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FIDE ŘEŠÍ BADMINTON

K. Iljumžinov  
Prezident FIDE 

Kirsan Iljumžinov 

podepsal 1. čer-

vence smlouvu 

s ruskou asociací 

badmintonu. FIDE 

bude mít za úkol 

popularizaci bad-

mintonu mezi svými členy a na-

opak přátelé opeřeného míčku by 

měli více zasedat k šachovnici. 

Vztah k badmintonu máme tedy 

vyřešen, teď ještě dotáhnout jed-

nání se saharským svazem akvabel 

a nejzásadnější úkoly pro tento 

rok má FIDE splněny.

ŠACHY V ZEMI PYRAMID
Hráli staří Egypťané šachy nebo ale-

spoň nějakou podobnou hru? Není 

to vyloučeno. Při archeologických 

pracích prováděných v jihoegypt-

ské nekropoli Abydu byl nalezen 

komplex třinácti 

hrobek datovaných

do doby kolem

r. 3000 př. n. l. 

V pohřebních vý-

bavách zde byly 

objeveny také slo-

novinové fi gury 

velice podobné těm šachovým. 

Podle  agentury AFP se podobná 

souprava našla také mezi poklady 

v legendární hrobce faraóna Tutan-

chámona objevené v roce 1922 Ho-

wardem Carterem. Podrobnosti viz 

afp.google.com.

MEMORIÁL PAVLA SLAVÍKA
Vítězem 7. ročníku Memoriálu 

Pavla Slavíka se v Postoupkách 

stal domácí šachista Martin Dvo-

řák (2020) před Gabrielou Sabolo-

vou (1826) a Markem Machalíkem 

(1855). Turnaje hraného od 4. do 

6. července tempem 60 min. na 

partii se účastnilo 28 šachistů.
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ŠACHY V ZAJETÍ 
PŘI HŘE JE ČLOVĚK VOLNÝ

„Šachové fi gury a šachovnice nám 

usnadnily v kolumbijském zajetí 

přežít,“ řekl Marc Gonsalves, je-

den z  amerických občanů, kteří 

byli minulý týden po několika le-

tech osvobozeni spolu s bývalou 

kolumbijskou prezidentskou kan-

didátkou Ingrid Betancourtovou.

Pro zajatce, kteří byli nuceni spolu 

dlouhou dobu nepromluvit ani slo-

vo, spali na podlahách laboratoří, 

v nichž se vyráběly drogy, a denně 

absolvovali dlouhé pochody džun-

glí, přinesla hra důležité odreago-

vání. „Podařilo si mi zlomenou 

mačetou vyřezat ze dřeva všech 

dvaatřicet fi gur,“ řekl Marc Gons-

alves americké televizi CNN.

„Díky tomu chlapci jsme seděli 

na kouscích plastu a prostě jsme 

jenom hráli šachy,“ sdělil CNN 

Gonsalvesův spoluvězeň Keith 

Stansell. Zajatci následně prožili 

nad papírovou šachovnicí stov-

ky hodin. Výroba fi gurek Gons-

alvesovi zabrala plné tři měsíce, 

ale reakce kolegů byla skutečně 

spontánní. „Když hrajete šachy, 

jste volný. Vaše mysl je zcela po-

nořena do hry, zapomenete, že 

jste vězněm a to je v takové situ-

aci ohromné vítězství!“

Video z Gonsalvesova rozhovoru 

pro CNN viz www.cnn.com.

ROZHOVOR S ALEXANDREM MOROZEVIČEM

BUDU HRÁT ROLI OUTSIDERA
Tento pátek 18. července oslaví třicáté prv-

ní narozeniny Alexander Morozevič, origi-

nální ruský velmistr a v současnosti druhý 

hráč světového žebříčku, který sehrál na 

počátku července v Praze zápas s Davidem 

Navarou (více viz Šachový týdeník 28).

Velmistr Morozevič žije v Moskvě, je otcem 

devítileté dcery, nepije alkohol a již tři roky 

je vegetariánem, který si jen občas dá rybu. 

V rozhovoru kritizoval způsob výpočtu ELO 

ratingu a systém bojů o titul mistra světa, hod-

notil šachové kvality Davida Navary a prozra-

dil své ambice v rapid šachu v Mainzu.

Pokračování na straně 2 GM Alexander Morozevič

foto: Martin Pinkas 

Howard Carter

http://afp.google.com/article/ALeqM5jYGteTgAmukLSDqISyUvrL8EX48g
http://www.cnn.com/video/#/video/us/2008/07/10/sot.meade.gonsalves.chess.cnn.
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Od července jste na světovém 

ELO žebříčku druhým nejlepším 

hráčem…

Ale to jenom proto, že FIDE počítá 

ELO naprosto nesmyslně. Samo-

zřejmě mi nevadí, že jsem na žeb-

říčku na druhém místě, ale roz-

hodně se nepovažuji za druhého 

nejlepšího hráče světa.

Co je na výpočtu ELO ratingu 

podle vás nesmyslné?

Oni slučují výsledky, jakých do-

sáhnete v individuálních turnajích 

a zápasech, s výsledky ze soutěží 

družstev. To jsou ale zcela rozdíl-

né disciplíny. V soutěžích družstev 

zřejmě budu stabilně patřit mezi 

tři nejlepší hráče na světě, ale když 

hraji sám za sebe na turnajích, tak 

tak dobrých výsledků nedosahuji. 

Proč nemá smysl dávat dohroma-

dy výsledky z týmových i indi-

viduálních soutěží? V obou pří-

padech přece hrajete šachy proti 

jednomu soupeři, podle stejných 

pravidel, nikdo vám nemůže na-

povídat…

Zásadní rozdíl je v tom, že v tý-

mových soutěžích jde o výsledek 

družstva. Když vaše družstvo vede 

a vaše partie je poslední nedokon-

čená, tak souhlasíte s remízou 

i v mnohem lepší pozici. Jindy se 

naopak výsledek družstva nevyvíjí 

dobře a vy jste nucen vyhnout se 

remízovému pokračování i ve zjev-

ně horší pozici. Něco podobného 

se mi například stalo na minulé 

olympiádě v Turíně. V posledním 

kole jsme hráli s Izraelem, a i když 

Rusku již nemohlo olympiádu vy-

hrát, tak pokyn od kapitána zněl: 

vyhrát ten zápas co největším roz-

dílem. Na dvou šachovnicích do-

šlo k relativně rychlým remízám 

a na čtvrté Barejev obětoval fi gu-

ru. Moje pozice byla objektivně 

horší a v jednu chvíli jsem mohl 

určitou kombinací dostat remízu 

opakováním tahů. Jenže já jsem 

nevěděl, jak dopadne Barejevova 

oběť, a tak jsem netáhl, hodiny 

mi běžely a já čekal, jak se vyvine 

pozice na vedlejší šachovnici. Jen-

že Barejevův soupeř hrál pomalu 

a mně už zůstávalo jen posledních 

deset minut, takže jsem se musel 

rozhodnout. Šel jsem tedy v zájmu 

týmu do obrovského rizika a v ob-

jektivně horší pozici jsem nezvolil 

pokračování, které vedlo k remíze, 

ale pokračoval jsem v boji.

