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TOPALOV ZATÍM NEPODEPSAL

Zdánlivý klid kolem zápasu mezi 

velmistry Topalovem a Kamským, 

který před nedávnem zachránil 

penězi v vlastní kapsy prezident 

FIDE Kirsan Iljumžinov, bere zno-

va za své. „Veselin Topalov ještě 

nepodepsal kontrakty na tento 

zápas,“ uvedl Topalovův manažer, 

mezinárodní mistr Silvio Danailov 

a dodává, že nepodepsán proza-

tím zůstává i kontrakt na Veseli-

novu účast na World Mind Sports 

Games, které se budou konat v Pe-

kingu od 3. do 18. října. Silvio Da-

nailov prozatím nechtěl hovořit 

o podrobnostech, údajně je sdělí 

až po skončení turnaje ve Villar-

robredu. Ten tak zůstává společně 

s fi nálovým turnajem Grand Sla-

mu jediným turnajem, kde je To-

palovova účast již jistá.

KASPAROVOVA SPOJKA 
NA KARADŽIČE

Garri Kasparov  
Zatčení vůdce bo-

senských Srbů Ra-

dovana Karadži-

če může nepří-

mo podrýt důvěru 

v ruské opoziční 

uskupení vedené 

třináctým mistrem 

světa v šachu Garri Kasparovem. 

Soudí tak internetové vydání 

31. ČERVENCE 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 31

CZECH OPEN 2008
ZVÍTĚZIL GM GASANOV

Eldar Gasanov  
Pardubický turnaj 

má pro letošní rok 

ukrajinského vítě-

ze. Velmistr Eldar 

Gasanov (2523) 

se hlavního turna-

je pardubického 

festivalu účastnil 

poprvé a hned jeho první start mu 

díky sedmi a půl bodu z devíti partií 

přinesl vítězství. Na druhé příčce se 

umístil letos nejlepší z českých ša-

chistů, velmistr Jiří Štoček (2559), 

a bronz si veze do Ruska další z vel-

mistrů Dmitrij Čuprov (2577).

Vítěz festivalového áčka přijel 

podle vlastních slov do Pardubic 

hned na začátek festivalu a pláno-

val, že si zahraje i v úvodním tur-

naji družstev. Jenže svoje družstvo 

neměl a žádný z ostatních celků 

neměl zájem o dalšího hráče, a tak 

velmistr Gasanov zvolil několika-

denní cestu za svým kamarádem 

do Prahy, kde se věnoval místním 

vyhlášeným památkám a jak po-

znamenal, výborně si při tom od-

počinul. Do Pardubic se vrátil až 

na rapid: „Již před začátkem jsem 

cítil dobrou formu. Odehrál jsem 

rapid turnaj, ve kterém se mi da-

řilo. Neměl jsem žádnou vylože-

ně špatnou partii a skončil jsem 

jedenáctý,“ říká velmistr Gasanov 

a ohledně svého optimismu před 

startem velmistrovského turnaje 

dodává: „Věřil jsem, že mohu i ve 

velmistrovském turnaji dosáhnout 

dobrého výsledku.“

Pokračování na straně 8

ROZHOVOR S VLADIMIREM KRAMNIKEM
O NAVAROVI, UPŘENÉM ZÍRÁNÍ A PUTINOVSKÉM RUSKU

Gata KamskyVeselin Topalov

V květnu sehrál Vladimir Kramnik v Praze zápas 

na osm partií v rapid šachu s Davidem Navarou. 

Při té příležitosti poskytl obsáhlý a velmi zajíma-

vý rozhovor pro týdeník EURO. Nabízíme vám 

výběr nejzajímavějších částí z tohoto rozhovoru, 

celý si ho můžete přečíst v týdeníku EURO nebo 

jeho větší část na webu Pražské šachové společ-

nosti (www.praguechess.cz). Anglicky je publiko-

vaný nejen na webu Pražské šachové společnosti 

(www.praguechess.cz), ale i na Kramnikových in-

ternetových stránkách www.kramnik.com. Rozhovor velmi zaujal šachisty 

po celém světě, o čemž svědčí nejen skutečnost, že o právo jeho zveřejnění 

požádal nejvýznamnější šachový zpravodajský server www.chessbase.com 

či indický server www.latestchess.com, ale také polemika, kterou vyvo-

lal. Na rozhovor reagoval kritickým úvodníkem deník The Times of India 

(timesofi ndia.com), podle jehož autora Amita Karmakara zahájil Kramnik 

tímto rozhovorem psychologickou válku s Anandem.

