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ANAND SE SOUSTŘEDÍ JEN NA HRU

Viši Anand  
„Pokud hraji se 

soupeřem, kterého 

nemám rád, pak 

jsem mnohem více 

motivován k tomu, 

abych nedělal 

chyby, a mohu se 

mnohem lépe sou-

středit,“ říká současný mistr světa 

Ind Viši Anand. Psychologie však 

podle jeho názoru, který prezento-

val v rozhovoru pro indický portál 

IBNLive, hraje významnou roli pou-

ze v případě, že proti sobě hrají dva 

stejně vyspělí hráči. „Vždycky jsem 

tvrdil, že pokud na sobě bude hráč 

tvrdě pracovat, pak se nebude s psy-

chickými problémy, které by mohly 

rozhodnout jeho partii, setkávat pří-

liš často. Ty přijdou na řadu teprve 

tehdy, když potká sobě rovného sou-

peře. To se často stává na té nejvyš-

ší úrovni, kde jsou již všichni hráči 

technicky téměř dokonalí.“ Mistr svě-

ta dává jako příklad psychologického 

působení zápas o titul mistra světa 

hraný v roce 1978 ve fi lipínském 

Baguiu. Tam se cítil Viktor Korčnoj 

rušen přítomností Karpovova psycho-

loga v publiku, který jej údajně neu-

stále pozoroval. „Víte, vždycky mám 

při partii dojem, že mě někdo upřeně 

sleduje, ale mojí obranou je prostě to, 

že se v průběhu partie dívám pouze 

na šachovnici a na své okolí vůbec 

nemyslím. Při takovém postupu vás 

prostě nemůže nikdo ovlivňovat. To 

je moje oblíbená metoda.“ Celý roz-

hovor viz www.ibnlive.com.

PARTIE ROKU
Souboj Arména Levona Aronja-

na se současným mistrem světa 

a světovou ratingovou jedničkou 

V. Anandem na loňském turnaji 

Morelia/Linares 2007 byl komisí 

složenou ze třiceti šesti expertů 

v čele s velmistry Griščukem, Jak-

venkem, Rublevskym, Sakajevem 

a Sutovským vyhodnocen jako nej-

krásnější partie roku 2007. 

K vítězství v prvním z řady turnajů 

sdružených do série Grand Prix FIDE 

nebyl ani zdaleka potřeba rating nad 

2700 bodů. Po více než dvoutýdenním 

maratonu se o nejvyšší příčky podě-

lili domácí velmistr Vugar Gašimov 

(2679), čínský reprezentant na tom-

to vrcholném turnaji, velmistr Wang 

Yue (2689), a až třetí ze spoluvítězů 

turnaje, Nor Magnus Carlsen (2765) 

se může honosit sedmadvacítkou na 

začátku svého ratingu.

Pokračování na straně 8

GRAND PRIX FIDE

DAVID NAVARA ZAKONČIL TURNAJ DVĚMA VÝHRAMI
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Vítězové turnaje: zlatý V. Gašimov (upro-
střed), stříbrný Wang Yue (vlevo) a bronzo-
vý M. Carlsen (vpravo)

MISTROVSTVÍ EVROPY
MOVSESJAN MÁ STŘÍBRO

Mistry Evropy se bulharském Plov-

divu stali velmistři Sergej Tivjakov 

(2634) a Ukrajinka Kateryna Lah-

nová (2479). Zatímco nizozem-

ský šachista si počínal v průběhu 

turnaje poměrně nenápadně a na 

předních místech tabulky se obje-

vil až v posledních kolech, ukra-

jinská velmistryně turnaj vyhrála 

systémem start-cíl; stala se tak 

prozatím jedinou ženou, která 

získala nejvyšší evropský titul už 

podruhé (poprvé to bylo v roce 

2005, když GM Lahnová triumfo-

vala  v moldavském Kišiněvě). 

Oba vítězové turnajů spoléhali 

zejména na bílé fi gury, když vel-

mistr Tivjakov získal v šesti par-

tiích pět a půl bodu a Kateryna 

Lahnová jen o půl bodu méně. 

Úctyhodná je i performance 

obou zmíněných hráčů. Ser-

gej Tivajkov odehrál turnaj na 

úrovni 2793 bodu, a svůj rating 

tak zhodnotil o 22 bodů a nová 

mistryně Evropy zakončila svo-

ji účast s performancí 2615, což 

pro ni znamená +19 bodů k aktu-

álnímu ratingu.

Pokračování na straně 3

Sergej Tivjakov Kateryna Lahnová

http://www.ibnlive.com/news/opponents-taunts-dont-matter-i-just-want-to-win/64541-5-single.html
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K vítězství této partie lvím dílem 

přispěl Aronjanův nádherný tah 

střelcem na d7. XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+§+-snlzzzzz§§'
6-+-zP-z§-+&
5z+Lz+-z§-+-%
4P+-z+-+-zP$
3z+-+-t+-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+R+R+-m´K-!
xabcdefghy
Vítězná partie získala od poroty 

celkem 199 bodů a s více než šede-

sátibodovým náskokem předstihla 

v pořadí partii Kramnik-Morozevič 

(138 bodů). Alexander Morozevič 

sehrál, tentokrát jako vítěz, i bron-

zovou partii roku, ve které porazil 

bílými fi gurami jednoho z porotců 

– velmistra Sakajeva (135 bodů). 

Nejhezčí vítězství černých fi gur 

v uplynulém roce má na svědomí 

náš velmistr David Navara; jeho 

partie s Bulharem Ivanem Čepa-

rinovem se umístila celkově na 

čtvrtém místě se ziskem 116 bodů. 

Kompletní výsledky ankety přináší 

server www.chesspro.ru.

VELKÁ CENA HAVLÍČKOVA BRODU
David Mičulka, Petr Walek, Martin 

Jána a Josef Kratochvíl  se stali vítězi 

chlapeckých kategorií pořádaných 

v rámci 5. ročníku Velké ceny Havlíč-

kova Brodu mládeže v rapid šachu. 

V dívčích kategoriích se z prvenství 

radovaly Nicol Creweová, Jana Kolín-

ková, Lucie Katrincová a Jitka Kouto-

vá. Turnaje, který byl zároveň součás-

tí Ligy Vysočiny mládeže a krajským 

přeborem kraje Vysočina, se účastnilo 

šedesát dva mladých šachistů z Vyso-

činy, Brna, Olomouce a Náchoda.  

Podrobné výsledky turnaje najdete na 

www.kssv.cz, pod VC Havlíčkova Bro-

du nebo na www.chess-results.com 

pod  číslem 12898.

OPEN KARLOVY VARY ROZHODL 
AŽ STŘEDNÍ BUCHOLZ
Vítězem nezvykle vyrovnaného sed-

mého ročníku FIDE Openu v Kar-

lových Varech se stal díky lepšímu 

střednímu buchholzu extraligový hráč 

Bohemisnas Praha, mezinárodní mis-

tr Petr Neuman (2412). V sedmi turna-

jových kolech získal šest bodů, stejně 

jako jeho nejbližší konkurenti Robert 

Fiala (2310) a Jiří Soukup (2265). Na 

nepopulárním čtvrtém místě skon-

čil s půlbodovou ztrátou Milan Spal 

(2249). Kompletní výsledky jsou na 

adrese chess-results.com nebo na ofi -

ciální stránce turnaje  open.unas.cz.

