.O. 

propagovaný prezidentem FIDE Il-

jumžinovem je zjevně mimo hru, 

když se za něj přimluvil pouze je-

den z odpovídajících. Stejně tak 

jediný hlas získal systém, v němž 

by se o titul mistra světa hrálo tem-

pem rapid šachu, případně tempem 

do 60 minut na partii pro každého 

hráče. Naopak většinovou podporu 

má historicky ověřené klasické tem-

po, které by pro uspořádání zápasu 

volilo 56 procent účastníků ankety, 

což je o 27 procent více, než kolik 

je přívrženců zrychleného tempa; 

to je dnes ofi ciálním tempem FIDE. 

Obecně však téměř všichni souhla-

sí, že by se velké šachové turnaje 

měly hrát s již zaběhnutým přídav-

kem času za každý provedený tah.

Jednotný názor nepanuje na způ-

sob cesty vedoucí k zápasu o svě-

tový primát. Těsně zde vítězí opět 

historií prověřená myšlenka turnaje 

kandidátů, ať již hraného jednoko-

lově či dvoukolově, pro kterou hla-

sovala třetina velmistrů. 29 procent 

je pak pro stávající systém zápasů 

kandidátů a o 10 procent méně pří-

vrženců má kvalifi kace hraná sys-

témem K.O. Kvalifi kační turnaje 

mají ovšem podle předběžných vý-

sledků ankety nižší vážnost, a tak 

by se měly podle většinového názo-

ru odehrávat v rytmu zrychleného 

tempa FIDE. Pro zachování „sta-

rých tradic“ v podobě klasické ča-

sové kontroly se vyjádřila jen něco 

více než čtvrtina dotázaných.  Po-

dle většinového názoru by se pak 

tyto hlavní šachové události měly 

konat za decentního oblečení hrá-

čů, které předpokládá sako a za ne-

vhodné považuje například různé 

typy sportovního obutí. Zastánci 

obleku a kravaty skončili s 24 pro-

centy v menšině.

Neshoda panuje ohledně toho, zda 

je vhodné vnášet změny do již roz-

běhnutého cyklu. Mezi obhájce 

dokončení započatého cyklu patří 

například Francouz Maxime Va-

chier-Lagrave. „Současný cyklus by 

měl být zachován až do jeho úplné-

ho dokončení,“ soudí francouzský 

velmistr. „Změny v jeho průběhu 

FORMÁT BOJE O TITUL MISTRA SVĚTA

NEJLEPŠÍ ŠACHISTÉ NECHTĚJÍ HRÁT V KRAVATĚ

JAK HRÁT O TITUL?

Zápas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 %

Uzavřený turnaj . . . . . . . . . . .24 %

Uzavřený turnaj

hraný systémem KO. . . . . . . . .5 %

Jinak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %

CO SI MYSLÍTE O PŘIDÁVÁNÍ 
ČASU ZA PROVEDENÝ TAH

Jsem pro přidávat čas 

od 1. tahu . . . . . . . . . . . . . . . .90 %

Jsem pro přidávat čas 

po kontrole ve 40. tahu  . . . . . .5 %

Jsem proti přidávání času  . . . .0 %

Závisí to na hracím tempu . . . .5 %

JAKÝM TEMPEM BY SE MĚL HRÁT 
ZÁPAS O TITUL MISTRA SVĚTA?

Klasické tempo 

(6–7 hodin na partii)  . . . . . . .56 %

Zrychlené tempo FIDE. . . . . .29 %

Rapid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 %

Jiné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %

zdroj: Chessbase.com
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Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč

jsou ze zásady unfair vůči všem 

účastníkům.“ Jedinou možností, 

kdy by velmistr Vachier-Lagrave 

považoval změny za přínosné, je 

případ, kdy by probíhajícímu cyklu 

hrozil z nějakých důvodů kolaps. 

I pak by ovšem veškeré změny 

měly být schváleny až po setká-

ní všech účastníků s představiteli 

FIDE. „Silní hráči, kteří již z pro-

bíhajícího cyklu vypadnou, nebu-

dou chtít v budoucnu procházet 

opět od začátku celou kvalifi kací, 

aby si nakonec zahráli o titul s mis-

trem světa, který je s nimi na stejné 

úrovni, a tak budou vždy lobovat 

za provedení nějakých změn,“ sou-

dí ruský velmistr Ernesto Inarkijev 

o podstatě možného tlaku na změ-

ny pravidel v již probíhajícím cyklu. 