Jaké má Rusko ambice na letošní 

olympiádě?

Samozřejmě vyhrát zlatou medai-

li! Všechno ostatní, včetně druhé-

ho místa, by bylo považováno za 

ohromný neúspěch. Ruská šacho-

vá federace nám doporučila, aby-

chom tři týdny před olympiádou 

již pokud možno jen odpočívali 

a připravovali se. Dokonce nám 

ROZHOVOR S ALEXANDREM MOROZEVIČEM

BUDU HRÁT ROLI OUTSIDERA
pokračování ze strany 1

foto: Martin Pinkas 

GM Alexander Morozevič v nedávném zápase s GM Davidem Navarou



17. ČERVENCE 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 29 3

u Moskvy nabídli vhodné rekreač-

ní prostory, kde bychom se mohli 

připravovat.

Po tréninkovém zápase s Davi-

dem Navarou vás čekají elitní 

soupeři v rapid šachu. Na konci 

července byste měl v německém 

Mainzu hrát s Višim Anandem, 

Magnusem Carlsenem a Juditou 

Polgárovou…

Potřebovali tam nějakého outsi-

dera, co skončí poslední, tak mě 

pozvali. Trochu žertuji, ale ne 

moc. Ze statistických výsledků je 

evidentní, že rapid šach mi nejde. 

Anand i Carlsen ho hrají jedno-

značně lépe, budu bojovat s Judi-

tou o třetí místo. Nějak se neumím 

s rapidovým tempem srovnat. Na 

začátku partie často přemýšlím 

moc dlouho, hledám nejlepší mož-

né tahy jako ve vážné partii a za 

chvíli vidím, že mi zůstává jen pět 

minut do konce, zatímco soupeři 

třeba patnáct. Takže zbytek par-

tie odblicám. Anand naproti tomu 

hraje celou partii stejně rychle, ne-

hledá nejlepší možné tahy, jakmi-

le najde nějaký dobrý tah, tak ho 

prostě udělá.

Ve stejné době, kdy se bude hrát 

rapid šach v Mainzu, bude záro-

veň probíhat druhý turnaj série 

Grand Prix v ruské Soči. Proč 

jste se odmítl série Grand Prix 

zúčastnit? 

Měl jsem dva důvody. Prvním a zá-

sadnějším důvodem je skutečnost, 

že hluboce nesouhlasím se struk-

turou bojů o titul mistra světa tak, 

jak je nyní navržena. Vítěz série 

turnajů Grand Prix bude hrát zá-

pas s vítězem jednoho vyřazova-

cího turnaje, nazvaného Světový 

pohár, o právo vyzvat stávajícího 

mistra světa k zápasu o šachovou 

korunu. Jenže vyhrát sérii Grand 

Prix a vyhrát Světový pohár, to 

jsou nesrovnatelné výkony. Vyhrát 

Světový pohár je mnohem snazší, 

mnohem více tam záleží na mo-

mentální formě a štěstí. Zatímco 

vyhrát v konkurenci nejlepších 

hráčů světa v sérii několika turna-

jů, to mnohem lépe ukazuje, kdo 

je opravdu silný hráč. Hráči z nej-

užší světové špičky by toto měli 

FIDE jasně říct.

A jaký je ten druhý důvod?

Celá série trvá příliš dlouho, takže 

bych nehledal snadno v kalendáři 

prostor na další čtyři dlouhé tur-

naje během tohoto a příštího roku. 

Turnaj Grand Prix trvá vždy skoro 

tři týdny, plus je třeba se na něj 

připravit a po něm si odpočinout. 

Někteří hráči možná mohou hrát 

stále bez přestávek na relaxaci, já 

si ale odpočinout musím.

Kdo ze světové špičky podle vás 

nemusí odpočívat?

Ivančuk. Samozřejmě nevím, jestli 

opravdu nemusí odpočívat, ale ne-

chápu, jak to vydrží. Podívejte se 

na jeho turnajový kalendář. Hraje 

turnaj Grand Prix v Soči, pak pár 

dnů volna a hraje Talův memoriál 

a rovnou s tím i turnaj v blesko-

vém šachu na Talově memoriálu, 

pak ho za chviličku čeká supertur-

naj v Bilbau… No a to je před ním 

na podzim ještě Evropský klubový 

pohár a olympiáda.

Davida Navaru jste v Praze porazil 

výrazným rozdílem 4-2 a zvláště 

po prvních čtyřech partií vypa-

dalo skóre hrozivě 3,5-0,5…

Šlo ale jen o tréninkový zápas 

a pak v některých partiích David 

dosáhl méně, než mohl. Například 

druhou partii, kterou hrál černý-

mi, vedl opravdu znamenitě. Na-

konec skončila remízou, ale měl ji 

asi vyhranou.

Jak hodnotíte Davidovu hru, jeho 

šachovou sílu a výkonnost?

On má překvapivě velmi nevyrov-

nané výkony. Řekl bych, že byste 

v první světové stovce těžko našli 

druhého velmistra, který má tak 

obrovské výkyvy v kvalitě hry. Da-

vid hraje někdy naprosto geniálně 

a jindy jako úplný amatér. Nad tím 

by se měl zamyslet.

Pavel Matocha

foto: Martin Pinkas 

GM Alexander Morozevič



17. ČERVENCE 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 294



17. ČERVENCE 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 29 5

Devátý ročník tradičně silně obsa-

zeného turnaje, který v sibiřském 

městě Pojkovskij přivedl k životu 

dvanáctý mistr světa Anatolij Kar-

pov, se letos koná v novém termí-

nu. Zatímco předchozí ročníky se 

odehrávaly zpravidla na přelomu 

února a března a jeho účastníky 

mohla trápit nepříjemná ruská 

zima, hráče právě probíhajícího 

turnaje naopak sužuje teplota 

přes třicet stupňů Celsia a venku 

všudypřítomní komáři.

První polovinu turnaje nejlé-

pe zvládl ruský velmistr Sergej 

Rublevsky (2699). Má na samo-

statném první místě se třemi a půl 

body z pěti partií půlbodový ná-

skok před Dmitrijem Jakovenkem 

(2709) a Alexejem Širovem (2741).

Velmistr Rublevsky hned v úvodním 

kole porazil bílými hvězdu úvodního 

turnaje Grand Prix FIDE, velmistra 

Vugara Gašimova (2717). Gašimov, 

který nedávno v Baku neprohrál 

ani jedinou partii, naopak spokojen 

není a podle vlastních slov se mu za-

tím hraje opravdu těžko. „Přehlížím. 

Něco jsem přehlédl v úvodním kole, 

pak jsem udělal to samé o den poz-

ději,“ říká v polovině turnaje smutně 

velmistr Gašimov.

