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KARJAKIN SMETL SHORTA

Sergej Karjakin  
Ukrajinský vel-

mistr Sergej Karja-

kin (2727) rozdrtil 

v zápase hraném 

na deset partií 

v rapid šachu bý-

valého soupeře 

Garriho Kaspa-

rova v zápase o světový titul vel-

mistra Nigela Shorta (2655) rozdí-

lem pěti bodů. Vítězství mladého 

Ukrajince se rozhodně čekalo, ale 

způsob, jakým svého zkušeného 

soupeře drtil, byl obdivuhodný. 

Bílými fi gurami mladý Ukrajinec 

vyhrál co mohl a černými udržel 

padesátiprocentní zisk. Zápas byl 

plný dramatických partií, z nichž 

pouze jediná skončila, po vyčerpá-

ní všech možností, remízou.

ZLATÁ PRAHA

Vítězslav Rašík  
Vítězem šachové-

ho festivalu Zlatá 

Praha hraného 

v našem hlavním 

městě od 28. červ-

na do 6. července 

se stal nejvýše na-

sazený hráč turna-

je mezinárodní mistr Vítězslav Ra-

šík. Ve slušně obsazeném openu 

bojoval mezi padesáti šesti hráči 

jeden velmistr (Eduard Meduna), 

šest mezinárodních mistrů a tři dr-

žitelé mistrovského titulu. Podrob-

né info na: www.chessacademy.cz 
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REKORD OLYMPIJSKÝCH ÚČASTÍ 
TORRE DOTAHUJE PORTISCHE
Olympijské heslo Není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se“ si vzal 

za své fi lipinský velmistr Eugenio 

Torre. Pokud by se probojoval do 

olympijské sestavy své země pro 

nadcházející olympiádu v Dráž-

ďanech, mohl by tím vyrovnat 

dosavadní rekord držený velmist-

rem Portischem v počtu účastí na 

této vrcholné soutěži družstev.

Eugenio Torre (56) hrál již na de-

vatenácti po sobě jdoucích olym-

piádách, z toho sedmnáctkrát 

reprezentoval Filipíny na první 

šachovnici! „I s přihlédnutím 

k mému věku doufám, že naše fe-

derace zváží historickou příležitost, 

která se nám nabízí a zařadí mě 

do nominace,“ říká velmistr Torre 

a v dopise prezidentovi své federa-

ce dodává: „V této chvíli si dovedu 

představit, že bych se účastnil ještě 

dvou dalších olympiádách a dopl-

nil tak svoji sbírku účastí na dvacet 

jedna.“ To je právě číslo, které by 

znamenalo absolutní rekord a od-

sunulo dvacet olympijských startů 

legendárného maďarského velmis-

tra až na druhou příčku. Velmistr 

Torre je v současnosti s ratingem 

2524 fi lipínskou trojkou.

Eugenio Torre

MOROZEVIČ VS. NAVARA

PRAŽSKÉ VÍTĚZSTVÍ SVĚTOVÉ DVOJKY
V pražském zápase světové dvojky Alexandra 

Morozeviče (2788) s českou jedničkou Davi-

dem Navarou (2646) přesvědčivě vyhrál ruský 

velmistr. Po prvních čtyřech partiích vedl Mo-

rozevič 3,5 – 0,5, tedy na vlas stejným skóre 

jako před šesti týdny vedl po prvním poloča-

se nad Navarou další ruský velmistr Vladimir 

Kramnik. Připomeňme, že tehdy byl Kramnik 

rovněž světovou dvojkou… David Navara poté 

vyhrál nad Alexandrem Morozevičem pátou 

partii a šestá skončila remízou. Celkově tedy 

zvítězil velmistr Morozevič 4:2.

Zápas Morozevič – Navara, který se hrál od 2. do 8. července 2008 v hotelu 

Best Western Kampa, musel být zkrácen o dvě partie kvůli zdravotní indis-

pozici ruského velmistr. Hrálo se tempem 100 minut na 40 tahů a 30 minut 

do konce partie plus 30 sekund za každý provedený tah a šlo o tréninkový 

zápas, který nebyl přístupný veřejnosti a který se velmistrům nezapočítá-

vá do jejich ELO ratingu. Pro Davida Navaru znamenal důležitou přípravu 

před jeho srpnovým turnajem série GrandPrix v ruské Soči.

Pokračování na straně 2

Alexander Morozevič
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STARTUJE FESTIVAL 
V MLADÉ BOLESLAVI
Do Mladé Boleslavi se vracejí ša-

chové turnaje pořádané Václavem 

Klainem, které se v devadesátých 

letech proslavily první cenou, jíž byl 

automobil Škoda. V rámci letošního 

festivalu se budou hrát uzavřený 

velmistrovský a mistrovský turnaj 

a dva turnaje otevřené. Ve velmist-

rovském turnaji bude jistě velice za-

jímavý souboj dravého mládí repre-

zentovaného například vicemistrem 

světa v kategorii do čtrnácti let FM 

Vojtěchem Plátem (2398) se zkuše-

nou velmistrovskou sestavou v čele 

s Vladimirem Sergejevem (2508), 

Leonem Vološinem (2449) a Eduar-

dem Medunou (2465). Podrobný 

program festivalu je k nalezení na ofi -

ciální stránce: www.caissa.klain.cz 

PARTIE KVĚTNA
Nejlepší květnovou partií se podle 

mínění komise v čele s velmistry 

Kobalijou, Krasenkovem a Landou 

stala překvapivě partie mezi nepří-

liš známými šachisty Milmanem 

a Paraguou z turnaje v Chicagu. 

Devětadvacetitahová sicilka, ve kte-

ré černý v zahájení obětoval pozič-

ně dámu, sice od žádného porotce 

nezískala nejvyšší hodnocení, ale 

kromě velmistra Lysého ji své body 

přidělilo všech zbývajících deset 

porotců. Z druhého místa se může 

díky své výhře nad Sergejem Mov-

sesjanem radovat Rus Alexander 

Morozevič a bronz si podle mínění 

jury zaslouží souboj Sergeje Krivo-

ručka s Iljou Smirinem z plovdiv-

ského mistrovství Evropy.

CHESSBOXING

Nikolaj Sažin  
Devatenáctiletý 

student matema-

tiky Nikolaj Sažin 

se v neděli v Ber-

líně stal mistrem 

světa v Chessbo-

xingu, tedy spor-

tu, ve kterém spo-

lu soupeři zároveň zápolí v šachu 

a v boxu. Celý zápas trvá jedenáct 

kol, z nichž se v šesti hrají šachy 

a pětkrát sokové boxují. Ve fi nále 

ruský chessboxér porazil domácí-

ho zástupce Franka Stoldta, který 

až do současnosti sloužil jako pří-

slušník německých mírových sil 

v Kosovu. „Ve čtvrtém kole jsem 

dostal příliš silných úderů a to 

mělo následně vliv na moji kon-

centraci,“ říká poražený fi nalista 

o rozhodujících okamžicích zápa-

su a dodává „Byla to hlavní příči-

na mé hrubé chyby, kterou jsem 

udělal v pátém kole. Přehlédl jsem 

jeho útok na mého krále.“

ANAND VE FINÁLE GRAND SLAMU

Viši Anand  
Mistr světa Viši 

Anand potvrdil svo-

ji účast na zářijo-

vém fi nálovém tur-

naji Grand Slamu, 

který se bude hrát 

od 2. do 13. zá-

ří v Bilbau. Indic-

ký šachista tak zjevně dává ve své 

přípravě k blížícímu zápasu o svůj 

titul přednost  praktické hře před 

Botvinnikovou detailní přípravou 

v tichu vlastní pracovny. V Bilbau 

naopak defi nitivně nebude hrát  

jeho soupeř v boji o světovou šacho-

vou korunu Rus Vladimir Kramnik. 