FESTIVAL V ÚSTÍ NAD LABEM
Ruský mezinárodní mistr Oleg Spirin 

(2340) se stal se ziskem šesti bodů 

ze sedmi kol vítězem hlavního tur-

naje Šachového festivalu Ústí nad 

Labem. Oleg Spirin, který v letoš-

ní sezoně fi guroval na prvoligové 

soupisce Karlových Varů, remizo-

val pouze partie s velmistrem Jiřím 

Lechtýnským (2420) a Pavlem Stra-

šilem (2187). Druhé místo patří za 

stejný počet bodů Vojtěchovi Plátovi 

(2332) ze Sokola Klatovy a třetí příč-

ku si s půlbodovou ztrátou a lepším 

pomocným hodnocením odváží Jan 

Šuráň (2391) z Bohemians Praha. 

V turnaji veteránů se z prvenství 

radoval brněnský František Vykydal 

(2238), vítězem superbleskového 

turnaje se stal plzeňský Jan Balín 

(2262), v bleskovém turnaji triumfo-

val vítěz hlavního turnaje Oleg Spi-

rin a palmu vítězství z amatérského 

openu si do Bíliny odváží Petr Valen-

ta (1945).

V minulém vydání ŠT jsme před-

ložili hádanku týkající se skoků 

jezdce na šachovnici plné obil-

ných zrn. Nyní přinášíme řešení.

Obecný princip

Zrna na šachovnici přibývají násle-

dujícím způsobem: 1, 2, 4, 8, 16… 

Pokud se podíváte na vlastnosti této 

posloupnosti, zjistíte, že na každém 

políčku je vždy více zrníček než 

na všech předchozích dohromady 

(vždy o 1; 16 – 1 = 1 + 2 + 4 +8). 

Zcela rozhodující je proto právě 

toto nejvyšší políčko. Chceme-li 

minimalizovat celkový počet zrn, 

musíme se snažit, aby co nejmen-

ší bylo nejvýše ohodnocené pole. 

Čísla stoupají vedle sebe v jednot-

livých řadách. Základní strategie je 

proto skákat koněm tak, abychom 

se drželi na co nejnižších řadách.

Konkrétní řešení

Koněm z h1 se v 7 tazích bohužel 

neudržíme na 2 řadách: f2-d1-b2 

a nemáme skákat kam dál. Musíme 

se tedy smířit s tím, že jezdec vstoupí 

na 3. řadu. Musíme se zde snažit o co 

nejméně ohodnocené pole, což je h3. 

Takže: f2-h3-g1-e2-c1-a2. Bohužel 

nám ale ještě zbývá poslední 7. tah, 

tento postup tedy nefunguje. Musí-

me se tedy smířit s tím, že kůň skočí 

na 2. políčko na 3. řadě – g3. Takže 

začínáme: Jh1-g3. Pokud bychom se 

nyní snažili držet se dále na 2 řadách, 

opět to nevyjde: f1-d2-b1 nebo e2-c1-

-a2, konec. Musíme tedy ještě využít 

pole h3. Řešení tedy zní: Jh1-g3-e2-

-g1-h3-f2-d1-b2.

Počet zrn

Celkový počet zrníček získáme pros-

tě součtem hodnot jednotlivých 

polí. Řádově – toto číslo určitě nebu-

de vyšší než dvojnásobek hodnoty 

nejvyššího pole (g3), tj. než 2 * 217 = 

2 * 131 072. Pokud jedno zrno může 

vážit cca 0,1 gramu, pak fi nálně 

nezaplatíme nijak astronomickou 

sumu: řádově nějakých 10 kg zrní.

XABCDEFGHY
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xabcdefghy

Pavel Houser

ŠACHY A MATEMATIKA

SEDM KOŇSKÝCH SKOKŮ

2=214=2227

215

223

28

216

263 256

http://www.chesspro.ru/_events/2008/best_2007.html
http://open.unas.cz/
http://chess-results.com
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Stříbrnou medaili si po třech 

tiebreackových vítězstvích nad 

velmistry Gračevem (2610), Bakla-

nem (2647) a Volkovem (2633) do 

Pardubic odváží slovenský velmistr 

Sergej Movasesjan (2695) a bronz 

pak patří Rusovi Volkovovi. Mezi 

ženami si stříbrnou medaili vybo-

jovala Litevka Viktorija Cmilyteová 

(2466) a bronz patří Anně Ušeni-

nové (2477).

Mistrovství Evropy bylo zároveň 

kvalifi kačním turnajem pro příští 

ročník Světového poháru, respek-

tive pro ženy na Mistrovství svě-

ta. Při pohledu na přední šachov-

nice zejména ve druhé polovině 

mužské části turnaje mohl pozoro-

vatel nabýt dojem, že třiadvacítka 

postupových míst byla mnohem 

větším magnetem než přebornický 

titul. Což nepřímo potvrdil i jeden 

z velmistrů účastnící se bojů na 

předních místech: „Na turnaji mě 

zaujalo, že možná nikdo z vedoucí 

skupinky, snad s výjimkou jedno-

ho hráče, viditelně nezatoužil po 

samostatném prvenství.“

Z postupu se nakonec podle údajů 

z ofi ciální stránky turnaje radova-

li velmistři Sergej Tivjakov, Sergej 

Movsesjan, Sergej Volkov, Pavel 

Tregubov, Erwin L´Ami, Maxi-

me Vachier Lagrave, Boris Gračev, 

Vladimir Baklan, Jurij Krivoručko, 

Tony Nyback, Viktor Láznička, Emil 

Sutovsky, Duško Pavasovič, Zachar  

Efi menko, Ioannis Pa-paioannou, 

Alexander Chalifman, Jevgenij 

Najer, Dmitrij Andrejkin, Gabriel 

Sargissian, Jan Gustafsson, Laurent 

Fressinet, Ilja Smirin a Viktor Bolo-

gan. Pro tradičně méně pragmatické 

ženy bylo v Plovdivu k dispozici čtr-

náct postupových míst, které si mezi 

sebe rozdělily GM Kateryna Lahno-

vá, IM Viktorija Cmilyteová, IM Lilit 

Mkrtchianová, IM Yelena Dembová, 

IM Almira Skripčenková, IM Anna 

Ušeninová, WGM Natalia Žukovo-

vá, GM Pia Cramlingová, IM Natalia 

Pogoninová, IM Anna Muzyčuková, 

GM Antoaneta Stefanovová, IM Nana 

Dzagnidzeová, IM Elina Danieliano-

vá a IM Maja  Lomineišviliová.

Z početné česko-slovenské výpravy 

se nejlépe dařilo velmistru Sergeji 

Movsesjanovi. V průběhu turnaje 

slovenský reprezentant prakticky 

neopustil nejvyšší příčky a v závě-

rečném tiebreaku zvítězil v pěti ze 

šesti odehraných partiích.

„Už delší dobu si nekladu při 

odjezdu na turnaj konkrétní cíle. 

