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INFARKT ZA VOLANTEM

Karen Asrian  
Ve věku dvaceti 

osmi let zemřel 

9. června armén-

ský velmistr Ka-

ren Asrian. Podle 

agenturních zpráv 

se mu stal osud-

ným infarkt, který 

jej postihl při řízení auta. Velmis-

tr Asrian získal v celku své země 

zlatou olympijskou medaili, byl 

čtvrtým hráčem arménského žeb-

říčku, 92. hráčem světa a trojná-

sobným přeborníkem své země.  

BLICAŘI VE LHOTĚ
IM Pavel Zpěvák (2415) potvrdil 

svoji pověst výborného blicaře, 

když zvítězil v Memoriálu Čeňka 

Kainera a Jana Velhudy, který se 

hrál v sobotu 7. 6. 2008 v Podhrad-

ní Lhotě. V patnácti kolech nasbíral 

stejně jako druhý FM František Vrá-

na (2314) dvanáct a půl bodu. Třetí 

místo mezi čtyřiačtyřiceti účastní-

ky vybojoval FM Jan Krejčí (2354) 

s dvanácti body a těsně za medaile-

mi zůstal s půlbodovou ztrátou FM 

Jaroslav Čempel (2291).

CZECH OPEN OPĚT 
S MAMEDJAROVEM?

Š. Mamedjarov  
Na letošní ročník 

největšího domácí-

ho šachového fes-

tivalu Czech Open 

2008 pravděpo-

dobně opět přijede 

světový hráč číslo 

sedm, velmistr Ša-

chrijar Mamedjarov (2752). 

„Účast Mamedjarova je v tuto chví-

li jistá tak na 90 %,“ řekl Šachové-

mu týdeníku ředitel festivalu Jan 

Mazuch. „Měl by se zúčastnit ra-

pid turnaje a  i některého z turnajů 

v bleskovém šachu.“

Pokračování na straně 2

Anatolij Karpov opět porazil Vikto-

ra Korčného – a to jak ve vzájem-

né partii, tak i v konečném pořadí 

tabulky. Letošní ročník silně obsa-

zeného turnaje v rapid šachu hra-

ného pod názvem Pivdenny Chess 

Cup v ukrajinské Oděse byl věno-

ván památce vynikajícího sovět-

ského šachisty ukrajinského půvo-

du Jefi ma Petroviče Gellera. Hrálo 

se tempem 2 x 10 minut na partii 

s přídavkem pěti sekund za každý 

provedený tah.

Pokračování na straně 7

ODĚSA PIVDENNY CHESS CUP

RAPID ŠACH HVĚZD ROZHODOVAL TIE-BREAK
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MITROPA 2008

ČEŠI MAJÍ BRONZ
Do sbírky českých triumfů na 

mezinárodních soutěžích druž-

stev přibyla další medaile. Na 

letošním ročníku tradičního tur-

naje evropských družstev získa-

la sestava GM Petr Hába (2544), 

IM Pavel Šimáček (2461), IM 

Lukáš Klíma (2407), IM Ště-

pán Žilka (2472) a FM Vojtěch 

Plát (2332) bronzovou medaili, 

a o dvě příčky tak vylepšila loň-

ský výsledek kvarteta Bernášek-

Šimáček-Petr-Příborský. V Itálii 

se naopak nedařilo Slovákům. 

Slibně vypadající sestava muž-

ského celku na turnaji obsadila 

až předposlední příčku, když 

se nedařilo hlavně na poslední 

šachovnici se trápícímu Jánu 

Smoleňovi. Lépe se již tradičně 

vedlo slovenským ženám, které 

obsadily ve dvojkolovém turnaji 

solidní čtvrté místo. České ženy 

na soutěži nestartovaly.

Pokračování na straně 3
Nečekaný vítěz turnaje GM Pavel Tregubov

Kapitán celku ČR IM Lukáš Klíma
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Největší domácí šachový festival za-

číná v Pardubicích 10. července a pro 

letošní ročník nad ním převzali zášti-

tu prezident Václav Klaus, hejtman 

Pardubického kraje Ivo Toman 

a primátor města Pardubice Jaroslav 

Deml. Ke 3. červnu je do šachových 

turnajů přihlášeno již 1011 šachistů 

ze 44 zemí. Hlavním festivalovým 

turnajem bude již tradičně velmis-

trovský open, ve kterém se mohou 

o cenový fond ve výši 270 000 Kč 

utkat pouze hráči s ratingem vyšším 

než 2200 bodů. Nejvýše nasazeným 

hráčem je v tuto chvíli ruský velmistr 

Vladimir Potkin (2617), následovaný 

dvojicí českých reprezentantů Zbyň-

kem Hráčkem (2613) a Vlastimilem 

Babulou (2605), který bude obhajo-

vat své prvenství z loňského ročníku. 

Ratingově nejsilnější ženou turnaje 

je prozatím francouzská mezinárod-

ní mistryně Marie Sebagová (2521).

Nejlépe obsazeným turnajem fes-

tivalu bude zřejmě tradičně turnaj 

v rapid šachu hraný pod označením 

G1. Jeho jedničkou je v tuto chvíli 

Rus Alexander Motylev (2666) před 

svým krajanem Jevgenijem Najerem 

(2627) a Ázerbájdžáncem Raufem 

Mamedovem (2617). Dá se ovšem 

předpokládat, že se na startovní lis-

tině objeví i další šachisté, jako již 

zmíněný velmistr Mamedjarov nebo 

česká jednička David Navara.

DALŠÍ MLADÍK VELMISTREM

Sanan Sjugirov  
Patnáctiletý ruský 

mezinárodní mis-

tr Sanan Sjugirov 

(2492) splnil na 

turnaji tradiční sé-

rie First Saturday 

již druhou velmis-

trovskou normu. 

Po prohře v úvodním kole turnaje 

se rychle oklepal, v dalších dvanác-

ti partiích získal devět a půl bodu 

a celý turnaj vyhrál před domácím 

mezinárodním mistrem Peterem 

Prohaszkou (2509). 

TERMÍNY EXTRALIGY ZNÁMY
Příští ročník Extraligy ČR má již urče-

né hrací dny i tempo. Dvanáct celků 

účastnících se naší nejvyšší soutěže, 

včetně nováčků z Třince a Litoměřic, 

zasedne k šachovnicím poprvé 8. lis-

topadu 2008 a se soutěží se rozloučí 

22. března 2009. Konkrétní losování 

soutěže hrané tempem 90 minut na 

40 tahů + půl hodina do konce partie 

s přídavkem třiceti sekund za každý 

provedený tah bude známo po loso-

vací schůzi, která proběhne 20. září. 

