
8. ČERVENCE 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 27 1

Gruzínka Nana Dzagnidzeová 

(2478) rázným krokem předstihla 

zbytek ženského šachového světa. 

V jedenácti kolech druhého turnaje 

série Grand Prix FIDE, pořádaného 

v arménském Jermuku, získala re-

prezentantka tradiční bašty ženské-

ho šachu devět bodů. Uhrála perfor-

manci téměř 2750 bodů a na druhou 

v pořadí, Rusku Taťánu Kosincevo-

vou (2534), měla náskok jednoho 

a půl bodu. Připomeňme, že se žen-

ská série Grand Prix skládá ze šes-

ti turnajů, ze kterých se účastnicím 

započítávají tři nejlepší výsledky. Ví-

tězka celé série by měla mít, kromě 

prémie 19 000 Euro, právo účasti 

v zápase o titul mistryně světa. Pokračování na straně 8

DAVID NAVARA MAGISTREM

David Navara

„Ano!“ s velkým 

vykřičníkem. Tak 

zněla odpověď Da-

vida Navary na 

otázku, která se 

týkala zakončení 

jeho studia. V prv-

ním červencovém 

dni David úspěšně zakončil studium 

logiky a nyní se hodlá stoprocentně 

věnovat kariéře profesionálního ša-

chisty. „Teď už potřebuji jen vrátit 

jednu knihu do fakultní knihovny, 

přijít na promoci (nebo ji v krajním 

případě i vynechat) a potom přispě-

ji svou troškou do mlýna k devalvaci 

akademických titulů,“ píše s typic-

kým „navarovským“ humorem čers-

tvý magistr na svém blogu na strán-

kách Pražské šachové společnosti. 

KARPOV SE BUDE SOUDIT

Anatolij Karpov

Anatolij Kar-

pov si najal jed-

nu z nejlepších 

a největších svě-

tových právních 

kanceláří na svě-

tě, White & Case, 

aby podnikla 

právní kroky vůči FIDE. Co poža-

duje? Předložit kopie dokumen-

tů, které dokazují podporu Ar-

gentiny a Mexika Iljumžinovovi; 

dále důkaz Iljumžinovovy údajné 

nominace ruskou šachovou fe-

derací; a konečně stažení jedno-

stranných tvrzení, která Karpova 

poškozují. „Litujeme, že se mu-

síme uchýlit k podání žaloby, ale 

nemáme jinou volbu“, tvrdí Kar-

povův tým.

ŽENSKÁ GP V JERMUKU

DZAGNIDZEOVÁ SI OBULA SEDMIMÍLOVÉ BOTY

WORLD OPEN 2010

LÁZNIČKA ZAZÁŘIL 
V AMERICE

Viktor Láznička

„Philadelphia 

a Hustopeče – mé 

obce nejmilejší,“ 

nějak takto by 

mohl náš druhý 

nejlepší šachis-

ta upravit cimr-

manovský ci-

tát. Po červnovém vítězství v nej-

silnějším domácím turnaji v ra-

pid šachu si Viktor Láznička při-

psal další, mnohem cennější pr-

venství. A také lukrativnější, Vik-

torovi na účtu přibylo 20 000 do-

larů. S půlbodovým náskokem to-

tiž zvítězil ve Philadelphii v letoš-

ním ročníku turnaje World Open 

2010. Reprezentant Nového Boru 

nasbíral v devíti kolech sedm 

a půl bodu, když v úvodních šes-

ti partiích zvítězil a k udržení su-

verénní pozice mu stačilo zbylé 

tři partie zremizovat. Solidní vý-

sledek na turnaji předvedla také 

WIM Soňa Pertlová (2201), které 

stačily čtyři získané body na še-

desáté deváté místo. Naopak vr-

cholně nespokojen bude další 

z „novoboráků“, velmistr Jiří Što-

ček (2593). Ten skončil se dvě-

ma a půl body až na devadesátém 

čtvrtém místě. Kompletní výsled-

ky turnaje jsou k dispozici na ad-

rese: www.worldopen.com. Roz-

sáhlejší reportáž z turnaje připra-

vujeme do příštího čísla Šachové-

ho týdeníku.