„Oba způsoby jsou špatné a je třeba 

si zvolit ze dvou zel to menší.“

K obhájcům změn patří naopak GM 

Alexej Širov poukazující na sou-

časnou konkrétní situaci, kdy jsou 

podle něj změny nutné zejména 

kvůli kolapsu projektu Grand Prix. 

Ke zvážení změn podle konkrétní 

situace se přiklání i exmistr světa 

FIDE Rustam Kasimdžanov. Ten 

sice přiznává, že měnit pravid-

la v průběhu cyklu je v principu 

špatné, ale věci je podle něho po-

třeba vidět v širších souvislostech. 

„Nemyslím ale, že bych měl v sou-

časné situací ponětí o tom, co by se 

teď dalo udělat,“ dodává. Za nový 

systém s vložením turnaje kandidá-

tů se staví také exmistr světa Vladi-

mir Kramnik považující kandidát-

ské zápolení za jediný způsob, jak 

vybrat mistru světa nejsilnějšího 

kandidáta. Na stejné lodi s ním je 

pak i Etienne Bacrot.

Z dalších zkoumaných faktů se 

hráči vesměs vyjádřili pro pořádá-

ní vrcholných světových turnajů 

ve zvukotěsných kostkách (po vzo-

ru nedávných turnajů v Sofi i a Bil-

bau), téměř 70 procent z nich je 

pak pro provádění důkladných 

„antipočítačových“ kontrol v prů-

běhu šachových turnajů. 14 pro-

cent res-pondentů považuje tyto 

kontroly sice za zbytečné, ale jejich 

provádění plně akceptují. Naproti 

tomu u antidopingových kontrol 

zjevně většinový názor nevládne: 

38 procent je považuje za prospěš-

né a stejný počet tento typ kontroly 

akceptuje, ale uvítal by, aby byla její 

forma přizpůsobena potřebám ša-

chu. Kompletní zprávu a podrobné 

výsledky ankety zveřejní Asociace 

šachových profesionálů až po jejím 

úplném vyhodnocení.

Václav Pech

JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA ODĚV HRÁČŮ 
PŘI VRCHOLNÝCH SOUTĚŽÍCH?

Kravata a oblek  . . . . . . . . . . 24 %

Sako, nikoliv sportovní obuv. . .62 %

Nepokládám podobné předpisy 

za nutné, ale budu je 

respektovat. . . . . . . . . . . . . . .14 %

Jsem proti 

jakýmkoliv pravidlům  . . . . . . 0 %

JAKÝ BY MĚL BÝT POSTIH 
ZA POZDNÍ PŘÍCHOD K PARTII?

Automaticky kontumace  . . . . 5 %

Finanční pokuta 

nebo ztráta ratingu  . . . . . . . 33 %

Jiný postih  . . . . . . . . . . . . . . 33 %

Žádný speciální postih. . . . . 29 %

zdroj: Chessbase.com
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Alexandr Griščuk se ujal vedení 

v první polovině turnaje, když se 

díky výhrám nad Číňanem Wang 

Yue (2739), Ázerbájdžáncem Ra-

džabovem (2761) a Arménem 

Aronjanem (2750) svým nejbliž-

ším pronásledovatelům vzdálil až 

o celý bod. Ve druhé polovině již 

svůj náskok tuze bránil, když se 

mu nepodařilo vyhrát žádnou ze 

sehraných partií a zejména v po-

sledních kolech měl se svými po-

zicemi určité problémy. Griščuk tr-

pěl zejména kvůli své citelně mělčí 

přípravě v zahájení, tuto slabinu se 

mu ale nakonec podařilo úpornou 

obranou zneutralizovat. Vznika-

jící problémy nezvládl pouze čer-

nými fi gurami v souboji s celkově 

bronzovým Magnusem Carlsenem 

(2776).