Alexander Morozevič (30 let) je 

jedním z nejoriginálnějších ša-

chistů současné světové špičky. Po 

mnoho let patří mezi světovou de-

sítku, od 1. července letošního roku 

mu patří na ELO listině 2. místo za 

indickým velmistrem Višim Anan-

dem. Podle statistik je nejlepším 

velmistrem ve hře naslepo. Vyhrál 

řadu mezinárodních turnajů, po-

sledním v řadě bylo letošní Saraje-

vo. Částečný přehled jeho výsledků 

najdete v internetové encyklopedii 

Wikipedia (www.wikipedia.org). 

Na trochu zastaralých Morozevičo-

vých internetových stránkách - viz 

www.gmsquare.com - můžete na-

jít jeho jedenáct komentovaných 

partií z let 1998 až 2001.

Rozhovor s velmistrem Moroze-

vičem při jeho pražské návštěvě, 

kterou organizovala Pražská šachová 

společnost (www.praguechess.cz), 

natočila Česká televize pro pořad 

V šachu. Bude odvysílán již tento pá-

tek v 18.30 na programu ČT4-Sport.

Pavel Matocha

Alexander Morozevič bílými proti Davidu Navarovi v pražském hotelu Best Western Kampa

MOROZEVIČ VS. NAVARA

PRAŽSKÉ VÍTĚZSTVÍ SVĚTOVÉ DVOJKY
pokračování ze strany 1
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Propadákem skončil pro exmis-

tra světa Vladimira Kramnika 

(2788) právě skončený super-

turnaj v německém Dortmundu. 

Exmistr světa získal v sedmi par-

tiích pouhé tři body a skončil na 

předposledním místě turnajové 

tabulky, když za sebou nechal 

jenom v příšerné formě hrající-

ho Nizozemce Loeka van Welyho 

(2677). Ze svého letošního první-

ho vítězství na velkém turnaji se 

v letním Vestfálsku radoval vel-

mistr Péter Lékó (2741), stříbro 

patří díky drtivému fi niši Vasiliji 

Ivančukovi (2740) a z bronzu se 

bude jistě radovat „kvalifi kant“ 

z Aerofl otu, Rus Ian Nepomnijaš-

či (2634).

„Rozdíl mezi vaším Davidem Na-

varou a špičkovými světovými hrá-

či je v tom, že když se na turnaji 

nedaří Davidovi, tak skončí na mi-

nus čtyři, zatímco Kramnik nebo 

Anand udělají v nejhorším minus 

dva,“ říkal mi při letošním praž-

ském vystoupení Vladimira Kram-

nika jeho manažer, dortmundský 

radní Carsten Hanzel, a při těch slo-

vech jistě netušil, co jeho svěřence 

potká o pár měsíců později právě 

v „jeho“ městě. Turnaj, o jehož sta-

tusu s přívlastkem „super“ lze díky 

průměrnému ratingu nižšímu než 

2700 bodů s úspěchem pochybo-

vat, byl pro velmistra Kramnika 

jistě rozčarováním. Po úspěšném 

vstupu do turnaje a vítězství ve 

druhém kole proti Loeku Van We-

lymu  mu forma odešla a exmistr 

světa se v tabulce propadal. Bí-

lými nevyhrával a jeho pověstná 

ruská mu zcela odešla, když v ní 

podlehl jak domácímu Arkadijovi 

Naiditschovi (2624), tak Vasilijovi 

Ivančukovi. Předposlední místo je 

nejhorším Kramnikovým umístě-

ním v historii tohoto turnaje.

Naopak spolehlivostí samou byl 

v uplynulých čtrnácti dnech ví-

těz turnaje Péter Lékó. Neprohrál 

ani jedinou partii a ani v jedné 

nebyl vážně ohrožen. Klíčovou 

partií pro jeho vítězství byla par-

tie předposledního kola proti v té 

době překvapivě vedoucímu Janu 

Gustafssonovi, kterého maďarský 

šachista zdolal černými fi gurami. 

Druhou výhru vítěze turnaje si pro 

svoji analýzu pro Šachový týdeník 

vybral velmistr Radek Kalod. Sou-

boj prvního s druhým byl vlastně 

předčasným fi nále turnaje, ale 

i přesto probíhal poměrně jedno-

značně.

PÉTER LÉKÓ (2741)—
—VASILIJ IVANČUK (2740)
Sicilská obrana [B46]

Dortmund 2008

Komentuje GM Radek Kalod

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jc6 5.Jc3 a6 6.Jxc6 Péter Lékó 

nechce svého soka zkoušet v po-

pulárních systémech začínajících 

tahy 6.Se3 s dalším 7.Dd2 a volí 

toto přímočaré pokračování. 

6…bxc6 7.Sd3 d5 8.0–0 Jf6 9.Df3  

Bílá dáma směřuje na g3, odkud 

bude mířit na pole g7. Tím znepří-

jemňuje život černému monarcho-

vi. 

9…Se7 10.Dg3 Jh5 11.Df3 Jf6 

Černý svému soupeři předkládá 

tichou nabídku k podpisu mírové 

smlouvy. 

12.e5 „Ne, dneska ne:-)“ také beze 

slov odpovídá maďarský velmistr 

cenící si své výhody bílých fi gur. 

12…Jd7 13.Dg3 g6 Velice slabým 

pokračováním by v pozici diagra-

mu pochopitelně byla rošáda. Do 

13…0–0? Totiž přijde 14.Sh6 a bílý 

získává rozhodující výhodu. 

14.Sh6 Nepříjemný tah, který brá-

ní rošádě černého, a podtrhuje tak 

výhodu bílého na královském kří-

dle. Protišance černého jsou však 

na druhé straně šachovnice, a že 

to mohou být šance velice pádné, 

ukázalo již mnoho partií.

SPARKASSEN DORTMUND 2008

OTAZNÍK NAD VÝKONEM KRAMNIKA

Vítězný Peter Léko



10. ČERVENCE 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 284

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-+nvlp+p'
6p+p+p+pvL&
5+-+pzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+-wQ-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
14…c5 Tento tah se mi příliš nelí-

bí. Lépe si s pozicí poradili „naši“ 

velmistři Sergej Movsesjan a Viktor 

Láznička. Ti v této pozici černými 

fi gurami pokračovali tahem14…

Sf8. Například 14…Sf8 15.Sxf8 Kxf8 

16.Ja4 Dc7 17.Vfe1 c5 18.c4 s nejas-

nou hrou, kde partie  Vachier Lag-

rave, M. (2632)-Láznička, V. (2578)/

Plovdiv BUL 2008 skončila později 

remízou… 15.Ja4 Bílý chce hrát c2-

c4, a proto musí nejprve odejít se 

svým jezdcem na kraj šachovnice. 

