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OPEN TEPLICE 2008
Tradiční open byl v zahájen v Es-

trádním sále Kulturního domu 

v Teplicích. Turnaj má na svém star-

tu čtyři nositele velmistrovských 

titulů, devět mezinárodních mistrů 

a dvě mezinárodní mistryně. Nejvý-

še nasazeným hráčem je slovenský 

velmistr Tomáš Likavský (2504). 

Překvapením úvodního kola byla re-

míza druhého nasazeného, ruského 

velmistra Michaila Ivanova (2492) 

s pražským Stanislavem Kudělou 

(2017). Na startovní listině je celkem 

86 šachistů z ČR, Slovenska, Polska 

a Německa. Hraje se každý den kaž-

dý den od 16 hodin a partie na prv-

ních šesti šachovnicích jsou on-line 

přenášeny na www.openteplice.cz. 

Turnaj je devítikolový a končí v ne-

děli 22.června.

FISCHEROVY ŠACHY NA PRODEJ
Šachový sběratel a nadšenec Ri-

chard Cantwell nabízí na prodej 

hned dva expo-

náty patřící le-

gendárnímu jede-

náctému mistru 

světa Bobbymu Fis-

cherovi. Informo-

val o tom magazín 

New in Chess. Ša-

chovou soupravu R. Cantwell od 

geniálního Američana získal poté, 

co s ním v polovině šedesátých 

let, kdy byl na Fischerovo pozvání 

v New Yorku, sehrál několik partií. 

„Pan Cantwell věří, že se pro sběra-

tele jedná o výjimečnou soupravu, 

a očekává nabídky našich čtenářů 

na její odkoupení,“ píše se v nejno-

vějším čísle New in Chess.  Otáz-

ku o autentičnosti fi gur odmítl sice 

Fischer za svého pobytu v Buda-

pešti písemně potvrdit, ale když byl 

na jejich pravost velmistrem Pálem 

Benköm dotázán, řekl: „Ano, to 

jsou skutečně moje šachy.“ Redak-

ce tuto informaci u velmistra Benka 

ověřila a ten ji potvrdil.

V neděli 25. května 2008 jsem spo-

lečně se svou kolegyní vyzkoušel 

novou šachovou disciplínu, pro kte-

rou by se snad nejlépe hodil název 

Random Street Chess. Celá idea spo-

čívala v tom, že si vezmete dřevěnou 

šachovnici a fi gurky a na ulici oslo-

vujete chodce s tím, aby provedli tah. 

Pro větší zajímavost jsme se rozhodli 

pro partii Turisté vs. Pražané. V úva-

hu přicházeli samozřejmě i jiné 

možnosti – např. muži vs. ženy, lidé, 

kteří působí inteligentním dojmem 

vs. jejich opaky, bezdomovci vs. po-

licisté apod. 

Pokračování na straně 6

RANDOM STREET CHESS

KURIÓZNÍ POULIČNÍ PARTIE TURISTŮ S PRAŽANY
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DALŠÍ ZÁPAS GM NAVARY
MOROZEVIČ MÍŘÍ DO PRAHY

Třetí hráč světového žebříčku Ale-

xander Morozevič přiletí první 

prázdninový den do Prahy. V České 

republice stráví dva týdny, během 

nichž sehraje tréninkový zápas na 

osm partií s Davidem Navarou. 

Od 2. do 10. července budou vel-

mistři Morozevič a Navara hrát 

osm tréninkových partií, které ne-

budou započítávány na ELO rating 

a nebudou ani přístupné veřej-

nosti. Po každé partii budou oba 

velmistři společně několik hodin 

podrobně analyzovat. Tréninkový 

zápas pořádá občanské sdružení 

Pražská šachová společnost.

„Bylo přáním velmistra Morozevi-

če, aby partie zůstaly tajné, a oba 

hráči si v nich tak mohli vyzkou-

šet a připravit nové varianty a nové 

ideje v zahájení. Snažíme se ale 

dohodnout s velmistrem Morozevi-

čem, aby pár hodin v průběhu své-

ho pražského tréninkového kempu 

věnoval šachové veřejnosti, ať už 

formou přednášky nebo simultán-

ky,“ uvádí předseda Pražské šacho-

vé společnosti Pavel Matocha.

Informace o případné možnosti 

setkat se s velmistrem Alexand-

rem Morozevičem budou zveřej-

něny na internetových stránkách 

www.praguechess.cz.

A. Morozevič D. Navara

Bobby Fischer
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K šachové soupravě nabízí Richard 

Cantwell jako bonus malou hlině-

nou destičku, kterou Fischer vy-

robil pravděpodobně jako žák na 

základní škole a věnoval ji svému 

příteli při jedné ze svých návštěv. 