Společně s rozpisem Extraligy byly na 

webu Šachového svazu ČR zveřejněny 

i rozpisy příštích ročníků 1. a 2. lig.

ESA V JEREVANU

A. Morozevič  
Světová esa si dala 

dostaveníčko v ar-

ménském Jereva-

nu. Uzavřený turnaj 

v rapid šachu hraný 

pod názvem Jere-

van Chess Giants 

má na svém startu 

hned několik hráčů elitního Klubu  

2700+. Nejvýše nasazeným hráčem 

je ruský velmistr Alexander Moro-

zevič (2774), jehož následují velmis-

tři Levon Aronjan (2763), Péter Lékó 

(2741), Michael Adams (2729), Boris 

Gelfand (2723) a Číňan Bu Xiaghzhi 

(2708). Reportáž z turnaje přineseme 

v příštím čísle Šachového týdeníku.
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Tradiční cíl turnaje Mitopa – boj o spl-

nění mezinárodních norem a otrkání 

nadějných mladíků v mezinárodní 

aréně – se nezměnil ani v letošním 

ročníku. „Naším záměrem při tvor-

bě soupisky bylo i pro tento ročník 

umožnit mladým talentovaným 

hráčům odehrát silný mezinárodní 

turnaj s možností splnění norem,“ 

uvedl kapitán  úspěšného celku, me-

zinárodní mistr Lukáš Klíma. „V na-

šem družstvu se o normu velmistra 

pokoušeli mezinárodní mistři Pavel 

Šimáček a Štěpán Žilka a o normu IM 

pak aktuální juniorský přeborník re-

publiky Vojta Plát. Kvůli větší konku-

renceschopnosti bývá celek doplněn 

o jednoho zkušeného velmistra, a tak 

tomu bylo i letos, kdy padla volba na 

velmistra Petra Hábu.“

Za hlavní favority mužské části 

turnaje byly všeobecně považová-

ny celky Chorvatska, Slovinska, 

Německa a pořádající Itálie, která 

si pro domácí turnaj zajistila svoji 

jedničku a světovou mládežnickou 

hvězdu, velmistra Fabiana Caruanu, 

který byl s ELO 2620 nejvýše ratin-

govaným hráčem soutěže. I druhá 

domácí šachovnice byla obsazena 

silným velmistrem Michelem Gode-

nou (2528) a ambice pořadatelů byly 

jistě značné. Italové také výborně 

odstartovali vítězstvím nad Sloven-

skem a Francií, ale pak jim došel 

dech a ani Caruanových sedm a půl 

bodu v devíti partiích je na stupně 

vítězů nedotlačilo. Ukázku ze hry 

nejúspěšnějšího hráče turnaje ko-

mentuje velmistr Petr Hába.

FABIANO CARUANA (2620)—
—DAVID BARAMIDZE (2583)
Sicilská obrana [B65]

Mitropa 2008

Komentuje: GM Petr Hába

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

Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 e6 7.Dd2 Se7 

8.0–0–0 Jxd4 9.Dxd4 0–0 10.f4 Da5 

11.Sc4 Sd7 12.e5 dxe5 13.fxe5 Sc6 

14.Sd2 Jd7 15.Jd5 Dd8 16.Jxe7+ 

Dxe7 17.Vhe1 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+nwqpzpp'
6-+l+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+LwQ-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPvL-+PzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
17…Jb6 V poslední době stále po-

pulárnější varianta. Za hlavní po-

kračování dříve platilo 17…Vfd8.

18.Sf1 Vfd8 19.Dg4 Vac8 20.Kb1 

Sa4 21.b3 Dc7 22.c4 Sc6 23.Dg3 

Vd7 Přestože oba soupeři již měli 

ze svého času něco spotřebováno, 

teprve tento tah můžeme označit 

za nový. Například 23…Vd4 se už 

hrálo v partii Kolev, A. (2569) – Sa-

nikidze, T. (2427), Open Kavala 

2007. Myslím, že věž na d4 má více 

možností, navíc umožňuje případ-

ný manévr Se4-g6.

24.Sd3 Unáhlené 24.Sh6 by umož-

ňovalo již zmíněné 24…Se4+! 

s dalším Sg6.

 24…Ja4!? 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zppwqr+pzpp'
6-+l+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4n+P+-+-+$
3+P+L+-wQ-#
2P+-vL-+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy
Zajímavá oběť jezdce. Vzhledem 

k tomu, že ji černý zahrál poměrně 

rychle, jako divák (měl jsem v tom-

to kole volno) jsem předpokládal, 

že se podobnými motivy velmistr 

Baramidze zabýval v analýzách.

25.Sb4?! Po dlouhém přemýšlení se 

talentovaný mladíček rozhoduje oběť 

nepřijmout. Útok černého ale není tak 

hrozivý, jak se může na první pohled 

zdát. Bílí střelci jsou totiž připraveni 

MITROPA 2008

ČEŠI MAJÍ BRONZ
pokračování ze strany 1

Výsledky českého celku
1. GM Hába, Petr 3,5 ze 7

2. IM Šimáček, Pavel 5 z 9

3. IM Žilka, Štěpán 5 z 9

4. FM Plát, Vojtěch 5 z 9

5. IM Klíma, Lukáš 1,5 ze 2

Výsledky slovenského celku
1. GM Markoš, Ján 3,5 z 9

2. IM Vavrák, Peter 4,5 z 9

3. GM Plachetka, Ján 1 z 1

4. Mačák, Štefan 4,5 z 9

5. Smoleň, Ján 1,5 z 8

Konečné pořadí – muži
1. Chorvatsko 14

2. Maďarsko 12

3. Česká republika 11

4. Slovinsko 10

5. Německo 10

6. Itálie 8

7. Rakousko 8

8. Francie 6

9. Slovensko 6

10. Švýcarsko 5

Konečné pořadí – ženy
1. Itálie 16

2. Německo 14

3. Maďarsko 11

4. Slovensko 9

5. Rakousko 6

6. Švýcarsko 4

GM Fabiano Caruana
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plnit nejenom bojové úkoly na krá-

lovském křídle, ale i ty obranné na 

křídle dámském. Za principiální po-

važuji variantu 25.bxa4 Db6+ 26.Kc1, 

například: 26…Dd4 (k výhodě bílé-

ho vede 26…Sxa4 27.Sc2 Sxc2 (27…

Vxc4 28.Sc3±) 28.Kxc2 Vd4 29.Db3 

Vdxc4+ 30.Kb1±) 27.Sb1 Dxc4+ 

28.Sc3 Vxd1+ 29.Vxd1 Sxa4 30.Vd3 

a černý nemá dostatečnou kompen-

zaci za obětovanou fi guru.