   Pokračování na straně 13

http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=pastissues2&BaseHref=TOIM/2008/07/17&PageLabel=27&EntityId=Ar02700&ViewMode=HTML&GZ=T
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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

Eduard Limonov 
ruského deníku 

Pravda. Vyšlo totiž 

najevo, že jeden 

z nejbližších Kas-

parovových spolu-

pracovníků, vůdce 

dnes zakázané Ná-

rodní bolševické 

strany Eduard Limonov, byl Kara-

džičovým blízkým přítelem. „Limo-

nov se dokonce účastnil vojenských 

akcí proti obráncům těžce zkouše-

ného Sarajeva,“ píší ruské noviny 

a připomínají také videozáznam, 

který se při Karadžičově zatčení ob-

jevil. „Kamera zachytila přátelskou 

konverzaci mezi Limonovem a Ka-

radžičem a také to, jak Kasparovův 

spolupracovník střílí z těžkého ku-

lometu směrem k obléhanému měs-

tu.“ Příslušné video je k dispozici na 

www.youtube.com.

6. OPEN MLADÁ BOLESLAV 2008
Ve městě automobilů opět načas pře-

vzaly vládu šachové fi gury. V rámci 

šestého ročníku zdejšího festivalu 

zasedlo k šachovnicím bezmála še-

desát šachistů. Hlavním magnetem 

festivalu je bezesporu uzavřený vel-

mistrovský turnaj, ve kterém v roli 

favoritů vystupují velmistři Vladimir 

Sergejev (2508), Eduard Meduna 

(2465) a Leonid Vološin (2449). Kro-

mě velmistrovského turnaje se hraje 

i uzavřený turnaj mistrovský, me-

zinárodní a mezinárodní open a na 

řadu přijde i zápolení v rapid šachu. 

Podrobnosti viz ofi ciální stránka 

turnaje www.caissa.klain.cz

KAMSKY BUDE HRÁT NA 
OLYMPIÁDĚ
Velmistr Kamsky zvolí netradič-

ní zakončení své přípravy k bojů 

o nejvyšší titul: Gata Kamsky 

bude reprezentovat Spojené státy 

na listopadové olympiádě v Dráž-

ďanech. Rozhodnutí americké 

jedničky je poměrně překvapivým 

krokem již vzhledem k tomu, že 

jeho semifi nálový zápas mistrov-

ství světa proti bulharskému útoč-

níkovi Topalovovi začíná pouhý 

den po skončení olympijských 

bojů. V mužském celku budou 

Spojené státy reprezentovat: Va-

ruzhan Akobian, Gata Kamsky, 

Hikaru Nakamura, Alexander 

Oniščuk a Yury Shulman. Ženské 

družstvo je pak složeno z Tatev 

Abrahamyanové, Rusudan Gole-

tianiové, Iriny Krushové, Kateriny 

Rohonyanové a Anny Zatonskych. 

Ofi ciálním sponzorem americké 

výpravy je Šachová nadace Garri-

ho Kasparova.

POHÁR SEVERNÍHO URALU

A. Stefanovová  
Bulharka Antoa-

neta Stefanovová 

je se stoprocent-

ním ziskem na 

čele tradičního 

ženského super-

turnaje hraného 

pod názvem Pohár 

Severního Uralu v ruském Krasno-

turinsku. Turnaj má jedenáctou 

kategorii FIDE s průměrným ratin-

gem 2522 bodů a kromě bulharské 

exmistryně světa se ho účastní ješ-

tě Indka Humpy Koneru (2622), 

další exmistryně světa Číňanka Xu 

Yuhua (2483), Švédka Pia Cram-

lingová (2544), Francouzka Maria 

Sebagová (2530), Slovinka Anna 

Muzyčuková (2504), Ukrajinka 

Anna Ušeninová (2476) a Ruska 

Natalija Pogoninová (2469). Ofi -

ciální stránka turnaje má adresu 

www.northuralscup.ru.

OPEN TÁBOR 2008
Velmistři Ramil Hasangatin (2485), 

Valerij Jandemirov (2463) a Jiří Lech-

týnský (2451) jsou hlavními hvěz-

dami 4. ročníku mezinárodního ša-

chového turnaje FIDE Open Tábor. 

O cenový fond ve výši 57 000 Kč v Tá-

boře bojuje sto dvacet čtyři šachistů 

a jejich zápolení lze sledovat na ofi ci-

ální stránce turnaje sokoltabor.wz.cz 

nebo na chess-results.com. Turnaj 

končí 3. srpna.

http://chess-results.com/tnr14755.aspx?lan=4
http://sokoltabor.wz.cz
http://www.youtube.com/watch?v=kcCFJAfLTJE
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Hraní šachů naslepo budilo 

a budí mezi nešachovou veřej-

ností ohromný obdiv. Představa 

člověka sedícího k šachovnici 

zády, případně i se zavázanýma 

očima, který i přes tento handi-

cap provádí dostatečně silné tahy 

vedoucí k vyškolení nic netušící-

ho amatéra, vždy budila respekt. 

A to již nehovoříme o tom, je-li 

takových soupeřů na druhé stra-

ně stolu více.