Ve světle Fischerových pozděj-

ších antisemitských výroků je na 

ní zajímavý nápis: „Happy Cha-

nukah“. Zájemci o obě památky 

na šachového velikána mohou své 

nabídky posílat mailem na adresu: 

editors@newinchess.com s před-

mětem Fischer's chess set. Mini-

mální hodnota nabídky pro oba 

předměty společně je 3000 USD.

JE LIBO PARTIČKU O PÁR 
DOLARŮ?
„O búra s fl ekem?“ To byla před 

několika desítkami let častá věta 

v šachových klubech a kavárnách 

(odkud šachy bohužel poma-

lu mizí). Pokud ale nevyžadujete 

přímou přítomnost trápícího se 

soupeře a nenahání vám adrenalin 

okamžitý a nezdaněný přísun ně-

kolika nikláků do vaší peněženky, 

můžete navštívit internetový server 

www.ultimatecheckmate.com, který 

bude pro přátele drobného šachové-

ho hazardu otevřen v červenci. Jeho 

majitelé slibují přátelské prostředí, 

členství zdarma, bezpečnou strán-

ku a spoustu zábavy.

ŠACHOVÉ KNIHY V AUKCI
Zajímavé šachové knihy byly o ví-

kendu k mání na on-line aukci 

pořádané internetovým serverem 

www.gmsquare.com. Mezi sto je-

denácti draženými tituly se jako 

nejžádanější objevila kniha Essays 

by Trevangacharya vydaná v polo-

kožené vazbě s pozlaceným hřbe-

tem na 174 stranách v indické Bom-

baji. Štastný zájemce za ni zaplatil 

necelých 2900 euro.  Druhým nej-

dražším aukčním exemplářem byla 

De Robianova kniha Les Echecs 

Simplifi es et Approfondis z roku 

1846 (1369,37 euro) a na pomysl-

né bronzové příčce skončila tur-

najová kniha ze slavného turnaje 

v San-Sebastianu 1911 Le Tournoi 

d‘Echecs de Saint-Sebastien. Tato 

publikace napsaná mistrem Mie-

sesem přišla nového majitele na 

slušných 533,5 eur. V rámci dražby 

se objevilo i několik českých knih, 

například VII. Sjezd Ústřední Jed-

noty Československých Šachistů 

1921 v Brně (konečná cena 50 eur),  

Schachkongress Teplitz-Schonau 

im Oktober 1922 (66 eur) a IV. In-

ternational Schachmeisterturnier 

Karlsbad 1929 (49,5 eur).
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Porazit Vladimira Kramnika v zápa-

se hraném tempem rapid šachu není 

nic jednoduchého – o tom jsme se 

nedávno mohli přesvědčit i v Pra-

ze, kde ruský šachista přesvědči-

vě přehrál Davida Navaru. Jedním 

z hráčů, kterým se loni podařilo 

nad Kramnikem v rapidu trium-

fovat, je arménský velmistr Levon 

Aronjan (2763), jenž  exmistra svě-

ta zdola v poměru 4:2. To, že je při 

tomto tempu velice nepříjemným 

hráčem, potvrdil Aronjan i ve velmi 

silně obsazeném turnaji Chess Gi-

ants 2008, který se hrál v Jerevanu 

jako memoriál Karena Asriana.

Z osmi zúčastněných hráčů jich mělo 

hned šest rating nad 2700 bodů. 

Jména Alexander Morozevič (2774), 

Levon Aronjan, Peter Lékó (2741), 

Michael Adams (2729), Boris Gel-

fand (2723) či Číňan Bu Xiangzhi 

(2708) jsou sama o sobě zárukou 

kvality turnaje a zajímavých střetů. 

Průběh turnaje byl velice vyrovnaný 

a o jeho vítězi se rozhodlo až v po-

sledním kole. Do té doby byla na 

čele s půlbodovými odstupy trojice 

Peter Lékó, Levon Aronjan a Gabriel 

Sargissian. Maďarský šachista, který 

do té doby procházel turnajem zcela 

bez problémů, když tři partie vyhrál 

a ani jednou nenašel svého přemo-

žitele, musel udělat ještě poslední 

krok – neprohrát minizápas se svě-

tovou čtyřkou Alexandrem Mo-

rozevičem. Druhý Levon Aronjan 

měl vzdorovat Michaelu Adamsovi 

a třetí Gabriel Sargissian zasedl pro-

ti Borisovi Gelfandovi. Ve hře nervů 

se prosadil pouze velmistr Aronjan, 

jenž po hrubé Adamsově chybě zví-

tězil v úvodní partii již ve dvacátém 

tahu. Naopak dosud vedoucí Peter 

Lékó nestačil bílými fi gurami na  

Morozeviče a svoji rozhodující partii 

téměř bez odporu prohrál.