Výborně hraje zatím také Alexej 

Širov a jeho partie proti Ernesto 

Inarkijevovi z pátého kola bude 

jistě kandidovat na nejlepší partii 

turnaje. Širovův dynamický útok 

na bílého krále je velice působivý 

a zaslouží si přehrání.

ERNESTO INARKIJEV (2675)—
—ALEXEJ ŠIROV (2741)
Slovanská obrana 

dámského gambitu [D12]

Pojkovskij 2008 

1.d4 d5 2.Jf3 c6 3.c4 Jf6 4.e3 Sf5 

5.Jc3 e6 6.Jh4 Sg6 7.Se2 Bílý pro-

zatím odkládá častěji hranou vý-

měnu lehkých fi gur a nejprve do-

končuje vývin. Černý bělopolný 

střelec stejně nemá kam utéct.

7…Jbd7 8.0–0 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+p+psnl+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-sN$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
8…Je4!? Nový tah. Dříve se téměř po-

vinně hrávalo 8…Se7 nebo 7…Sd6.

9.g3 Pravděpodobně nejlepší po-

kračování. Pokud by bílý vzal na e4, 

pak se po 9…Dxh4 již může rozlou-

čit s choutkami na černého bělopol-

ného střelce. Pokud by zase reagoval 

vzetím na g6, černý by dobral pěš-

cem „h“ a otevřený sloupec by při již 

zahrané malé rošádě mohl být bílé-

mu monarchovi trnem v oku.

9…Jd6!? 10.b3 Za úvahu možná 

stojí jednoduchý tah 10.c5!?

10…Se7 11.Jxg6?! Inarkijevova tou-

ha po dvojici střelců se mi na tomto 

místě moc nelíbí. Otevřený sloupec 

bude pro černého do budoucna vý-

znamným plusem. Přednost asi za-

sloužil strategický ústup 11.Jg2.

11…hxg6 12.Dc2 Jf6 Hlavní výho-

dou černého je to, že nemusí pří-

liš přemýšlet o tom, jak rozestavět 

svoje fi gury. Jezdci kontrolují dů-

ležité centrální pole e4, černý král 

si odrošuje nadlouho a jeho věže 

se následně přestěhují na h-slou-

pec.

13.Vd1 Dc7 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwq-vlpzp-'
6-+psnpsnp+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+PsN-zP-zP-#
2P+Q+LzP-zP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
14.Sf1 Bílému podle IM Notkina 

nic nedává snaha o průlom v cen-

tru pomocí tahů 14.Sf3 0–0–0 15.e4, 

což vede po 15…dxe4 16.Jxe4 Jdxe4 

17.Sxe4 Jxe4 18.Dxe4 Vh5 do pro 

černého velice pohodlné pozice, 

kde může kombinovat tlak na pěš-

ce d4 s hrou na sloupci „h“. Za úva-

hu ale snad stálo vyzkoušet 14.a4!? 

s tím, že by v případě černého dlou-

hé rošády získal bílý tempo pro pro-

tihru na dámském křídle.

14…0–0–0 15.Sg2 Vh5 16.c5 Kromě 

tahu v partii měl velmistr Inarkijev 

ještě dvě jiné možnosti, které byly 

možná lepší. Jednak mohl zahrát 

již výše navrhovaný tah 16.a2-a4 

s nijak neskrývaným úmyslem ublí-

žit černému králi. Druhou cestou, 

jak zahájit nástup na dámském kří-

dle, bylo 16.cxd5 exd5 17.b4!?

16…Jf5?! Podle IM Notkina jediný 

slabší tah černého v celé partii. Místo 

POJKOVSKIJ 2008

KARPOVŮV TURNAJ V OBLEŽENÍ KOMÁRŮ

GM Anatolij Karpov

Pořadí po 5.kole
1. Rublevsky, Sergej RUS (2699) 3,5

2. Jakovenko, Dmitrij RUS (2709) 3

3. Širov, Alexej ESP (2741) 3

4. Sutovsky, Emil ISR (2654) 2,5

5. Bologan, Viktor MDA (2686) 2,5

6. Gašimov, Vugar AZE (2717) 2,5

7. Wang Hao CHN (2691) 2,5

8. Volokitin, Andrej UKR (2672) 2,5

9. Oniščuk, Alexander USA (2670) 2

10. Inarkijev, Ernesto RUS (2675) 1
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skoku jezdcem na pole f5 navrhuje 

ruský on-line komentátor partie 

pokračování 16…Jde4 17.Jxe4 Jxe4 

18.Sxe4 dxe4 19.Dxe4 Sxc5 s pře-

vahou na straně velmistra Širova. 

(Možné bylo i 19…Vdh8 20.h4 Sxh4! 

21.gxh4 Vxh4 se silným útokem.)

17.h3 Vdh8 18.e4 Jednoduchá vid-

lička 18.g4? tady rozhodně neza-

funguje pro rázné 18…Vxh3 a bílý 

král to má s velkou dávkou pravdě-

podobnosti již spočítané. 

18…dxe4 

XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7zppwq-vlpzp-'
6-+p+psnp+&
5+-zP-+n+r%
4-+-zPp+-+$
3+PsN-+-zPP#
2P+Q+-zPL+"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
19.Sf4? Zbytečná kudrlinka navíc. 

Jednoduché 19.Jxe4 Jd5 20.Vb1 

dává bílému lepší šance pro jeho 

protihru na dámském křídle, než 

tomu bude v partii.

19…Dd8 Umělá inteligence přísa-

há rychlostí blesku na pokračování 

19…Jxd4!? 20.Vxd4 e5, které hod-

notí jako zjevně lepší pro černého.

20.g4 Nyní už ale velmistr Inarki-

jev vábení vidličky neodolal. Prav-

dou je, že kdyby se nyní rozhodl 

pro vzetí na e4 tahem 20.Jxe4, při-

jde 20…Jd5 a bílý bude muset asi 

ztratit čas na ústup svého střelce 

z nešťastného pole f4.

20…Vxh3 21.gxf5 

XABCDEFGHY
8-+kwq-+-tr(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+psnp+&
5+-zP-+P+-%
4-+-zPpvL-+$
3+PsN-+-+r#
2P+Q+-zPL+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

21…Vxc3! Alexej Širov volí jako 

téměř vždy to pro diváky nej-

atraktivnější řešení situace. Dob-

ré, byť méně efektní je ovšem také 

„normální“ 21…gxf5 . Navíc, Fritz 

mi podsouvá tah 21…V3h4 s tím, 

že po 22.Sg3 gxf5 23.Sxh4 Vxh4 

24.Je2 Jg4 je černá pozice díky 

útoku proti bílému králi v podstatě 

vyhraná.

22.Dxc3 Jd5 23.Dc1 gxf5 Černý 

má po skončení zápletky o věž 

méně, ale jeho pěšcová lavina na 

královském křídle se hrozí rázným 

slavnostním pochodem přiblížit 

k již zbořeným valům bílé králov-

ské pevnosti. I proto se Inarkijevův 

král pokouší kompromitovanou 

pozici co nejrychleji opustit.