Seance jednoho mistra proti celé 

řadě často i vysoce šachově vzdě-

laných soupeřů bavily a baví stov-

ky diváků po celém světě již téměř 

od nepaměti. Pravděpodobně prv-

ní zdokumentovaná partie hraná 

naslepo se odehrála na Středním 

východě, spadá do sedmého století 

našeho letopočtu a jejím protago-

nistou byl fi lozof a právník Sa'id 

bin Jubair (665-714). V Evropě 

se poprvé o partii hrané naslepo 

hovoří až v roce 1266 ve Floren-

cii a prvním mistrem, o kterém je 

známo, že zvládl odehrát i několik 

partií najednou, byl Francouz An-

dre Philidor. Po něm následovala 

dlouhá řada slavných jmen v čele 

s Paulem Morphym, Wilhelmem 

Steinitzem, Harrym Pillsburym, 

Richardem Rétim a Alexandrem 

Alechinem.

I v současnosti jsou šachy hrané 

naslepo zajímavou příležitostí, jak 

propagovat královskou hru, a tak 

není divu, že se takové turnaje do-

stávají i na program velkých festi-

valů královské hry. Hlavní událostí 

této kategorie bývá tradičně turnaj 

Melody Amber hraný každoročně 

v Monte Carlu nebo v Nice, kde 

soutěží ve hře naslepo ti nejlepší 

z nejlepších.

Ale ani pro obyčejného smrtelní-

ka není šance se v tomto typu ša-

chové hry pocvičit nijak vzdálená. 

Stačí vlastnit některý z programů 

z Fritzovy rodiny, který tuto mož-

nost dává. Jak na to? Stačí kliknout 

pravým tlačítkem myši na pole se 

šachovnicí a v menu zvolit postup-

ně Board design (respektive český 

ekvivalent v případě lokalizované 

verze programu).

V tabulce, která se následně na 

monitoru zobrazí, vyberte menu 

Pieces a v něm pak jednu ze tří 

možností obsahující slovo „blind“. 

K výběru jsou možnosti nabízejí-

cí „schování“ bílých fi gur (Blind-

White), stejnou operaci s fi gurami 

opačné barvy (BlindBlack), pří-

padně můžete nechat vymizet fi -

gury všechny zvolením možnosti 

BlindAll.

Tahy soupeře pak je možno sle-

dovat hned třemi způsoby. První 

z možností je sledování na moni-

toru v okně pro zápis partie. Jinou 

cestou je nastavit si oznámení tahu 

hlasem, kdy program po každém 

tahu přehraje audio s notací tahu, 

pomocí menu Options-Multimedia-

-Announce move a posledním způ-

sobem je grafi cké zobrazení tahu 

na šachovnici pomocí šipky. Toho 

lze dosáhnout po „cestě“ Options-

-Game-Mark move with arrow.

To je vše, co je potřeba k tomu, aby 

si mohli šachisté zlepšovat svoji 

šachovou představivost při hře na-

slepo. Aby to nebylo zase až tak 

stresující (pro mnohé hráče včetně 

mé maličkosti je dostatečně stre-

sující jenom myšlenka „obyčejné-

ho“ hraní s různými počítačovými 

monstry, natož pak si s nimi zahrát 

naslepo), je možné zkusit si partii 

ve všech hracích módech progra-

mů od těch začátečnických po ty 

nejsilnější.

Václav Pech

MOŽNOSTI ŠACHOVÝCH PROGRAMŮ

S FRITZEM NASLEPO

BORIS GELFAND: 

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou 
o krásný portrét tohoto hráče od velmistra  Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné
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Magnus Carlsen (2775) má v Bie-

lu našlápnuto na další úspěch. Po 

šestém kole vede s půlbodovým 

náskokem na velmistry Leniera 

Domingueze a Jevgenije Alexeje-

va (2708) čtyřicátý první ročník 

mezinárodního šachového festi-

valu ve švýcarském Bielu. Dvoj-

kolový turnaj, kterého se účast-

ní tři hráči s koefi cientem nad 

2700 bodů, má osmnáctou kate-

gorii FIDE s průměrným ratin-

gem 2686. Performance vedou-

cího norského šachisty je ovšem 

jako již téměř obvykle vysoko 

nad hranicí 2800 bodů (2845).

Velmistr Carlsen se za šachovnici 

vrátil po přibližně měsíci klidu, 

který podle svého otce věnoval jak 

šachové, tak i nešachové přípravě. 

„Během svých prázdnin byl Mag-

nus se svými kamarády několik 

dnů v Toensbergu, kde se hrál nor-

ský přebor a účastnil se ještě dvou 

malých akcí,“ komentuje prázd-

ninový program svého syna otec 

Henrik Carlsen. Ten dále přiznává, 

že kromě jiného si jeho syn zahrál 

i fotbal za svůj tým, se kterým vy-

hrál každoroční turnaj. Carlsenovi 

kamarádi poté naopak doprovo-

dili Magnuse do Bielu, kde se mu 

prozatím daří. Nepředvádí sice 

nijak excelentní výkony, ale i to 

mu přineslo tři výhry a tři remízy, 

performance nad 2800, a pokud 

nastavené tempo udrží, může se 

po skončení turnaje stát hráčem 

s nejvyšší průběžným ratingem na 

světě. V pátém kole přehrál mla-

dý Nor zkušeného francouzského 

velmistra Etienna Bacrota.