PETER LÉKÓ (2741)—
—ALEXANDER MOROZEVIČ (2774) 
Sicilská obrana [B90]

Jerevan 2008

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

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 Velmistr Lékó 

volí proti Najdorfově sicilské svoji 

korunní variantu, se kterou sklízel 

v minulosti velké úspěchy. Ale ani 

Alexander Morozevič zde není čer-

nými fi gurami žádný nováček; tuto 

variantu má také řádně obehranou, 

a proto je tento duel velice zajíma-

vý i z teoretického hlediska.

6…e5 7.Jb3 Se6 8.f3 Jbd7 9.Dd2 Na 

okamžité 9.g4 hraje ruský velmistr 

tah 9…Jb6 a po 10.g5 Jh5 11.Dd2 

Vc8 12.0–0–0 Se7 13.Kb1 0–0 14.Vg1 

g6 (v partii proti současnému mistru 

světa Viši Anandovi v Mexiku 2007 

pokračoval Alexandr Morozevič ta-

hem 14…Dc7, ale partii prohrál a je 

tedy pravděpodobné, že v analýze 

nalezl lepší pokračování) 15.h4 Dc7 

16.Vg2 f6 získal Morozevič v partii 

proti Petrovi Svidlerovi na posledním 

ruském Superfi nále dobrou pozici.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+n+pzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
9…b5!? To je tah, který je Rusovou 

korunní zbraní proti systému spo-

jenému s 6. Se3. Černý okamži-

tě nastupuje na dámském křídle 

s tím, ze chce bílému znepříjemnit 

dlouhou rošádu. Jeho král sice zů-

stává v centru, ale není příliš vidět, 

jak by mu mohl bílý ublížit.

10.0–0–0 Pokud bílý prozatím dlou-

hou rošádu odloží a zahraje okamži-

tě 10.g4, pak může černý reagovat 

10…b4 11.Je2 h6 12.g5 hxg5 13.Sxg5 

a5 14.Jg3 a4 15.Jc1 Db6 s velmi poho-

dlnou hrou podle partie Ponomarjov 

– Morozevič, Dagomys 2007.

10…Vc8 Alexander Morozevič volí 

méně časté pokračování. Černý má 

v této pozici hned několik dalších 

schůdných cestiček. Bezproblémo-

vé vyrovnání získal černý v partii 

Lékó-Anand (Linares 2008) po 10…

Se7 11.Jd5 Sxd5 12.exd5 Jb6 13.Sxb6 

Dxb6 14.Ja5 Vc8 15.Jc6 Jxd5 16.Jxe7 

Jxe7 17.Dxd6 Dxd6 18.Vxd6 Jc6=. 

Dobře černá pozice vypadá i 10…

Dc7, po čemž bílému v partii Bjorns-

son-Al Modiakhi (Reykjavík 2008) 

nevyšel experiment v podobě oběti 

fi gury po 11.Kb1 Jb6 12.Sxb5+ axb5 

13.Jxb5 Dc6 14.Jxd6+ Sxd6 15.Dxd6 

Dxd6 16.Vxd6 Jc4 s výhodou 

JEREVAN CHESS GIANTS 2008

ARONJAN POTVRDIL POVĚST KRÁLE RAPIDU

GM Levon Aronjan
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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

černého. Konečně problémy neměla 

černá ani v duelu Hakimfard-Tairo-

va (Jerevan 2007) po tahu 10…Jb6 

11.Df2 Jfd7 12.f4 Vc8 13.Kb1 Se7 

14.f5 Sc4 15.f6 gxf6 16.Sxc4 Jxc4 

17.Sh6 Ja3+

11.g4 Jb6 12.g5 

XABCDEFGHY
8-+rwqkvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6psn-zplsn-+&
5+p+-zp-zP-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vLP+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
12…b4 Podle mé databáze nový 

tah. Nedávno se v Karibiku hrálo 

12…Jh5. Po 13.Ja5 Dc7 14.Kb1 Se7 

15.Jd5 Jxd5 16.exd5 Sd7 17.c4 0–0 

18.cxb5 axb5 19.Sd3 si ovšem bílý 

na svoji pozici rozhodně nemohl 

stěžovat (Dominguez-Farley, San-

to Domingo 2007).

13.Jb1 Výrazně lepší nebude ani 

13.Ja4 pro 13…Jxe4 14.fxe4 Jxa4 

15.Sxa6 Vb8 a otevřené sloupce 

a diagonály proti bílému králi ne-

věští do budoucna nic dobrého.