24.Kf1 Vh4!? Nějak mě nenapadá, 

co by bílý mohl dělat proti nástupu 

pěšců: 24…g5 25.Sd2 Dc7 a černý 

stojí zjevně lépe. Ale ani tah v par-

tii není špatný.

25.Se5 Po 25.Sg3 černá věz v klidu 

odejde na h5 a následně bude při-

hlížet běhu svých pěšáků. 

XABCDEFGHY
8-+kwq-+-+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+p+-+&
5+-zPnvLp+-%
4-+-zPp+-tr$
3+P+-+-+-#
2P+-+-zPL+"
1tR-wQR+K+-!
xabcdefghy
25…Dh8!–+ 26.Ke1 Bílý nemá ani 

omylem čas na opožděný nástup 

svých pěšců na dámském křídle. 

Po 26.a4 přijde 26…Vh1+! a bílý 

prohraje okamžitě po 27.Sxh1 

Dxh1+ 28.Ke2 Df3+ 29.Kf1 (29.

Ke1 Sh4–+) 29…e3+-.

26…Vg4 27.Sf1 Vg1 28.Dc4 Dh4 

S hrozbou Jd5-e3!

29.Ke2 Sg5 Ještě úderněji vypadá 

postup 29…f4, ale v této pozici již 

platí pořekadlo o spoustě cest ve-

doucích do Říma.

30.Vdb1 Velmistru Inarkijevovi 

by nepomohlo ani troufalé napa-

dení černé dámy pro 30.Sg3 Vxg3 

31.fxg3 Dh2+ 32.Ke1 Dxg3+ 33.Ke2 

De3# s matem.

30…f4 31.Vb2 f3+ 32.Kd1 e3! 

33.Ke1 e2 34.Vxe2 

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+p+-+&
5+-zPnvL-vl-%
4-+QzP-+-wq$
3+P+-+p+-#
2P+-+RzP-+"
1tR-+-mKLtr-!
xabcdefghy
34…Vxf1+! 35.Kxf1 Dh1#  0–1

Při pohledu na tabulku letošních 

účastníků a jejím porovnáním s roč-

níky minulými je zřejmé, že turnaj 

Pojkovskij má svoje stálice. Hráči se 

sem zjevně vracejí, a to je nejen díky 

kvalitě pořadatelů, ale také kvůli přá-

telské atmosféře. „Tradiční „botvinni-

kovská“ motivace k partii, tedy to, že 

musím před partií svého soupeře pro 

zvýšení motivace nenávidět, tady pro-

stě nemá místo,“ píše IM Ilja Oděsskij 

na ofi ciální stránce turnaje. „Kde jin-

de uvidíte, že spolu hráči pravidelně 

jedí, chodí na procházky a tráví spo-

lečně většinu volného času?“ dodává 

a hned uvádí příklad: „Třeba Emil Su-

tovsky a Vugar Gašimov. Dopoledne 

se spolu fotografovali, pak si šli spo-

lečně zaplavat a večer opět společně 

do sauny. A druhý den proti sobě se-

hráli bojovnou partii.“

GM Alexej Širov
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Slovenský velmistr Lubomír Ftáč-

nik odehrál skvělý turnaj v ame-

rické Filadelfi i, kde se společ-

ně s velmistry Najerem, Negim 

a Mojsejenkem rozdělil o první 

až čtvrté místo, přičemž pomocné 

hodnocení mu určilo bronzovou 

medaili. Českému zástupci na tur-

naji, velmistru Jiřímu Štočkovi, se 

nedařilo tolik jako v loňském roč-

níku a se ztrátou jednoho bodu na 

vítěze obsadil v konečném pořadí 

osmou příčku.

Český reprezentant nebyl po svém 

příjezdu s výsledkem na letošním 

World Openu v žádném případě 

spokojen, ale ocenil výsledek slo-

venského olympionika: „Gratuluji 

Lubomírovi Ftáčnikovi, jemuž to 

letos ve Filadelfi i prostě svědčilo! 

Důkazem jsou i čtyři výhry černý-

mi kameny,“ říká velmistr Štoček 

a ke svému výsledku na turnaji do-

dává: „Sám jsem k úspěchu kolegy 

nechtěně přispěl v předposledním 

kole, do něhož jsem vstupoval 

s půlbodovou ztrátou. Po chybě 

jsem místo přechodu do mírně 

horší koncovky zahrál vabank, ale 

Lubomír sérií přesných tahů zcela 

vystihl podstatu postavení a učinil 

k úspěchu poslední potřebný krok! 

Sám jsem letos hrál špatně, nepo-

dařilo se mi se s turnajem sžít.“

Právě o partii mezi velmistry Štoč-

kem a Ftáčnikem se s vámi nyní 

podělíme.

JIŘÍ ŠTOČEK (2559)—
—LUBOMÍR FTÁČNIK (2544) 
Grűnfeldova indická obrana [D85]

World Open Philadelphia 2008

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 

Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Sg5 

Velmistr Štoček volí proti svému 

soupeři, který je skvělým teoreti-

kem a znalcem Grünfeldovy indic-

ké obrany, méně často hrané po-

kračování, jež ovšem není ani na 

nejvyšší úrovni zcela neznámým 

hostem. Tah střelce na g5 oslabu-

je tradiční místo protihry černého 

– bod d4, a i proto jej například 

principiální Michail Botvinnik ve 

svých teoretických rozborech vů-

bec nezmiňuje. Černý pochopitel-

ně v dalším průběhu zahájí proti-

hru právě proti bílým pěšcům c3 

a d4.

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-vL-%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
7…c5 8.Vc1 Da5 Petr Svidler v par-

tii s exmistrem světa FIDE Rusla-

nem Ponomarjovem zvolil okamži-

tou výměnu v centru šachovnice. 

8…cxd4 9.cxd4 0–0 10.Jf3 (10.d5!? 

Milov-Howell, Gibtelecom Masters 

2007) 10…Sg4 11.d5 Jd7 12.Se2 Jf6 

13.h3 Sd7 14.Sd3 h6 15.Sf4 (Pono-

marjov-Svidler, Moskva 2006).

9.Dd2 e6 Okamžité odehnání bí-

lého střelce si v partii proti An-

dreji Kovaljovovi vybral IM Ro-

driguez, ale po 9…h6 10.Se3 cxd4 

11.cxd4 Dxd2+ 12.Kxd2 0–0 13.Jf3 

Vd8 14.Sc4 Jc6 jasného vyrovná-

ní pravděpodobně nedosáhl (Ko-

valjov- Rodriguez Lopez, Calvia 

Open 2007).

10.Jf3 h6 Slabší by bylo okamži-

té 10…Jc6 pro 11.d5 h6 12.Se3 

exd5 13.exd5 Je7 14.c4± s výho-

dou bílého. Vyrovnat nedokázal 

černý ani pomocí výměny mate-

riálu po 10…cxd4 11.cxd4 Dxd2+ 

12.Kxd2 0–0 13.Sb5 Jc6 14.Sxc6 

bxc6 15.Ke3 (Volokitin-Noor, Or-

dix Open 2007).