MAGNUS CARLSEN—
—ETIENNE BACROT 
Biel 2008

Dámský gambit [D36]

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

5.Sg5 Jbd7 Francouzský velmistr 

nejeví zájem se s norskou hvěz-

dou pouštět do dišputací ve dnes 

supermoderním komplexu Mos-

kevského gambitu vznikajícího 

po 5…h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 

b5 a volí klidnější a starší pokra-

čování.

6.cxd5 A velmistra Carlsena pro 

změnu neláká možnosti Cam-

bridge-Springské varianty vznika-

jící po tazích 6.e3 Da5.

6…exd5 7.e3 Se7 8.Dc2 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

8…Jh5!? Na první pohled celkem 

ošklivý tah, který má ovšem své 

opodstatnění v rychlé redukci 

materiálu, což má při prostoro-

vé nevýhodě povětšinou kladný 

vliv na obranu černé pozice. Po 

výměně černopolných střelců se 

bude chtít černý zbavit i jejich 

bělopolných kolegů například 

pomocí manévru g7-g6, Jh5-g7 

a Sc8-f5. Hlavní proud výměnné 

varianty dámského gambitu ply-

ne po tazích 8…0–0 9.Sd3 Ve8 

10.0–0 Jf8.

 9.Sxe7 Bílý nemusí střelce měnit 

okamžitě, ale může nejprve vložit 

tahy h2-h4 a h7-h6, jak se stalo na-

příklad v partii Vlastimila Babuly 

s Vladimirem Georgijevem. Po 

9.h4 Jb6 10.Sd3 h6 11.Sxe7 Dxe7 

12.Je5 Jf6 13.0–0–0 Jg4 14.Jxg4 

Sxg4 15.Vde1 0–0–0 16.f3 Se6 

17.h5 byla bílá pozice pravděpo-

dobně přece jenom o něco lepší, 

Babula,V. - Georgijev V., Seciuecs 

1995.

9…Dxe7 10.0–0–0 V současnosti 

téměř povinné pokračování. Malá 

rošáda a poklidná hra se tady již 

příliš nenosí. Ke klasickým po-

zicím s karlovarskou strukturou 

vede tah 10.Se2, ovšem příliš ra-

dosti si zde podle statistických 

údajů bílí neužijí. Partie vyrov-

BIEL 2008

CARLSEN ZATÍM PLNÍ ROLI FAVORITA

Pořadí po 6. kole
1. Carlsen, Magnus NOR (2775) 4,5

2. Dominguez, Lenier CUB (2708) 4

3. Alexejev, Jevgenij RUS (2708) 3,5

4. Oniščuk, Alexander USA (2670) 3

5. Bacrot, Etienne FRA (2691) 2,5

6. Pelletier, Yannick SWZ (2569) 0,5

GM Magnus Carlsen
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naných soupeřů končí povětši-

ně rychlou remízou. Zajímavý 

pokus o oživení „starých časů“ 

udělal na lednovém turnaji ve 

Wijku Ivan Čeparinov, když proti 

Danielu Stellwagenovi pokračo-

val 10.h3 a po 10…Jhf6 11.Sd3 

Jb6 12.0–0 0–0 13.Je5 c5 14.dxc5 

Dxc5 15.Vfd1 se ve vzniklé pozici 

s izolovaným pěšcem lépe orien-

toval a později si také připsal 

celý bod.

10…Jb6 O tom, že si černý musí 

dobře rozmyslet, kam schovat 

svého krále, hovoří i následující 

dvě v poznámkách uvedené par-

tie. Po okamžitém 10…g6 se čer-

ný se zlou potázal po 11.g4 Jhf6 

12.Vg1 0–0 13.Sd3 Ve8 14.h3 b6 

15.g5 Jh5 16.Kb1 Dd6 17.Dd2 Sb7 

18.Vg4 Ve6 19.Vh4 Vae8 20.Vxh5  

Portisch, L. - Andersson, U., Reg-

gio Emilia 2001.