25…Db6! Okamžitě využívá nejis-

té koordinace bílých fi gur a chápe 

se iniciativy, která by měla stačit 

k vyrovnání. U Fabiana stálo v této 

partii trochu toho štěstí.

26.Sxh7+ Trochu protioběť z donu-

cení. Není totiž vidět něco lepšího.

 26…Kxh7 27.Vxd7 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+R+pzpk'
6-wql+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4nvLP+-+-+$
3+P+-+-wQ-#
2P+-+-+PzP"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy
27…Dxb4?? Tak tohle zatmění si ne-

dovedu vysvětlit. David si asi myslel, 

že visí i věž na e1. Po přirozeném 

dobrání věze 27…Sxd7 28.Dd3+ 

Kg8 29.Dxd7 se zdá, že černému 

visí dvě fi gury na c8 a a4. Po ale 

celkem jednoduchém 29…Vxc4! je 

to bílý, kdo se bude muset zachra-

ňovat věčným šachem: 30.Sd2 (30.

De8+ Kh7 31.Dxf7 Vxb4 32.Dh5+ 

Kg8 33.De8+=) 30…Vd4 31.De8+ 

Kh7 32.Dxf7 Vxd2 33.Dh5+=

28.Vxf7 Tady se asi o černého za-

čaly pokoušet mdloby. Stále má 

sice dvě lehké fi gury za věž, ale 

jeho král je beznadějně oslaben 

a stává se snadným terčem bílých 

těžkých fi gur.

28…Vg8 29.Dh3+ Velmi dobré 

bylo také pokračování 29.Ve3. Čer-

ný se vzal, dále mohlo následovat 

například 29… Kg6 30.Dxe6+ Kh7 

31.Ve3 Se4+ 32.Ka1 Kh8 33.Vf4 

s brzkým matem. 

1–0

Nezdar Italů přišel vhod dalšímu z fa-

voritů, Chorvatsku. Vyrovnaná sesta-

va, v níž byl mezi nejvýše ratingova-

ným velmistrem Ante Saričem (2505) 

a náhradníkem Sašou Martinovičem 

rozdíl pouhých sta bodů, byla nejsil-

nější zbraní vítězných Chorvatů. Je-

jich celek podlehl v průběhu turnaje 

jen Francouzům a remizoval s Čechy 

a Slováky. Zbylé zápasy vyhráli a prv-

ní příčka jim patří zcela zaslouženě.

Česká sestava, ve které z loňska zů-

stal pouze IM Pavel Šimáček, sehrála 

výborný turnaj, za což byla oceněna 

bronzovými medailemi a Vojtěch 

Plát pak i normou mezinárodního 

mistra. Spokojen je i český kapi-

tán Lukáš Klíma: „Výsledek celého 

družstva hodnotím velmi pozitivně. 

Prostě a jednoduše získat medaili na 

takové soutěži je vždy složité a urči-

tě se jedná o velký úspěch.“ Kladně 

hodnotí i individuální výkony všech 

hráčů celku: „Hráči podávali vyrov-

nané výkony, nikdo nepropadl. Té-

měř všichni odehráli turnaj na lepší 

ELO, než jaké měli na soupisce. Za 

zmínku stojí zejména splněná norma 

IM Vojty Pláta.“ O zajímavou partii ze 

zápasu proti Rakousku se se čtenáři 

Šachového týdeníku podělil meziná-

rodní mistr Pavel Šimáček.

HERWIG PILAJ (2389)—
—IM PAVEL ŠIMÁČEK (2461) 
Moderní Ben-Oni [A75]

Mitropa 2008

Komentuje: IM Pavel Šimáček

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Jc3 exd5 

5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Jf3 a6 8.a4 

Sg4 9.Se2 Sxf3 10.Sxf3 Sg7 11.0–0 

0–0 12.Sf4 Je8 Častějším pokračo-

váním je 12…De7.

13.Ve1 

XABCDEFGHY
8rsn-wqntrk+(
7+p+-+pvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4P+-+PvL-+$
3+-sN-+L+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
13…Jd7 Vznikla typická pozice 

z moderního benoni. Obvyklým 

plánem bílého je zahrát ve výhod-

ný moment postup e4-e5, zatím-

co černý zde zpravidla zamýšlí 

prosadit postup b7-b5. Bílý má ve 

vzniklé pozici drobnou prostoro-

vou převahu, přičemž jeho dvojice 

střelců nemá v této pozici valného 

významu.

14.Se2 Rozumné řešení, bílému 

střelec na f3 spíš jen zavazí, ze 

skromného pole f1 aspoň bere pod 

dohled b5.

14…Vb8 15.Sf1 De7 16.Dd2 Tady 

soupeř nabídl remízu, kterou jsem 

nakonec nepřijal hlavně proto, že 

zbývající naše pozice v zápase se 

mi nelíbily.

16…Jc7 17.Sg5 Sf6 Jedině tak, 

v této pozici černý nesmí váhat vy-

měnit svého domovníka. Za osla-

bená černá pole na královském 

křídle získává černý černá pole na 

křídle dámském.

18.Sxf6 Pokračování 18.Sh6 je po 

18…Vfe8 pořád kolem roviny.

18…Dxf6 19.f4 Vfe8 20.Vad1?! 

Tenhle na pohled logický tah se 

mi nelíbí, věž by měla spíše zůstat 

na a-sloupci. Kdyby bylo na mně, 

tak bych spíše doporučil tah 20.a5 

nebo 20.g3.

20…Dg7 Nutná profylaxe. Ukvape-

né by bylo 20…b5? pro programové 

21.e5 a 21…dxe5 22.d6 Je6 23.axb5 

by hrálo do karet bílému.IM Pavel Šimáček
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21.g3  Teď by po 21.e5? mohl černý 

výhodně reagovat 21…dxe5 22.d6 

Je6 23.fxe5 Jd4 a bílý by o své cen-

trální pěšce akorát tak přišel.

21…b5 22.axb5 Jxb5 23.Sxb5 

axb5 

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+-+n+pwqp'
6-+-zp-+p+&
5+pzpP+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sN-+-zP-#
2-zP-wQ-+-zP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
24.b4?? Ve svém důsledku prohrá-

vající chyba. Tento tah sice často 

bývá správným „kontrem“ proti 

postupu b7-b5, ale to se pozice 

z naší partie netýká. Správným 

tahem bylo pokračování 24.b3, po 

kterém by se na šachovnici stále 

nic zvláštního nedělo.