11.Sf4?! Tento ústup střelcem se 

mi příliš nelíbí, mj. i proto, že dává 

černému dodatečné tempo při tla-

ku na pěšce d4. Kromě obvyklých 

tahů, jakými jsou hromadná vý-

měna na poli d4 a následně na d2 

s dalším Jc6, má černý totiž v zá-

sobě ještě vyhnání obránce citlivé-

ho bodu pomocí nástupu g6-g5-g4, 

přičemž postup g5 je teď s tem-

pem. Přednost bych pravděpodob-

ně dal pokračování 11.Se3.

11…cxd4 12.cxd4 Dxd2+ 13.Kxd2 

0–0 14.Vc7 V úvahu mohlo přichá-

zet také pokračování 14.Sb5 s myš-

lenkou zabránit černému jezdci ve 

skoku na pole c6 a jeho následné-

mu „osahávání“ bílého pěšce d4. 

WORLD OPEN 2008

GM FTÁČNIK ZÍSKAL VE FILADELFII BRONZ

Konečné pořadí
1. Najer, Jevgenij (2670) 7

2. Negi, Parimarjan (2529) 7

3. Ftáčnik, Lubomír (2544) 7

4. Mojsejenko, Alexander (2632) 7

5. Michalevsky, Viktor (2592) 6,5

6. Smirin, Ilja (2637) 6,5

7. Ivanov, Alexander (2567) 6

8. Štoček, Jiří (2559) 6

9. Yermolinsky, Alex (2530) 6

10. Ganguly, Surya Ahe (2631) 6

11. Shabalov, Alexander (2611) 6

12. Prasad, Arun (2492) 6

13. Ehlvest, Jaan (2603) 6

14. Yudasin, Leonid (2550) 6

15. Kudrin, Sergej (2563) 6

16. Kuderinov, Sergej (2422) 6

17. Erenburg, Sergej (2563) 6

18. Rajaman, Laxman (2498) 6

celkem 118 hráčů

GM Lubomír Ftáčnik
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Po 14…Sd7 15.Sxd7 Jxd7 16.Vc7 

Vfd8 17.Vb1 by měl bílý stát dobře.

14…Jc6 15.Ke3 Vd8 

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zpptR-+pvl-'
6-+n+p+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-zPPvL-+$
3+-+-mKN+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+L+R!
xabcdefghy
16.Je5?! Pravděpodobně právě 

ten okamžik, o němž ve svém 

komentáři výše píše velmistr 

Štoček. Bílý se pouští do záple-

tek, které pro něj nejsou výhod-

né. Lépe bylo zvolit 16.Se5 Jxe5 

(dobré je také 16…Vd7 17.Vxd7 

Sxd7 18.Sxg7 Kxg7 19.Sb5=) 

17.Jxe5 Sxe5 18.dxe5 Vd1 s nejas-

nou hrou, ve které by černý ne-

měl stát nijak výrazně hůře.

16…g5! Nástup černých pěšců na 

královském křídle je velice pád-

ným argumentem. Bílý pěšec d4 

bude mít vážné problémy.

17.Sg3 f5 18.exf5 Nepomáhá ani 

18.f4 pro 18…Vxd4 19.exf5 Sxe5 

20.fxe5 exf5 a o výhodě černého 

není pochyb.

18…Jxd4 19.f6 Jf5+ 

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zpptR-+-vl-'
6-+-+pzP-zp&
5+-+-sNnzp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-vL-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+L+R!
xabcdefghy
20.Kf3 Lepší byl asi druhý ústup 

králem. Po 20.Ke4 Sxf6 21.Sc4 

Jd6+ stojí černý lépe, ale je možné, 

že by bílá pozice byla přece jenom 

nadějnější než v partii.

20…Sxf6 21.Sc4 b5 22.Se2 Partii 

by možná ještě prodloužilo 22.Jg4, 

ale i tak je situace bílého po 22…

Sh8 23.Sb3 h5 24.Je3 Jd4+ prostě 

špatná.

22…h5 23.Jc6 Vd7 0–1

O první místo se nakonec hrálo 

v play-off mezi prvními dvěma 

hráči turnaje – Najer a Negi měli 

z vítězné čtveřice nejlepší pomoc-

né hodnocení. O vítězství ruského 

velmistra Jevgenije Najera nad in-

dickým mladíkem Parimarjanem 

Negim rozhodla až poslední par-

tie, ve které měl velmistr Najer 

bílé fi gury a šest minut proti Ne-

giho minutám čtyřem. Bílý musel 

vyhrát, což se ale Najerovi v kon-

covce s kvalitou více podařilo. Vi-

deozáznam z této partie je možné 

najít na ofi ciální stránce turnaje 

monroi.com.

Indický velmistr ovšem ze své po-

rážky rozhodně nebyl nešťastný: 

„Myslím, že nejdůležitější je to, 

že se mi daří podobných výsled-

ků dosahovat stále častěji, což má 

pozitivní vliv na moji sebedůvěru. 

Dalším kladem je, že jsem si tu ke 

svému ratingu připsal asi čtyřicet 

bodů – a to také rozhodně není 

k zahození,“ řekl po turnaji vel-

mistr Negi. 

Václav Pech

GM Jiří Štoček

BORIS GELFAND: 
DESET  

POZORUHODNÝCH 
PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského 
šachisty Borise Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto hráče 

od velmistra  Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku 
na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné

http://monroi.com/2008-world-open-chess-tournament-home.html
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Kdyby nebylo Pála Benka, Bobby 

Fischer by se nikdy nestal mis-

trem světa. V roce 1970 Benkö 

totiž přenechal Fischerovi své 

místo v mezipásmovém turnaji 

v Palma de Mallorca. Zbytek je 

znám. Bobby bravurně prošel 

úskalím kvalifi kačních zápasů 

a v roce 1972 zdolal Borise Spass-

kého v zápase o titul mistra svě-

ta. Fischer si uvědomoval, co pro 

něj Benkö udělal, a Pal se stal 

jeho celoživotním přítelem.

Velmistr Benkö před několika dny 

oslavil své osmdesátiny. Jeho život-

ní pouť byla bohatá a dobrodružná. 

Touhu jezdit křížem krážem světem 

zdědil po otci, který pověsil své po-

volání inženýra na hřebík, začal se 

věnovat umění a neustále cestoval. 

Kvůli cestování rodičů se Benkö mís-

to v Maďarsku narodil 15. července 

1928 (tedy ve stejném roce jako český 

velmistr Miroslav Filip) ve francouz-

ském Amiens. Jeho matka se naopak 

chtěla usadit, a tak se se synem vrá-

tila do Budapešti. Mladý Benkö tam 

prožil druhou světovou válku. Šachy 

se naučil v deseti letech, mistrovství 

Maďarska vyhrál ve dvaceti a mezi 

světovou špičku – do turnaje kandi-

dátu – se probojoval ve třiceti.