11.h3 Zajímavě k pozici přistoupil 

bývalý mistr světa FIDE Rustam 

Kasimdžanov. Vývin bělopolného 

střelce na g4 paríroval tahem 11.Je5 

a po 11…g6 12.g4 Jg7 13.h3 Se6 

14.Se2 si vyčkal 

na to, až černý od-

rošuje 14…0–0–0, 

a poté spustil 

pro tuto pozi-

ci typický útok 

pomocí 15.Ja4 

Jxa4 16.Dxa4 Kb8 

17.Vd3 (tento tah 

ukazuje, proč bílý 

zvolil na první 

pohled skromněj-

ší 14. Se2) 17…

Vd6 18.Va3 b6 

19.Kb1 Vc8 20.Vc1 

s rozhodujícím 

útokem, viz Ka-

simdžanov-Hert-

neck, Budnesliga 

2001. Jinou cestu 

hry proti černému 

králi po dlouhé ro-

šádě ukázal v par-

tii proti Ulfovi An-

derssonovi Garri 

Kasparov. Podob-

ně se odehráva-

la i další partie 

11.Kb1 g6 12.Sd3 

Se6 13.Ka1 Jg7 14.Vhe1 0–0–0 

15.Ja4 Jxa4 16.Dxa4 Kb8 17.Vc1 Sf5 

18.Sf1 Je6 19.Vc3 Jc7 20.Vec1 s vý-

hodou bílého, Sakajev-Drejev, Tri-

polis 2004.

11…Se6 12.Sd3 0–0–0 13.Kb1 Kb8

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-wqpzpp'
6-snp+l+-+&
5+-+p+-+n%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+P#
2PzPQ+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
14.Jd2 Carlsenův jezdec míří na 

nepříjemné pole c5, odkud by měl 

citelně znepříjemňovat život čer-

nému králi. Černý má ale dostatek 

prostředků, jak tomu čelit. Alter-

nativou je snad pokračování 14.g4 

Jf6 15.Je5 nepřipouštějící výměnu 

bělopolných střelců na f5.

14…g6 15.Jb3 Jg7 16.f3 Magnus 

Carlsen se chce do černé pozice 

prolomit přes centrální pole, ale 

proti této strategii má černý zřej-

mě dostatečné protijedy. Více se 

mi zamlouvá  omezení černého 

střelce pomocí postupu 16.g4 h5 

17.f3 hxg4 18.hxg4 s malou výho-

dou bílého. Naopak zřejmě nic 

zvláštního nedává postup 16.Jc5 

Sf5 17.Sxf5 Jxf5 18.J3a4 Jc4 (18…

Vhe8!?) 19.e4 Jfd6 20.exd5 cxd5 

21.Vhe1 Dg5.

16…Sf5 17.Sxf5?! O malou výho-

du mohl bílý bojovat pomocí pří-

močařejšího 17.e4!?, po 17…dxe4 

uvádí velmistr Baburin ve shodě 

s Rybkou variantu 18.fxe4 Se6 

19.Df2 Sxb3 20.axb3 s tím, že by 

mohl mít černý v budoucnu pro-

blémy se svým pěšcem f7.

 17…Jxf5 18.Vhe1 Jc4 19.Dc1 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-wqp+p'
6-+p+-+p+&
5+-+p+n+-%
4-+nzP-+-+$
3+NsN-zPP+P#
2PzP-+-+P+"
1+KwQRtR-+-!
xabcdefghy

19…Dg5! Velmistru Bacrotovi se 

podařilo získat dostatečnou proti-

hru a tím plán bílého zpochybnit.

20.g4 Zjednodušení vedoucí ke 

snad rovné koncovce po 20.e4 

Dxc1+ 21.Vxc1 dxe4 22.Jxe4 Jb6 

23.Jec5 bylo Carlsenovi pravdě-

podobně málo.

20…Jg7?!  první pochybení fran-

couzského hráče. Místo ústupu 

do týlu měl raději zvolit agresiv-

nější 20…Jh4 již s malou výho-

dou černého.

21.f4? Magnusovi se zřejmě opět 

nechtělo zjednodušovat, ovšem 

po zřejmě lepším 21.e4! výměna 

dam vede k výhodě bílého: 21…

Dxc1+ (21…Je6 22.exd5 cxd5 

23.Jc5) 22.Vxc1 Je6 23.exd5 

cxd5 24.Jxd5 Ja3+ 25.bxa3 Vxd5 

26.Jc5s malou výhodou bílého.

21…Dh4 22.e4 Dxh3 23.exd5 

cxd5 

GM Etienne Bacrot
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XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-+psnp'
6-+-+-+p+&
5+-+p+-+-%
4-+nzP-zPP+$
3+NsN-+-+q#
2PzP-+-+-+"
1+KwQRtR-+-!
xabcdefghy

24.Jc5 „Magnus Carlsen je, pokud 

má iniciativu, extrémně nebezpeč-

ný. Nyní obětuje pěšce za to, že 

dočasně oddělí černou dámu od 

centra dění.“ (GM Baburin). Ne-

bylo dobré pochopitelně 24.Jxd5?! 

pro 24…Dxg4!

24…Je6 Jaký má norský mladík 

smysl pro dynamiku a propočet, 

ukazují následující varianty. Čer-

ná dáma svému odříznutí nemůže 

zabránit pomocí braní 24…Dxg4 

pro 25.Ve7 Jd6 (25…Ka8 26.Jb5 

a6 27.b3!) 26.Jxd5 Df5+ 27.Ka1 

Je6 (27…Dxd5?? 28.Ja6+!) 28.Ja6+ 

bxa6 29.Dc6+- s rozhodující výho-

dou bílého.