24…cxb4 25.Ja2 b3 26.Jb4 Va8! 

Tento jednoduchý a přitom silný 

tah vyvrací předchozí myšlenku 

bílého. Bílý jezdec na c6 černému 

v ničem nevadí, naopak černá věz 

získala na a-sloupci zajímavá po-

líčka vniku. Jako bonus má černý 

ještě pěšce navíc.

27.Dd3?! V podstatě rezignace. 

Pravdou ovšem je, že i po asi jedi-

ném rozumném 27.Vb1 g5! 28.Kh1 

Jc5 29.e5 Dg6 stojí bílý na pokraji 

porážky.

27…Jc5 28.Df3 Va4 29.Jc6 Vaxe4 

30.Vxe4 Vxe4 31.f5 Df6 32.Vf1 

Dxf5 33.Dc3 Dxd5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+Nzp-+p+&
5+psnq+-+-%
4-+-+r+-+$
3+pwQ-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

34.Df6 Za pokus snad ještě stá-

lo 34.Df3, protože pak nejde 34…

f5 ani 34…Df5 pro 35.Je7+ se zis-

kem dámy. Po správném 34…Dc4 

35.Df6 De6 bychom přešli do pozi-

ce z partie. 

34…De6 35.Dd8+ Kg7 36.Da5 Ve2 

37.Dc3+ Kg8 38.Vf3 b2 

0–1

V ženské části turnaje Česká re-

publika letos svoje zástupkyně 

neměla. Na příčinu jsme se ze-

ptali trenéra české ženské repre-

zentace Lukáše Klímy: „Důvo-

dů bylo více, ale zmíním pouze 

ten hlavní. Do poslední chvíle 

nebylo jasné, kolik bude hrát 

na Sardinii ženských týmů. Na-

konec jich bylo šest a soutěž se 

hrála dvoukolově. Nevím ale, co 

by se dělo, kdyby přijelo třeba 

týmů sedm. Pak už dvoukolový 

systém nelze časově stihnout, 

a tudíž jsou možnosti plnění no-

rem v háji,“ vysvětluje ostravský 

mezinárodní mistr. „Jednoduše 

řečeno nelze dost dobře posílat 

ženské družstvo do soutěže, kde 

nemáte jasné propozice a nevíte, 

jak bude turnaj probíhat. Vím, 

že jsem měli podobné potíže na 

Mitropě 2006 v Brně, kdy se také 

některé ženské týmy odhlásily. 

Pořadatelé ale dali včas vědět, že 

chybějící týmy budou doplněny 

družstvy z ČR, a tudíž žádný pro-

blém tehdy nenastal.“

Horkými favoritkami soutěže 

byly bezesporu reprezentant-

ky pořádající země. Základní 

sestava ve složení WGM Jelena 

Sedinová (2356) a WGM Olga Zi-

minová (2363) sice moc italsky 

nepůsobí, ale to není v součas-

ném šachovém světě jistě ničím 

výjimečným. Obě italské šachist-

ky svoji úlohu na turnaji beze 

zbytku splnily. Druhé místo pa-

třilo Němkám ve složení WFM 

Sarah Hooltová (2258) a Maria 

Schoeneová (2197). WIM Maria 

Ignaczová (2173) spolu s WFM 

Sarlotou Tothovou (2163) vybo-

jovaly bronzovou příčku pro Ma-

ďarsko.

Václav Pech
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Hlavními favority měli být dva pro-

minentní velmistři pyšnící se ratin-

gem začínajícím čísly 27, Izraelec 

Boris Gelfand (2739) a domácí ukra-

jinská hvězda, exmistr světa FIDE 

Ruslan Ponomarjov (2719). Ani je-

den z nich se však na zlatý, ba ani 

stříbrný stupínek nakonec nepodí-

val. Překvapivým vítězem turnaje 

se stal ruský velmistr a funkcionář 

Asociace šachových profesionálů 

(ACP) Pavel Tregubov. Zaznamenal 

úspěch nejen v přímých bojích na 

šachovnici, ale z výsledků turnaje 

se může radovat i jako organizá-

tor. V průběhu turnaje totiž do ACP 

vstoupil Anatolij Karpov následova-

ný Ruslanem Ponomarjovem a Ju-

ditou Polgárovou.

Ve velice bojovném festivalu, kde 

jen necelých čtyřicet procent par-

tií skončilo remízou, se startovní 

pole rozdělilo na dvě skupiny. Prv-

ních pět šachistů nakonec skončilo 

směstnáno do pouhého půl bodu, 

a tak není divu, že o konečném po-

řadí nakonec rozhodoval tie-break 

mezi velmistry Tregubovem (2629), 

Drozdovským (2581), Gelfandem 

a Ponomarjovem, kde byl nejšťast-

nější první z jmenovaných.

Nejsledovanější a zároveň i mediál-

ně nejviditelnější partie (video z ní je 

k dispozici na   www.youtube.com) 

bylo ovšem střetnutí základní čás-

ti mezi odvěkými rivaly. Anatolij 

Karpov a Viktor Korčnoj spolu ve 

třech zápasech sehráli spoustu na-

pínavých partií, ale pokud mě pa-

měť neklame, tak zatím ani jediná 

z nich neskončila rezultativně ještě 

před dvacátým tahem. Stalo se to 

až nyní v Oděse.

ANATOLIJ KARPOV (2655)—
—VIKTOR KORČNOJ (2598)
Nimcovičova indická obrana [E32] 

Oděsa 2008

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 

d6 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 c5 Černý 

zahajuje bitvu o čas. Nebude-li do-

statečně důrazný, pak se bílému 

podaří vyvinout své dva střelce, 

ovládnout černá pole a získat vý-

hodu. To se mu snaží černý znepří-

jemnit rychlým vývinem a ziskem 

prostoru v centru šachovnice.

7.Jf3 Jinou stezkou šlapal bílý 

v partii Striuk – Ikonnikov (Dieren 

2007), když zahrál 7.dxc5, ale po 

7…dxc5 8.Sg5 Jc6 9.f3 e5 10.e3 Se6 

11.Sd3 Da5 12.Vc1 0–0–0 svoji dvo-

jici střelců ve výhodu rozhodně 

neproměnil.

7…0–0 8.dxc5 dxc5 9.b4 Dvanáctý 

mistr světa volí ostré pokračování, 

po němž jeho odvěký rival svoji 

protihru zaměřuje právě na směle 

vykročivšího bílého pěšce. Ve hře 

bylo zcela jistě i pokračování 9.Sg5 

s dalším e2-e3 a případně Vd1 se 

snahou o dokončení vývinu.