13…Jfd7 14.Sxa6 Bílého nijak ne-

lákalo hamižné 14.Dxb4, protože 

po 14…d5 15.Sxb6 Jxb6 16.Da5 

Dc7 by měl mít černý proti bílým 

fi gurám dostatek hry.

14…Jc4 15.Sxc4 Vxc4 16.Dd3 Da8 

17.J1d2 Vc6 18.Kb1 Černou proti-

hru na dámském křídle bílý neza-

staví ani po 18.Db5 Se7 19.Ja5 Va6 

20.Jdb3 0–0 21.Dxb4 Vb8 se silnou 

iniciativou za dva pěšce.

18…Se7 19.Vc1 Posledními dvěma 

tahy pokryl maďarský velmistr citli-

vé body a2 a c2, ale černý se stačil 

dovyvinout a k zesílení jeho tlaku na 

pozici bílého krále  mu chybí jenom 

odrošovat a zahrát Jc5-a4, odkud 

bude černý jezdec hrozit oběťmi na 

polích c3 i b2. Lepší možností není 

ani tah 19.f4. Po 19…exf4 20.Sxf4 

0–0 nejsou perspektivy bílého na 

královském křídle či v centru na 

první pohled nijak nadějné.

19…Jc5 

XABCDEFGHY
8q+-+k+-tr(
7+-+-vlpzpp'
6-+rzpl+-+&
5+-sn-zp-zP-%
4-zp-+P+-+$
3+N+QvLP+-#
2PzPPsN-+-zP"
1+KtR-+-+R!
xabcdefghy
20.De2? Tento tah dámou je už nej-

spíš rozhodující chybou. Příšeru, ve 

kterou se promění černý jezdec, bylo 

pravděpodobně nutné okamžitě zlik-

vidovat pomocí 20.Sxc5 a po dalším 

20…dxc5 21.Jc4 Va6 22.Je3 není věc 

bílého snad ještě ztracena, i když po 

22…Vxa2 23.Jd5 Sxd5 24.exd5 0–0 

stojí černý rozhodně lépe.

20…Ja4! Černý hrozí zahrát Jc3+. 

Dobré bylo pochopitelně také 20…

0–0 21.c4 Va6 s výhodou černého.

21.Vcd1 Bílému rozhodně nepo-

může ani pokračování 21.Jf1 pro 

21…Jc3+! 22.bxc3 bxc3 23.Vd1 

Sxb3 24.cxb3 (24.axb3 0–0 25.Dd3 

Vfc8 s dalším Va6 a rychlým ma-

tem.) 24…c2+ 25.Ka1 cxd1D+ 

26.Dxd1 0–0 s velkou výhodou pro 

ruského velmistra.

21…0–0 K velké převaze vedlo 

také 21…Jc3+ 22.bxc3 bxc3 23.Jf1 

Sxb3 24.cxb3 c2+ 25.Ka1 cxd1D+ 

26.Dxd1 0-0, ale Morozevič ví, že 

mu efektní jezdcový skok nemůže 

GM Peter Lékó
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nikam utéct, a raději ještě mobili-

zuje poslední rezervy.

22.Jc1
XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-+rzpl+-+&
5+-+-zp-zP-%
4nzp-+P+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPPsNQ+-zP"
1+KsNR+-+R!
xabcdefghy
22…Jc3+–+ Snad ještě rychlejší 

bylo 22…Jxb2!, protože bílý nemá 

čas na to, aby zachránil napadený 

materiál například prostřednictvím 

23.Vdg1. (Už vůbec nejde drzého 

hřebce vzít 23.Kxb2 pro několika-

tahový mat, nebo nedozírné mate-

riální ztráty po 23…Da3+ 24.Kb1 

(24.Ka1 Vxc2) 24…Sxa2+ 25.Jxa2 

Va8) Černý totiž zahraje 23…Da3 

s dalším Ja4 a výhrou.

23.bxc3 bxc3 24.Db5 Ztrácí dámu, 

ale ani další tahy nepřinesou spásu: 

24.Jdb3 Da3 25.Jd3 Va6–+ Pohled na 

šachovnici věští brzký konec.

24…Vb8 25.Dxb8+ Dxb8+ 26.Jdb3 

Db4 27.Je2 Sxb3 28.axb3 Va6  0–1

V závěrečném kole zcela selhal Gab-

riel Sargissian, který podlehl velmist-

ru Gelfandovi v obou partiích posled-

ního kola a místo třetí příčky na něho 

připadlo až místo šesté. Vítěznému 

Levonu Aronjanovi patří z cenového 

fondu ve výši 262 000 dolarů rovných 

sedmdesát tisíc, druhý Maďar Lékó si 

do spořitelny uloží o dvacet tisíc do-

larů méně a ještě o dalších deset tisíc 

hubenější honorář patří třetímu Ale-

xandru Morozevičovi.