Václav Pech
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OTAZNÍKY KOLEM „KANDIDÁTŮ“

Levon Aronjan

Před zápasy 

kandidátů, kte-

ré jsou plánová-

ny na jaro příští-

ho roku, se obje-

vil problém, bo-

hužel zdaleka ne 

první. Zřejmě to-

tiž neplatí ani složení (uveřejně-

né na několika prestižních šacho-

vých serverech) dvojic úvodního 

kola: Topalov – Kamsky, Carlsen 

– Radžabov, Aronjan – Gelfand 

a Kramnik – Mamedjarov (Gaši-

mov). „Slyšel jsem podobný vý-

klad párů pro zápasy kandidá-

tů, ale nechápu, kde se tyto dvo-

jice vzaly,“ tvrdí alespoň vicepre-

zident FIDE Zurab Azmajparašvi-

li, podle něhož se prezidentská 

rada složením dvojic vůbec ne-

zabývala. „Zatím není ani určen 

poslední hráč, kterého má dopl-

nit Ázerbájdžán, a tak nelze ani 

určit místa zápasů,“ naráží Az-

majparašvili na „problém Aron-

jan“. Arménská jednička a pátý 

hráč světa totiž odmítá hrát své 

zápasy ve FIDE určeném Baku. 

„K tomu, abych mohl hrát dobře 

šachy, potřebuji klidnou atmo-

sféru. Jaký může být komfort 

a atmosféra tam, kde se musím 

po městě pohybovat v doprovo-

du bodyguarda?“ ptá se velmistr 

Aronjan. 

KUTIN PRO DANAILOVA

Boris Kutin

Silvio Danailov 

získal před volba-

mi hlavy evrop-

ského šachu cen-

ného spojence. 

Podporu mu vy-

jádřil současný 

prezident Evrop-

ské šachové unie (ECU) Boris Ku-

tin. „Jeho přínos světovému šachu 

je v posledních několika letech 

enormní,“ zdůvodňuje Kutin. Zá-

roveň přiznává, že reálný souboj 

mezi trojicí kandidátů ještě neza-

čal. „Bude zahájen až zveřejněním 

programů, na které všichni stále 

čekáme,“ říká Boris Kutin.

SLOVÁCI UHÁJILI GABČÍKOVO 
Mistr FIDE Milan Pacher (2396) 

se stal se sedmi a půl body z de-

víti partií vítězem patnáctého roč-

níku turnaje Open Gabčíkovo. 

Slovenský šachista si po raketo-

vém úvodu, v němž vyhrál sedm 

partií, mohl dovolit vlažnější zá-

věr; přes porážku od brněnské-

ho Ladislava Urbance (2318) zís-

kal na druhého, Maďara IM Csa-

bu Berczese (2397), náskok celé-

ho bodu. Bronzová příčka patří 

FM Davidu Vargovi (2330) z Du-

najské Stredy. Kompletní výsledky 

turnaje jsou k dispozici na adrese: 

chess-results.com

BRNĚNSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL

Neklan Vyskočil

Vítězem hlavní-

ho turnaje festi-

valu v Brně se stal 

IM Neklan Vysko-

čil (2390). V de-

víti kolech získal 

nejlepší z osma-

čtyřiceti účastní-

ků turnaje sedm bodů a díky lepší-

mu pomocnému hodnocení před-

stihl Tomáše Pechu (2193) z Bes-

kydské šachové školy. Bronzovou 

medaili bral za šest a půl bodu 

další brněnský šachista – Karel 

Kratochvíl (2150). Kompletní vý-

sledky turnaje k nahlédnutí na: 

chess-results.com

NOVÁ KNIHA VYDANÁ PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER
proti českým velmistrům

„Málokterá šachová kniha udělala tak silný dojem. Velmistři Hort, Kaválek i Pachman 

dokázali své vzpomínky vložit do slov s neuvěřitelnou lehkostí, tyto stránky jsem prolétl 

doslova se zatajeným dechem a všechen svět kolem mne jakoby přestal existovat.“

IM David Kaňovský

„Bobby Fischer je šachová báseň i pravda. Mistr mistrů světa. Skvělé čtení, 

úchvatná šachová dobrodružství, výtečná kniha.“

spisovatel

Vítězslav Houška

„Šachy se s příchodem Fischera radikálně změnily a ani po jeho odchodu nebudou 

už nikdy stejné jako dříve. Tato kniha poskytuje čtivou formou náhled do části života 

a díla jedenáctého mistra světa. Cenná je zejména díky svědectvím hráčů, 

kteří se s Fischerem setkali osobně.“

GM David Navara

„Je to skvělý úvod do starých dobrých časů, kdy šachu ještě nevládly počítače, 

nýbrž lidské mozky.“

šachový historik Jan Kalendovský

zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné

http://chess-results.com/tnr35551.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr34183.aspx?art=1&rd=9&lan=5&flag=30&m=-1&wi=1000
http://www.praguechess.cz/knihy_vydane.php
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Stejný počet hráčů s ratingem nad 

2700 bodů, ale již trojice osmistov-

kařů a staronoví lídři mužského i 

ženského světového žebříčku. Tak 

zní shrnutí nového pořadí listiny 

nejlepších hráčů světa, sestavené 

k 1. červenci. 