Snad jen aby mě hraní bavilo 

– a výsledek se dostaví sám,“ řekl 

Šachovému týdeníku po návra-

tu z Plovdivu velmistr Movsesjan 

a dodává: „Mistrovství Evropy bylo 

v tomto malinko jiné. Přece jen po 

nepovedeném loňském vystoupení 

v Drážďanech jsem chtěl postou-

pit na Světový pohár. Se stříbrem 

jsem rozhodně spokojen, v závěru 

turnaje se trochu projevila únava. 

MISTROVSTVÍ EVROPY

MOVSESJAN MÁ STŘÍBRO
pokračování ze strany 1
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Po ruském přeboru družstev jsem 

ještě odehrál Bundesligové dvojko-

lo.“ A letošní nabitý program, kte-

rý S. Movsesjan započal vynikají-

cím vystoupením v nizozemském 

Wijku, bude pokračovat: „22. květ-

na odlétám do Sarajeva na tradič-

ní uzavřený turnaj a pobyt v Bos-

ně si rovněž tradičně prodloužím 

o místní ligu v dresu Bosny Saraje-

vo. V červenci pak odehraji řeckou 

ligu a koncem měsíce se chystám 

do Mainzu. Začátkem září na mě 

čeká liga ve Španělsku, pak Evrop-

ský pohár družstev a nakonec 

i olympiáda,“ popisuje své další 

šachové plány letošní vicemistr 

Evropy.

Z českých reprezentantů se v Plov-

divu nevíce dařilo velmistru Vik-

toru Lázničkovi. Celkové dvanácté 

místo pro něho znamenalo postup 

na Světový pohár bez nutnos-

ti účasti v loterii zvané tie-break 

a se svým výkonem a postupem 

V. Láznička neskrývá spokojenost: 

„S postupem jsem samozřejmě 

spokojen, avšak cítil jsem, že mám 

na víc. Partie mi dávají za pravdu,“ 

komentuje průběh právě skon-

čeného mistrovství velmistr Láz-

nička. „V 9. kole jsem byl úplně 

vyhraný, ale z nepochopitelných 

důvodů jsem nenašel vyhrávající 

manévr dámou. V dalším kole jsem 

měl taktéž výhodu, ale bohužel 

má zbrklost mi neumožnila dojít 

až do cíle. Zbylé partie byly až na 

drobnosti korektní. V průběhu tur-

naje jsem se rozehrál a hrálo se mi 

opravdu dobře, cítil jsem se připra-

vený, a proto jsem se nemusel obá-

vat nezdaru.“ Ze svého úspěšného 

vystoupení okomentoval velmis-

tr Láznička pro Šachový týdeník 

partii s bronzovým medailistou, 

Rusem Sergejem Volkovem.

VIKTOR LÁZNIČKA (2578)—
—SERGEJ VOLKOV (2633) 
Slovanská obrana dámského 

gambitu [D23]

Plovdiv 2008

Komentuje GM Viktor Láznička

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Dc2 

dxc4 5.Dxc4 Sf5 Černý začíná boj 

o důležité pole e4.

 6.g3 e6 7.Sg2 Se7 8.0–0 0–0 9.Jc3 

Jbd7 10.Ve1 Je4 Již hrozilo, že 

bílý sám zahraje e2-e4.

 11.Db3 Db6 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+nvlpzpp'
6-wqp+p+-+&
5+-+-+l+-%
4-+-zPn+-+$
3+QsN-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

12.Jh4 Tento populární tah přine-

sl bílým mnoho cenných skalpů, 

ovšem není snadné říci, zda má 

bílý opravdu hmatatelnou převa-

hu.

12…Sxh4 13.gxh4 Jef6 14.e4 Sg6 

15.Dxb6 axb6 16.Sf4 Bílý má za 

pošramocenou pěšcovou struktu-

ru silné pěšcové centrum a domi-

nantní dvojici střelců.

16…b5 Častěji se hrává Ve8 s oka-

mžitým záměrem zahrát e5, a zís-

kat tak pole pro své jezdce.

17.Sd6 Vfe8 18.b3 Jb6 Po 18…e5 

19.d5 by přešla pozice přehozením 

tahu do partie Wojtaszek-Anand.

19.f3 Defi nitivně omezuje střelce 

černého a připravuje převod střel-

ce přes f1 do hry.

19…Jfd7 20.a4 20.Sf1 e5 21.d5 b4 

dovolovalo černému vychytralost, 

která by ho zbavila všech problé-

mů.

20…bxa4 21.bxa4 Jak se ukáže, 

tak bílý nebyl zatím připraven na 

radikální řez pozice; dvojice střel-

ců bude zatlačena do pasivity koň-

skou jízdou. O výhodu mohl bílý 

ještě snad bojovat pomocí tahu 

21.Jxa4, ale po 21…Jxa4 22.bxa4 

Va7 23.Vab1 Vea8 24.Vb4 je pozice 

nejasná.

21…Jc4 22.Sg3 e5

XABCDEFGHY
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23.d5?! Bílí střelci budou po tomto 

tahu téměř zcela zazděni za vlast-

ní pěšcovou hradbou. Lepší bylo 

nechat diagonály volné.

23…Jc5 Velmi silný tah. Kůň pro-

skáče až na d4, odkud bude střežit 

celou šachovnici. Teprve teď mi 

došlo, že to jsem já, kdo bojuje 

o vyrovnání.

24.Veb1 Jd2 25.Vb2 Jdb3 26.Vd1 

Jd4 27.f4 Pokus o oživení střel-

ců. Samozřejmě tento tah přináší 

GM Sergej Movsesjan GM Viktor Láznička
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i nevýhody – oslabuje pěšce e4 

a zároveň dostává do hry černého 

střelce na poli g6. 

27…Sh5 28.Vdd2 Jdb3 Původně 

zamýšlené Vf2 vázne na smrtel-

ném Jc1.

29.Vdc2 exf4 Při partii jsem nevi-

děl, jak reagovat na tah 29…cxd5. 

V analýze po partii jsme našli sil-

né  30.Jxd5 Vxa4 31.Sf2 s nejasnou 

hrou.

30.Sxf4 Jd4 31.Vd2 Jxa4 32.Jxa4 

Vxa4 
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33.Sc7 Černý má sice pěšce navíc, 

ovšem bílí střelci konečně ožili 

a o kompenzaci není pochyb.

33…cxd5 34.exd5 Sg4 35.d6 

35.Vxb7 Je2+ a král je příliš slabý.

35…Sd7 Zde již Je2 nefunguje. 

35…Je2+ 36.Vxe2+-

36.Sxb7 h5 37.Va2 Vc4 38.Sd5 

Vc1+ 39.Kf2 Je6 40.Vac2 Va1 

41.Sc6 Jf8 Toto je úmysl manévru 

koně, bílému se nepodaří protlačit 

svého pěšce ani o píď dál.

42.Sxd7 Jxd7 43.Ve2 Ve6 44.Vxe6 

fxe6 45.Sd8 Kf7 46.Vc7 Va2+  

Možné bylo také 46…Ke8 47.Se7 

e5 48.Vc8+ Kf7 49.Vd8 Ke6 50.Vg8 

Kf7 51.Vd8, což vynucuje remízu.

XABCDEFGHY
8-+-vL-+-+(
7+-tRn+kzp-'
6-+-zPp+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2r+-+-mK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

47.Kg3 Kdyby černý stihl zahrát 

e5 a Ke6, tak může počítat s výho-

dou. Naštěstí hrát dva tahy najed-

nou není prozatím povoleno. Proto 

partie končí šachováním a patrně 

spravedlivou remízou.