9…Jc6?! Velmistr Korčnoj vyvíjí 

fi guru a chystá se prostřednictvím 

dalšího Dd8-b6 donutit bílého 

k další ztrátě času. Rozhodně lep-

ší ale bude pokračování  9…Je4!, 

když například po 10.De5 f5 11.Sb2 

Vf7 12.Vd1 Db6 13.b5 Jd7 to určitě 

není bílý, kdo by měl důvod k ně-

jakému přílišnému veselí.

10.Sb2

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-zPP+-+-+$
3zP-wQ-+N+-#
2-vL-+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
10…Db6 Nad tímto tahem Viktor 

Lvovič dlouho přemýšlel a zřejmě 

v průběhu svého dumání také vy-

myslel protihru, která jeho soupeři 

nakonec přinesla rychlý úspěch. 

Přednost si asi zasloužilo pokračo-

vání 10…Dc7, ale i tak je po dalším 

11.e3 Vd8 12.b5 Je7 13.Sd3 výhoda 

zřejmě na straně bílého.

11.b5 Jd4 Po druhém ústupu 11…

Je7 bílý prostě dokončí vývin 

a bude stát lépe. Velmistr Korčnoj 

pokračuje v předem připravené 

ODĚSA PIVDENNY CHESS CUP

RAPID ŠACH HVĚZD ROZHODOVAL TIE-BREAK
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí
1. Tregubov, Pavel (2629) RUS 9

2. Drozdovskij, Jurij (2581) UKR 9

3. Gelfand, Boris (2723) ISR 9

4. Ponomarjov, Ruslan (2719) UKR 9

5. Karpov, Anatolij (2655) RUS 8,5

6. Korčnoj, Viktor (2598) SUI 4

7. Beim, Valerij (2523) AUT 4

8. Goluběv, Michail (2474) UKR 3,5

GM Anatolij Karpov GM Viktor Korčnoj

http://www.youtube.com/watch?v=f1gtWwsjJf8
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diverzi založené na centrálním po-

stavení bílého krále.

12.Jxd4 Je4 13.De3 Da5+ 14.Kd1 

Da4+ Snad měl černý zde nebo 

pak ještě v šestnáctém tahu zvo-

lit pokračování 14…f5 15.Jb3 

Vd8+ 16.Kc2 Da4 (s hrozbami 

Dxc4 a Vd2+), ale bílý má po ruce 

17.Vc1 s ukrytím svého krále na b1. 

Tomu může černý zabránit pouze 

prostřednictvím 17…Jd2, ale pak 

víceméně vynucená varianta vede 

po 18.Dc3 Vd4 19.e3 Je4 20.exd4 

Jxc3 21.Sxc3 cxd4 22.Sb4± k téměř 

vyhrané pozici bílého.

15.Db3 Da5 16.De3 Da4+ 17.Jb3 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+Pzp-+-+-%
4q+P+n+-+$
3zPN+-wQ-+-#
2-vL-+PzPPzP"
1tR-+K+L+R!
xabcdefghy
17…Jxf2+? Taktická výmluva při-

pravená pro tuto variantu má bo-

hužel pro švýcarského reprezen-

tanta fatální díru…

18.Ke1 Jxh1 19.Dc3! Dvojí úder! 

Černému nehrozí pouze prostý 

mat na g7, ale zároveň také od-

chyt jeho zatoulané osamělé dámy 

– a tomu vzdorovat jednoduše ne-

jde. 1–0

Řízné miniaturky nepředstavovaly, 

jak už tomu na turnajích hraných 

zrychleným tempem často bývá, žád-

nou výjimku. Jedna z takových po-

hrom se nevyhnula ani nejvýše nasa-

zenému velmistru Gelfandovi. Toho 

v partii s Ruslanem Ponomarjovem 

(který hrál  v základní části turnaje 

skutečně hezké šachy) zradila tradič-

ní remízová zbraň – ruská. Neudělat 

v ní černými ani sedmnáct tahů, to se 

rozhodně nevidí často…

RUSLAN PONOMARJOV—
—BORIS GELFAND 
Ruská hra [C42]

Oděsa 2008

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

Jxe4 5.Jc3 Varianta, kterou nejví-

ce zpropagoval velmistr Širov, je 

pro partii v rapid šachu jistě veli-

ce vhodnou volbou. V mnoha va-

riantách vzniká ostrá fi gurová pře-

střelka na opačných křídlech, což 

je navíc i pro diváky, kteří nebýva-

jí volbou pragmatické ruské příliš 

nadšeni, vítaným osvěžením.

5…Jxc3 6.dxc3 Se7 7.Se3 Jinou 

možností, jak vyvinout dámského 

střelce, je tah 7.Sf4, kterému byl ve 

svých partiích z roku 2002 s Moro-

zevičem, Motylevem a Karpovem 

věrný i Alexej Širov.

7…Jd7 8.Dd2 Je5 9.0–0–0 0–0 

10.h4 Ve8 11.h5

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-sn-+P%
4-+-+-+-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzPPwQ-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
11…Sg4 V uplynulém roce na mis-

trovství světa v Mexiku pokračoval 

velmistr Gelfand v partii proti In-

dovi Anandovi tahem 11…Sf6 a po 

12.Jh2 (úspěšný byl v této pozici bílý 

s tahem 12.Kb1 a po 12…Sg4 13.Se2 

Dc8 14.Jxe5 Sxe2 15.Dxe2 Sxe5 16.g4 

De6 17.Sc1 d5 18.Df3 c6 19.g5 s vý-

GM Ruslan Ponomarjov

http://www.praguechess.cz/sachovy_tydenik.php
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hodou bílého podle partie Bologan, 

V. - Iljin, A., Ordix Open Mainz 

2007) 12…h6 13.Se2 Se6 14.f4 Jc4 

15.Sxc4 Sxc4 16.b3 Sb5 17.Vhg1 

Ve4 18.Jg4 De7 19.Vde1 Ve8 20.Sf2 

Dd8 21.Vxe4 Vxe4 22.Ve1 Vxe1+ se 

soupeři shodli na remíze (Anand, 

V. – Gelfand, B., Mexiko 2007).

12.Se2 Dc8 13.h6 Pravděpodobně 

nový tah. Postup bílého do černé 

pozice přináší jedno nebezpečí, 

a to sice otázku spojenou s ochra-

nou bodu g7. Tento aspekt nako-

nec rozhodl i tuto partii. Dříve se 

již hrálo pokračování 13.Jxe5 dxe5 

14.Sxg4 Dxg4 15.Dd5 Da4 16.Kb1 

Sd6 17.c4 b6 18.g4 Dd7 19.De4 De6 

20.Vd3 (20.g5!?) 20…Vac8 21.Vhd1 

Vf8 22.a4 f5 23.gxf5 Dxf5 24.Dd5+ 

Vf7 25.Dc6 h6 26.a5 bxa5 27.c5 

Sf8 a soupeři se v partii Jakovenko 

– Širov (Moskva 2007) brzy shodli 

na smírném řešení.