15…c4 16.Se2 Sb7 17.b3 Maďarský 

velmistr se pochopitelně nechce 

s Ivančukovým tahem c5-c4 a hro-

zícím nástupem černých pěšců po 

dalším d5-d4 smířit a tak se snaží 

podkopat černý pěšcový řetěz. Tah 

v partii navíc umožňuje svému jezd-

ci návrat do boje přes pole b2. 

17…Sc6 18.Jb2 Vb8 19.Jd1 Jc5 

20.Je3 Bílý jezdec je konečně na 

své ideální pozici. 

XABCDEFGHY
8-tr-wqk+-tr(
7+-+-vlp+p'
6p+l+p+pvL&
5+-snpzP-+-%
4-+p+-+-+$
3+P+-sN-wQ-#
2P+P+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

20…Je4 21.Dh3 Jg5 Černý má pro-

blémy s králem, který je v centru. 

Navíc se jeho pěšec na c4 musí vy-

jádřit a černý nemá dostatečnou 

protihru za tyto prohřešky své po-

zice. Dle mého soudu se tah 14…

c5 skutečně příliš neosvědčil. 

22.Dg4 c3 23.a3! Bílý pochopitelně 

zamezuje standardnímu manévru 

černé věže přes pole b4. 23…Sb5 

24.Sxb5+ axb5 25.f3 Bílý dosáhl 

jednoduchými prostředky výrazné 

převahy. Nyní hrozí nastoupit na 

královském křídle prostřednictvím 

postupu 26.h2-h4 s odchycením čer-

ného jezdce. 

25…Db6 26.Vae1 d4 27.Jd1 d3+ 

28.Kh1 dxc2 29.Jf2 Bílá pozice je 

zejména díky nešikovně postavené-

mu černému jezdci již velice špatná 

a ukrajinskému šachistovi nezbývá 

nic jiného „než kalit vodu“ a pokoušet 

se velmistra Léka někde splést. To ale 

rozhodně není nic jednoduchého.

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-+-vlp+p'
6-wq-+p+pvL&
5+p+-zP-sn-%
4-+-+-+Q+$
3zPPzp-+P+-#
2-+p+-sNPzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy
29…Sc5!? Přesně podle naznačené-

ho scénáře! Černý chce partii ještě 

silně zkomplikovat, spoléhaje na 

svoje opticky daleko postoupivší 

pěšce. Ne vždy se ale povede tako-

vý husarský kousek, jaký k naší ne-

libosti předvedli Turci na nedávno 

ukončeném fotbalovém Mistrovství 

Evropy, kde svým entusiasmem 

zvrátili zcela prohraný zápas s na-

šimi fotbalisty. O tom, že se takový 

kousek nepovede pokaždé, ale svěd-

čí námi sledovaná partie. Péter Léko 

se nedá splést a i nadále drží otěže 

partie pevně ve svých rukou. 

30.Jd3 Se3 31.Sxg5 Sd2 32.Ve2 0–0 

33.Jc1 b4 34.Sxd2 cxd2 35.Vxd2 

bxa3 36.Vxc2+- 

Ve vzniklé pozici znázorněné na 

diagramu je vidět, že maďarský 

šachista svým soupeřem zamýšle-

né komplikace prakticky nepřipus-

til  a má tedy ve svém jezdci dosta-

tečnou materiální výhodu. Věřím, 

že v takové situaci již není velmist-

rovského komentáře potřeba, a tak 

se raději na chvilku odmlčím. 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+-+p+p'
6-wq-+p+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+Q+$
3zpP+-+P+-#
2-+R+-+PzP"
1+-sN-+R+K!
xabcdefghy
36…Vfc8 37.De4 Vxc2 38.Dxc2 

Dd4 39.Ja2 Dxe5 40.b4 Vd8 

41.h3 h5 42.Vb1 De3 43.Vd1 Vd5 

44.Db1 De2 45.Ve1 

Snad jen jedinou poznámku. Po vý-

měně na d5 by na šachovnici mohly 

ještě vzniknout určité komplikace 

spojené s pokračováním 45.Vxd5 

exd5 46.b5 d4 47.b6 Db2. To je ale 

hráči Lékova kalibru naprosto jasné.  

45…Dd2 46.Vc1 Vd8 47.b5 Vb8 

48.Vc3 h4 49.b6 Dd6 50.Vb3 

Vb7 51.Jc3 Dc6 52.Vxa3 Dxb6 

53.Dxb6 Vxb6 54.Va4 g5 55.f4 

Vb3 56.Je2 Ve3 57.Jg1 

Zahájení této partie se velmistru 

Ivančukovi moc nepovedlo a jeho 

tah 14…c5 mě skutečně moc ne-

nadchl. Naopak je třeba ocenit 

skvělou techniku Pétera Léka, kte-

rá nedala černému v jeho snažení 

ani tu nejmenší šanci. 1–0

I přes porážku v této partii však ukra-

jinský génius v Dortmundu nezkla-

mal. Jeho nevýrazný výkon v první 

polovině turnaje se v cílové rovince 

zcela změnil. V pátém kole se stal 

obětí jeho drtivého fi niše Arkadij 

Naiditsch a v kole sedmém, tedy po-

sledním, pocítil sílu sprintujícího 

Ukrajince i Vladimir Kramnik. Dal-

ším turnaje, kde budeme moci sle-

dovat souboje hráčů nejužší světové 

špičky bude, letní tradiční festival 

v Mainzu.

Václav Pech

Konečné pořadí:
1. Lékó, Peter HUN (2741) 4,5

2. Ivančuk, Vasilij UKR (2740) 4

3. Nepomnijašči, Jan RUS (2634) 4

4. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2742) 4

5. Gustafsson, Jan GER (2603) 4

6. Naiditsch, Arkadij GER (2624) 3,5

7. Kramnik, Vladimir RUS (2788) 3

8. Van Wely, Loek NED (2677) 1
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Velmistři Viktor Láznička (2578) 

a Jan Votava (2546) byli hlavními 

nadějemi české výpravy na mezi-

národním turnaji v rapid šachu, 

hraném během předminulého 

víkendu jako Memoriál Adolfa 

Andersena v polské Wroclavi.

Na startu turnaje pořádaného pravi-

delně od roku 1992 se objevila téměř 

kompletní polská špička, doplněná 

kromě našich velmistrů i soubo-

rem silných Ukrajinců. „Turnaj ve 

Wroclawi mi silně připomínal rapid 

v Hustopečích, sjela se tam téměř 

kompletní domácí špička tentokrát 

obohacená o velmistry ze sousedních 

zemí,“ řekl Šachovému týdeníku vel-

mistr Viktor Láznička a dodal: „Byla 

to propagace šachu se vším všudy, 

hrálo se na radnici, diváci ve světě 

mohli sledovat online přenosy, hrály 

se doplňkové simultánky na náměstí 

a spousta dalších atrakcí.“ Součástí 

festivalu byl také tématický turnaj 

s povinným úvodním tahem 1.a3, 

který nese jméno prvního nekoruno-

vaného šampióna. Z třiceti šesti hráči 

získal cenu za první místo Ukrajinec 

IM Kravtsiv (2533). 

Sto sedmdesát dva hráčů se v sobotu 

účastnilo hlavního turnaje, který byl 

kvalifi kací do nedělního fi nálového 

play-off, kam mělo přístup pouze 

osm nejlepších hráčů prvního dne. 