47…Va3+ 48.Kf4 Va4+ 49.Kg5 

Va5+ 50.Kf4 Va4+ 51.Kg5 1/2–

1/2

Zajímavé partie a kvalitní výkony 

předvedli v Bulharsku také velmistr 

Zbyněk Hráček (2613) a slovenský 

reprezentant Ján Markoš (2565). 

Hráčkova naděje na postup se roz-

plynula až v tie-breaku, kde podle-

hl ruskému velmistrovi Jevgenijovi 

Najerovi (2627). Naopak se svým 

výkonem nebude zřejmě spokojen 

GM Sergej Volkov
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poslední z českých účastníků tur-

naje, velmistr Jiří Štoček (2584).

Ženský turnaj potvrdil vyrovna-

nost české špičky. Jediný bod roz-

dílu v aktuálním ratingu mezi IM 

Janou Jackovou  a WIM Kateřinou 

Němcovou potvrdil i stejný závě-

rečný zisk obou našich reprezen-

tantek. Zatímco Janě Jackové se, 

jako již bohužel téměř tradičně, 

nepodařil začátek turnaje, Kate-

řina Němcová odstartovala přímo 

raketově. „Na ME jsem odjížděla 

s cílem pokusit se vyrovnat mnoha 

zkušenějším hráčkám a ověřit si, 

zda jsem v kontaktu s evropskou 

špičkou. Kdyby se dařilo, chtěla 

jsem postoupit do tie-breaku. Se 

začátkem turnaje jsem nadmíru 

spokojena, takový start jsem si 

opravdu nepředstavovala. Pak ale 

následovala prohra s GM Lahno-

vou a od té doby jsem už nehrála 

v úplné pohodě. To se samozřejmě 

projevilo,“ komentuje naše repre-

zentantka svoje vystoupení v Plov-

divu. „V sedmém kole jsem to ale 

zlomila. Krásný pocit z turnaje 

mi trochu zkazila špatně sehraná 

partie z posledního kola, ve které 

jsem stála mnohem lépe. Celkové 

hodnocení je ale určitě kladné. 

Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát 

i s mistryní Evropy. Připsaných 

22 bodů ELO a normy WGM a IM 

také potěší.“ Z svých soupeřek 

naši hráčku nejvíce zaujal výkon 

nové mistryně Evropy. „Kateryna 

hrála každou partii s ohromným 

klidem,“ říká WIM Kateřina Něm-

cová, na kterou čeká v letošním 

roce ještě velice náročný program: 

„Doufám, že ve škole všechno 

zvládnu, a zůstane mi tak hodně 

času na šachy. Pojedu určitě na 

nějaké soustředění a chci toho co 

nejvíce natrénovat. V červenci asi 

budu hrát řeckou ligu a na  začát-

ku srpna mě čeká mistrovství svě-

ta do dvaceti let. To bude určitě 

také velice silně obsazený turnaj, 

a proto bude důležité se na něj co 

nejlépe připravit.“

Václav Pech

Konečné pořadí základní části 

– ženy
1. Lahnová, Kateryna UKR (2479) 8,5

2. Ušeninová, Anna UKR (2474) 8

3. Žukovová, Natalia UKR (2450) 8

4. Cmilyteová, Viktorija LTU (2466) 8

5. Mkrtchianová, Lilit ARM (2413) 8

6. Skripčenková, Almira FRA (2443) 8

7. Dembová, Jelena GRE (2429) 8

8. Cramlingová, Pia SWE (2539) 7,5

9. Pogoninová, Natalija RUS (2470) 7,5

10. Muzyčuková, Anna SLO (2486) 7,5

11. Stefanovová, Antoaneta BUL (2538) 7,5

12. Dzagnidzeová, Nana GEO (2443) 7,5

13. Danielianová, Elina ARM (2479) 7,5

14. Lomineišviliová, Maja GEO (2400) 7,5

15. Deminová, Julia RUS (2337) 7,5

16. Socková, Monika POL (2505) 7,5

20. Repková, Eva SVK (2381) 7

43. Němcová, Kateřina CZE (2344) 6

67. Jacková Jana CZE (2345) 6

celkem 159 hráček

Konečné pořadí základní části 

– muži
1. Tivjakov, Sergej NED (2634) 8,5

2. Volkov, Sergej RUS (2633) 8

3. Tregubov, Pavel RUS (2629) 8

4. Movsesjan, Sergej SVK (2695) 8

5. L Ami, Erwin NED (2600) 8

6. Vachier Lagrave, Maxime FRA (2632) 8

7. Gračev, Boris RUS (2610) 8

8. Baklan, Vladimir UKR (2647) 8

9. Krivoručko, Jurij UKR (2612) 8

10. Nyback, Tomi FIN (2587) 8

12. Láznička, Viktor CZE (2578) 7,5

35. Hráček, Zbyněk CZE (2613) 7,5

84. Markoš, Ján SVK (2565) 6,5

128. Mačák, Štefan SVK (2342) 6

172. Štoček, Jiří CZE (2584) 5,5

217. Vavrák, Peter SVK (2466) 5

celkem 337 hráčů

WIM Kateřina Němcová

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 580 Kč
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Pravděpodobně nejspolehlivěji se 

v Baku představil velmistr Wang. 

O jeho pevné a dobré hře se s uznáním 

vyjádřil i Petr Svidler, který na jedné 

z tiskových konferencí konstatoval, že 

Číňan nebyl ani v takto silné konku-

renci v žádné partii ohrožen. Jedinou 

krušnou chvilku si Wang Yue prožil 

ve dvanáctém kole v souboji s Rusem 

Inarkijevem, ale svoji kritickou chvil-

ku se ctí zvládnul.

Cesta Vugara Gašimova a Manguse 

Carlsena k dělení prvního místa byla 

mnohem trnitější, ale na druhé straně 

i divácky atraktivnější. Domácí šachis-

ta se na první příčku probojoval přes 

výhru s po celý turnaj v relativním 

poklidu vedoucím Alexandrem Griš-

čukem (2716). Klíčová partie se mezi 

Gašimovem a Griščukem odehrála 

ve  dvanáctém kole; Griščuk hrající 

černými zvolil ostrou variantu španěl-

ské a odešel poražen. „Na Griščukově 

místě bych určitě neriskoval, zvolil 

bych ruskou, a udržel tak černé fi gu-

ry,“ řekl po partii pragmaticky vítězný 

velmistr Gašimov. „Myslel jsem, že 

bude moje volba zahájení pro Gaši-

mova překvapením, ale ukázalo se, 

že byl skvěle připraven, a dokonce 

požil velice silnou novinku,“ komen-

toval partii velmistr Griščuk, který 

hrál v Baku jinak ve výborné formě. 

To dokazuje i jedna z jeho vítězných 

partií, když proti svému krajanovi 

Ernestovi Inarkijevovi prokázal sku-

tečně skvělou techniku.

ALEXANDER GRIŠČUK (2716)—
—ERNESTO INARKIJEV (2684) 
Královská indická obrana [E62]

FIDE GP Baku 2008

Komentuje: Václav Pech

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0 

5.Jc3 d6 6.Jf3 Jc6 Černými hrají-

cí velmistr Inarkijev si pro partii 

vybral méně často hranou varian-

tu – frekventovanější je 6…Jbd7. 