Šachu nadále kraluje norský feno-

mén Magnus Carlsen (2826), který 

si v uplynulých dvou měsících při-

psal dalších třináct bodů a dosáhl 

tak po Kasparovových 2851 bodech 

druhého nejvyššího ratingu šacho-

vé historie. Carlsenovi se na vrcho-

lu šachového světa aktuálně nejvíce 

přibližují oba aktéři nedávno skon-

čeného zápasu o titul mistra světa 

– Veselin Topalov (2803) a nově ak-

tuální světový šampión Viši Anand 

(2800). Ten se díky vítěznému zá-

pasu s Topalovem a jedné partii se-

hrané v maďarské lize potřetí v živo-

tě vrací na (nad) hranici počínající 

osmadvacítkou. Poprvé tam indický 

velmistr nahlédl v dubnu 2006 a po-

druhé přesně o dva roky později. 

Nejpočetnější zastoupení mezi nej-

lepší světovou desítkou mají Rusové 

a Ázerbájdžánci. Ruský prapor drží 

vysoko dvojice Vladimir Kramnik 

(2790) – Alexandr Griščuk (2760) 

na čtvrté, respektive sedmé příčce, 

zatímco „Azeri“ jsou v desítce dva-

krát díky šestému Šachrijaru Ma-

medjarovovi (2761) a desátému Te-

jmuru Radžabovovi (2748). 

Počet hráčů s ratingem nad 2700 

bodů zůstává po dvou měsících 

nezměněn a čítá sedmatřicet ša-

chistů. Nově se mezi ně zařadili 

velmistři Nielsen, Oniščuk, Nepo-

mjašči a Adams. Českého fanouš-

ka potěší třináctibodový zisk naše-

ho nejlepšího současného šachis-

ty, velmistra Navary, jemuž v žeb-

říčku FIDE patří osmnáctá příčka. 

„Se svou současnou pozicí na žeb-

říčku jsem spokojen, ale obávám 

se, že bych získaný rating mohl 

zase ztratit v řecké lize, takže o za-

bydlování zatím nemůže být řeč,“ 

okomentoval velmistr Navara pro 

Šachový týdeník svoji aktuální po-

zici. Zmínil také často zmiňova-

nou infl aci, které podléhají ratin-

gy všech hráčů. „Infl ace ratingu 

postupuje rychle - před necelými 

čtyřmi roky jsem měl ELO o pět 

nebo šest bodů nižší a na žebříč-

ku jsem se nacházel o pět příček 

výše!“ upozorňuje David. Na mír-

ně infl ační průběh ratingu uka-

zuje také průměrný rating nejlep-

ší stovky hráčů. Ten v červenci vy-

skočil o tři body na cifru 2693, což 

znamená, že si hráči v ní umístění 

své ratingy zvýšili za poslední dva 

měsíce o tři sta bodů. 

Na otázku, zda se osobní ratingový 

rekord projeví také na počtu pozvá-

nek do silných uzavřených turnajů, 

odpovídá velmistr Navara okamžitě: 

„V červnu jsem mohl hrát v Pojkov-

ském, ale potřeboval jsem se ales-

poň trochu připravit na státnice, tak-

že jsem odmítl. Dostal jsem teď také 

nabídku na turnaj s průměrným ra-

tingem nad 2650 a možná ji přijmu,“ 

přemítá David. Přiznává také, že po 

svém průniku do světové špičky 

v letech 2006 a 2007, kdy se účastnil 

prestižního „áčka“ v nizozemském 

Wijku, dostal nabídek více, ale kvůli 

studiu je musel odmítat. „Tím jsem 

mohl nějaké organizátory odradit 

od snahy o další spolupráci. Na dru-

hé straně mi to ale ani příliš neva-

dí, hraji v mírně slabších soutěžích 

a jsem celkem spokojený.“

Svůj odstup od zbytku ženského 

světa zvýšila, i přes ztrátu dvaadva-

ceti bodů, maďarská velmistryně 

NOVÉ ELO RATINGY

INFLACE U MUŽŮ, DEFLACE U ŽEN

TOP 10 – muži
1. Carlsen, Magnus NOR (2826)

2. Topalov, Veselin BUL (2803)

3. Anand, Viši IND (2800)

4. Kramnik, Vladimir RUS (2790)

5. Aronjan, Levon ARM (2783)

6. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2761)

7. Griščuk, Alexandr RUS (2760)

8. Eljanov, Pavel UKR (2755)

9. Širov, Alexej ESP (2749)