13…g6 Počítačovému doporuče-

ní 13…Sxf3 14.gxf3 De6 se mi už 

z principu nechce vůbec věřit. Ote-

vření sloupce proti vlastnímu králi 

nemůže být rozhodně nijak vyda-

řeným v řešením.

14.Jxe5 

XABCDEFGHY
8r+q+r+k+(
7zppzp-vlp+p'
6-+-zp-+pzP&
5+-+-sN-+-%
4-+-+-+l+$
3+-zP-vL-+-#
2PzPPwQLzPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
14…Sxe2? Snaha o zjednodušení 

materiálu tu není šťastnou volbou 

právě kvůli slabině na poli před 

černým králem. Nutné bylo zahrát 

14…dxe5 15.Sxg4 Dxg4 16.Dd5 (16.

Dd7!?±) 16…Sd6 17.Dxb7 s tím, že 

situace na šachovnici ještě není 

ani zdaleka vyřešena ve prospěch 

ukrajinského šachisty.

15.Jxg6!!+- Jednoduchá vložka, 

kterou velmistr Gelfand při své 

reakci na nový tah svého soupeře 

přehlédl. Nyní již černému není 

pomoci.

15…Sxd1?? Černý zcela jistě pro-

hlédl a nehodlá v prohrané pozici 

trpět. Snad proto místo velké ma-

teriální nevýhody raději připouští 

třítahový mat.

16.Dd4 f6 17.Dd5+ 1–0

Václav Pech

GM Boris Gelfand
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Magnus Carlsen (2765) rázně 

vykročil do turnaje Aerosvit 

2008, který se odehrává od 

7. června v ukrajinském Foro-

su. V úvodním kole porazili bí-

lými figurami svého největšího 

konkurenta a domácí ukrajin-

skou jedničku Vasilije Ivan-

čuka (2740). Turnaje hraného 

s časovou kontrolou devadesát 

minut na čtyřicet tahů a další 

půlhodina na dohrání partie 

s přídavkem třiceti sekund za 

každý provedený tah se účast-

ní hned několik hráčů absolut-

ní světové špičky. 

Velmistru Ivančukovi se, soudě 

alespoň podle výsledků vzájem-

ných partií sehraných v posled-

ních dvou letech, proti mladému 

Norovi nikdy příliš nedařilo. 

Carlsenovi podlehl hned ve čty-

řech partiích (dvakrát v Linares 

2007, jednou na Amber rapid 

2007 a jedna porážka pochází 

z letošního turnaje v Linares), 

zatímco jeho dvě dosavadní vý-

hry  pocházejí z jedné bleskov-

ky a jedné partie hrané naslepo. 

Naopak silně aktivní bilanci má 

Ivančuk proti dalšímu z velkých 

favoritů turnaje, Španělu Alexeji 

Širovovi (+13!).

Papírovou roli favorita potvrdil 

v magnetu úvodního kola Mag-

nus Carlsen.

MAGNUS CARLSEN (2765)—
—VASILIJ IVANČUK (2740) 
Královská indická obrana [E97]

Aerosvit 2008

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.0–0 Jc6 8.d5 

Je7 9.b4 Jh5 10.Ve1 f5 11.Jg5 Jf6 

Dříve hrávané 11…Jf4 se s postu-

pem času téměř vytratil poté, co 

se šachisté shodli na tom, že po 

12.Sxf4 exf4 13.Vc1 je na straně bí-

lého malé, ale významné plus.

12.f3 Střídání tahu v partii a po-

kračování 12.Sf3 je poslední dobu 

ryze věcí módy. Když je v krizi 

jedno pokračování a černí získáva-

jí v této „bajonetové“ variantě dob-

rou  hru, pak se pravda hledá ve 

druhém překrytí bodu f3. Za dob-

rou reakci na tah 12.Sf3 platí na-

příklad  12…c6 s nejasnou hrou.

12…Kh8 Černý má po ruce i jiná 

pokračování. Ne každému je po 

chuti opětovný skok jezdce na pole 

h5, ale pole h5 dává černému vra-

níkovi dostatečnou perspektivu na 

poli f4. Tah v partii již Vasilij Ivan-

čuk jednou použil v souboji s Vla-

dimirem Kramnikem, ale z partie 

se mohl radovat jenom bílý. Je 

tedy zřejmé, že má Ukrajinec něja-

ký ten trumf v kapse.

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zppzp-sn-vlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+PzppsN-%
4-zPP+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2P+-+L+PzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

13.b5 Obyčejný smrtelník dnes 

úmysly povznesených těžko po-

chopí. Klasické vzdělání, které-

ho se nám dostalo, říká, že hra 

bílého proběhne na dámském 

křídle a je spojena s prosaze-

ním postupu c4-c5, otevřením 

sloupce na dámském křídle 

a následném průniku do černé 

pozice a chladnokrevném posbí-

rání černého materiálu. Magnu-

se Carlsena ovšem nějaké c4-c5 

vůbec nezajímá, černý jezdec na 

poli c5 jej nechává zcela chlad-

ným a z nedobře zírajících děr 

na černých polích si dělá jenom 

pramálo. Logičtěji nicméně vy-

padají jiné možnosti bílého. 