Možná že Vasilij Ivančuk předváděl 

lepší šachy než vítěz turnaje. Opro-

ti posledním turnajům, v nichž 

měl problémy s časem, Ivančuk 

citelně zrychlil, ale bohužel pro 

něho se mu zejména na konci 

první poloviny turnaje nepodařilo 

dovést k výhře několik slibných 

pozic. Zvítězil tak pouze dvakrát 

a právě jednu z těchto vyhraných 

partií vám přinášíme.

LEVON ARONJAN (2750) 
– VASILIJ IVANČUK (2779)
Královská indická obrana [E92]

Linares 2009

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

d6 5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.Se3 Sys-

tém, se kterým přišel jugoslávský 

velmistr Svetozar Gligorič. Bílý 

brzdí klasickou protihru černého 

vznikající po 7.0–0 Jc6 8.d5 a zá-

roveň si prozatím nechává volbu, 

kam ukryje svého krále. Černý tak 

musí počítat i s plánem nástupu 

bílého na královském křídle.

7…c6 Ivančuk odmítá kráčet po těch 

nejprošlapanějších cestách začínají-

cích tahem 7…Jg4 a vybírá si po-

kračování, které doporučoval klasik 

královské indické, velmistr Jefi m 

Geller. Černý v reakci na tah Se3 

dělá užitečný tah beroucí pod kont-

rolu bod d5 a rád by například po ta-

zích Ve8 a exd4 využil postupem d6-

d5 ve svůj prospěch právě postavení 

bílého černopolného střelce.

8.d5 Levon Aronjan naznačeným 

úmyslům černého okamžitě brání. 

Jiná pokračování jsou 8.Dd2 exd4 

9.Jxd4 Ve8 10.f3 d5! 11.exd5 cxd5 

12.0–0 dxc4 (Památnou partii 

na toto téma sehrál černými Garri 

Kasparov proti Borisi Gelfandovi, 

když se rozhodl pro likvidaci bílé-

ho střelce metodou „ať to stojí, co 

to stojí“. Po 12…Jc6 13.c5 za něho 

odevzdal kvalitu tahem 13…Vxe3!? 

a partii později vyhrál. Gelfand, B. 

(2665)-Kasparov, G. (2780), Lina-

res 1992) 13.Sxc4 a6 14.Vad1 b5 

15.Sb3 Sb7 16.Sh6 Sxh6 17.Dxh6 

Jbd7 18.Je4 Sxe4 19.fxe4 De7 po-

dle velmistra Gellera s rovnými 

šancemi obou stran, viz Savon, 

V.-Geller, J., Moskva 1969. Velmis-

tr Portisch vyzkoušel právě proti 

Vasiliji Ivančukovi pokračování 

8.dxe5, ale po 8…dxe5 9.Jd2 De7 

10.c5 Jbd7 11.Da4 Vd8 12.Jb3 Jf8 

13.0–0 Je6 ze zahájení nic hma-

tatelného nezískal, Portisch, L. 

(2570)-Ivančuk, V. (2735), Reykja-

vík 1991. A konečně po 8.0–0 pak 

přijde černý s tradiční protihrou 

8…exd4 9.Jxd4 Ve8 10.Dc2 De7 

11.f3 d5 a po 12.cxd5 cxd5 13.Sd3 

Ja6 také vyrovná hru, Širov, A. 

(2685)-Topalov, V. (2750), Dort-

mund 1996.

8…Jg4 Černý může docela dobře 

zahrát také 8…Ja6!?, což je korun-

ní zbraní současné světové ratin-

gové jedničky, velmistra Topalova.

9.Sg5 f6 10.Sh4 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-+-vlp'
6-+pzp-zpp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+nvL$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
10…c5 Vasilij Ivančuk se rozhodu-

je nejprve ztížit nástup bílých fi gur 

na dámském křídle a teprve poté 

si přesednout na druhou stranu 

šachovnice a pozlobit Aronjano-

va krále. Jinak k pozici přistoupil 

Garri Kasparov v jednom ze svých 

zápasů s Anatolijem Karpovem, 

když  pokračoval 10…Ja6 11.Jd2 

Jh6 12.a3 Jf7 13.f3 Sh6 14.Sf2 f5 

a partii přivedl ve 39. tahu ke smí-

ru,  Karpov, A. (2730)-Kasparov, G. 