10. Radžabov, Tejmur AZE (2748)

18. Navara, David CZE (2731)

23. Movsesjan, Sergej SVK (2723)

TOP 10 - ženy
1. Polgárová, Judit HUN (2682)

2. Koneru, Humpy IND (2600)

3. Hou, Yifan CHN (2577)

4. Kosincevová, Taťána RUS (2562)

5. Stefanovová, Antoaneta BUL (2560)

6. Kosincevová, Naděžda RUS (2551)

7. Lahnová, Kateryna UKR (2535)

8. Muzyčuková, Anna SLO (2527)

9. Cmilyteová, Viktorija LTU (2527)

10. Sebagová, Marie FRA (2519)

50. Repková, Eva SVK (2434)

63. Jacková, Jana CZE (2402)

Světová jednička Magnus Carlsen Česká jednička David Navara
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Judita Polgárová (2682). Její nej-

bližší sokyně Humpy Koneru 

(2600) ztrácí ještě o něco více. Ak-

tuální rozdíl mezi ženskou světo-

vou jedničkou a dvojkou je osmde-

sát dva bodů, což by se dalo cha-

rakterizovat příměrem z jiného 

sportovního odvětví: „o parník“. 

Převaha Polgárové je bez diskuse, 

a tak se bude muset „zbytek světa“ 

v nejbližší budoucnosti prát pouze 

o druhou příčku. Na tu si kromě 

indické hráčky mohou dělat ná-

rok například Číňanka Hou Jifan 

(2577), ruské sestry Kosincevovy 

či Bulharka Antoaneta Stefanovo-

vá (2560).

Průměrný rating první světové 

ženské stovky poklesl z 2442 bodů 

na 2440. Svědčí to o mírné defl a-

ci číselného hodnocení šachových 

dovedností zástupkyň něžného 

pohlaví. Nejlepších sto bojovnic 

ve dvou měsících ztratilo ze svého 

ohodnocení dvě stovky bodíků.

Domácí šachisté si v posledních 

dvou měsících vesměs polepši-

li, čemuž odpovídá také zvýšení 

průměrného ratingu nejlepší de-

sítky o tři body na hodnotu 2583 

bodů. Ta nás posouvá v žebříku 

států z bývalé dvacáté na aktuál-

ní osmnáctou pozici. Nárůstem 

ELA Davida Navaru napodobili To-

máš Polák (2544) a Pavel Šimáček 

(2532). Při pohledu na aktuální ta-

bulku je patrné, že se obvyklá for-

ma stále vyhýbá naší nedávné čtyř-

ce Vlastimilu Babulovi (2533), pro 

kterého nebude dělení sedmé příč-

ky důvodem ke spokojenosti. 

Judit Polgárová je neotřesitelnou světovou 
jedničkou

Kristýna Havlíková rychle stoupá českým 
žebříčkem

www.stockmarket.cz
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Mezi ženami vládne i po půlroč-

ní absenci Jana Jacková (2402) se 

čtyřicetibodovým náskokem na 

Evu Kulovanou (2362). Největším 

překvapením je ale více než stobo-

dový vzestup Kristýny Havlíkové. 

Jedenapadesát odehraných par-

tií vyneslo Kristýnu s novým ra-

tingem 2299 bodů na třetí příčku 

českého ženského žebříčku před 

Olgu Sikorovou (2290), Kateřinu 

Němcovou (2285), Elišku Richtro-

vou (2271) a sestry Olšarovy.

„Mám radost, že Davidu Navarovi 

vyšlo 1. července - symbolicky spo-

lu se zakončením studií - jeho za-

tím nejvyšší ELO (je to pochopitel-

ně i historicky nejvyšší rating, do-

sažený českým hráčem) a že je ve 

světové TOP 20,“ hodnotí výsledky 

nové listiny reprezentační trenér, 

mezinárodní mistr Michal Konop-

ka. „U žen musíme pochválit Kris-

týnu Havlíkovou a její raketový vze-

stup z lednového 2155 na červen-

cové 2299,“ říká Konopka s tím, že 

vždy raději hodnotí kladná překva-

pení. „Pro každého hráče to je vel-

mi nepříjemné, když ztratí hodně 

ratingu. Proto to nechci rozebírat. 

Každý, kdo ztratil, o tom ví a bude 

se snažit dostat se zase nahoru,“ 

končí Michal Konopka svoje hod-

nocení. Co se týká sestavy našich 

celků před olympiádou, předpoklá-

dá Konopka větší váhu aktuálních 

výsledků u ženského celku. 

Slovensko je na úrovni nejlepší de-

sítky mužů prakticky beze změn. 