Vladimir Kramnik pokračoval ve 

výše zmíněné partii s Vasilijem 

Ivančukem  tahem 13.Se3, na 

což přišlo 13…Je8. Za povšimnu-

tí stojí bezesporu pokračování 

13…Sh6!? 14.Jf7+ Vxf7 15.Sxh6 

f4 16.Vc1 (16.c5 Jeg8 17.Sg5 h6 

18.Sh4 Vg7 19.Sf2 g5 20.g4 fxg3 

21.hxg3 Jh5 22.Kh2 g4 23.Vh1 

Dg5  s iniciativou černého. Po-

gorelov-Nataf, Reykjavík 2004) 

16…Jeg8 17.Sg5 h6 18.Sh4 Vg7 

19.g4 h5 20.h3 Vh7 s poměr-

ně rychle uzavřeným smírem 

v partii Bacrot-Radžabov, Tripo-

lis 2004. Ale vraťme se k duelu 

Kramnik – Ivančuk, kde se hrálo 

14.Vc1 a po 14…c6?! 15.c5! slavil 

úspěch bílý. V duelu mezi vel-

mistry Rechlisem a Avruchem 

hraném v nejvyšší izraelské sou-

těži družstev se hrálo 13.c5 h6 

14.Je6 Sxe6 15.dxe6 d5! 16.exd5 

Jfxd5 17.Jxd5 Dxd5 18.Dxd5 

Jxd5 19.Sc4 Jxb4 20.Vb1 Jc6 

21.Sd5 s dostatečnou kompenza-

cí za pěšce. Do třetice – na ne-

AEROSVIT 2008

CARLSEN POTVRDIL, ŽE SE MU S IVANČUKEM DAŘÍ

1. kolo
GM Carlsen 1:0 GM Ivančuk

GM Van Wely 0:1 GM Širov

GM Eljanov ½:½ GM Svidler

GM Alexejev ½:½ GM Karjakin

GM Nisipeanu ½:½ GM Volokitin

GM Oniščuk ½:½ GM Jakovenko

GM Magnus Carlsen
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dávném turnaji v Sofii proti Tej-

murovi Radžabovovi zvolil Ivan 

Čeparinov pokračování 13.Je6 

a po 13…Sxe6 14.dxe6 Jh5 15.g3 

Sf6 16.exf5 Jxf5 17.g4 e4 18.Jxe4 

Sxa1 19.Sg5 Sd4+ 20.Kh1 De8 

21.e7 Jxe7 22.Dxd4+ Jg7 23.b5 

měl za kvalitu citelnou náhra-

du. Tahem b5 chce Carlsen snad 

dosáhnout toho, aby po tématic-

kém Je6 Sxe6 dxe6 neměl černý 

k dispozici obvyklé c7-c6…

13…Je8 Nový je ale kupodivu až 

tento tah. Postup bílého b-pěš-

ce použil ve svých partiích již 

hned dvakrát argentinský velmis-

tr Ricardi. V té první pokračoval 

jeho soupeř 13…h6 14.Je6 Sxe6 

15.dxe6 Je8 16.Se3 Dc8 17.c5 

Dxe6 18.Db3 Dxb3 19.axb3 dxc5 

20.Sxc5 Jd6 21.Vad1 Vad8 22.Sc4 

s vyrovnanou pozicí (Ricardi-

-Lemmons, San Luis 2007). V té 

druhé zase přišlo  13…Jh5 14.Je6 

Sxe6 15.dxe6 Jf4 16.Sxf4 exf4 

17.Vc1 c6 se složitou hrou.

14.Se3 Alternativou tahu v partii 

je pokračování 14.Db3, což kryje 

bílého pěšce vznikajícího po sko-

ku jezdcem na e6.

14…Sf6 15.Je6 Sxe6 16.dxe6 

Jg7?! Velmistr Goluběv se v prů-

běhu on-line přenosu přimlouval 

za pokračování 16…f4!? s tím, že 

po 17.Sf2 Jg7 18.c5 Jxe6 19.cxd6 

Dxd6 20.Dxd6 cxd6 bude bílý 

muset v potu tváře dokazovat, že 

za svého drzého pěšce má něco 

konkrétního.

17.Sh6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zppzp-sn-snp'
6-+-zpPvlpvL&
5+P+-zpp+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2P+-+L+PzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
17…Jxe6!? Vasilij Ivančuk se již 

svým předchozím tahem roz-

hodl obětovat kvalitu, za kterou 

získá nejenom pěšce, ale i nad-

vládu nad oslabenými černými 

poli, které na nás zírají praktic-

ky na celé šachovnici. Pro hráče 

hrajícího královskou indickou je 

takový nádherný střelec velkým 

lákadlem a je téměř nemožné ne-

chat se od podobného postupu 

odradit!

18.Sxf8 Dxf8 19.c5!? Magnus 

Carlsen nechce pouze nečinně 

čekat a za cenu dalšího pěšce 

kropí živou vodou svého bělo-

polného střelce. Klidnější umělý 

pomocník se přimlouvá spíše za 

tah 19. Jd5, kde doufá ve výhodu 

bílého.

19… Jxc5 20.Sc4 Sg5 21.De2 Dh6 

Černý má za obětovanou kvalitu 

dva pěšce a silného střelce, což 

mu zajišťuje zcela plnohodnot-

nou hru.

22.Vad1 Vf8 23.a4! b6 24.g3 

Dh3 25.Dg2 Dh6 26.De2 Dh3 

27.Kh1 Velmistr Carlsen se nako-

nec rozhoduje tahy neopakovat; 

možná i proto, že si je vědom své 

statistiky proti ukrajinskému vel-

mistrovi a chce ho ještě trochu 

potrápit.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-zp-sn-+p'
6-zp-zp-+p+&
5+Psn-zppvl-%
4P+L+P+-+$
3+-sN-+PzPq#
2-+-+Q+-zP"
1+-+RtR-+K!
xabcdefghy
27… Jd7 „Vasilij Ivančuk byl prav-

děpodobně přesvědčen, že svého 

jezdce lépe upotřebí na králov-

ském křídle, a tak se rozhodl 

s ním přeskákat až na pole h5. To 

ale vzdaluje jednoho z hlavních 

obránců dámského křídla, kde 

chystá bílý svoji protihru. Snad 

měl černý zkusit zahrát 27…f4 

nebo prostě zůstat stát na mís-

tě pomocí 27…Kg7. Bílý by pak 

GM Vasilij Ivančuk

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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ovšem měl po ruce tah 28.Va1 

s dalším postupem a4-a5, axb6 

axb6, Va7 a následným tlakem na 

pěšce c7 a případným proniknu-

tím do černé pozice pomocí Vfa1 

a Va8.“ (GM Baburin).

28.Va1 Dh6 29.Va2 Jf6 30.Kg2 

Jh5 Pravděpodobně lepší mož-

ností bylo protažení pěšce „f“ 

o jedno políčko vpřed. Po 30…

f4!? nemůže bílý pokračovat 

v nástupu na dámském křídle po-

mocí 31. a5 pro 31… Jg4! Nejlepší 

cestou pro bílého pak vypadá tah 

31. Vh1 fxg3 32.hxg3 Jh5 s dalším 

Sg5-e3 a dobrou hrou černého.