(2800), Lyon-New York, 1990.

11.0–0 h5 12.Je1 Jh6 13.f3 Jf7 

14.Vb1 Sh6 15.Sf2 Bílý nechce 

a dost dobře ani nemůže dopustit 

převod černého střelce na pole d4 

pomocí šachu Sh6-e3+.

15…Ja6 16.a3 b6 Přípravné obran-

né práce na dámském křídle jsou 

hotovy a černý může přistoupit 

k aktivní hře na královském křídle.

17.b4 f5 18.exf5 Na počítačo-

vý optimismus spojený s tahem 

18.Dc2 a dalším nepříliš jasným 

SUPERTURNAJ LINARES 2009

VYHRÁL VYZNAVAČ POKERU
pokračování ze strany 1

 GM Vasilij Ivančuk
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poskakováním fi gurkami na dám-

ském křídle bych příliš nevěřil. 

Ztrácet čas jako bílý v královské in-

dické nemusí být z principu dobrý 

nápad…

18…gxf5 19.f4 Sxf4 20.Sxh5 Sd7 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+l+n+-'
6nzp-zp-+-+&
5+-zpPzpp+L%
4-zPP+-vl-+$
3zP-sN-+-+-#
2-+-+-vLPzP"
1+R+QsNRmK-!
xabcdefghy
21.Vb3?! Tento a následující tah 

arménského velmistra může prav-

děpodobně za jeho budoucí potí-

že. Mnohem lépe vypadá 21.Jd3! 

s tím, ze po ústupu černého střelce 

může bílý přece jenom hrát na ote-

vření hry na dámském křídle. Na-

příklad po 21…Sg5 22.bxc5 Jxc5 

23.Jxc5 dxc5 (slabší asi bude 23…

bxc5 pro 24.Vb7 e4 25.Sg3± s výho-

dou bílého, ale tímto hodnocením 

si nejsem úplně jistý) 24.Sxf7+ 

Vxf7 je pozice nejasná.

21…Dg5 22.b5? Uzavření pozice 

na dámském křídle přesouvá běh 

událostí pouze na královské kříd-

lo a do centra, kde to rozhodně 

není bílý, kdo by měl převahu. 

Opět bylo lépe 22.Jd3 Se3 23.bxc5 

bxc5 24.Sxe3 Dxe3+ 25.Jf2 a i díky 

otevřenému sloupci na dámském 

křídle by měl mít bílý dostatek 

možností protihry.

22…Jc7 23.Sxf7+ Bílý střelec má 

v pozici skutečně mnohem men-

ší perspektivy než černý jezdec, 

a tak je výměna z pozice bílého 

celkem pochopitelná. Na druhé 

straně získává černý tempo k pře-

vodu své věze na aktivnější pozici.

23…Vxf7 24.Je2 Vg7 25.Jxf4 Dxf4 

26.Sxc5 To byla pravděpodob-

ně Aronjanova myšlenka při jeho 

22. tahu, ale uloupený pěšec se 

mu může celkem lehce vzpříčit 

v hrdle.

26…Dh6! Slabé je braní 26…Dxc4 

protože po 27.Sxd6 Sxb5 28.Vxb5 

Jxb5 29.Sxe5 je pozice černého 

nehledě na získanou kvalitu horší, 

než tomu bylo v partii.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-snl+-tr-'
6-zp-zp-+-wq&
5+PvLPzpp+-%
4-+P+-+-+$
3zPR+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+QsNRmK-!
xabcdefghy
27.Se3 Mnohem logičtěji vypadá 

27.Sf2 nedávající černému po po-

stupu f5-f4 tempo k rozvíjení inicia-

tivy. Ale ani po tahu 27. Sf2 není 

bílá pozice jednoduchá. Například 

27…f4 28.Dd2 Dh5 29.Jf3 Vf8 (ne-

odpustím si ukázat sice poměrně 

dlouhou, ale o to hezčí varian-

tu počínající tahem 29…Vxg2+!? 