Nikdo nový se do této vybrané spo-

lečnosti neprobojoval a tak při ztrá-

tě tří bodů činí aktuální průměrný 

rating nejlepších slovenských ša-

chistů 2526 bodů. Slovákům patří 

dvaatřicátá pozice na světě.

Václav Pech

TOP 10 ČR – muži
1. Navara, David (2731)

2. Láznička, Viktor (2638)

3. Hráček, Zbyněk (2633)

4. Štoček, Jiří (2587)

5. Votava, Jan (2579)

6. Polák, Tomáš (2544)

7. Babula, Vlastimil (2533)

7. Oral, Tomáš (2533)

9. Šimáček, Pavel (2532)

10. Jansa, Vlastimil (2524)

TOP 10 SR – muži
1. Movsesjan, Sergej (2723)

2. Markoš, Ján (2566)

3. Ftáčnik, Lubomír (2551)

4. Petrík, Tomáš (2532)

5. Štohl, Igor (2510)

6. Timoščenko, Gennadij (2499)

7. Jurčík, Marián (2484)

8. Mrva, Matin (2471)

9. Vavrák, Peter (2467)

10. Michalík, Peter (2453)

TOP 5 ČR – ženy
1. Jacková, Jana (2402)

2. Kulovaná, Eva (2362)

3. Havlíková, Kristýna (2299)

4. Sikorová, Olga (2290)

5. Němcová, Kateřina (2282)

TOP 5 SR – ženy
1. Repková, Eva (2434)

2. Štočková, Zuzana (2400)

3. Pokorná, Regina (2388)

4. Kočetková, Julia (2302)

5. Borošová, Zuzana (2266)

bezpečnostní služby 

pult centralizované ochrany

slaboproudé systémy

zpracování hotovosti

zkoušky odborné způsobilosti

facility management

Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 693 311 • Fax: +420 596 693 322

www.abasco.cz • info@abasco.cz

Generální ředitelství: Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 • reditelstvi@abasco.cz
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„Nana je velice talentovanou hráč-

kou, doplácející na nevyrovnanost 

svých výkonů. Někdy hraje ne-

skutečně dobře a někdy to zase 

tak slavní není,“ charakterizuje 

suverénní vítězku turnaje její ko-

legyně, ruská velmistryně Natálie 

Pogoninová. 

ANTOANETA STEFANOVOVÁ (2560) 
– NANA DZAGNIDZEOVÁ (2478) 
Poloslovanská obrana 

Dámského gambitu [D47]

Jermuk 2010

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

5.e3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 

8.Sd3 Sd6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zp-+n+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
9.Jg5!? Exmistryně světa volí 

méně časté pokračování, jehož cí-

lem je perspektivně vylekat černé 

fi gury a krále umístěné na králov-

ském křídle. Tah, který několikrát 

použil například současný šes-

tý hráč světa, Ázerbájdžánec Ša-

chrijar Mamedjarov, má rozhod-

ně svoje jedy, ale na ty byla Dza-

gnidzeová připravena velice kva-

litně. 

9…Sb7 10.Df3 K okamžitému vý-

vinu bílé dámy existují pochopi-

telně alternativy. Tou nejpřiro-

zenější je 10.0–0 0–0 11.Sd2 a5 

12.Vc1, kdy bílá v partii Koneru, 

H. - Sargissian, G., Wijk ann Zee 

2008, dala nejprve přednost do-

končení vývinu a aktivitu na krá-

lovském křídle odložila „na po-

tom“. Po dalším 12…Db8 13.f4 c5 

14.Jxb5 cxd4 15.Jxd4 h6 16.Jgf3 

e5! však na zmíněné plány již ne-

došlo a partie skončila pozdě-

ji remízou. Dokončení vývinu dal 

přednost v jedné ze svých partií 

také velmistr Mamedjarov. V desá-

tém tahu zahrál 10.Sd2 a po 10…

b4 11.Jce4 Jxe4 12.Jxe4 Se7 13.a3 

a5 14.0–0 0–0 15.Dc2 h6 16.Vfc1 

získal ze zahájení výhodu (Ma-

medjarov, Š. (2757) - Gračev, B. 

(2601), Pardubice 2007). 