Mezi nejlepší osmičku se ovšem 

žádný z našich reprezentantů ne-

probojoval. „Kvůli hrubým chybám 

ve třetím a v pátém kole jsem i přes 

stoprocentní závěr ztratil postupové 

šance,“ posteskl si velmistr Láznič-

ka litujíc, že se turnaj hrál pouze 

na osm kol. „Zato Jan Votava byl 

poměrně blízko postupu, bojoval 

o něj až do úplného závěru. Ale bo-

hužel mu to nakonec také nevyšlo. 

Tudíž ani mých šest bodů  z osmi, 

ani pět a půl bodu Jana Votavy se za 

úspěch považovat nedá. Proto mohl 

z naší poměrně početné pardubické 

výpravy být  tedy nejspokojenější 

Michal Novotný, který získal několik 

cenných skalpů a obsadil s 5,5 bodu 

velmi lichotivou příčku,“ hodnotí 

výsledek turnaje náš velmistr.

Bez medailového úspěchu ovšem 

Češi z Wroclawi neodjeli. Bronzový 

kov vybojoval pro něho netradičním 

seniorském turnaji staroměstský mis-

tr FIDE Fera Vrána (2302). O umístění 

na třetí příčce mezi ním a německým 

velmistrem Schmidtem rozhodla zá-

věrečná bleskovka. „Po dvou partiích 

byl stav 1:1 a rozhodovala blicka, ve 

které měl velmistr Schmidt bílé fi gu-

ry, pět minut proti mým čtyřem, ale 

zároveň měl i povinnost v partii zví-

tězit,“ objasnil v diskusi na novobor-

ském serveru okolnosti rozhodující 

bitky její vítěz. „V pozici, ve které můj 

soupeř ztrácel fi guru, jsem nabídl re-

mízu, kterou musel vzít, a tak jsem 

skončil na třetí příčce.“

Z vítězství v turnaji se radoval do-

mácí velmistr Michail Krasenkow 

(2624), který zdolal v nedělním  fi ná-

lovém zápase ukrajinského velmistra 

Vladimira Malaniuka (2504) 1,5:0,5 

a ze třetího místa se mohl radovat 

další domácí šachista, velmistr Ro-

bert Kempinski (2595)

Václav Pech

MEMORIÁL ADOLFA ANDERSENA

NAŠIM UTEKLO FINÁLE

Konečné pořadí:
1. Krasenkow, Michail POL (2624)

2. Malaniuk, Vladimir UKR (2504)

3. Kempinski, Robert POL (2595)

4. Socko, Bartosz POL (2644)

5. Bartel, Mateusz POL (2588)

6. Šiškin, Vadim UKR (2510)

7. Postny, Jevgenij ISR (2649)

8. Kravtsiv, Martyn UKR (2533)

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

Michail Krasenkow
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První letošní vlna turnajů zná 

svoje vítěze a poražené. Se začát-

kem prázdnin se rozeběhly  fi gu-

ry po šachovnicích hned na osmi 

českých a slovenských kolbištích 

a určily ty, pro které začalo nej-

oblíbenější roční období nadmíru 

úspěšně.

BRNO
V Brně se v pěti festivalových turna-

jích utkali šachisté z šestnácti zemí 

světa. Letošní ročník byl svědkem 

jednoho velmistrovského, dvou 

mistrovských uzavřených turnajů 

a dvou turnajů otevřených. „Věřím, 

že mohu zhodnotit letošní ročník 

jako úspěšný,“ říká spokojeně mezi-

národní mistr Petr Pisk, která festi-

val každoročně pomáhá organizovat 

a řídit. „Do Brna letos přijel slušný 

počet hráčů a byly tu splněny hned 

dvě normy mezinárodních mistrů. 

Ta první patří indickému mladíkovi, 

Narayananovi (2200), který si tu svo-

ji hrou i skromným vystupováním 

získal mnoho fanoušků, a o druhou 

splněnou normu se vynikajícím vý-

konem ve druhém mistrovském tur-

naji postaral Jan Krejčí (2354). Ale 

nebyli to pochopitelně jenom oni. 

Do Brna letos přijela řada dalších 

hráčů, kteří svým šachovým proje-

vem prostě museli lidi zaujmout.“ 

Spokojeni mohou být brněnští 

i s organizační stránkou festiva-

lu. Jejich pracovitost byla patrná 

zejména na sponzorském zajiš-

tění turnaje a i pro další ročníky 

zůstávají pořadatelé optimističtí: 

„Věřím, že v příštím roce se nám 

počet partnerů podaří ještě navý-

šit, a tím se festival dostane zase 

trošku dál,“ doufá mistr Petr Pisk, 

který bere v potaz i to, že ve stej-

ném termínu probíhalo letos až 

nezvyklé množství openů. „Rád 

bych pogratuloval kolegům - or-

ganizátorům turnajů, které se ko-

naly ve stejném termínu. V tak 

silné konkurenci proběhla celá 

řada skvělých turnajů, což mě ve-

lice potěšilo, protože to potvrdilo 

vzrůstající zájem o šachy - jen tak 

dál!“ vzkazuje brněnský šachový 

propagátor.

Ve velmistrovském turnaji hraném 

pod hlavičkou GM Teplárny Brno 

2008 potvrdili svoji pozici nejvýše 

nasazení hráči. „Polský bojovník 

Alexander Mišta zvítězil skutečně 

zaslouženě. Na jeho partie je ra-

dost se podívat,“ řekl Šachovému 

týdeníku o výsledcích turnaje Petr 

Pisk, který kromě trojice vítězů 

ocenil i hru čtvrtého v pořadí, fran-

couzského mistra Phillipa (2407). 

„Zahrál prostě skvěle a nakonec 

zůstal jen půl bodu od normy GM.“ 

Naopak se turnaj vůbec nepodařil 

jeho loňskému vítězi IM Janu Ber-

náškovi. Deváté místo a tři a půl 

bohu jej rozhodně nemohou uspo-

kojit. „Možná, že větší očekávání 

na turnaji měli IM Pavel Šimáček 

a také Štefan Mačák, pro kterého 

ale již bylo velkým úspěchem tur-

naj přežít. Sehrál totiž již téměř 

osmdesát partií v řadě a to se mu-

selo na jeho výkonu projevit.“ Jedi-

ným závažným problémem velmis-

trovského turnaje bylo odstoupení 

IM Romana Chytílka a IM Ilji Bre-

nera. Ty z pokračování ve velmist-

rovských bojích vyřadily zdravotní 

problémy a to se také promítlo na 

jejich postavení v tabulce.

Jednu partii z tohoto turnaje pro 

Šachový týdeník okomentoval stří-

brný medailista, velmistr Tomáš 

Polák.

TOMÁŠ POLÁK (2553)—
—ŠTEFAN MAČÁK (2342) 
[E15]

GM Teplárny Brno 2008 

Komentuje GM Tomáš Polák

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 

5.b3 Sb4+ 6.Sd2 Se7 7.Jc3 d5 

8.cxd5 Jxd5 Pokud je libo pone-

chat na desce více fi gur, pak lze 

doporučit pokračování 8…exd5 

9.Sh3 0–0 10.0–0 c5 11.Se3

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zp-zp-vlpzpp'
6lzp-+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+PsN-+NzP-#
2P+-vLPzP-zP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
9.Sg2 Jd7 S malým plusem bílé-

ho je spojeno i 9…Sb7 10.0–0 0–0 

11.Dc2. 