Na Západ se Benkö snažil dostat 

dvakrát. V roce 1952 se jeho pokus 

o útěk přes železnou oponu zasta-

vil o kandelábr, do kterého narazil 

hlavou, když se při běhu z východ-

ního Berlína otočil, aby zjistil, kde je 

jeho kolega Géza Fuster, se kterým 

se rozhodl uprchnout. Benkö ztratil 

vědomí, našla ho východoněmecká 

policie a musel za mříže. Příští rok 

byl omilostněn amnestií preziden-

ta Nagyho a pak řadu let kul plány, 

jak se zase z Maďarska dostat ven. 

V červenci v roce 1957 ho pustili na 

studentskou olympiádu v island-

ském Reykjavíku. Benkö neváhal 

a požádal na americkém vyslanec-

tví o azyl. Na vízum čekal tři měsí-

ce, které strávil v přítomnosti dvou 

přítelkyň. O ty Benkö neměl nikdy 

nouzi. Byl pohledný a své černé ha-

vraní vlasy si uchoval dodnes. Když 

se patnáctiletého Fischera ptali 

v Portoroži, čím by chtěl být, Bobby 

odpověděl: „Chci byt mezinárodním 

playboyem. Jako Benkö.“

Na podzim 1957 už byl Benkö 

v Americe. V té době tam ještě ni-

kdo šachy profesionálně nehrál. Fis-

cher se teprve začínal prokousávat 

na mezinárodní kolbiště, Reshevsky 

prodával pojištění, Lombardy studo-

val na kněze, Rossolimo jezdil taxí-

kem a Evans dělal všechno možné. 

A tak Benkö vzal práci, při které 

musel vstávat v šest ráno. Naštěstí 

se v Portoroži v roce 1958 probojo-

val do turnaje kandidátů, který se 

hrál v roce 1959 v Jugoslávii. O čtyři 

roky později hrál Benkö kandidát-

ský turnaj znovu, tentokrát v Cura-

cao. Právě účast ve dvou turnajích 

kandidátů považuje Benkö za svoje 

největší šachové úspěchy.

Za prvních pět let života v USA si 

Benkö vydělal slušné peníze. Pra-

coval dva roky na Wall Street a další 

tři roky nabízel investice a prodával 

domy a pozemky. Po roce 1962 se 

stal profesionálním šachistou (je-

diným kromě Bobbyho Fischera) 

a začal objíždět otevřené turnaje 

po celé zemi. Skoro každý týden 

hrál někde jinde a obvykle vítězil. 

Stal se králem amerických ope-

nů, jemuž nechyběly ani královny, 

které nacházel v různých koutech 

Ameriky. Než objel své obrovské 

království, uplynul rok a mohl začít 

znovu. I přes velké úspěchy v ame-

rických otevřených turnajích (U.S. 

Open vyhrál osmkrát) ale Benkö ni-

kdy nezvítězil v přeboru USA.

Benkö byl vynikající poziční hráč. 

Jeho tragédie spočívala ve snaze 

hrát co nejpřesněji (v podobné ilu-

zi žil český velmistr Jan Smejkal po 

celou dobu své úspěšné kariéry). 

Ačkoliv miloval matematiku, nebyl 

příliš dobrý šachový počtář a často 

propásl rozhodující taktický úder. 

Rád nad šachovnicí přemýšlel, trva-

lo mu to dlouho a často se dostával 

do neuvěřitelných časových tísní, 

kde mu v mnoha případech padaly 

praporky v poslední chvíli před kon-

trolou. Jeho dalším neštěstím byly 

věže. Kolik jich nechal ve svých par-

tiích viset! Bral to všechno ale s hu-

morem, kterého měl vždycky dost.

Měl na šachy přirozený talent a byla 

radost s ním hrát. Vždy jsem čekal, 

že vytvoří něco neobvyklého – a ne-

býval jsem zklamán. Liboval si v ori-

ginálních výstavbách, ze kterých 

PÁL BENKÖ – 80 LET

PLAYBOY, KTERÝ NAPOMOHL FISCHEROVI K TITULU
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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

kouzlil poziční skvosty. Od Gedeona 

Barzcy převzal lásku k domečkům, 

které bílými fi gurami opatroval s vel-

kou trpělivostí. Za černé rád přesu-

noval svého černopolného střelce na 

diagonálu a bloudil v bludištích Pir-

covy a Moderní obrany. Hrával také 

solidní Caro-Kann, francouzskou, 

ale i ostré a teoreticky důležité va-

rianty sicilské. Například na turnaji 

v izraelské Nethanyi v roce 1969 mě 

překvapil tehdy aktuální variantou 

v Rauzerově sicilské.

LUBOMÍR KAVÁLEK—PAL BENKÖ
Sicilská obrana [B65]

Netanya 1969

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 d6 6.Sg5 e6 7.Dd2 Se7 

8.0–0–0 0–0 9.f4 Jxd4 10.Dxd4 

Da5 11.Sc4 Sd7 12.e5 dxe5 13.fxe5 

Sc6 V té době se ještě daly tvořit 

novinky v zahájení za šachovnicí. 

Vymyslel jsem tehdy novy způsob 

hry, který je populární dodnes.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+l+psn-+&
5wq-+-zP-vL-%
4-+LwQ-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

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

Dxe7 17.Vhe1 Nastup Benka na 

dámském křídle byl pomalejší než 

můj útok na černého krále.

17…Dc5 18.Df4 Sb5 19.Sb3 a5 

20.a4 Sc6 21.Ve3 Vac8 22.Sc3 b5 

23.Vg3 Vfe8 24.Vf1 Ve7 25.Sd4 

Db4 26.Dg5 g6 27.Sc3 Dc5 

28.Sd4 Db4 29.c3 Dxb3 30.Dxe7 

Se4 31.Vf2 Da2 32.Dxd7 Db1+ 

33.Kd2 Dxb2+ 34.Ke3 Vxc3+ 

35.Sxc3 Dxc3+ 36.Kxe4 De1+ 

37.Kf3 1–0

Největším Benkövým přínosem 

k teorii zahájení je jeho gambit 

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6! 

(Zahájení se také označuje jako 

volžský gambit.)

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+-+pzppzpp'
6p+-+-sn-+&
5+PzpP+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Toto zahájení mělo mezinárod-

ní premiéru v partii Vukič-Benkö 

v prvním kole na turnaji v Saraje-

vu v roce 1967, kde jsem to sám 

viděl na vlastní oči. 