25.b3 Jxc5?! Černý měl nechat sil-

ného bílého jezdce silným bílým 

jezdcem a raději ustoupit svým 

jezdcem 25…Jd6 a podle GM Ba-

burina má velké šance Carlsenův 

útok odrazit. A skutečně není jed-

noduché ani za pomoci umělého 

monstra za bílého najít něco výji-

mečného.

26.dxc5 Ja5 Tah 26…Ja3+ vede 

po 27.Kb2 d4 28.Je4 Jb5 29.Dc4 

k malé výhodě bílého.

 28.Jxd5 Ja3+ 29.Ka1 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zPN+-+-%
4-zP-+-zPP+$
3sn-+-+-+q#
2P+-+-+-+"
1mK-wQRtR-+-!
xabcdefghy

29…Vhe8? Chyba která partii 

okamžitě končí. Určité šance na 

záchranu černému snad dávalo 

29…Jb5, i když i tady je to pouze 

bílý, kdo může určovat běh věcí 

příštích. Po 30.c6 Vc8 31.Je7 (31.

Dc5 bxc6 32.Je7) 31…Vc7 32.a4 

Da3+ 33.Dxa3 Jxa3 34.Kb2 Jc4+ 

35.Kb3 Jb6 36.cxb7 by mohlo 

být také rozhodnuto.

30.c6!+- bxc6 31.Dxc6 

1–0

Jedinými hráči, kteří Carlsenovi 

v dosavadním průběhu dokázali 

sekundovat, jsou velmistři Domin-

guez a Alexejev. Lenier Domin-

guez nehraje sice nijak atraktivní 

šachy, ale pod heslem „Bezpeč-

nost především“ bude pravděpo-

dobně tím hlavním účastníkem 

turnaje, který by mohl výrazně 

promluvit do boje o první příčku. 

Jevgenij Alexejev odehrál skvě-

le první polovinu turnaje, ale na 

startu té druhé klopýtl, když pod-

lehl v té době předposlednímu 

Etiennu Bacrotovi. Bodová ztráta 

na velmistra Carlsena pro něho 

bude pravděpodobně příliš velká, 

ale jejich vzájemná partie v sed-

mém kole může ještě leccos změ-

nit. Turnaj v Bielu bude ukončen 

1. srpna.

Václav Pech
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GM Magnus Carlsen
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Pro svoje celkové vítězství považu-

je mladý Ukrajinec za rozhodující 

partii sedmého kola proti Rusovi 

Vladimiru Jepišinovi (2574). „To 

byla nesmírně důležitá partie,“ 

hovoří o souboji  v sedmém kole. 

„Hrál jsem s černými, a přesto jsem 

soupeře dokázal porazit. Jepišinovi 

se nepovedlo zahájení a já byl scho-

pen získat dobrou pozici, ze které 

jsem pak vytěžil výhru.“

VLADIMIR JEPIŠIN (2574)—
—ELDAR GASANOV (2523) 
Dámský gambit [D30]

Pardubice 2008

1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.c4 d5 4.Sg5 h6 

5.Sxf6 Dxf6 6.Jbd2 Malá jemnost. 

Nyní například není nijak dobrou 

reakcí nabízející se „slovanské“ 6…

c6 pro 7. a3 s dalším postupem e2-

e4. Na rozdíl od normálních sché-

ma Moskevské varianty navíc bílý 

nemá problémy s krytím pěšce c4, 

za což ale naopak ztrácí možnost 

ústupu svého jezdce f3 na přiroze-

né pole d2.

6…Jd7 7.g3 Tah použitý Levonem 

Aronjanem v partii proti Alexande-

ru Griščukovi na turnaji v Mexiku, 

který považuje velmistr Aronjan 

za nejlogičtější pokračování bílé-

ho. Jiný způsob vývinu zvolil ale 

arménský velmistr  letos v Nice 

v souboji s mistrem světa Anan-

dem, když si vybral pokračování 

7.Vc1 c6 8.a3 g5 9.h3 h5 10.cxd5 

exd5 11.e4 g4 12.e5 Dg7 13.Jh4 Dg5 

14.g3 f6 s nejasnou hrou (Aronjan-

Anand, Nice 2008).

7…g5!? Černý se pomocí „velkého 

fi anchetta“ snaží využít již zmí-

něného neduhu postupu 6. Jbd2 

a rád by si kopnul do bílého Jf3.

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzpn+p+-'
6-+-+pwq-zp&
5+-+p+-zp-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-sNPzP-zP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
8.cxd5N Nový tah. V již zmíně-

né partii Aronjan-Griščuk se stalo 

8.h3. Následovalo 8…Sg7 9.Vc1 c5 

10.e3 0–0 11.Sg2 b6 12.cxd5 exd5 

13.0–0 Sb7 14.Ve1 Vfd8 15.g4 h5!? 