10.Jxd5 exd5 11.0–0 0–0 12.Vc1 

Ve8 13.Ve1 Přímočaré a možná 

i slabší 13.Sf4 vede po správném 

13…Sd6 14.Sxd6 cxd6 (ne však 

14…Sxe2?! 15.Sxc7 Df6 16.Dd2 

Sxf3 17.Sh3 a bílí střelci jsou rázem 

na koni) 15.Ve1 Jf6 do sterilní po-

zice s pouze symbolickou převa-

hou bílého. 

13…c5 Jinou možností je 13…Sb7 

14.b4 Sd6 15.Sg5 Jf6 16.Db3 s ma-

lou výhodou bílého jak tomu bylo 

v partii Dautov - A. Sokolov, Plov-

div 2003. 

14.Sc3 Na diagonále a1–h8 má 

střelec nejvíce perspektiv, zkouše-

lo se rovněž 14.Sf4 nebo 14.Se3 

14…Sb7 

LETNÍ OPENY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

DEVĚT VÍTĚZŮ PRVNÍ VLNY

Vítěz GM turnaje Teplárny Brno 
Alexander Mišta

foto: Petr Boleslav
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+nvlpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+PvL-+NzP-#
2P+-+PzPLzP"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy
15.Dc2 Novinka. V jediném mnou 

nalezeném předchůdci se hrálo 

pouze bezduché 15.Sb2. 

15…Sf6 Černý má na výběr spous-

tu možností jak rozestavit své fi gu-

ry. Nicméně se zdá, že vždy bude 

tahat za kratší konec. Jako jeden 

z důkazů může sloužit například 

varianta15…Jf6 16.Je5 Je4 17.Sxe4 

dxe4 18.Ved1 s výhodou bílého.

16.Db2 Dc7 Velmi sporný je „anti-

centrální“ postup 16…c4?! 17.bxc4 

dxc4 18.Jd2 (18.Db5?! Vc8) 18…

Sxg2 19.Kxg2 Vc8 20.e4. Za úvahu 

ovšem stálo pokračovat 16…Vc8 

17.Sh3 Vc7 18.Ved1 (nikam ne-

vedou alternativy 18.dxc5 Sxc3 

19.Vxc3 bxc5 nebo 18.Sd2 cxd4 

19.Jxd4 Jc5) 18…c4 19.Je5!? 

17.Sh3 Napětí v centru se zvyšuje 

každým tahem, mnohem měkčí 

verzí by bylo 17.dxc5?! bxc5 (17…

Sxc3 18.Vxc3 ale ne 18.cxb6? Vac8! 

(18…Sxb2? 19.Vxc7±) ) 18…bxc5) 

18.Sxf6 Jxf6 

17…Vac8 Dobrá rada mívá často 

cenu zlata. Zde snad lze doporučit 

dříve zavrhované 17…c4!? 18.bxc4 

(k ničemu se nehodí 18.Sd2 b5 

19.Sf4 Dc6) 18…dxc4 19.Jd2 a6 

(šlápnutím vedle by bylo 19…Sg5? 

pro 20.Db5! zatímco taháním čerta 

za ocas je 20.f4? Sxf4 21.gxf4 Dxf4) ) 

20.e4 b5 21.e5 Sg5 22.f4 Se7 23.Je4 

Jb6 a nic ještě není rozhodnuto. 

K velmi nevábné koncovce vede 

17…Vad8 18.dxc5 Sxc3 19.Dxc3 

Dxc5 20.Sxd7 Dxc3 21.Vxc3 Vxd7 

22.Jd4 a černého čekají jen slzy 

a trápení.

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zplwqn+pzpp'
6-zp-+-vl-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+PvL-+NzPL#
2PwQ-+PzP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
18.dxc5 Sxc3 Pozice po 18…bxc5 

19.Sxf6 gxf6 20.Sf5 je určena nej-

spíše jenom zavilým masochis-

tům. 

19.Vxc3 bxc5 20.Vec1 Sa6 Ješ-

tě nejlepší je 20…d4 21.Jxd4 po 

20…Dd6 přijde 21.Sxd7 Dxd7 

22.Vxc5 Vxc5 23.Vxc5 De7 

24.Dc2 a nyní vážně 24…Dxe2? 

25.Dxe2 Vxe2 na 26.Vc7! Sa6 

27.Vxa7 Sc8 28.Va8 Ve8 29.a4 

s výhrou. 

21.Jd4! Elegantní ochrana pěšce 

e2. Při taktických přestřelkách se 
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vždy projevuje špatná souhra čer-

ných fi gur.

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-wqn+pzpp'
6l+-+-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+PtR-+-zPL#
2PwQ-+PzP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

21…c4  Černému významně ne-

pomůže ani 21…De5 22.Sxd7 

cxd4 23.Vxc8 ani 21…Ve4 22.Sxd7 

Dxd7 23.Vxc5, a dokonce ani 

třetí cesta počínající tahem 21…

h6 22.Sxd7 Dxd7 23.Vxc5 Vxc5 

24.Vxc5 

22.Da3 Jb8 Rezignace. Ještě hor-

ší je 22…Jc5? 23.b4, ale za pokus 

ještě stálo 22…Sb7 23.Jb5 (slab-

ší je 23.bxc4?! dxc4 24.Vxc4 Dxc4 

25.Vxc4 Vxc4 s ideji 26.Sxd7? 

(správné je ovšem 26.Dxa7 ) 26…

Vxd4) 23…Db6 (nebo 23…Dd8 

24.Jd6) 24.Sxd7 Vxe2 25.Dxa7! 

a protihra černého je umlčena. 

23.Sxc8 Dxc8 24.Dd6 Možné je 

také 24.bxc4 dxc4 25.Ve3 Vd8 

26.De7 

24…Vd8 Po 24…Ve4 25.Dxd5 Sb7 

26.Vxc4 již není co řešit. 

25.Df4 Jd7 

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7zp-+n+pzpp'
6l+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+psN-wQ-+$
3+PtR-+-zP-#
2P+-+PzP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

26.Jf5! a černý se tváří v tvář dalším 

hrozbám raději vzdal. Mohlo ještě 

následovat 26.Jf5 Da8 (26…Dc5? 

27.Dg5 Df8 28.Jh6+ Kh8 29.Dxd8 

Dxd8 30.Jxf7+) 27.Dg5 (27.Ve3 

Kh8 28.Ve7) 27…g6 28.Je7+ Kg7 

29.Jxd5 atd.  1–0

V prvním ze dvou mistrovských 

turnajů hraném pod názvem IM 

DS Brno 2008 nenechal mladý 

Ind Srinath Narayanan nikoho na 

pochybách, že se to v současné In-

dii mladými talenty jenom hemží. 