30.Kxg2 Sh3+ 31.Kg1 Dg4+ 32.Sg3 

Sxf1 33.Kxf1 fxg3 34.Jxe5 Vf8+ 

35.Kg2 De4+ 36.Jf3 gxh2 37.Dg5+ 

Kh8 38.Dh4+ Dxh4 39.Jxh4 Vf2+ 

40.Kh1 Vc2=) 30.Se1 Je8 se silnou 

iniciativou na straně černého. Čer-

ná pozice je plná útočných šancí 

spojených s manévry obou věží 

na sloupcích „g“ a „h“ a také pře-

vodem  jezdce přes pole f6 na e4 

nebo g4. Problémem bílého je také 

to, že jeho fi gury mohou jenom 

zmateně přešlapovat na místě a če-

kat na to, že černý útok nebude tak 

silný, aby s rozhodující silou roz-

razil vrata jeho královské pevnosti.

27…f4 28.Sc1 Sg4 29.Dd2 Vf8 

30.Jd3 Po 30.Sb2 Vf5 31.g3 Vh5 

32.Vf2 Je8 33.Sc1 Jf6 a bílý je proti 

černým fi gurám zcela bezbranný.

30…Je8 Černý přisunuje poslední 

rezervy a rád by se svým vraníkem 

vyskákal přes f6 na pole e4, pří-

padně g4.

XABCDEFGHY
8-+-+ntrk+(
7zp-+-+-tr-'
6-zp-zp-+-wq&
5+P+Pzp-+-%
4-+P+-zpl+$
3zPR+N+-+-#
2-+-wQ-+PzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
31.Jxf4!? Bílý se rozhoduje ukon-

čit obléhání pozice vlastního krále 

a za cenu svého jezdce zjednodušit 

pozici. Za fi guru bude mít zdánli-

vě dostatečný počet pěšců, ale ani 

to jej nakonec nezachrání. Ostatní 

tahy ovšem již nemohou velmistru 

Aronjanovi přinést pražádné uspo-

kojení. Například na 31.Sb2 se zdá 

i nyní dostatečným protijedem po-

kračování 31…Vf5! 32.Jf2 Jf6 a bílý 

je v nezáviděníhodné situaci, kdy 

mu zcela chybí smysluplné tahy.

31…Vxf4 32.Vxf4 Dxf4 33.Dxf4 

exf4 34.Sxf4 

GM Levon Aronjan 
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XABCDEFGHY
8-+-+n+k+(
7zp-+-+-tr-'
6-zp-zp-+-+&
5+P+P+-+-%
4-+P+-vLl+$
3zPR+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
34…Vf7! 35.g3 Ve7 A opět se hra-

je proti bílému králi! Navíc visí 

ve vzduchu nepříjemné píchnutí 

do bílých pěšců dámského křídla 

prostřednictvím tahu Se2…

36.h3? Nepochopitelný tah, který 

zdarma odevzdává jednoho z doby-

tých pěšců. Náročnější by rozhodně 

bylo 36.h4, když na propagované 

36…Se2 se může bílý ještě pokusit 

vymluvit pomocí 37.c5! dxc5 38.d6, 

ale ani tady nejsou šance bílého nic 

moc. Po 38…Vb7 (o něco slabší je 

38…Vd7 39.Ve3 Sh5 40.g4 Sf7, i když 

i tady by měl vzít černý postupně 

vrch.) 39.a4 Kf7 40.Ve3 Sg4 41.Kf2 

Vd7 42.Ve7+ Vxe7 43.dxe7 Kxe7 

44.Sb8 Jd6 45.Sxa7 Jc4 by černý měl 

nakonec přece jenom vyhrát.

36…Sxh3 37.Kf2 Jf6 38.g4 a dal-

ší pěšec… Závěrečnou fázi partie 

hraje arménský velmistr zcela ode-

vzdaně. Po 38.Sxd6?? by samozřej-

mě přišlo 38…Je4+.

38…Sxg4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-tr-+-'
6-zp-zp-sn-+&
5+P+P+-+-%
4-+P+-vLl+$
3zPR+-+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

39.Ve3 Je4+ 40.Ke1 Kf7 41.a4 Jc5 

42.Kd2 Vxe3 43.Kxe3 Ke7 44.Kd4 0–1

Svá vítězství z posledních dvou 

ročníků tedy letos neobhájil mistr 

světa Viši Anand. V neskutečně vy-

rovnaném turnaji, ve kterém nikdo 

z účastníků neměl nižší performanci 

než 2700 bodů a celé startovní pole 

se po čtrnácti kolech vešlo do roze-

stupu pouhých dvou bodů, se mu 

nepodařila první polovina zápasů 

a po prohrách s Magnusem Carlse-

nem a Levonem Aronjanem se musel 

na konci spokojit s padesátiprocent-

ním bodovým ziskem.