10…a6 Na nejvyšší úrovni již po-

chopitelně přišlo na přetřes i přiro-

zené 10…h6. Následovalo 11.Dh3 

(Ke zcela rovné pozici přivedlo 

dvě supertěžké váhy pokračování 

11.Jge4 Jxe4 12.Jxe4 Se7 13.0–0 0–0 

14.Vd1 Db6 15.Dg3 c5 16.dxc5 Jxc5 

17.Jxc5 Sxc5 18.b4 Sd6 19.Sh7+ 

Kxh7 20.Vxd6 Dxd6 21.Dxd6 Vfd8 

22.Dd2 Vxd2 23.Sxd2 s remízou 

(Mamedjarov, Š. (2760) - Aronjan, 

L. (2739), Nice 2008)). 11…De7 

12.Sd2 0–0 13.Jge4 Jxe4 14.Jxe4 

c5 15.Jxd6 Dxd6 16.Sxb5 cxd4 

s rovnou hrou (Karpov, A. (2668) - 

Lékó, P. (2738), Miskolc 2006). 

11.a4 h6 12.Dh3 b4 13.Jce4 Se7 

14.Sc4 Bílá připravuje kombina-

ci, která přijde na řadu v 16. tahu. 

Je ale docela možné, že se měla 

spíše věnovat dokončení vývinu, 

v němž za svoji soupeřkou zaosta-

la. Po 14.0–0 se však zdá, že černá 

vyřešila všechny problémy spoje-

né se zahájením, a to jak po oka-

mžité rochádě, tak i po centrálním 

„šťouchu“ 14…c5!? 

14…0–0 15.Jxf6+ Sxf6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+n+pzp-'
6p+p+pvl-zp&
5+-+-+-sN-%
4PzpLzP-+-+$
3+-+-zP-+Q#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
16.Jxe6?! Pokus zakalit vodu je 

celkem logickým krokem. Po klid-

ných ústupech by již byla výho-

da na straně černé. Například 

16.Je4 c5 17.Jxf6+ (17.Jd6 cxd4 

18.Jxb7 Db6 19.0–0 dxe3 20.Sxe3 

Dxb7 s nedostatečnou kompenza-

cí za pěšce.) 17…Dxf6 18.0–0 Vac8 

19.b3 Jb6 20.Sd3 c4 je pro černou 

dobré. 

16…fxe6 17.Sxe6+ Vf7 18.0–0 De7 

19.a5?! Dává černé tempo, kte-

ré Gruzínka bez zaváhání využi-

je. Lépe vypadá okamžitá mobili-

zace fi gur po 19.Sd2, když na 19…

c5 (Dobré bude také 19…a5.) při-

jde 20.Vac1 Vd8 21.Vfd1 (21.dxc5 

Jxc5 22.Sxb4 Dxe6 23.Sxc5 Dxh3–

+) 21…a5 (Po 21…cxd4 22.Vc7 má 

bílá nepochybně dobré šance.) 

22.Se1! a bílý má v centru určitou 

protihru. 

19…c5 20.Sd2 Při zpožděném 

vývinu se mohla bílá možná po-

kusit o uzavření centra tahem 

20.d5. Černá by pak měla, kro-

mě různých nabízejících se tahů 

věží, možnost upozornit na svo-

ji pěšcovou majoritu postupem 

20…c4, buď s ideou okamžitého 

dalšího postupu pěšce „c“, nebo 

skoku jezdce na c5. Po 21.Sd2 by 

ŽENSKÁ GP V JERMUKU

DZAGNIDZEOVÁ SI OBULA SEDMIMÍLOVÉ BOTY
pokračování ze strany 1

Stříbrná Taťána Kosincevová
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černá zřejmě sáhla po první z na-

bízených variant, nicméně po 

22.bxc3 bxc3 23.Sc1 Jf8 24.Sa3 

De8 25.Sxf7+ Dxf7 26.e4 může 

mít černá k výhře ještě překvapi-

vě daleko. 

20…Ve8 21.Sb3 Kh8 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+l+nwqrzp-'
6p+-+-vl-zp&
5zP-zp-+-+-%
4-zp-zP-+-+$
3+L+-zP-+Q#
2-zP-vL-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
22.dxc5 Zde měla Bulharka po-

slední možnost volby, s jakým ma-

teriálem chce v partii pokračovat. 

Zvolila pozici s několika pěšci za 

obětovanou fi guru. Přímé vyvráce-

ní pochopitelně nemá odběr kva-

lity s přechodem do pozic s věží 

a dvěma pěšci za dvě černé lehké 

fi gury, vznikající po 22.Sxf7 Dxf7 

23.Vac1 Dd5 (Ještě lepší snad bude 

23…Vd8!?.) 24.dxc5 Jxc5 (24…

Sxb2?! 25.Vb1 Sf6 26.Sxb4 Jxc5 

27.Sxc5 Sc8 28.Df3 Dxc5 dává bílé 

více šancí než hlavní varianta.) 