Václav Pech

I když byl celý experiment krokem 

do neznáma, jedna věc se dala s urči-

tostí předpokládat – totiž že se bude 

jednat o jednu z nejbizarnějších 

partií, která byla kdy sehrána, nebo 

alespoň publikována. Po šachové 

stránce nebylo možno nic očekávat, 

spíše nás zajímaly reakce lidí; to, jak 

pohotově dokážou přepnout a re-

agovat na nezvyklou, ale přitom či-

telnou a neohrožující situaci. Dá se 

říci, že většina oslovených obstála, 

dokonce se zdálo, že někteří litovali, 

že se nemohou zapojit více.

Partie probíhala na trase Uhelný trh-

-Havelská-Staroměstské náměstí-Ma-

lé náměstí.  Za celou dobu jsme na-

razili jen na jednoho šachistu (ELO 

1800), kterým byl prodavač na Ha-

velském trhu. Podle očekávání bylo 

takřka nemožné na Staroměstském 

náměstí najít Čecha, museli jsem se 

tedy spokojit s číšníky a turistický-

mi průvodci. Jeden z nich stojí za 

zvláštní zmínku: Oběma rukama 

držel nad hlavou ceduli s nabídkou 

svých služeb, na dotaz reagoval, že 

šachy hrát umí, ale tah že neudělá. 

Nejdříve jsme se domnívali, že je to 

kvůli tomu, že drží tu ceduli, ale pak 

nám sdělil, že ho něco zajímavého 

napadlo, ale že nám to neřekne. V tu 

chvíli stáli bílí pod jednotahovým 

matem, bylo třeba najít nějakého 

schopného Pražana, který by celou 

záležitost skončil. Naštěstí jsme po-

tkali na Malém náměstí mého zná-

mého, potulného barda z Karlova 

mostu, který mat našel. Čest Pražanů 

byla tedy obhájena. 

Z prvního provedení experimentu lze 

vyvodit následující poučení:

• tato metoda sice v podstatě fungu-

je, člověk ale od ní nesmí mnoho 

očekávat, důležité je vhodné počasí 

(bylo dost horko),

• jako i mnohdy jindy, i zde je fantazie 

podle všeho zajímavější než realita. 

Snad by se podobný typ akce mohl 

stát tradicí (např. v den narození 

nejslavnějšího pražského rodáka 

W. Steinitze, 14. května). Random 

Street Chess by se dal např. obohatit 

tím, že by se aktéři pohybovali podle 

toho, jak by probíhala partie (např. 

tah e2-e4 by znamenal 200 metrů 

směrem dopředu, tah a1-h1 800 me-

trů doprava atd.). Zpestřením pro 

alkoholiky (kterých mezi šachisty 

není málo) by mohlo být, že např. po 

vzetí kamene by bylo nutné zkonzu-

movat předem určené množství al-

koholu. Je jasné, že v případě těchto 

rozšiřujících možností by to nejspíš 

byla akce na celý den. 

Video z pražského pouličního ša-

chování je k dispozici na webu 

www.praguechess.cz.

Petr Bakalář

TURISTÉ vs PRAŽANÉ
(přehrání partie doporučujeme 
pouze pro otrlé povahy)

 1. f4 b5

 2. Jc3 e6

 3. Jf3 e5 

 4. Jxb5 d6

 5. a4 a6

 6. Jc3 exf4

 7. Jd5 Sb7

 8. Jh4 c6

 9. g3 cxd5 

 10. gxf4 Dxh4 mat

RANDOM STREET CHESS

KURIÓZNÍ POULIČNÍ PARTIE TURISTŮ S PRAŽANY
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí
1. Aronjan, Levon ARM (2763) 8,5

2. Lékó, Peter HUN (2741) 8

3. Morozevič, Alexander RUS (2774) 7,5

4. Gelfand, Boris ISR (2723) 7,5

5. Bu Xiangzhi CHN (2708) 7

6. Sargissian, Gabriel ARM (2643) 6,5

7. Adams, Michael ENG (2729) 6

8. Akopjan, Vladimir ARM (2673) 5
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Magnus Carlsen se tlačí na post svě-

tové ratingové jedničky. Po sedmém 

kole turnaje Aerosvit 2008, který 

probíhá v ukrajinském Forosu, 

získal šest bodů a jeho průběžný 

(neofi ciální) rating k 15. červnu do-

sáhl hodnoty 2795 bodů. To je pou-

ze o tři body méně, než má v tuto 

chvíli na svém kontě vedoucí hráč 

žebříčku, mistr světa Viši Anand.