MILAN VUKIČ—PAL BENKÖ 
Benkův gambit [A58]

Sarajevo 1967

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 

a6 5.bxa6 Sxa6 6.Jc3 d6 7.Jf3 g6 

8.g3 Sg7 9.Sg2 0–0 10.0–0 Jbd7 

11.Dc2 Db6 12.Vd1 Vfb8 13.Vb1 

Je8 14.Sg5 Dd8 15.Sf1 h6 16.Sd2 

Jc7 17.b3 Jb6 18.e4 Sxf1 19.Vxf1 

Dd7 20.Vfe1 Kh7 21.Kg2 e6 

22.dxe6 Jxe6 23.Je2 d5 24.Jf4 

dxe4 25.Vxe4 Jd4 26.Jxd4 cxd4 

27.a4 Db7 28.f3 Jxa4 29.Vbe1 

Dxb3 30.Dxb3 Vxb3 31.Ve7 Vb2 

32.V1e2 Jc3 33.Sxc3 dxc3 34.Vxf7 

Vaa2 35.Kf1 g5 36.Vxg7+ Kxg7 

37.Je6+ Kf6 38.Jd4 Vxe2 39.Jxe2 

Va1+ 0–1

Na turnaji ve venezuelském Curacao v roce 
1962
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Tehdy jsme tomu moc pozornost 

nevěnovali, ale později skoro celý 

šachový svět přiznal, že tento 

gambit je elegantní a agresivní 

zbraň. Benkö ji předtím testoval 

při simultánkách v Americe, kde 

nabízel, že svůj gambit bude hrát 

proti komukoliv, kdo to chce vy-

zkoušet. Žádnou partii neprohrál. 

Pal Benkö pak 

o svém gambitu 

napsal knížku 

pro nakladatel-

ství RHM Press, 

kde jsem byl 

tehdy šéfredak-

torem. Tam po-

prvé přišel na 

svět název Ben-

kův gambit, na 

které vydavatel 

Sidney Fried tr-

val i přes Ben-

kövy protesty.

I přes spoustu 

jemností, kte-

ré v zahájeních 

vymyslel, Benkö 

teorii příliš ne-

studoval a nebyl 

jí nikterak nad-

šen. „Musím se přiznat, “ říkával, 

„že studium zahájení mne nudilo. 

Když mě jednou jedna moje pří-

telkyně požádala, abych se s ní 

podíval na několik variant sicil-

ské, okamžitě jsem usnul. Když 

jsem si chtěl dát šlofíka, stačilo, 

abych postavil na šachovnici ně-

jakou teoretickou variantu a mé 

oči se samy zavřely. Koncovky, 

to byla jiná káva, ty mě vždycky 

fascinovaly. Vždy jsem se chtěl 

přiblížit pravdě na šachovnici, ale 

tahle pravda v počáteční části par-

tie neexistuje.“

S Benkem se mi vždycky hrálo 

dobře. Z patnácti partií, ve kte-

rých jsme se spolu za ta léta střet-

li, devět skončilo remízou, pět 

jsem jich vyhrál a jednu prohrál. 

Přišel jsem do Ameriky v roce 

1970, kdy Benköva hráčská síla 

už poněkud ochabla. Na olympiá-

dách jsme hráli proti sobě (Hava-

na 1966) i spolu v jednom týmu 

(Skopje 1972). V Nice v roce 1974 

a v Buenos Aires v roce 1978 byl 

kapitánem amerického týmu. 

Na své první olympiádě v Tel-Avi-

vu v roce 1964 jsem pochopil, že 

člověk může být kapitánem odre-

mizován, aniž by o tom věděl. Při 

obědě, čtyři hodiny před zápasem 

s Kubou, mně Luděk Pachman 

oznámil, že jsem už remizoval 

s Kubáncem Rod-

riguezem. Pro-

testoval jsem, 

a tak mě nechali 

hrát. Před zápa-

sem se Sověty 

mi raději neřek-

li, že dohodli 

remízy na prv-

ních třech ša-

chovnicích, ale 

pak se zděšeně 

dívali, jak jsem 

už v pátém tahu 

vypochodoval 

ve Steinitzově 

variantě králov-

ského gambitu 

králem kupředu 

proti trojnásob-

nému přeborní-

kovi Sovětského 

svazu Leonidu Štejnovi. Nakonec 

ten bojovný pochod ukončili kapi-

táni sami.

Takové věci se za kapitánství Ben-

ka mohly stát jen v zápase s Ma-

ďarskem. V Nice mi bylo jasné, 

že zápas USA-Maďarsko skončí 

2:2. Byla jen otázka, kdy se to 

stane. Maďaři proti mně dokon-

ce postavili na první šachovnici 

Istvána Bilka, Lajose Portische 

nechali odpočívat. Kapitánský 

smír nastal krátce poté, kdy 

Walter Browne obětoval Zoltanu 

Riblimu fi guru. „Zápas skončil 

2:2,“ oznámil Benkö Brownovi. 

„Jaký 2:2!? Obětoval jsem fi guru 

a mám vítězný útok,“ oponoval 

Walter. „Máš fi guru míň a stojíš 

na prohru,“ ukončil debatu ka-

pitán. Tehdy si málem vjeli do 

vlasů a o konečném postavení 

diskutovali ještě několik měsíců 

v časopise Chess Life. Nebylo to 

jasné, pravda byla někde upro-

střed. Posuďte sami:

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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ZOLTÁN RIBLI (2525)—
—WALTER BROWNE (2575) 
Královská indická obrana [E69]

Nice 1974

1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 

0–0 5.0–0 d6 6.Jc3 e5 7.d4 Jbd7 

8.e4 exd4 9.Jxd4 Ve8 10.h3 Jc5 

11.Ve1 a5 12.Vb1 c6 13.Sf4 a4 

14.b4 axb3 15.axb3 h6 16.Dc2 Jg4 

17.Ved1 Je5 18.Se3 De7 19.f4 Jed7 

20.Sf2 Jf6 21.Ve1 Jh5 22.b4 Je6 

23.Jb3 Jexf4 24.gxf4 Jxf4 25.Ve3 

Se5 26.Je2 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+-wqp+-'
6-+pzp-+pzp&
5+-+-vl-+-%
4-zPP+Psn-+$
3+N+-tR-+P#
2-+Q+NvLL+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
Browne ani nevěděl, jaké měl štěs-

tí, že se s Benkem nechytl do kříž-

ku. Ve stejném roce, kdy vyhrál 

maďarské mistrovství (1948), za-

čal Benkö posilovat. Zvedal činky 

a získal neobyčejnou sílu. Dostal 

se dokonce na první stranu novin, 

když jednou na pláži vyřídil pro-

fesionálního boxera, který se ho 

snažil zesměšnit před jeho přítel-

kyní. I když se několikrát naskytla 

možnost, aby svou fyzickou sílu 

použil, nikdy jsem neviděl, aby 

někomu ublížil. Jen o své názory 

by se dokázal rvát do krve, ale měl 

příliš dobré srdce, takže i to větši-

nou končilo mírumilovně.

Na olympiádě v Buenos Aires se 

už Benkö s Brownem smířili. Tam 

se díky Benkövi stala podivná věc: 

zremizoval jsem partii, kterou 

jsem prohrál. V zápase USA – Iz-

rael jsem hrál na první šachovnici 

proti Romanu Džindžichašvilimu. 