Hlavním motivem v těchto vodách 

často bývá protihra proti centrální-

mu bodu d4.

7.0–0 Principiální možností bílého 

je zde postup 7.d5 odsuzující čer-

ného jezdce k míně autistické pozi-

ci na poli a5. Pravdou ovšem je, že 

černí svoji pozici drží i v těchto 

klíčových variantách, a tak se vel-

mistr Griščuk rozhoduje pro méně 

závazné, ale rozhodně také dobré 

pokračování.

7…Vb8 Černý často rozehrává 

pozici pomocí tahů a7-a6, Vb8 

a b7-b5, kde na konkrétním pořadí 

tahů asi tolik nezáleží. Jiným pří-

stupem je pokračování v boji proti 

poli d4 tahem 7…Sg4 a po případ-

né výměně na f3 dále Jd7 a e7-e5.

8.h3 Bílí na tomto místě podle 

databáze častěji hrají 8.d5. 

8…e5 

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-+NzPP#
2PzP-+PzPL+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

9.Se3 a6 10.Vc1 Sf5 Zřejmě novin-

ka. Ve všech dvou partiích, kte-

ré mám ve své databázi na téma 

10.Vc1 k dispozici, pokračovali 

černí 10…exd4 (například Gut-

man-Razuvajev, SSSR 1978).

11.g4 Sd7 12.Dd2 h5 13.dxe5 

dxe5  Mnohem slabší by bylo 

pokračování 13…Jxe5, když zjed-

nodušení pozice vede ke zjevné 

výhodě bílého po 14.Jxe5 dxe5 

15.g5 Jh7 16.Vfd1 Se6 17.Dxd8 

Vfxd8 18.Vxd8+ Vxd8 19.Sxb7 

Vb8 20.Sxa6 Vxb2 21.h4 Sf8 

22.a4±

14.g5 Jh7 15.Vfd1 Sf5 „Vra-

cí střelce zpět na vybojovanou 

pozici, odkud jej bude bílý velice 

těžko vyhánět. Ale diagonála b1-

f5 teď není dvakrát důležitá. Na 

druhé straně ale není jasné, co by 

měl teď bílý hrát.“ (GM Zagrebel-

nyj).

16.Dxd8 Vfxd8 17.h4 Kritická 

pozice partie. Po jejím skončení 

se oba soupeři shodli na tom, že 

tady mohl černý zahrát lépe. Mís-

to tahu v partii se přímo nabízel 

převod špatného černého jezdce 

z h7 na centrální pole d4 pomocí 

tahu 17…Jf8. Kromě tahu v partii 

mohl bílý také vyzkoušet pokra-

čování 17.Jd5!?, které by uvede-

nému převodu černého jezdce 

bránilo.

GRAND PRIX FIDE

DAVID NAVARA ZAKONČIL TURNAJ DVĚMA VÝHRAMI
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí
1. Gašimov, Vugar AZE (2679) 8

2. Wang, Yue CHN (2689) 8

3. Carlsen, Magnus NOR (2765) 8

4. Griščuk, Alexander RUS (2716) 7,5

5. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2752) 7,5

6. Adams, Michael ENG (2729) 6,5

7. Svidler, Peter RUS (2746) 6,5

8. Radžabov, Tejmur AZE (2751) 6

9. Kamsky, Gata USA (2726) 6

10. Karjakin, Sergej UKR (2732) 6

11. Čeparinov, Ivan BUL (2696) 5,5

12. Navara, David CZE (2672) 5,5

13. Bacrot, Etienne FRA (2705) 5

14. Inarkijev, Ernesto RUS (2684) 5

GM Alexander Griščuk
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XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+pzp-+pvln'
6p+n+-+p+&
5+-+-zplzPp%
4-+P+-+-zP$
3+-sN-vLN+-#
2PzP-+PzPL+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
17…Se6? „Byla to velice složitá 

pozice, ale pak najednou… Všech-

no bylo dobré,“ řekl Alexender 

Griščuk na tiskové konferenci. 

Okamžik, kdy se vše zlomilo, je 

právě tady. Po již navrženém17…

Jf8 18.Jd5 Je6 je pozice pravděpo-

dobně vyrovnaná.

18.Vxd8+ Vxd8 19.Jd5± Vd7 

Lakomé 19…Sxd5 vede po 20.cxd5 

Vxd5 21.Jd2 Vd6 22.Je4 Vd8 23.Jc5 

k silné kompenzaci bílého.

20.Jd2 Velmistr Zagrebelnyj, 

komentující partii v jednom z on-

line přenosů, považoval za možná 

ještě přesnější tah 20.Je1 s praktic-

ky vynuceným pokračováním 20… 

Jd4 21. Jxd4 exd4 22.Jf4 c6 23. 

Jxe6 fxe6 24. Se4 Kf7 a po 25. Jd3 

stojí bílý nádherně.

20… Jd4 21.Sxd4 exd4 22.Jf4 c6 

23.Jxe6 fxe6 24.Se4 Jf8 25.Jb3 

Vf7 K nijak zářným zítřkům neve-

de v pozici ani pokračování 25…d3 

26.exd3 Sxb2 27.Vb1 Sg7 (na 27…

Sa3 přijde 28.Ja5) 28.Jc5± 

26.Kg2 Chybou nehodnou velmis-

tra by ovšem bylo zbrklé 26.Jc5? 

pro jednoduché 26…Vf4.

26…d3 27.Sxd3 Sxb2 28.Vb1 Sc3 

29.Jc5 Sd4 30.Je4 

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7+p+-+r+-'
6p+p+p+p+&
5+-+-+-zPp%
4-+PvlN+-zP$
3+-+L+-+-#
2P+-+PzPK+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
30…Vc7 Možná zde mohl velmis-

tr Inarkijev zkusit uvolnit těžce 

zkoušené pěšce dámského křídla, 

zavřít oči, zhluboka se nadých-

nout a zahrát 30…b5. Nicméně 

i tady má bílý po 31.e3 Sg7 32.cxb5 

cxb5 (nepomáhá 32…axb5 33.Vc1 

Va7 34.Vxc6 Vxa2 35.Sxb5 a bílý 

stojí lépe) 33.Vc1 Vd7 34.Se2 s dal-

ším Vc6 velkou výhodu.

31.e3 Sa7 32.c5 Jd7 33.Vc1 Dobré 

bylo také pokračování  33.Jd6 Je5 

34.Se2 Sxc5 35.Jxb7 Se7 36.f4±

33…Kh7 34.f4 Vc8 35.Vc3 Vf8 

36.Vb3 Vb8 37.Vc3 Vf8 38.Sc2 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7vlp+n+-+k'
6p+p+p+p+&
5+-zP-+-zPp%
4-+-+NzP-zP$
3+-tR-zP-+-#
2P+L+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38…e5? Černý trpí nedostatkem 

prostoru, a tak se pokouší alespoň 

nějak změnit rytmus hry. Otevře-

ní pozice ale nemůže při zjevném 

rozdílu v působnosti bílých a čer-

ných fi gur pro černého dopadnout 

dobře. Lépe asi bylo zahrát útrpné 

38…Kg7 a po 39.Vb3 Jxc5 (39…Vb8 

40.Vd3 Jxc5 41.Jxc5 Sxc5 42.Vd7+) 

40.Jxc5 Sxc5 41.Vxb7+ Vf7 42.Vb3 

s hrozbou Vc3 42…Vc7 43.Kf3 a5 

44.Vb8 zůstat ve špatné pozici.