Hned v úvodním kole porazil Carlsen 

svého papírově hlavního turnajové-

ho soka Vasilije Ivančuka (2740) (viz 

Šachový týdeník 24/2008) a po remí-

ze v kole druhém padli jeho skvělé 

formě za oběť ještě Loek Van Wely 

(2677), Pavel Eljanov (2687) a nako-

nec v kole pátém i Alexej Širov. O par-

tii, která dala velmistru Carlsenovi na 

prvním místě tabulky bodový ná-

skok, se se čtenáři Šachového týdení-

ku podělil velmistr Radek Kalod.

MAGNUS CARLSEN (2765)—
—ALEXEJ ŠIROV (2740) 
Poloslovanská obrana dámského 

gambitu [D43]

Aerosvit 2008

Komentuje: GM Radek Kalod

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 

5.Sg5 h6 6.Sxf6 Jinou možností je 

6. Sh4, což ale vede k velmi ostré va-

riantě, kde více záleží na počítačové 

analýze. Magnus volí poziční boj. 

Hlavní varianta, o které byla řeč, po-

kračuje 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 b5.

6…Dxf6 7.e3 Jd7 Magnus Carlsen 

pokračoval ve třetím kole tohoto tur-

naje proti Van Welymu 8.Dc2. Bílý 

získal ze zahájení menší výhodu, 

kterou později realizoval. Zajímavé 

je, že mladý Nor volí v pátém kole 

na stejném místě jiné pokračování.

8.Vc1  Zajímavým pokračováním je 

také tah 8.Dc2!?

8…Sd6 9.Sd3 dxc4 Zajímavé je ne-

chat napětí v centru a pokračovat 

spíše rošádou.

10.Sxc4 De7 11.0–0 0–0 12.Je4 Sc7 

13.Sb3 Vd8 

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zppvlnwqpzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+L+-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
14.Dc2 Podíváme-li se na pozici, vi-

díme, že bílý má malé plus díky pro-

storové převaze. Ale na druhé straně, 

černý má dvojici střelců a nemá sla-

biny. Standardním plánem v této po-

zici je 14…Jf6 s myšlenkou výměny 

bílého jezdce na e4. 

14…a5 Širov volí v této pozici ob-

vyklý tah a s výměnou jezdců ni-

kam nespěchá.

15.a3 Soupeři dělají vyčkávací tahy.

15…Vb8 16.Vfd1 Možná mohl bílý 

táhnout věží na e1. Smyslem tahu 

16.Vfd1 je zabránit uvolňujícímu po-

stupu e6-e5 či c6-c5.

16…Jf8 Přiznám se, že spíše než pa-

sivní Jf8 bych hrál přirozené 16….

Jf6.

17.Je5 Magnus logicky obsazuje pole 

e5 pro svého jezdce a černý se nyní 

snaží převést střelce přes d7 na e8, 

a dokončit tak svůj vývin.

17…Sd7 18.Jxd7 Zajímavé bylo ne-

chat jezdce v centru a stupňovat tlak 

prostřednictvím 18. h3 s dalším 19 

Jc5 či 19. f4…. Po tahu v partii má 

bílý spíše jen symbolickou výhodu.

18…Jxd7 19.g3 Zajímavé bylo 19.f4, 

které brání postupu černého e6-e5.

19…Jf6 20.Dc5 Dxc5 21.Jxf6+ gxf6 

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+pvl-+p+-'
6-+p+pzp-zp&
5zp-wq-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zPL+-zP-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
22.Vxc5 Tato pozice má dle mého 

soudu silně remízové tendence. 

AEROSVIT 2008

CARLSEN BUDE ATAKOVAT ČELO ŽEBŘÍČKU ELO

Pořadí po 7. kole
1. Carlsen, Magnus (2765) NOR 6

2. Volokitin, Andrej (2684) UKR 4

3. Karjakin, Sergej (2732) UKR 4

4. Eljanov, Pavel (2687) UKR 4

5. Svidler, Petr (2746) RUS 3,5

6. Ivančuk, Vasilij (2740) UKR 3,5

7. Širov, Alexej (2740) ESP 3,5

8. Jakovenko, Dmitrij (2711) RUS 3,5

9. Alexejev, Jevgenij (2711) RUS 3

10. Nisipeanu, Livu-Dieter (2684) ROM 3

11. Oniščuk, Alexander (2664) USA 2

12. Van Wely, Loek (2677) NED 2

GM Magnus Carlsen
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Je až zarážející, že bílý dokázal 

z malé výhody vytěžit celý bod.