Na turnaji splnil normu meziná-

rodního mistra a svým výkonem 

si zároveň vysloužil pozvánku do 

příštího brněnského velmistrov-

ského turnaje. Druhé místo patři-

lo nejvýše nasazenému polskému 

mezinárodnímu mistrovi Piotru 

Murdziovi (2471) a bronz je pak 

majetkem mistrovi Sergeji Sploš-

novovi (2355). Ve druhém z IM 

turnajů podal suverénní výkon 

Jan Krejčí s bodovým náskokem 

na druhého v pořadí Milko Popče-

va (2426) a ještě o půlbodík zpět 

skončil další český šachista Broni-

slav Vymazal (2312)

V mezinárodním openu nesoucím 

název DURAS BVK Open 2008 si 

mezi dvaašedesáti účastníky vybo-

joval první místo Luděk Meszaroš 

(2208) před Milanem Smištíkem 

(2341), který se stal zároveň pře-

borníkem Jihomoravského kraje, 

a Petrem Pokorným (2179). Z ví-

tězství v národním openu se pak 

radují ve Vyškově, konkrétně v ro-

dině Slepánků. První místo zís-

kala nejvýše ratingovaná hráčka 

turnaje Radka Slepánková (2033) 

GM turnaj Teplárny Brno
1. Mišta, Alexander POL (2537) 7

2. Polák, Tomáš CZE (2553) 6,5

3. Bobras. Piotr POL (2576) 6,5

4. Philippe, Christophe FRA (2407) 6,5

5. Roussel-Roozmon, 

Thomas

CAN (2489) 5,5

6. Talla, Vladimír CZE (2403) 5

7. Šimáček, Pavel CZE (2461) 5

8. Vyskočil, Neklan CZE (2313) 3,5

9. Bernášek, Jan CZE (2530) 3,5

10. Mačák, Štefan SVK (2342) 3,5

11. Brener, Ilja GER (2423) 2,5

12. Chytilek, Roman CZE (2390) 0

IM turnaj DS Brno 2008
1. Narayanan, Srinath IND (2220) 8,5

2. Murdzia, Piotr POL (2471) 8

3. Splošnov, Sergej BLR (2355) 7,5

4. Lahner, Jakub CZE (2314) 7

5. Janko, Zoltán SVK (2235) 7

6. Holemář, David CZE (2321) 6,5

7. Andonov, Bogomil BUL (2334) 6

8. Skácelík, Petr CZE (2260) 5

9. Kozák, Miloš CZE (2197) 4,5

10. Zavadil. Michal CZE (2113) 3

11. Chládek, Václav CZE (2161) 2

12. Veselý, Jaromír CZE (2074) 1

IM turnaj 

TESPO ENGINEERING 2008
1. Krejčí, Jan CZE (2354) 9

2. Popčev, Milko BUL (2426) 8

3. Vymazal, Bronislav CZE (2312) 6,5

4. Kulovaná, Eva CZE (2315) 6,5

5. Luch, Michal POL (2383) 6

6. Daulyte, Diemante LTU (2249) 6

Kuchyňka, Lukáš CZE (2163) 6

8. Rutkowski, Maciej POL (2402) 5

9. Roubalík, Jakub CZE (2175) 4,5

10. Bartoš, Jan CZE (2192) 4

11. Ponížil, Cyril CZE (2304) 3

12. Bolt, Graham ENG (2118) 1,5

DURAS BVK Open 2008
1. Meszaroš, Luděk CZE (2208) 7,5

2. Smištík, Milan CZE (2341) 7

3. Pokorný, Petr CZE (2179) 6,5

4. Staněk, Stanislav CZE (2050) 6,5

5. Prakken, Gerit NED (2218) 6

6. Fojtík, Tomáš CZE (2071) 6

7. Happel, Henk NED (2191) 6

8. Pakosta, Miroslav CZE (2189) 6

9. Číp, Dalibor CZE (2201) 6

Open Duras VFH 2008
1. Slepánková, Radka (2033) 7

2. Slepánek, Jan (1775) 6,5

3. Číhal, Jan (1715) 6

4. Fuchs, Stanislav (2006) 6

5. Kosina, Vladimír (1934) 6

6. Haupt, Jaromír (1764) 6

7. Sviženský. Luboš (1815) 5,5

8. Zikan, Karel (1840) 5,5

KONEČNÉ VÝSLEDKY TURNAJŮ 
BRNĚNSKÉHO FESTIVALU

IM turnaje DS Brno 2008 
Srinath Narayanan
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před svým tátou Janem Slepánkem 

(1775) a bronzovou medaili získal 

Jan Číhal (1715). Cenu Ing. Vlas-

timila Chládka pro nejlepší par-

tii uzavřených turnajů v hodnotě 

5000 Kč si odnesl GM Alexander 

Mišta za nádherné vítězství v par-

tii s IM Vladimírem Tallou.

A co čeká brněnský turnaj příští 

rok? „Máme v plánu řadu novinek, 

také doprovodných akcí a to nejen 

šachových. Po letním odpočinku 

si sedneme a rozhodneme se, ja-

kou cestou půjdeme dále. Věříme, 

že zvolíme takovou cestu, která 

přiláká do Brna zase o něco více 

hráčů než letos a Ti posléze budou 

odjíždět domů spokojení a plní 

zážitků,“ bilancuje nápady spjaté 

s budoucností Petr Pisk. Ten také 

doufá, že pro příští ročníku se tur-

naj bude opět těšit podpoře sou-

časných partnerů a HOTELU **** 

BOBYCENTRUM, který pravidelně 

poskytuje šachistům ubytování 

v jihomoravské metropoli za vý-

borných podmínek.

KARVINÁ OPEN 2008
Nejsilnějším z probíhajících ote-

vřených turnajů byl ten, který se 

odehrával v Karviné.

Mezi téměř osmdesáti hráči z pěti 

zemí byli čtyři velmistři, šest me-

zinárodních mistrů a další silná 

kohorta hráčů na mistrovský titul 

kandidujících. Favorité turnaje, 

ke kterým patřili ruští velmistři 

Kovalev (2560), Černyšov (2550 

a Hasangatin(2485) se ovšem ten-

tokrát museli sklonit před uměním 

polského mezinárodního mistra 

Marcina Tazbira (2450). Ten získal 

jako jediný z celého startovního 

pole v devíti kolech sedm bodů 

a tak o jeho prvním místě neby-

lo nejmenších pochyb. Sedmi-

členná smečka pronásledovatelů 

ztrácela při konečném zúčtování 

na vítěze turnaje půl bodu a díky 

pomocnému hodnocení si druhé 

místo odváží dvojnásobný vítěz 

karvinského openu z let nedávno 

minulých Rus Ramil Hasangatin 

a bronz navíc okořeněný splněnou 

normou mezinárodního mistra pa-

tří slovenském šachistovi Mariánu 

Jurčíkovi (2391). Společně s ním 

splnili stejnou normu také Marcin 

Walach (2412) a Bartosz Kocwin 

(2245) z Polska.