Zahájení jsem rozehrál mizerně, 

musel jsem obětovat fi guru a po 

41. tahu jsem přerušil v beznaděj-

ném postavení. „Je to pryč?“ zeptal 

se Benkö. „Asi jo,“ přiznal jsem.

ROMAN DŽINDŽICHAŠVILI 
(2550)—
—LUBOMÍR KAVÁLEK (2570) 
Buenos Aires 1978

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+n+-+-'
6-zpp+-mkp+&
5zp-+p+p+p%
4P+-mK-sN-zP$
3+P+-+PzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy
„Džindži“ se ani moc netajil pe-

četěným tahem. Obětí jezdce se 

bílý král lehce prodere k oslabe-

ným černým pěšcům dámského 

křídla. Browne stál proti Simonu 

Kaganovi lépe a Benkö nabídl Iz-

raelcům dohodu bez dohrávky: 

Browne vyhraje, já prohraji. Tele-

fonem mi oznámil: „Seš vzdanej. 

Můžeš jít klidně spát.“ Za hodinu 

volal znovu: „Izrael tvou porážku 

nepřijal. Chtějí hrát. Ale protože 

stojíš na prohru, budu analyzovat 

s Brownem.“ Trochu jsem si s tou 

pozicí hrál a ráno při dohrávce 

jsem to Džindžimu studiově zre-

mizoval:

42.Jxd5+ cxd5 43.Kxd5 g5 44.Kc6 

Je5+ 45.Kxb6 Jxf3 46.Kxa5 Jd2 

47.hxg5+ Kxg5 48.Sg2 Kg4 49.Kb6 

Kxg3 50.a5 Po 50.Sh1 Jxb3 51.Sd5 

f4 52.Sxb3 f3 53.a5 h4 54.a6 h3 

55.a7 h2 černý také remizuje.

50…Kxg2 51.a6 h4 52.a7 h3 

53.a8D+ Je4 54.Dg8+ Jg3 55.Dd5+ 

Kf2 56.Dd2+ Kg1 

a černý kůň si hladce poradí s bí-

lou dámou. Podepsali jsme smír. 

Browne nakonec vyhrál.

Benkö miloval koncovky. Byl také 

vynikající problémista a skladatel 

studií. V časopise Chess Life měl 

po několik desetiletí trvalou rubri-

ku o koncovkách, a také tam uve-

řejňoval své problémové skladby. 

Před čtyřiceti lety složil trojtažku 

a vsadil se s Bobby Fischerem, že 

ji nevyřeší za půl hodiny.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+k+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-vLQmKL+-!
xabcdefghy
Řešení

1.Sc4! Ke5 1…Kf5 2.Dh5+ (2.Df3+ 

Kg6 nebo 2…Ke5 3.Df4# 3.Df7#) 

2…Ke4 (2…Kf6 3.Dg5#) 3.Dd5# 

2.Dd5+ Kf6 3.Dg5#

Benkö sázku vyhrál.

GM Lubomír Kaválek

Před více než 40 lety v CuracauV roce 2005

Zdroj: Wikipedia, licence GFDL
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10.–27. 7. 2008

V Pardubicích probíhá Czech 

Open 2008, největší domácí šacho-

vý festival, v rámci kterého se koná 

i řada mimošachových akcí; v nich 

se už podařilo dosáhnout napří-

klad nového světového rekordu ve 

skládání Rubikovy kostky.

18.–25. 7. 2008

Senta (Vojvodina-Srbsko). 12. ročník 

mezinárodního šachového festivalu 

The Battle of Senta 1697. Hlavní open 

FIDE na  9 kol, švýcarský systém.

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 Kete-

van Arachamija-Grantová. Ketevan 

Arachamija-Grantová dlouhou dobu 

reprezentovala Gruzii, ale dnes žije 

ve Skotsku, za které také nastoupí na 

blížící se olympiádě v Drážďanech.

19. 7.–1. 8. 2008

Mezinárodní šachový festival v Bi-

elu (Švýcarsko). Součástí festivalu 

je řada otevřených turnajů a uzavře-

ný 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

Caissachess festival, Kecskemét 

(Maďarsko). Série mezinárodních 

uzavřených turnajů s možností 

zisku titulů IM a GM. V každém 

turnaji 10–12 hráčů.

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

23. 7. 1976

Judita Polgárová 
Narozeniny slaví 

nejlepší šachistka 

současnosti a je-

diná žena, která 

v historii šachu do-

sáhla nad hranici 

2700 ratingových 

bodů, maďarská 

velmistryně Judita Polgárová. 

24. 7.–4. 8. 2008 

Paks (Maďarsko). VI. ročník me-

moriálu Maxe Györgyho. Uza-

vřený turnaj za účasti velmistrů 

Sargissiana, Běljavského, Vachie-

ra-Lagraveho, Stellwagena, Berke-

se a Acse, FIDE Open, turnaj v ra-

pid šachu.

www.ase.hu

27. 7.–2. 8. 2008

Open Mladá Boleslav 2008. Čty-

ři otevřené turnaje, švýcarský 

systém.

Václav Klain

tel.: 732 988 583

vkc@klain.cz 

www.caissa.klain.cz 

27. 7.–3. 8. 2008 

Open FIDE Tábor 2008. Švýcarský 

systém.

Zdenek Havlůj

zdenek.havluj@quick.cz

http://sokoltabor.wz.cz  

27. 7. 1904

Před 104 lety se narodila mistryně 

světa z let 1950–1953, velmistryně, 

šachová rozhodčí a propagátorka 

šachu Ludmila Ruděnkovová. Ze-

mřela v roce 1986.

27. 7.–3. 8. 2008

Mainz (Německo). Chess Clas-

sic Mainz, tradiční šachový festi-

val. Velmistrovský tturnaj v rapid 

šachu za účasti Višiho Ananda, 

Alexandra Morozeviče, Magnuse 

Carlsena a Judity Polgárové. 

www.chesstigers.de

29. 7. 1892

P. Romanovskij  
Své sto šestnác-

té narozeniny by 

oslavil ruský ša-

chový mistr a vy-

nikající šachový 

spisovatel Petr 

Arseněvič Ro-

manovski j .  Ro-

manovskij  byl jedním z nejsilněj-

ších ruských a sovětských mistrů 

první poloviny dvacátého století 

a mezi jeho úspěchy patří i výhry 

v partiích s Alexandrem Aljechi-

nem a Michailem Botvinnikem. 

Zemřel v Moskvě roku 1964.

30. 7.–7. 8. 2008

Olomoucké šachové léto 2008.

Otevřený turnaj v rapid šachu, 

uzavřený GM turnaj, uzavřené 

IM turnaje, open FIDE, otevřený 

turnaj seniorů, otevřený bleskový 

turnaj.

Ave-Kontakt 

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net  

30. 7.–15. 8. 2008 

Soči (Rusko). Druhý ze série tur-

najů Grand Prix hraný za účasti 

české jedničky, velmistra Davida 

Navary.
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