22…Va8 23.Kg2 Sd6 24.Vc2 f5 

25.Sc4 Střelec míří na f3, kde bude 

bránit v postupu černých pěšců 

dámského křídla, a navíc kryje věž 

na d1.

25…a4 26.Se2 Se7 27.Sf3 Va5 

28.Vc4 Sf6  Černý chce provést 

e6-e5, po čemž bude chronicky 

slabý bílý pěšec na b2.

29.Vdc1 e5!? Černý mohl spíše vy-

čkávat, ale Alexej Širov je útočným 

hráčem, a tak stát na místě a čekat 

prostě nevydrží.

30.dxe5 Sxe5 31.Vb4 Vd7 32.Vc2 

Kg7 33.Kf1 Sf6 34.Vcc4 Va8 

35.Vf4 Va5 36.Ke2 Vc5 37.Vfc4 

Vxc4 38.Vxc4 Sxb2 39.Vxa4 c5 

Pozice stále zavání remízovým pří-

stavem.

40.Kf1  Uvolňuje pole e2 pro bě-

lopolného střelce, čímž chce bílý 

zabránit v postupu černých pěš-

ců. Téma profylaxe skvěle ovládá 

ruský trenér Mark Dvorecky. Měli 

jsme s ním v lednu roku 2007 tré-

ninkovou seanci, a tak si na něj 

při podobných tazích jako 40. Kf1 

vždy rád  vzpomenu.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+r+pmk-'
6-+-+-+-zp&
5+-zp-+p+-%
4R+-+-+-+$
3zP-+-zPLzP-#
2-vl-+-zP-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
40…b6 41.Se2 Sc3 42.Sb5 Bílý 

postavil střelce na b5, zahraje ješ-

tě a3-a4, věž nechá na čtvrté řadě 

a bude se snažit obtěžovat černé 

pěšce na f-sloupci. Ale dle mého 

soudu to k úspěchu nebude stále 

ještě stačit. 

42…Vd1+ 43.Kg2 Sa5 44.Vf4 Kg6 

45.a4 Zajímavé bylo i 45.Sc4 s myš-

lenkou 46. Sa2 a útokem na pěšce 

f5. Například 45.Sc4 Vd7 46.Sa2.

45…Sc3 46.g4 Bílý už nemůže dále 

pozici zlepšit, tak nabízí černému 

výměnu…

46…fxg4 47.Se8 Se5 48.Sxf7+ …

ale za pěšce f7.

48…Kg5 49.Ve4 Kf5 50.Vc4 Pozice 

je stále v dynamické rovnováze.

50…Vd7 Černý mohl zvolit i po-

kračování 50…Kg5

51.Sh5 Vg7 52.a5 bxa5 53.Vxc5 

Va7 54.Vc4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tr-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5zp-+-vlk+L%
4-+R+-+p+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
54…Vg7 Za úvahu stálo i hrát aktiv-

ně a postupovat volným a-pěšcem. 

54…a4!? 55.Sxg4+ Kg6 56.Se6 a3 

57.Vc6.

55.Vc5 Va7 56.Vc4 Vg7 57.Vc6 Va7 

58.Sg6+ Kg5 59.Sc2 a4 60.Vg6+ 

Kh5 Černý mohl zvážit i tah 60…

Kh4, ale dávat pěšce „zadarmo“ se 

nikomu příliš nechce.

61.Ve6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tr-+-+-+-'
6-+-+R+-zp&
5+-+-vl-+k%
4p+-+-+p+$
3+-+-zP-+-#
2-+L+-zPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
61…Sg7?? Širov dělá hrubou chy-

bu. Po 61…Sc7 či 61…Sb8 je černý 

velmi blízko k remíze, což ukazuje 

například následující ilustrativní 

varianta. 61…Sc7 62.h3 a3 63.hxg4+ 

Kxg4 64.f3+ Kh4 65.Vxh6+ Kg5 

66.Vg6+ Kh5 67.f4 a2 68.Vg5+ Kh6 

69.Vg6+ Kh5 70.Vg5+=

62.Kg3 Teď černého náhle zahubí 

špatné postavení jeho krále.

62…Va5 63.Sg6+ Kg5 a černý se 

před matem druhým tahem vzdal. 

Tato partie byla stále v mezích 

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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rovnováhy, ale v 61. tahu přišla 

hrubá chyba ze strany černého, 

což ovlivnilo logicky výsledek 

celé partie. Dá se říci, že to zahrál 

Magnus Carlsen psychologicky 

bravurně, když hrál rovnou pozici 

a čekal, neboť ví, že velmistr Širov 

hraje aktivně (zejména 29…e5) 

a chybuje v časových tísních? To 

by měli vysvětlit spíše přímo akté-

ři této zajímavé partie. 1–0

Úvodní kolo turnaje sledovalo při 

on-line přenosu 10 431 diváků 

a tento počet se neustále zvyšuje. 