25.Sxb4 Jd3 26.Vcd1 Vd8 27.Vd2 

Db5 s lepšími vyhlídkami pro 

černou. 

22…Vff8 23.Sxb4 Je5 Černá hrozí 

ulovit bílou dámu tahy Sc8 a Sh4 

a osvobození nejsilnější bílé fi gu-

ry by Stefanovovou stálo další ma-

teriál a s ním i partii. Bílá by svoji 

soupeřku mohla ještě řádně pozlo-

bit po jedné z dlouhých diagonál, 

což ukazuje varianta vznikající po 

23…Jxc5 24.Sc2 Vc8 25.Df5. 

24.Sa3 Čelí hrozbě černé ústupem 

střelce na kryté pole. 

24…Sc8 25.Dg3 Sh4 26.c6 Sxg3 

Pokračování 26…Dxa3 27.Vxa3 

Sxg3 28.hxg3 Jxc6 je mírně přízni-

vější pro černou. 

27.Sxe7 Sxf2+ 28.Vxf2 Vxf2 

29.Kxf2 Vxe7 30.Sd5 Vc7 31.Kg3? 

Po prakticky vynucených tazích 

zbytečná ztráta času! Citelně lépe 

vypadá „pokrývačské“ 31.e4, když 

po 31…Jxc6 32.Vc1 Sb7 33.b4 

g6 (33…Vc8 34.b5=) 34.Ke3 Kg7 

35.Vc5 může bílá prosazením po-

stupu b4-b5 hezky „kousat“ a po 

Antoaneta Stefanovová

http://www.sachy.biz
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výhodě černé nemusí být časem 

ani vidu, ani slechu. 

31…Jxc6 32.Vc1 Sb7 33.b4 Vc8 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7+l+-+-zp-'
6p+n+-+-zp&
5zP-+L+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-zP-mK-#
2-+-+-+PzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

34.e4? Přehlédnutí vedoucí 

k rychlému krachu. Lepší, i když 

asi již ne dostatečné, bylo 34.Vb1 

Jd8 35.Sxb7 Jxb7 36.b5 axb5 

37.Vxb5 Jd6. 

34…Jxb4–+ 35.Vb1 Sxd5 

36.Vxb4 Sc4 Při záchraně černé-

ho krajního pěšce nemá už bílá 

čím svoji soupeřku strašit a další 

odpor je marný. 

37.Vb7 Vc5 38.Kf4 Vxa5 39.e5 

Va2 40.Vc7 Sb5 0–1

Druhé místo zaslouženě patřilo 

v poslední době nejlepší z Rusek 

Táně Kosincevové. Ta se opírala 

o suverénní hru bílými fi gurami, 

s nimiž v Jermuku získala v šesti 

hrách pět bodů. Přitom o stopro-

centní statistiku přišla až kvůli 

přemíře snahy v posledním kole, 

kdy pro zachování šancí na první 

místo musela vyhrát proti domá-

cí Elině Danieljanové (2473). Ko-

sincevová byla v Arménii popr-

vé a podle vlastních slov nepřije-

la do Jemruku s jasnou turnajo-

vou strategií. „V tak silném a vy-

rovnaném turnaji záleží hodně 

na okamžité formě,“ říká Kosin-

cevová. „Chtěla jsem prostě hrát 

dobré a zajímavé partie a teprve 

podle vývoje turnaje si klást kon-

krétní cíle.“

Nepokojená bude pravděpodob-

ně z Arménie odjíždět čínská se-

stava, v níž bylo hned několik 

velkých jmen. Ale světová troj-

ka Hou Jifan (2589), exmistryně 

světa Xu Juhua (2484) a dravá 

Shen Jang (2452) nebudou ze 

svého výsledku nadšené. Nejlé-

pe umístěné Hou Jifan se staly 

osudnými prohry s jejími krajan-

kami, a tak si v průběhu turna-

je povzdechla nad vyrovnaností 

startovního pole. „Všechny hráč-

ky ženské Grand Prix jsou velice 

silné. Myslím si, že zde není ni-

kdo, o kom by se mohlo říci, že 

je nejlepší, ale zároveň také ne-

najdete nikoho, kdo by mohl být 

označen za nejslabšího.“ Vyrov-

nanost je nakonec patrná i z po-

hledu na závěrečnou tabulku, ve 

které hráčky na druhém až os-

mém místě dělí pouhé dva body. 

Další z turnajů série, která může 

vyjevit budoucí mistryni světa, 

se koná od 29. července do 12. 

srpna v mongolském Ulanbátaru. 