16.gxh5 Dh6 s nejasnou hrou, 

Aronjan-Griščuk, Mexico City 

2007.

8…exd5 9.e3 Sg7 10.Dc2 c6 11.Sd3 

a5 12.0–0 0–0 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+n+pvl-'
6-+p+-wq-zp&
5zp-+p+-zp-%
4-+-zP-+-+$
3+-+LzPNzP-#
2PzPQsN-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13.h4!? Bílý volí logický plán, kte-

rým chce rozbořit postupem g7-g5 

mírně kompromitované královské 

křídlo černého. Na druhé straně je 

zřejmé, ze ani tahy bílých králov-

ských pěšců bezpečnosti jejich vlast-

ního monarchy příliš nepřidávají.

13…g4 14.Jh2 h5 15.f3 Dd6! Čer-

ný okamžitě využívá nabízené 

příležitosti a připomíná bílému, 

že není na šachovnici sám. Černé 

fi gury mohou po samozřejmém 

Jd7-f6 poměrně rychle zaujmout 

nepříjemně pichlavé pozice.

CZECH OPEN 2008

ZVÍTĚZIL GM GASANOV
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí 

Chládek a Tintěra Open 2008
1. Gasanov, Eldar UKR (2523) 7,5

2. Štoček, Jiří CZE (2559) 7

3: Čuprov, Dmitrij RUS (2577) 7

4. Korobov, Anton UKR (2590) 7

5. Vorobjov, Jevgenij RUS (2550) 7

6. Černyšov, Konstantin RUS (2565) 7

7. Gajewski, Grzegorz POL (2575) 7

8. Dobrowolski, Pjotr POL (2426) 7

9. Brkič, Ante CRO (2530) 7

10. Teske, Henrik GER (2504) 7

13. Babula, Vlastimil CZE (2597) 6,5

26. Jasný, Stanislav CZE (2359) 6

28. Vološin, Leonid CZE (2449) 6

30. Šimáček, Pavel CZE (2470) 6

33. Cvek, Robert CZE (2532) 6

celkem 339 hráčů

GM Eldar Gasanov

foto: Petr Boleslav
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16.fxg4!? Velmistr Jepišin se ovšem 

hrozeb zjevně neobává. Klidněj-

ším pokračováním by bylo 16.Kg2 

s nejasnou hrou.

16…Dxg3+ 17.Kh1 Jf6 18.Vg1 Po-

kračování 18.Vxf6?! příliš nevěří 

velmistr Michail Goluběv, který 

ukazuje dále variantu 18…Sxf6 

19.Jdf3 hxg4 20.Vg1 Dd6 21.Jxg4 

Sxg4 22.Vxg4+ Kh8 s výhodou čer-

ného.

18…Dxe3 19.Vae1!? Bílý se spolé-

há na čas a v zájmu jeho získání 

je ochoten obětovat ještě jednoho 

pěšce. Tentokrát ale čas pravděpo-

dobně není bílému náhradou do-

statečnou.

19…Dxd4 20.gxh5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pvl-'
6-+p+-sn-+&
5zp-+p+-+P%
4-+-wq-+-zP$
3+-+L+-+-#
2PzPQsN-+-sN"
1+-+-tR-tRK!
xabcdefghy

20…Kh8 Braní pěšce na h4 ta-

hem 20…Dxh4 by černému prav-

děpodobně příliš radosti a pozi-

tiv nepřineslo. Po 21.Jdf3 získává 

bílý nebezpečnou iniciativu, 

kterou by černý král nemusel 

přežít. Ani druhé braní v podo-

bě tahu 20…Jxh5 černému lepší 

zítřky nepřinese. Po 21.Jdf3 Df6 

22.Vg5 Dh6 23.Sf5 stojí bílé figu-

ry aktivně a dobře.(23.Je5!? GM 

Goluběv)

21.Jdf3 Df4! 22.Dg2 Za úvahu 

mohlo stát 22.Vg5 s odříznutím 

bezpečné cesty domů pro černou 

dámu. Pravdou ale také asi je, že 

po 22…Sh6 23.Dc3 d4 24.Jxd4 

Sxg5 25.hxg5 Dxg5 26.Jdf3 Dh6 

by měl černý bez úhony přežít.

22…Dh6 23.Jg5 Se6! 24.Jxe6!? 

Zajímavou alternativou moh-

lo být také 24.Sg6, ale je doce-

la dobře možné, že černý může 

drzého střelce klidně sníst 24…

fxg6!? 25.Jxe6 Vfe8 26.Dxg6 

Dxg6 27.hxg6 Ve7 a získat malou 

výhodu.

24…fxe6 25.Sg6! e5! 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+p+-+-vl-'
6-+p+-snLwq&
5zp-+pzp-+P%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+QsN"
1+-+-tR-tRK!
xabcdefghy
26.Dg5? Kritická chyba! Z klíčo-

vou považuje velmistr Goluběv 

variantu 26.Vxe5 Je4! 27.Jg4! 