39.Vb3 Jxc5 40.Jxc5 Sxc5 

41.Vxb7+ Kh8 42.f5 Vd8 Na 

42…Sxe3 přijde 43.Kf3 Sd4 44.f6 

Vg8 45.Sb3 s dalším Sf7 a rychlou 

výhrou.

43.Sb3 Vd6 44.f6 Pravděpodob-

ně ještě jednodušší bylo 44.Vb8+ 

Kg7 (44…Kh7 45.Sg8+ Kg7 46.f6+) 

45.f6+ Kh7 46.Vb7+ Kh8 47.Vg7 

s rozhodující výhodou.

44…e4 45.Vg7 Vd2+ 

GM Ernesto Inarkijev

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
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-tR-'
6p+p+-zPp+&
5+-vl-+-zPp%
4-+-+p+-zP$
3+L+-zP-+-#
2P+-tr-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
46.Kf1 Velmistr Griščuk obchází 

poslední relativně skrytou minu. 

Po neopatrném 46.Kg3?? by mohl 

partii dokonce prohrát kvůli 46…

Sd6+ 47.Kh3 Vh2# a dobré by 

nebylo ani 46.Kh3 Sd6 47.Vg8+ 

Kh7 48.Vg7+ Kh8 49.Vg8+, kde 

se bílý musí zachránit věčným 

šachem. Po tahu v partii už ovšem 

není co říci. 1–0

Po této partii se dostal velmistr 

Griščuk na první místo, ale sám 

tomu příliš významu nepřikládal: 

„Kdybych vedl s náskokem bodu 

nebo bodu a půl, pak by to moh-

lo něco znamenat. Ale takhle… 

Je poměrně velká skupina hráčů, 

jejichž šance na vítězství v turnaji 

jsou zcela vyrovnané.“ Na jeho slo-

va v dalším průběhu také došlo.

Nás na turnaji zajímal především 

výkon českého zástupce, velmistra 

Davida Navary. Tomu se první část 

turnaje z hlediska výsledků nepoda-

řila, i když měl v průběhu bojů hned 

několik šancí, jak své věhlasné sou-

peře potrápit. O tom hovořil i jeho 

sekundant, velmistr Vlastimil Jansa: 

„Nevím, kde hledat příčinu Davidovy 

špatné hry… V každé partii se něco 

stalo. Měl zcela vyhranou partii pro-

ti Svidlerovi, mnohem lépe stál proti 

Adamsovi a nádhernou pozici měl 

i s Mamedjarovem, kde hrál jeho sou-

peř příliš riskantně a výhoda bílého 

již byla pravděpodobně rozhodující. 

Takové pozice David většinou lehce 

vyhrává, ale tady se to z nějakého 

důvodu nedaří….“ Jistou dávku pesi-

mismu vyjádřil i velmistr Navara, 

když se na jeho náladu po remízové 

partii s Magnusem Carlsenem zeptal 

Jurij Vasiljev. „Víte, na tomto turnaji 

pro mě existují dva víceméně pravdě-

podobné výsledky. Buď remíza, nebo 

moje porážka. To, že jsem dnes remi-

zoval, je tedy jedním ze dvou pravdě-

podobných výsledků. Je to konečně 

úspěch, ale zase ne tak velký. K tomu 

bych musel vyhrát, ale to se mi tady 

nedaří.“ To platilo až do posledních 

dvou kol. Ve dvanáctém kole porazil 

český velmistr domácí eso Tejmura 

Radžabova a v posledním, třináctém 

vyhrál bílými s Ivanem Čeparinovem. 

To mu v konečném účtování přineslo 

přijatelných „minus dva“ a s tím spo-

jené dělení jedenáctého místa.

Seriál Grand Prix FIDE bude pokra-

čovat od 30. července do 15. srpna 

v ruském Krasnojarsku.

Václav Pech
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Patnáctý ročník šachového fes-

tivalu Ostravský koník měl dra-

matické vyvrcholení, když partie 

posledního kola mezi sloven-

ským velmistrem Mikulášem 

Maníkem a domácím mezinárod-

ním mistrem Vladimírem Tallou 

byla zkontumována pro pode-

zření z dohodnutého výsledku. 

To však byla jediná skvrna na 

jinak bezproblémovém průbě-

hu tradičního šachového klání 

v moravskoslezské metropoli.

Vítězem hlavního FIDE openu , kte-

rý proběhl od 26. dubna do 4. květ-

na, se stal ukrajinský mezinárodní 

mistr Martyn Kravtsiv (2533), který 

si na své konto v devíti odehraných 

kolech připsal sedm a půl bodu za 

šest výher a tři remízy. Svoji hru 

na turnaji založil na výborném 

výsledku bílými fi gurami, kterými 

porazil všech pět svých soupeřů. 

Druhá příčka patří nejvýše nasaze-

nému hráči turnaje, ruskému vel-

mistrovi Jevgenijovi Glezjzerovovi 

(2556), a z třetí příčky se radoval 

nejúspěšnější český šachista, vel-

mistr Petr Velička (2496). Vítězem 

národního openu se stal Josef Ble-

cha (1959) před polským šachistou 

Krystiánem Hasinskim a Janem 

Premusem (1748).

I letošní ročník festivalu doprová-

zelo několik další turnajů. V zápo-

lení v bleskovém šachu získal 

absolutorium slovenský velmistr 

a vyhlášený blicař Mikuláš Maník 

(2439) před IM Davidem Kaňov-

ským (2418) a IM Janem Bernáš-

kem (2530), turnaj v Holanďanech 

díky lepšímu pomocnému hodno-

cení vyhrála dvojice Kudla–Vese-

lý před favorizovaným duetem 

Klíma–Bernášek a bronz si z hor-

nické metropole odnáší tandem 

Novotný-Šváňa. Řešitelská soutěž 

našla svého vítěze ve Václavu Hro-

madovi.

Tradičním úvodem celého festivalu 

byla simultánka s mezinárodním 

mistrem Lukášem Klímou, kde sla-

vil úspěch její hlavní protagonista. 

Pod širým nebem ve slunném ost-

ravském odpoledni prohrál pouze 

jednu partii (s Ondřejem Týnem) 

a ve čtyřech partiích se se svými 

soupeři rozešel smírně. „Abych 

pravdu řekl, tak přesný výsledek 

neznám,“ odpověděl Šachovému 

týdeníku na otázku ohledně své 

produkce mezinárodní mistr Klíma. 