Václav Pech

foto: ofi ciální stránky turnaje

Konečné pořadí
1. Dzagnidzeová, Nana GEO (2478) 9

2. Kosincevová, Taťána RUS (2534) 7,5

3. Danieljanová, Elina ARM (2473) 6,5

4. Mrktčijanová, Lilit ARM (2477) 6,5

5. Stefanovová, Antoaneta BUL (2560) 6,5

6. Hou Jifan CHN (2589) 6

7. Cramlingová, Pia SWE (2536) 5,5

8. Shen Jang CHN (2452) 5,5

9. Čiburdanidzeová, Maja GEO (2514) 4,5

10. Xu Juhua CHN (2484) 4

11. Kovanova, Baira RUS (2366) 3

12. Fierro Baquero, Martha ECU (2363) 1,5
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KALENDÁRIUM
3. – 11. 7. 2010
Náchod. Niki Open. Švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 120 minut 

na partii s přídavkem 30 s/tah. 

ŠO TJ Náchod

Tel.: +420602628968

sachytjnachod@seznam.cz

nachod-2010.sweb.cz

3. – 11. 7. 2010
Klatovy. O pohár města Klatovy. 

Švýcarský systém na devět kol. 

Tempo 120 minut na partii s pří-

davkem 30 s/tah.

Václav Kopecký

Tel.: 721 574065

kopeckychess@seznam.cz

3. – 15. 7. 2010
Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Uzavřené turnaje s možností 

získat normy GM, IM a FM. Tempo 

hry 90 minut na 40 tahů, pak 30 mi-

nut na partii s přídavkem 30 s/tah. 

Laszló Nagy

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

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

10. – 18. 7. 2010
Banská Štiavnica (Slovensko). Me-

zinárodní mistrovství Sloven-

ské republiky. Tři mezinárodní 

openy + bohatý doprovodný pro-

gram. Švýcarský systém na devět 

kol. Tempo hry OPEN A: 90 minut 

na 40 tahů + 30 minut na dohrání 

s přídavkem 30 s/tah.

Milan Maroš

Tel.: 0903 882296

maros@livechess.sk

14. – 22. 7. 2010
Pardubice. ME juniorských druž-

stev. Švýcarský systém na sedm 

kol, tempo 90 minut na 40 tahů 

+ 30 minut do konce s přídavkem 

30 s/tah.

AVE-KONTAKT s.r.o.

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

15. 7. – 1. 8. 2010
Pardubice. Czech Open. 21. ročník 

tradičního festivalu šachu a her. 

Hlavní open turnaj: švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 90 minut 

na 40 tahů + 30 minut do konce 

s přídavkem 30 s/tah.

AVE-KONTAKT s.r.o.

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

16. 7. 1956

Karel Hromádka

Před padesáti čtyř-

mi lety zemřel 

v Praze český ša-

chový mistr naro-

zený v Rakousku 

Karel Hromádka.

17. – 24. 7. 2010 
Praha. Mezinárodní šachová do-

volená + 8. ročník Memoriálu pro-

fesora Jaroslava Pelikána. Uzavře-

né turnaje na devět kol. Tempo 

120 minut na partii.

Jindra Kollerová

Tel.: 777677899

jindra.kollerova@mybox.cz

17. – 25. 7. 2010
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Tamás Erdélyi

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

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

17. – 25. 7. 2010
Varšava (Polsko). Festival Mig-

uela Najdorfa. Švýcarský systém 

na devět kol. Tempo 90 minut na 

40 tahů + 30 minut na dohrání 

s přídavkem 30 s/tah.

 Warsaw Chess Foundation

Tel.: +48-603-391-318

mariamacieja@o2.pl

www.poloniachess.pl

18. 7. 1983

Salomon Flohr

V Moskvě umí-

rá jeden z nejlep-

ších světových 

p ře d vá l e č n ý c h 

šachistů a záro-

veň také možná 

nejlepší český ša-

chista všech dob, 

velmistr Salomon Flohr.

20. – 25. 7. 2010
Eger (Maďarsko). FIDE open. Švýcar-

ský systém na sedm kol. Tempo 90 mi-

nut na partii s přídavkem 30 s/tah.

Ferenc Rauch

rauch@freemail.hu

www.agriasakk.eurochess.hu 

22. – 25. 7. 2010
Györ (Maďarsko). FIDE open. Švý-

carský systém na sedm kol. Tem-

po 90 minut na partii s přídavkem 

30 s/tah.

Szimultán Sakkegyesület

Tel.: +36703806882

szimultanse@gmail.com

dodicsek.unsoft.hu

23. 7. 1976

Judita Polgárová

Před čtyřiatřice-

ti lety se narodila 

nejlepší současná 

světová šachistka, 

velmistryně Judi-

ta Polgárová.
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