31.Jd5 Jxd5 32.Sxd5 Sf4 33.Df2 

fxe4 34.Sxe4 Dg5 35.Vc2 V dů-

sledku toho, že se černý jezdec 

přesunul na královské křídlo, 

je nyní slabý černý pěšec na c7 

a Magnus Carlsen se na něj oka-

mžitě zaměřuje.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-zp-+-+p'
6-zp-zp-+p+&
5+P+-zp-wqn%
4P+-+Lvl-+$
3+-+-+PzP-#
2-+R+-wQKzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
35…d5? Impulsivní tah, který čer-

ného přivede do prohrané pozice. 

Velmistr Ivančuk se měl držet při 

zdi a zahrát 32…Vf7. Černá pozice 

by sice byla horší, ale hrálo by se 

dál. Nyní se výhoda norského vel-

mistra zvětší a pro černého již od 

této chvíle není záchrany.

36.Sxd5 Sxg3 37.hxg3 Jf4+ 38.Kf1 

Jxd5 39.Vce2 Df6 40.Vxe5 Dxf3 

41.Dxf3 Vxf3+ 42.Ke2 Vf5 43.Vxf5 

gxf5 Po zjednodušení pozice má 

sice černý za kvalitu stále dva pěšce, 

ale přesto je jeho pozice zcela pro-

hraná. Černí pěšci jsou příliš slabí, 

aby mohli vzdorovat bílé věži.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-zp-+-+p'
6-zp-+-+-+&
5+P+n+p+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+K+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
44.Kd3 c5 45.Ve5 Jb4+ 46.Kd2 

1–0

Turnaj pokračuje na černomoř-

ském pobřeží dalšími koly až do 

20. června.

Václav Pech
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13.–22. 6. 2008

Praha. Habeas Corpus – Pražský 

šachový festival. Uzavřený IM 

turnaj, FIDE open, národní open. 

Růžena Přibylová

tel.: 777 071 192, 242 485 405

orbis64@login.cz

www.chessacademy.cz

13.–21. 6. 2008 

Balatonlelle, Maďarsko. Balaton-

lelle Open 2008, velmistrovský 

turnaj a turnaje o normu meziná-

rodního mistra. 

me-ri@t-online.hu

14.–15. 6. 2008

Echternach, Lucembursko. Švý-

carský systém, 9 kol, 2x45 minut 

na partii. 

Serge Brittner

serge_brittner@gmx.de

open.desprenger-echternach.lu

14.–22. 6. 2008

Teplice. FIDE Open Teplice 2008. 

Švýcarský systém, 9 kol.

Radek Bayer

tel.: 602 141 580

info@chess-teplice.cz

www.openteplice.cz

17. 6. 1929 

Sedmdesáté deváté narozeniny by 

oslavil devátý mistr světa, velmis-

tr Tigran Vartanovič Petrosjan. 

Kvůli svému pevnému stylu a ma-

lému množství prohraných partií 

se mu říkalo „Železný Tigran“. 

V roce 1963 se mu defi nitivně po-

dařilo sesadit z trůnu Michaila 

Botvinnika. Svůj titul ještě jednou 

obhájil, když v roce 1966 porazil 

Borise Spasského, o tři roky poz-

ději mu však již titul mistra světa 

předal. Čtyřnásobný přeborník So-

větského svazu zemřel 13. srpna 

1984 v Moskvě. 

17. 6. 1906 

Před 102 lety zemřel Harry Nel-

son Pillsbury, jeden z nejlepších 

šachistů 19. století a vítěz jednoho 

z nejsilnějších turnajů všech dob 

hraného v Hastingu roku 1895. 

Pillsbury v Hastingsu předstihl teh-

dejšího mistra světa Emmanuela 

Laskera, jeho předchůdce Wilhelma 

Steinitze a další nejvýznamnější mis-

try své doby v čele s Tarraschem, 

Čigorinem, Gunsbergem, Schlechte-

rem a Janowskim.  Pravděpodobně 

pouze jeho nemoc, které podlehl ve 

věku třiceti čtyř let, zabránila Pils-

burymu se utkat o světový primát.

18. 6. 1952

V německém Tribergu zemřel krát-

ce po dokončení své simultánky 

dvojnásobný přeborník Sovětského 

svazu, čtyřnásobný přeborník Ně-

mecka a účastník několika zápasů 

o titul mistra světa Jefi m Dmitrije-

vič Bogoljubov (narozen 1889).

20.–26. 6. 2008

Liptovský Mikuláš (Slovensko). Me-

zinárodní Dětský Šachový Festival 

V4 LIPTOV 2008. Turnaj mládežnic-

kých družstev, turnaj dětí do devíti 

let, seminář pro trenéry, seminář pro 

rodiče a organizační pracovníky.

www.lss.chess.sk

20. 6. 1888

V Londýně zemřel účastník histo-

ricky prvního zápasu o titul mistra 

světa v šachu, mistr Johann Her-

mann Zukertort (narozen 1842).

21. 6. 2008 

Praha. O krále Kobylis 2008. Tur-

naj v rapid šachu pro hráče naro-

zené v roce 1995 a mladší. 

DDM Kobylisy

tel.: 777267961

sachy@ddmpraha8.cz

21. 6. 2008

Praha. Vyšehrad rapid open 2008. 

9 kol švýcarským systémem. 

Karel Peka

tel.: 603 545 821

vysehrad.rapid.open@centrum.cz

21.–30. 6. 2008

Gabčíkovo (Slovensko). XIII. Open 

Gabčíkovo 2008. Švýcarský sys-

tém na 9 kol. 

Jozef Puobiš

tel.: 00421 905 656 097

jozefpuobis@azet.sk 

21.–28. 6. 2008

Pula (Chorvatsko). 22. ročníku 

turnaje Pula Open 2008. Švýcar-

ský systém na 9 kol.

Denis Vretenar 

pulaopen@globalnet.hr

www.skpula.hr 

21.–30. 6. 2008

Kecskemét (Maďarsko). Série uza-

vřených turnajů pro splnění nor-

my mezinárodního mistra. Turnaje 

o 10–12 účastnících. 

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com

22. 6. 1968

Čtyřicáté narozeniny slaví český 

a československý reprezentant, br-

něnský velmistr Pavel Blatný. Ve 

stejný den by oslavili své narozeni-

ny i Paul Morphy (1837) a Milan 

Vidmar (1885).

23. 6. 2008

Praha. 3. ročník šachového turna-

je pro žáky základních a středních 

škol. Švýcarský systém, 7 kol.

Růžena Přibylová

777 071 192

orbis64@login.cz
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