Václav Pech

Konečné pořadí
1. Griščuk, Alexandr RUS (2733) 8

2. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 8

3. Carlsen, Magnus NOR (2776) 7,5

4. Anand, Viši IND (2791) 7

5. Wang Yue CHN (2739) 6,5

6. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 6,5

7. Aronjan, Levon ARM (2750) 6,5

8. Dominguez, Lenier CUB (2717) 6

http://www.sachy.biz
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Poslední únorový pátek Jiří Veselý 

zemřel. Vzpomínal jsem na něj mi-

nulý týden s jeho krásnou poslední 

knihou. Bíločerné vzpomínání Jiří-

ho Veselého mapuje život autorův 

v šachovém a politickém kontextu. 

Přináší mnoho zajímavých vzpo-

mínek nejen na hráče světové třídy 

(Aljechina, Tala, Fischera, Korčno-

je…), ale také na české šachové le-

gendy (ať už na žijící jako Kaválka, 

Horta a Filipa, nebo již na zemře-

lé – Opočenského, Pachmana…), 

a také na šachisty sice slabší, ale 

kteří přesto byly významnými 

fi gurami v československém ša-

chovém životě (Louma, Průcha, 

Thelen, Ivančo, Suchá, Šajtar, Zíta, 

Fichtl, Alster, Kozma…) a dokonce 

i na mnoho šachistů, kteří budou 

známí asi jen v pražských šacho-

vých kruzích. 

Při čtení Veselého knihy a prohlí-

žení mnoha starých fotek šachistů, 

kteří nesmrtelné partie nestvořili, 

si znovu připomínám tu magic-

kou sílu naší hry. Šachy mají moc 

vás připoutat nejen hrou samou, 

ale i svým prostředím. Ráno jsem 

nemohl vstát, protože v noci jsem 

opakovaně nebyl schopen knihu 

Bíločerné vzpomínání odložit.

Mohl bych najít mnoho míst z kni-

hy, která by si zasloužila na tomto 

místě citovat. Třeba vzpomínka 

na mistra Průchu a jeho komentář 

k zápasu Fischer-Tajmanov: „Bylo 

to v roce 1970, to jsem potkal mis-

tra Průchu na Příkopech a začali 

jsme hovořit o největší šachové 

senzaci té doby: Robert Fischer 

vedl s Markem Tajmanovem 4:0, 

a to jsme ještě nevěděli, že koneč-

ný výsledek bude neuvěřitelných 

6:0 a že pak ještě stejným skórem 

rozdrtí Larsena. ‚To je hrůza mis-

tře, 4:0. Co tomu říkáte!?‘ obrátím 

se na Průchu a ten řekne: ‚Víš, Jir-

ko, to je jako když člověka přejede 

čtyřikrát za sebou jedna a ta samá 

tramvaj.‘“ (s. 158)

Nejsilnější a z hlediska šachové 

historie nejdůležitější částí knihy je 

asi popis mistrovství světa vysoko-

školských družstev, který českoslo-

venský tým v Oslu v roce 1954 vy-

hrál. Jiří Veselý na deseti stranách 

(s. 85-94) poutavě vypráví, jak se 

mistrovství vyvíjelo, jak v něm čes-

koslovenští reprezentanti (Miroslav 

Filip, Ladislav Alster, Julius Kozma, 

Jiří Veselý a Josef Maršálek) hráli 

a jak je coby trenér a vedoucí vý-

pravy vedl Bedřich Thelen.