Aktuální zveřejněné číslo z páté-

ho kola je 15 621 diváků, což je již 

někdy i srovnatelné s celkovou ná-

vštěvou na všech stadionech jed-

noho kola naší nejvyšší fotbalové 

soutěže. Podle údajů pořadatelů 

již ofi ciální webové stránky turna-

je (www.ukrchess.org.ua) navští-

vili šachoví fanoušci z více než sta 

zemí, mezi nimiž jsou i tak exo-

tické země jako Bahamy, Gabun 

a Francouzská Polynésie…

Výborná hra velmistra Carlsena 

rozhodně nezůstává ve světě bez 

odezvy a o osobu mladého Nora 

se začínají zajímat i světová mé-

dia. V neděli například přiletěla do 

dějiště turnaje skupina žurnalistů 

z prestižního amerického deníku 

The New York Times, kteří o ve-

doucím hráči turnaje chystají roz-

sáhlý článek a na Krymu pro něj 

připravili i rozsáhlou fotoreportáž.

Hned za suverénně vedoucím Carlse-

nem se prozatím žene smečka ukra-

jinských mladíků ve složení Andrej 

Volokitin (2684), Sergej Karjakin 

(2732) a Pavel Eljanov (2687) a tepr-

ve za nimi je prozatím ve skrytu sku-

pinka zkušených. Velmistři Ivančuk, 

Svidler a Širov jsou prozatím na nená-

padných padesáti procentech a bude 

jistě zajímavé sledovat, zda se pokusí 

zaútočit na medailové příčky. Turnaj 

bude zakončen posledním kolem ve 

čtvrtek 19. června.

Václav Pech

GM Alexej Širov

BORIS GELFAND: 

D E S E T  
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

http://www.ukrchess.org.ua/aerosvit2008/index_e.htm
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20.–26. 6. 2008

Liptovský Mikuláš (Slovensko). 

Mezinárodní Dětský Šachový Fes-

tival V4 LIPTOV 2008. Turnaj mlá-

dežnických 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 naroze-

né v roce 1995 a mladší. Švýcarský 

systém, 7 kol.

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. ročník tur-

naje Pula Open 2008. Švýcarský 

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

24. 6. 1968

Čtyřicáté narozeniny oslaví šachis-

ta nejužší světové špičky, izraelský 

velmistr Boris Gelfand.

25. 6. 1975

Třicáté třetí narozeniny slaví ex-

mistr světa v šachu a jeden z troji-

ce současných nejsilnějších hráčů, 

velmistr Vladimir Kramnik.

27. 6. 1944

Ve Velké Británii po útoku německé 

rakety V-1 zemřela první mistryně 

světa v šachu Věra Menčíková.

27. 6.–6. 7. 2008

Tradiční šachový festival v Brně, 

v jehož rámci proběhne jeden 

uzavřený velmistrovský turnaj, 

dva turnaje o zisk normy IM 

a open. Uzavřené turnaje hrané 

na 9–11 kol, open turnaj švýcarský 

systém na 9 kol.

Petr Pisk

tel.: 731 465 344

petr.pisk@centrum.cz

www.skduras.cz

27. 6.–6. 7. 2008

Caorle (Itálie). Letní rekreační po-

byt Caorle 2008. Koupání, slunění, 

hry na pláži, výlety na kole, šacho-

vé turnaje v rapid šachu a bleskov-

kách, simultánky, přátelské partie 

přes polední siestu.

Libor Diviš

tel.: 732 241 811

libor.divis@volny.cz

www.tenzor.cz/SKLokoBrno

27. 6.–6. 7. 2008

Letní šachové hrátky 2008, Do-

mašov. Šachový tábor pro děti od 

osmi do šestnácti let. Trenéři GM 

Marek Vokáč, IM Pavel Šimáček, 

Jan Macíček, IM David Kaňovský, 

IM Richard Biolek.

Richard Biolek

tel.: 608 062 950

biolci@volny.cz

28. 6.–6. 7. 2008

Karviná Open 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Lubomír Zimniok

tel.: 596 318 175

zimniok@volny.cz 

www.sweb.cz./chesskarvina

28. 6.–6. 7. 2008

O pohár starosty města Náchoda 

2008. Švýcarský systém na 9 kol.

Petr Dusbaba

tel.: 602 628 968

sachytjnachod@seznam.cz

sachytjnachod.sweb.cz
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