KLATOVY
Tradice se drží v Klatovech. Tradi-

ce turnaje však nespočívá pouze 

v počtu odehraných ročníků, ale 

také v poslední době tradičnímu 

vítězi, plzeňskému mezinárodní-

mu mistrovi Petrovi Neumanovi 

(2415). Úspěšnost pětinásobného 

vítěze turnaje pro čtenáře Šacho-

vého týdeníku vysvětlil i hlavní 

organizátor klatovského turnaje 

pan Karel Nováček: „ IM Neuman 

v Klatovech zvítězil zaslouženě již 

popáté.  Při svých celkově devíti 

startech u nás odehrál osmdesát 

jedna partií a ani jedenkrát neode-

šel od partie poražen.“ 

„Z pořadatelského hlediska jsem 

velmi spokojen s účastí sto deva-

desáti hráčů, což je proti minulé-

mu a předminulému roku mírné 

zlepšení,“ hodnotí uplynulý roč-

ník pan Nováček. „Myslím, že se 

nám podařilo zlepšit kvalitu bufe-

tu a rozšířit doprovodný program, 

hrál se premiérově turnaj ve stol-

ním tenisu a superbleskový turnaj, 

fotbal se naopak po letech trápení 

na podmáčeném terénu hrál na 

supermoderní umělé trávě 3. ge-

nerace,“ shrnuje úspěšné novin-

ky letošního ročníku. Ale zároveň 

přiznává, že na tak velkém turnaji 

je stále co vylepšovat. „Problémy 

naopak máme s hrací místností. 

Pokud jsou venku vysoké teplo-

ty, je vzduch v sokolovně hodně 

špatný a často tam panuje až ne-

snesitelné vedro, což účastníkům 

vadí. Bohužel to však do budouc-

na, i vzhledem na počet účastní-

ků, bude jen velmi těžko řešitelné. 

Další možnost vylepšení vidím 

v kvalitě partiářů. Současné silné 

partiáře ve spojení s kopírákem ne-

jsou tím nejlepším řešením. Vzni-

ká problém s jejich propisováním 

a někteří hráči pak musí psát zá-

pis dvakrát, což je pro ně bohužel 

nepohodlné. Do příštího ročníku 

bychom to měli rádi vyřešeno. Pře-

sto si myslím, že oproti loňským 

rokům to byl z organizačního hle-

diska nejpovedenější ročník.“

Spokojenost pak pořadatelé ústy 

pana Nováčky vyjadřují i se sportov-

ní úrovní svého turnaje. „Jsme velmi 

Karviná Open 2008
1. Tazbir, Marcin POL (2450) 7

2. Hasangatin, Ramil RUS (2485) 6,5

3. Jurčík, Marian SVK (2391) 6,5

4. Walach, Marcin POL (2412) 6,5

5. Jandemirov, Valerij RUS (2463) 6,5

6. Vesselovskij, Sergej CZE (2389) 6,5

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

8. Kirejev, Alexej RUS (2387) 6,5

9. Kocwin, Bartosz POL (2245) 6

10. Černyšov, Konstantin RUS (2550) 6

11. Bulski, Krzystof POL (2388) 6

12. Helis, Tadeusz POL (2336) 6

13. Kočiščák, Jiří CZE (2248) 6

14. Olšar, Jaroslav CZE (2340) 6

15. Sikora-Lerch, Jan CZE (2260) 6
Organizátor Karel Nováček se účastnil bles-
kového turnaje

Pětinásobný vítěz IM Petr Neuman
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potěšeni, že se turnaj vyznačoval 

vysokým procentem  rezultativních 

partií, bojovalo se velmi dlouho 

a neoblíbených ,velmistrovských‘ 

remíz bylo skutečně minimum,“ zní 

obecné hodnocení bojovnosti turna-

je a turnajový direktor nezapomíná 

ani na stránku výkonů jednotlivých 

hráčů. „Turnaj měl několik příjem-

ných překvapení. Určitě nad očeká-

vání dobře dopadl pro Jakuba Krej-

čího z Pelhřimova, který s ratingem 

2081 a performance 2339 získal 

6,5 bodu a  mohl se radovat z páté-

ho místa. Výborně zahrál i celkově 

dvanáctý Miroslav Forman (2037). 

I jeho performance se dosáhla do 

úctyhodných rozměrů 2258 bodů. 

A rozhodně nemohu zapomenout 

na velmi napínavý souboj o nejlepší 

ženu. Nejlépe odstartovala klatov-

ská Kristýna Havlíková, postupně se 

rozehrávala Kateřina Čedíková, aby 

je pak obě výhrami v posledních 

dvou kolech předhonila novoborská 

Lucka Jínová. Ta měla oproti Katce 

při rovnosti šesti bodů lepší pomoc-

né hodnocení. Bronz získala Kristý-

na Havlíková, která paradoxně měla 

z medailistek nejvyšší performance 

(2216).“

Na příští ročník turnaje bude 

mít velký vliv anketa, kterou kla-

tovští pořadatelé rozdali všem 

účastníkům turnaje. „Požádali 

jsme je, aby se vyjádřili například 

k začátku jednotlivých kol, tem-

pu hry, kterým se bude následu-

jící ročník hrát a řešila se i otázka 

spojení dvou turnajů do turnaje 

jediného.“ Po vyhodnocení anke-

ty pak pořadatelé promyslí jaké 

konkrétní změny pro příští, již se-

dmnáctý ročník, připraví. Zatím je 

jasné pouze to, že šachy se v Kla-

tovech budou hrát v termínu 27. 6.-

5. 7. 2009. „Každopádně chceme, 

aby si turnaj zachoval současný 

charakter, příjemnou atmosféru, 

jde spíše o ,rodinný‘ turnaj s ma-

lým zastoupením cizinců, vyso-

kým procentem mládeže,“ řekl 

nám na závěr našeho rozhovoru 

pan Nováček.

Nejlepší žena turnaje Lucka Jínová

foto: Petr Boleslav

UNILEASING OPEN 2008
1. Neuman, Petr CZE (2415) 7,5

2. Gross, Georg GER (2313) 7,5

3. Sodoma, Jan CZE (2340) 6,5

4. Havlík, Jan CZE (2295) 6,5

5. Krejčí, Jakub CZE (2081) 6,5

6. Vanka, Miroslav CZE (2197) 6,5

7. Döring, Robert CZE (2200) 6,5
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NÁCHOD
V Karviné proběhl nejsilnější open, 

v Brně měli nejvíce účastníků, Kla-

tovy vedou v počtu hrajících mlá-

dežníků a v Náchodě… v Náchodě 

byla k mání nejvyšší první cena ma-

jící hodnotu 50 000 Kč. Největšími 

favority na zisk této kulaté sumy 

byli pochopitelně držitelé nejvyš-

ších, velmistrovských titulů Vladi-

mir Sergejev (2505), Petr Velička 

(2496) nebo Leonid Vološin (2434). 

Ty ovšem v závěru turnaje předsti-

hl svou bojovností známý meziná-

rodní mistr Jiří Jirka (2400) z praž-

ských Bohemians. Druhé místo 

zbylo na velmistra Vološina a bronz 

patří IM Tomáši Kulhánkovi.

Náchod 2008
1. Jirka, Jiří CZE (2400) 7

2. Vološin, Leonid CZE (2434) 7

3. Kulhánek, Tomáš CZE (2399) 7

4. Červený, Martin CZE (2305) 7

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

6. Červený, Petr CZE (2375) 6,5

7. Spirin, Oleg RUS (2430) 6,5

Open Doprastav 2008 

Dvojice bratrů Federičových ovlád-

la další z tradičních openů, jejichž 

termín se datuje na začátek prázd-

nin. Bratislavský Doprastav open 

se sice nepyšnil hráči s velmistrov-

skými tituly, ale byly v něm k vidě-

ní zajímavé šachy a o prvním mís-

tu se rozhodlo až v posledním kole 

v bratrovražedném souboji mezi 

Jozefem (2211) a Pavlem Federi-

čem (2245).