RECENZE

DÍVEJTE SE DOBŘE, VLCI
pokračování ze strany 1

BORIS GELFAND: 

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty 

Borise Gelfanda, doplněnou 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

„Víš, Jirko, to je 

jako když člověka 

přejede čtyřikrát 

za sebou jedna 

a ta samá tramvaj.“
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

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

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

Drama vrcholí v posledním kole, kdy 

hrajeme o zlato s vysoce favorizova-

nými Sověty, kteří mají na první des-

ce Viktora Korčného. Thelen zamí-

chá sestavou – nechá sedět dvojku, 

Ladislava Alstera, kterému se v Oslu 

tolik nedařilo – a tím zcela rozhodí 

přípravu Rusů. Ti s výjimkou Korč-

ného jsou nachystaní na jiné soupe-

ře a na jiná zahájení, než nakonec 

musí hrát. Před začátkem souboje se 

sovětským mančaftem, stejně jako 

před každým kolem, poklepal The-

len své hochy po zádech: „A dívejte 

se dobře, vlci!“ A vlci se dívali vý-

borně! Filip odremizoval Korčného, 

Veselý porazil Krogiuse a Maršálek 

Nikitina. A bez ohledu na výsledek 

poslední dohrávané partie Kozma-

-Mojsejev jsme mistry světa!

K fantastickému úspěchu v Oslu je 

třeba připojit ještě dvě poznámky. 

V roce 1996 přijel do Prahy Viktor 

Korčnoj (hrál se tu zápas senio-

rů se ženami) a Jiří Veselý se mu 

představil s tím, že se potkali již 

před půlstoletím v Oslu. Korčnoj si 

Veselého nepamatoval. Veselý tedy 

dodal, že tehdy porazil na třetí ša-

chovnici Krogiuse, na což Korčnoj 

bez váhání řekl: „Jo, to byla ta špa-

nělská, ve 14. tahu b3.“

V Československém šachu o vítěz-

ství na MS vysokoškoláků vyšel jen 

půlstránkový referátek, protože – jak 

později řekl Veselému tehdejší šéf-

redaktor Josef Louma – více se na-

psat nesmělo, neboť poraženým byl 

SSSR. Jiří Veselý to komentuje lako-

nickým povzdechem: „Byla to všivá 

doba.“ Tato čtyři slova použije autor 

v knize vícekrát, když popisuje život 

pod vládou komunistické strany. 

Kdo žil v Československu v letech 

1948 až 1989 bez rudé knížky a sna-

žil se chovat se slušně, bude vědět 

přesně, o čem Veselý mluví. A věděl 

to i autor sám; ač vystudovaný ger-

manista, musel dlouho vykonávat 

nekvalifi kovanou práci, dokonce byl 

za socialismu několik měsíců neza-

městnaný (než mu pomohl šachista 

Antonín Záruba), párkrát si ho zvali 

na výslech estébáci, cenzura mu za-

sahovala i do šachových knížek… 

Když jsme letos hráli s Motorletem, 

Jiří Veselý kvůli nemoci absentoval. 

Bohužel vlk z Osla už bude absen-

tovat i v každém dalším zápase.

Veselý, Jiří:

Bíločerné vzpomínání 

(Z paměti šachového publicisty).

Knihovnička Československého šachu, 

svazek 7. Praha 2008. Stran: 190 

(desítky černobílých fotografi í). 

Cena: 242 Kč.

Pavel Matocha

Foto: Břetislav Modr

Jiří Veselý v bleskové partii s Jiřím Gregorem
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KALENDÁRIUM
7.–14. 3. 2009

Kouty pod Desnou. Mistrovství 

ČR mládeže. Turnaje v katego-

riích H10–H16 a D10–D16 + dva 

otevřené turnaje.

Zdeněk Fiala

chess.svetla@seznam.cz

7.–17. 3. 2009

First Saturday, Budapešť. Další ze 

série uzavřených turnajů s mož-

ností splnění norem velmistra a me-

zinárodního mistra. Tempo hry 

120 minut na partii s přídavkem 

30 sekund za každý provedený tah. 

Nagy László

tel.: (36-1) 263 2859

mobil: (36) 30 230 1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

7.–21. 3. 2009 

Mistrovství Evropy žen, Petrohrad. 

Švýcarský systém na 11 kol tem-

pem 90 minut na 40 tahů a 30 mi-

nut na dohrání partie s přídavkem 

30 s za každý provedený tah.