„Hrál jsem na pětadvaceti šachovni-

cích, ale soupeři se mohli po skon-

čení partií střídat, takže jsem ztratil 

přehled. Tuším, že to skončilo +35 

= 4 -1. Myslím, že ohlas na simul-

tánku byl v Ostravě tradičně velice 

slušný, diváci se bavili, dokonce 

jsem musel čelit sázce o ,búra‘, že 

prý nevyhraji…“

Hlavní organizátor festiva-

lu vyzvedl hru hned několika 

šachistů. „Samozřejmě velice 

kvalitní výkon podal vítěz tur-

naje IM Martyn Kravtsiv, o čemž 

OSTRAVSKÝ KONÍK 2008

FESTIVAL SKONČIL PODIVNOU KONTUMACÍ

Úvodní simultanka IM L. Klímy

foto: Petr Boleslav
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hovoří nejen jeho bodový zisk, 

ale zároveň také úctyhodná per-

formance 2642 bodů. Rád bych 

také zmínil Poláka Adriana 

Panockiho (2270), který si u nás 

uhrál normu mezinárodního 

mistra. Velkým (a zároveň pří-

jemným) překvapením byl výkon 

Karolíny Olšarové (2061), které 

za jejích šest bodů a tři ulovené 

skalpy mezinárodních mistrů 

patří norma ženské mezinárod-

ní mistryně.“ Karolína Olšarová 

se na přední místa probojovala 

zejména díky fi niši, kde ve dvou 

posledních kolech zvítězila nad 

WFM Annou Gasikovou (2194) 

z Polonie Varšava a IM Krzysto-

fem Zolnierowiczem (2261) z pol-

ské Toruně. Dobré individuální 

výsledky měli i další mladí hráči. 

Na šesti bodech z devíti skončili 

také FM Jan Krejčí (2354) a Jiří 

Kočiščák (2248) z Beskydské 

šachové školy Frýdek-Místek. 

Naopak se v Ostravě letos vůbec 

nedařilo nejvýše nasazenému 

českému hráči turnaje, meziná-

rodnímu mistru Janu Bernáško-

vi (2530). Ten sice vstoupil do 

turnaje grandiózně, když vyhrál 

všechny čtyři své úvodní partie, 

ale pak postupně podlehl vítězo-

vi turnaje, Ukrajinci Kravtsivo-

vi, německému mezinárodnímu 

mistrovi Sebastianovi Plischkimu 

(2378) a hned v dalším kole již 

zmíněnému Polákovi Krzystofovi 

Zolnierowiczovi (2261). Celkové 

čtyřicáté místo je pro J. Bernáška 

jistě zklamáním.

„Řekl bych, že festival proběhl 

nadmíru uspokojivě, snad kromě 

partie posledního kola Maník-Tal-

la, ale o tom budou zřejmě probí-

hat vášnivé debaty ještě dlouhou 

dobu,“ říká o právě skončeném 

klání mezinárodní mistr Lukáš 

Klíma a ohledně letošního formá-

tu festivalu dodává: „Festival se 

lišil od minulých ročníků absencí 

velmistrovského turnaje, ale zato 

byly určité fi nanční prostředky 

přesunuty do open turnajů, a tím 

se jejich hráčské obsazení výraz-

ně zkvalitnilo. Dále se každý roč-

ník snažíme hráčům zpříjemnit 

nějakou novinkou, letos se jed-

nalo o raut pro účastníky blesko-

vého turnaje.“

Jak již bylo zmíněno, jediným 

kontroverzním okamžikem tur-

naje byla partie posledního kola 

mezi Mikulášem Maníkem a Vla-

dimírem Tallou. Ve španělské hře 

získal bílými hrající slovenský 

velmistr za obětovanou kvalitu 

silnou iniciativu, ale pak se na 

šachovnici začaly odehrávat věci, 

jež upoutaly pozornost ruského 

velmistra Jevgenije Glejzerova, 

který byl v bojích o čelné pozi-

ce a zároveň také fi nanční ceny 

zainteresován rovněž.

MIKULÁŠ MANÍK (2439)—
—VLADIMÍR TALLA (2403)
Španělská hra [C91]

Ostravsky koník 2008

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 

8.d4 Jxd4 9.Jxd4 exd4 10.e5 Je8 

11.c3 dxc3 12.Jxc3 d6 13.Df3 Vb8 

14.Sf4 Sb7 15.Dg3 dxe5 16.Sxe5 

Sd6 17.Vad1 Dc8 18.Vxd6 cxd6 

19.Sd4 Df5 Pozice na následujícím 

diagramu je pro bílého jednoduše 

vyhraná a její řešení by se dalo jis-

tě použít jako zadání k procvičení 

taktiky v leckterém mládežnickém 

kroužku.

XABCDEFGHY
8-tr-+ntrk+(
7+l+-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-+q+-%
4-+-vL-+-+$
3+LsN-+-wQ-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20.h3? Bílý ovšem správné řeše-

ní nenachází. Po správném 

20.Vxe8!+- se mohl černý bez 

výčitek svědomí okamžitě vzdát. 

Nyní se karta zcela obrací a čer-

ný jediným tahem odráží všech-

ny hrozby a zjednodušuje pozici 

s rozhodující materiální výhodou 

na své straně.

20…Dg6 21.Dxg6 hxg6 22.Jd5 

Sxd5 23.Sxd5 Jc7 24.Sb3 Vfe8 

25.Vxe8+ Vxe8 26.Kf1 Kf8 27.f3 

Je6 Další široce diskutovaná situa-

ce z kritické partie vznikla po 

27. tahu černého. IM Talla svému 

soupeři napadá jeho předposlední 

zbylou fi guru…

Vítěz turnaje, IM Martyn Kravtsiv

foto: Petr Boleslav
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XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-+-+pzp-'
6p+-zpn+p+&
5+p+-+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+L+-+P+P#
2PzP-+-+P+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

28.Kf2?? A bílý jeho hrozbu ne-

uvěřitelně přehlíží a po samo-

zřejmém

28…Jxd4 partii vzdává. 

0–1

Na základě podnětu velmistra Glej-

zerova se situací z partie, která byla 

veřejně přenášena v „on-line“ pře-

nosu, začala zabývat námitková 

komise ve složení Marek Jelínek 

(ředitel festivalu), IM Jan Sikora-

Lerch, FM Neklan Vyskočil a prá-

vě nejvýše nasazený hráč turnaje 

a překladatel stížnosti, velmistr 

Jevgenij Glejzerov. Účast posledně 

jmenovaného nemusí být, vzhle-

dem k jeho zainteresovanosti na 

rozhodnutí komise, zrovna šťast-

ným krokem. Komise následně 

po shlédnutí inkriminované partie 

a vyslechnutí svědků jednomyslně 

konstatovala, že výsledek partie 

musel být domluven a s odkazem 

na článek 12.1 mezinárodních pra-

videl šachu FIDE se rozhodla ode-

brat IM Vladimíru Tallovi bod získa-

ný v této partii a prohlásit výsledek 

partie za 0:0.