S ukončeným turnajem a jeho průbě-

hem byl spokojen i jeho ředitel Michal 

Vrba. „Turnaj prebehol po organiza-

čnej stránke úplne bez problémov, či 

už hovoríme o samotnom zabezpeče-

ní alebo z pohladu rozhodcov turna-

ja. Tento fakt nás samozrejme velmi 

teší, pretože sme boli plný očakáva-

nia, ako turnaj hráči budu vnímať 

v nových priestoroch,“ řekl spokoje-

ně Šachovému týdeníku na otázku 

ohledně celkového zhodnocení prů-

běhu týdenních bojů na šedesáti čty-

řech polích. „Do budúcna uvažujeme 

o sprístupnení dalších dodatočných 

miestností, aby nielen samotná špič-

ka turnaja mala svoj ,salónik‘ ale aj 

hráči do TOP dvadsaťpätky. Práca pre 

rozhodcovské duo bude určite mier-

ne náročnejšia, predpokladáme však, 

že hráči tuto zmenu prijmú s nadše-

ním,“ dodává ohledně perspektiv 

turnaje v následujícím roce. Pan 

Vrba zhodnotil také sportovní strán-

ku věci, ze které má snad ještě větší 

radost:  „Turnaj bol až do posledného 

kola plný napätia a poctivých bojov 

hlavne na najvyšších šachovniciach, 

čo nie vždy býva zvykom. Po piatom 

kole mal víťazstvo v turnaji na dosah 

Kamil Baňas (2240), ktorý viedol tur-

naj s plným počtom bodov. Napokon 

však v dalších štyroch kolách uhral 

iba dve remízy a skončil na piatom 

mieste. Nasadená jednotka Dušan 

Schwarz (2330) po si drobných za-

kopnutiach dal pozor na fi niš a zaistil 

si štvrte miesto. Tretie miesto obsadil 

domáci hráč SK Doprastavu Bratisla-

va Miroslav Kleman (2115), ktorý ako 

trinásty nasadený hráč turnaja bol ur-

čite milým prekvapením. Na prvom 

mieste skončil Pavol Federic (2245), 

ktorý v poslednom kole porazil 

svojho brata Jozefa Federica (2211), 

ktorý aj napriek tejto prehre skončil 

hneď za bratom na druhom mieste. 

Samotnú špičku turnajových víťazov 

obsadili hráči SK Modra, z prvých 

piatich miest obsadili štyri.,“ končí 

svoje ohlédnutí za právě odehraným 

ročníkem Michal Vrba.

Turnajová sezona bude nyní po-

kračovat svým vrcholem, tradič-

ním festivalem šachu a deskových 

her Czech Open.

Václav Pech

bratři Federičovi

Open Doprastav 2008
1. Federič, Pavol (2245) 7,5

2. Federič, Jozef (2211) 7

3. Kleman, Miroslav (2115) 7

4. Schwarz, Dušan (2330) 6,5

5. Baňas, Kamil (2240) 6

6. Búry, Rostislav (2094) 6

7. Frindt, Kornel (2193) 6

8. Kebis, Miloš (2009) 6

9. Mikuláš, Dušan (2196) 6

10. Pigoš, Ján 6
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5-11.7. 2008 

Brama Lubawska 2008 (Polsko). 

Dva FIDE openy: OPEN A 9 kol, 

švýcarský systém, tempo hry  

1,5 hod. + 30 sek./tah pro hráče; 

OPEN B 9 kol, švýcarský systém 

tempo hry 2 hod. pro hráče. 

Dom Kultury

ul. Kamiennogórska 19

58 – 420 Lubawka

fax: +48 757 411 929

debiut.przedwojow@wp.pl

www.brama.przedwojow.pl

8-17.7. 2008

Pojkovskij (Rusko). Další ročník tra-

dičního turnaje Anatolije Karpova. 

Letošního ročníku se účastní velmist-

ři Alexej Širov (2741), Vugar Gašimov 

(2717), Dmitrij Jakovenko (2709), 

Sergej Rublevsky (2699), Wang Hao 

(2691), Viktor Bologan (2686), Ernes-

to Inarkijev (2675), Andrej Volokitin 

(2671), Alexander Oniščuk (2670) 

a Emil Sutovsky (2654).

10-27.7. 2008

Pardubice CZECH OPEN 2008. 

Tradiční letní šachový festival 

s množstvím šachových a nejen 

šachových akcí. 

AVE-KONTAKT s.r.o.

Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 535 200, 608 203 007 

j.mazuch@avekont.cz

www.czechopen.net 

12-19.7. 2008 

Pražská šachová dovolená. Uza-

vřené turnaje o deseti hráčích růz-

ných kategorií. 

Ing. Jindra Kollerová

U Plynárny 15, Praha 4-Michle

Tel.: 777677899

jindra.kollerova@mybox.cz

http://www.schach-prag.de   

15.7. 1928

Před osmdesáti lety se ve fran-

couzském Amiens narodil pětiná-

sobný přeborník Spojených států 

a přeborník Maďarska z roku 1948 

velmistr Pal Benkö

18. 7. 1983

Salomon Flohr  
Před čtvrtstoletím 

zemřel v Moskvě 

jeden z nejlepších 

československých 

šachistů všech dob 

velmistr Salomon 

Flohr.

18-25.7. 2008 

Senta (Vojvodina-Srbsko). 12-th 

International Chess Festival „The 

Battle of Senta 1697“. Hlavní FI-

DE-open 9 kol, švýcarský systém, 

90 minut na partii s přídavkem 

30 sec. Za každý provedený tah. 

Szeles Amburs

szelecz@sobotronic.co.yu

www.chess-senta.org.yu

19.7. 1968

Kulaté narozeniny oslaví juniorská 

mistryně světa  z roku 1985, ně-

kolikanásobná účastnice turnajů 

kandidátek na titul mistryně světa 

a vítězka mnoha mezinárodních 

turnajů, mezinárodní mistryně 

Ketevan Arachamija-Grantová. 

Ketevan Arachamija-Grat dlouhou 

dobu reprezentovala Gruzii, ale 

dnes žije ve Skotsku, za které také 

nastoupí na blížící se olympiádě 

v Drážďanech. 

19.7. - 1.8 2008

Biel (Švýcarsko). Mezinárodní ša-

chový festival, jehož součástí je 

řada otevřených turnajů a uzavřený 

velmistrovský turnaj, ve kterém se 

utkají velmistři Magnus Carlsen 

(2775), Jevgenij Alexejev (2708), 

Lenier Dominguez (2708), Etienne 

Bacrot (2691), Alexander Oniščuk 

(2670) a Yannick Pelletier (2569). 

info@bielchessfestival.ch

www.bielchessfestival.ch 

19.-28.7. 2008

Kecskemét (Maďarsko). Cais-

sachess festival. Série mezi-

národních uzavřených turnajů 

s možností zisku titulů IM a GM. 

V každém turnaji 10-12 hráčů, ča-

sová kontrola 40 tahů za 2 hodiny 

a jedna hodina na dohrání. 

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com 

23.7. 1976

Narozeniny slaví nejlepší šachist-

ka současnosti a jediná žena, která 

v historii šachu dosáhla nad hrani-

ci 2700 ratingových bodů, maďar-

ská velmistryně Judita Polgárová. 
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