Vladimir Bykov

tel.: 7 903 098 39 44

wiecc@yahoo.com

wiecc2009.com

13.–15. 3.2009

Bergamo (Itálie). Torneo Interna-

zionale Bergamo 2009. Tři turna-

je s rozřazením hráčů podle jejich 

ratingu. Švýcarský systém na 5 kol 

s tempem 100 min na partii s přídav-

kem 30 s za každý provedený tah.

Punto Esclamativo

circolo@puntoesclamativo.org

www.puntoesclamativo.org 

14. 3. 1961

V belgickém Anvers zemřel jeden 

z nejlepších šachistů meziválečné-

ho období, velmistr Akiba Rubin-

stein (1882–1961).

15. 3. 1975

V den výročí zahájení hned pěti zápa-

sů o titul mistra světa –  mezi Laske-

rem a Steinitzem (1894), Capablan-

cou a Laskerem (1921), Botvinnikem 

a Bronštejněm (1951) a obou zápasů 

Botvinnika s Talem (1960 a 1961) – se 

narodil exmistr světa FIDE a součas-

ná jednička na světovém ratingovém 

žebříčku, Veselin Topalov.

17. 3. 1974

Třicáté páté narozeniny oslaví čes-

ký velmistr, přeborník ČR z roku 

2003 Miloš Jirovský.

18. 3. 1969

Před čtyřiceti lety se v ukrajinské 

obci Berezhany narodil současný 

světový hráč číslo čtyři, velmistr 

Vasilij Ivančuk.

20.–28. 3. 2009

25. ročník Spring Festival, Buda-

pešť. Švýcarský systém na 9 kol, 

120 minut na partii s přídavkem 

30 s za každý provedený tah.

Laszlo Nagy

tel.: 36 30 230 1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

21.–22. 3. 2009 

Závěrečné dvojkolo Extraligy České 

republiky. V sobotním kole se utkají 

ŠK Mahrla Praha – ŠK Zikuda Turnov; 

TJ Bohemians Praha – 1. Novoborský 

ŠK; Beskydská šachová škola Frýdek-

Místek – ŠK SK Zlín; ŠK Geofi n Os-

trava – A64 Valoz Grygov; TŽ Třinec 

A – RC Sport Pardubice a TŽ Třinec B 

– Space Poštovní spořitelna. V neděli 

pak kromě šlágru letošní sezóny, zá-

pasu ŠK Mahrla Praha – 1. Novobor-

ský ŠK proběhnou utkání ŠK Zikuda 

Turnov – TJ Bohemians Praha; A64 

Valoz Grygov – Beskydská šachová 

škola Frýdek-Místek; ŠK SK Zlín – ŠK 

Geofi n Ostrava; Space Poštovní spo-

řitelna – TŽ Třinec A a RC Sport Par-

dubice – TŽ Třinec B.

23. 3. 1931

78. narozeniny oslaví několikaná-

sobný kandidát na titul mistra svě-

ta v šachu, autor několika zajíma-

vých knih a neutuchající šachový 

nadšenec Viktor Lvovič Korčnoj.

24. 3.–1. 4. 2009 

Rejkjavík Open 2009. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Bjorn Thorfi nnsson

bjorn.thorfi nnsson@gmail.com

reykjavikchess.blogspot.com

24. 3. 1921

Před 88 lety se v Moskvě narodil 

sedmý mistr světa v šachu Vasi-

lij Vasiljevič Smyslov. Ve stejný 

den v roce 1946, den poté, co FIDE 

ofi ciálně potvrdila jeho budoucí 

zápas o titul mistra světa s Michai-

lem Botvinnikem, umírá v portu-

galském Estorilu jeho předchůdce 

Alexandr Alexandrovič Aljechin.

24.–25. 3. 2009

Malenovice, hotel Petr Bezruč. Re-

publikové kolo Přeboru škol v ša-

chu, kategorie 1.–5. třída ZŠ.

Antonín Surma

tel.: 728 855 086

a.surma@chessfm.cz

www.chessfm.cz

26. 3. 1939

Sedmdesáté narozeniny oslaví br-

něnský šachista, jeden z předních 

českých geologů a znalec Morav-

ského krasu Jan Píše.

27. 3. 1985

24. narozeniny oslaví nejlepší 

současný český šachista, velmistr 

David Navara.
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