Ředitel festivalu rovněž rozhodl, 

že uvedeným šachistům nebudou 

vyplaceny ceny z cenového fondu 

turnaje. „Je mi nesmírně líto, že 

jsme si do našeho turnaje pozvali 

hráče, pro které je možnost zís-

kání fi nanční odměny nadřaze-

na smyslu pro fair-play,“ uvedl 

ředitel festivalu Marek Jelínek 

ve svém prohlášení na ofi ciální 

stránce turnaje. „Nebudu tolero-

vat domlouvání partií a tím poško-

zování nejen ostatních hráčů, ale 

i dobrého jména našeho festiva-

lu. Náš organizační tým se snaží 

v reprezentativních prostorách 

ostravského Domu kultury navo-

dit všem hráčům i přihlížejícím 

příjemný pocit šachové pohody 

a nepřeji si, aby šachisté od nás 

naopak odjížděli s pocitem, že si 

skupina ,vyvolených‘ může mani-

pulovat s výsledky. Doufám, že 

letošní precedens bude i jasným 

vzkazem podobným chytrákům 

– nejezděte k nám!“

Vyjádření druhé strany, tedy obou 

potrestaných hráčů, se nám vzhle-

dem k pondělní uzávěrce tohoto 

vydání ŠT nepodařilo získat. Přece 

jenom se ale zdá s podivem, že by 

dva tak zkušení hráči, jakými vel-

mistr Maník a mezinárodní mistr 

Talla jsou, museli při domluvené 

partii sehrát takovou pro každého 

z dálky viditelnou frašku (vše se 

navíc přenášelo na internetu) místo 

zvolení nějaké „solidnější“, méně 

nápadné cesty.

Václav Pech

Konečné pořadí – FIDE open
1. IM Kravtsiv, Martyn UKR (2533) 7,5

2. GM Glejzerov, Jevgenij RUS (2556) 7

3. GM Velička, Petr CZE (2496) 7

4. IM Urban, Klaudiusz POL (2465) 7

5. IM Michenka, Jozef CZE (2388) 6,5

6. GM Sergejev, Vladimir UKR (2505) 6,5

7. IM Plischki, Sebastian GER (2378) 6,5

8. Nguyen, Piotr POL (2269) 6,5

9. IM Talla, Vladimír CZE (2403) 6

10. Panocki, Adrian POL (2270) 6

Bleskový turnaj
1. Maník, Mikuláš SVK (2439) 9

2. Kaňovský, David CZE (2318) 8,5

3. Bernášek, Jan CZE (2530) 8

Národní open
1. Blecha, Josef CZE (1959) 8

2. Hasinski, Krystian POL 7

3. Premus, Jan CZE (1748) 6,5

4. Lamper, Vlastimil CZE (1946) 6,5

5. Kondula, Lukáš CZE (1853) 6,5

6. Blecha, Zdenek CZE (1976) 6,5

7. Čubok, Milan CZE (1905) 6,5

8. Kolář, Jaroslav CZE (1996) 6,5

9. Jamka, Břetislav CZE (1961) 6,5

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



8. KVĚTNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 1914



8. KVĚTNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 19 15

7.–11. 5. 2008

Šachový festival Dubňany 2008. 

7 kol švýcarským systémem. A-tur-

naj se zápočtem na ELO FIDE, B-tur-

naj – národní open.

Petr Galuška

tel./fax.: 518 366 352

galuska@skdubnany.eu

www.skdubnany.eu

7.–18. 5. 2008

M-Tel Mastares, Sofi a. Tradič-

ní uzavřený turnaj mající punc 

„superturnaje“. Účastníci: Veselin 

Topalov (2767), Levon Aronjan 

(2763), Tejmur Radžabov (2751), 

Vasilij Ivančuk (2740), Bu Xiangzhi 

(2708) a Ivan Čeparinov (2695).

www.mtelmasters.com

8. 5. 2008 

Open Star Development Corpo-

ration – Otevřený přebor Středo-

českého kraje v bleskovém šachu, 

Říčany. 17 kol.

info@nabytekkelly.cz

sachyricany.unas.cz

8.–11. 5. 2008

VIII. ročník Open Znojmo 2008. 

Otevřený přebor Jihomoravského 

kraje v rapid šachu jednotlivců, 

FIDE open (7 kol), otevřený turnaj 

mládeže v rapid šachu, fi nále Čes-

kého poháru v rapid šachu druž-

stev, Otevřené MČR žen v rapid 

šachu Znojemská královna, MČR 

v bleskovém šachu družstev.

Ave-Kontakt

tel.: 608 204 007, 466 535 200

j.mazuch@avekont.cz

www.chechtour.net

8.–11. 5. 2008

Rakovnický víceboj, jehož součástí 

budou klání v šachu, kopané, volej-

balu, nohejbalu, mariáši a minigolfu.

Jiří Spilka

tel.:732 965 232

jirkaspilka@seznam.cz

www.czfree-ra.net/sachy

9.–12. 5. 2008 

Open de Neuchatel, Švýcarsko. 7 kol.

Frederic Dubois

frederic.dubois@ch.pwc.com

10. 5. 1977

Třicáté první narozeniny slaví český 

reprezentant, velmistr Jiří Štoček.

10. 5. 2008

Memoriál Antonína Drvoty, Tep-

lice. Švýcarský systém na 7 kol. 

Radek Bayer

tel.: 602 141 580

info@chess-teplice.cz

www.chess-teplice.cz

11. 5. 1924

Své osmdesáté čtvrté narozeni-

ny by oslavil bývalý českosloven-

ský reprezentant, velmistr Luděk 

Pachman (1924–2003).

12. 5. 1913 

Před 95 lety se v Rostově na Donu 

narodil velmistr praktické i kore-

spondenční hry, mezinárodní roz-

hodčí a trenér desátého mistra svě-

ta v šachu Borise Spasského, Igor 

Bondarevsky (1913–1979).

14.–18. 5. 2008

ČEZ Chess Trophy 2008, Praha. 

Tradiční šachový festival, jehož 

hlavní událostí bude zápas na osm 

partií v rapid šachu mezi velmistry 

Vladimirem Kramnikem a Davidem 

Navarou. Součástí festivalu bude 

také simultánka exmistra světa Vla-

dimira Kramnika a mistra ČR 2008 

Vlastimila Babuly, přednášky velmis-

trů Lubomíra Kaválka a Vlastimila 

Horta o Robertu Fischerovi a Karlu 

Opočenském a výstava šachového 

kresleného humoru.

Pavel Matocha

tel.: 603 861 533

www.praguechess.cz

17. 5. 2008

Caissa Open 2008, Libčice nad 

Vltavou. Švýcarský systém na 

7–9 kol (podle počtu účastníků).

Radim Hataš

tel.: 724 508 366

radim.hatas@caissa.cz

www.caissa.cz

17. 5. 2008

Brno, Petria pohár 2008. Švýcar-

ský systém, 9 kol.

Miroslav Hurta

tel.: 547 229 510

mhurta@volny.cz

www.tenzor.cz/SKLokoBrno

17. 5. 1836

V Praze se narodil první mistr svě-

ta v šachu (1886–1894) a zakladatel 

klasické šachové školy Wilhelm 

Steinitz. Zemřel v New Yorku roku 

1900.

17.–25. 5. 2008 

Open Orlová 2008. 5. ročník mezi-

národního šachového festivalu. 

Švýcarský systém na 9 kol. 

Jiří Novák, tel.: 608 830 041

jino61@quick.cz

18. 5. 1943

Šedesáté páté narozeniny oslaví 

šachový velmistr, historik, spiso-

vatel a komentátor Genna Soson-

ko. Genadij Borisovič Sosonko 

je autorem několika šachových 

bestellerů, které vyšly i v češtině 

pod názvy „Znal jsem Capablan-

cu“ a „Nejen o Salo Flohrovi“.

20. 5. 1901

Před sto sedmi lety se narodil bývalý 

prezident FIDE (1970–1978) a pátý 

mistr světa v šachu (1935–1937) 

Max Euwe. Zemřel v roce 1981.
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