Sxe5 (bezpečnější než 27…Df4 

28.Ve7 Dxg4 29.Dxg4 Jf2+ 30.Kh2 

Jxg4+ 31.Vxg4 Vf2+) 28.Jxh6 Jf2+ 

29.Dxf2 Vxf2 30.Jg4! (lepší než 

30.Jf7+?! Vxf7 31.Sxf7 Vf8 s ma-

lou výhodou černého) 30…Sd4 

(30…Ve2? prohrává pro 31.Sd3!) 

31.Jxf2 Sxf2 32.Vf1 Vf8 33.Kg2 

Sc5 a nyní je nejjednodušší 

34.Vxf8+!? Sxf8= s jasně remízo-

vou koncovkou. Místo toho dovo-

luje velmistr Jepišin černému vy-

tvořit silné centrální pěšce (GM 

Goluběv).

26…e4! Černý stojí již jasně lépe.

Hlavního pardubického turnaje Chládek a Tintěra Open 2008 se letos účastnilo 339 šachistů

foto: Ave Kontakt
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27.Ve2 Dxg5!? 28.hxg5 Jd7 29.h6 

Sd4! 30.Vg3 Na 30.Vd1 zahraje 

černý v souladu s Rybkou a GM 

Goluběvem 30…c5! a po 31.Sh5 

Je5 32.g6 Vf5!–+ se hrozivě vyhlí-

žejícím bílým pěšcům s úsměvem 

na rtech ubrání.

30…Je5 31.Sh5 Vf5 32.Veg2 Vg8–+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+p+-+-+-'
6-+p+-+-zP&
5zp-+psnrzPL%
4-+-vlp+-+$
3+-+-+-tR-#
2PzP-+-+RsN"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
33.Se2 Sf2! 34.Vb3 Vfxg5 35.Jg4 

Vh5+ Ještě rychlejší cestou bylo 

jednoduché 35…Jxg4, ale černý 

byl zřejmě v časové tísni, a tak si 

vybral pokračování, které měl již 

předem připraveno a o němž vě-

děl, že vede k výhře také.

36.Jh2 Vhg5 37.Vxg5 Vxg5 38.Jf1 

b5 39.Vh3 d4 40.Vh5 d3! 

0–1

V závěrečných dvou kolech zís-

kal velmistr Gasanov ještě jeden 

a půl bodu za remízu s Konstan-

tinem Černyšovem (2565) a vý-

hru nad Španělem Marcosem 

Llanezou (2468) a to pro něho 

v sumáři znamenalo samostatné 

první místo, kterého si, jak je pa-

trno z rozhovoru poskytnutého 

pořadatelům turnaje, velice váží. 

„S tímto turnajem mohu srovnat 

pouze jediný, mistrovství Ukra-

jiny do 21 let, které jsem před 

šesti lety vyhrál. V turnaji však 

startovalo pouze dvanáct hráčů. 

Zvítězit na Czech Open bylo da-

leko těžší,“ hodnotí právě ode-

hraný turnaj, po kterém se chystá 

k odpočinku na březích Černého 

moře. „I když hraji šachy pro zá-

bavu, takový turnaj je velice ná-

ročný, takže je potřeba zregene-

rovat síly.“

Z domácí šachové špičky, která 

byla v polovině turnaje oslabena 

o ze zdravotních důvodů odstou-

pivšího velmistra Zbyňka Hráčka 

(2625), se nejlépe dařilo velmis-

tru Jiřímu Štočkovi. GM Štoček 

nebyl příliš spokojen se svým 

nedávným vystoupení na World 

Open ve Filadelfii, a na Czech 

Open byl tak pravděpodobně 

hodně motivován. A s druhým 

místem rozhodně neskrývá spo-

kojenost: „Po dosti dlouhé době 

jsem byl s některými partiemi 

zejména ze třetího a pátého kola 

spokojen z tvůrčího hlediska,“ 

komentuje své vystoupení stří-

brný medailista a pokračuje: 

„Zisk sedmi bodů je v pardubic-

kém openu právě tou hranicí, 

která znamená dobrý výsledek. 

Jaké umístění v závěrečné tabul-

ce bude znamenat, o tom v takto 

velkém otevřeném turnaji s vel-

mi vyrovnanou konkurencí pak 

rozhoduji zčásti i náhodné fak-

tory. Rozhodně ale mám radost! 

Na přední umístění v tomto 

turnaji mohlo reálně aspirovat 

myslím nejméně třicet účastní-

ků, pravděpodobnost vítězství 

každého jednoho z nich je tedy 

malá, a zároveň téměř žádný vý-

sledek nemůže být prohlášen za 

překvapivý.“ 

Velmistr Štoček nenechává niko-

ho na pochybách o svém vztahu 

k pardubickému turnaji, kterého 

se pravidelně účastní již velice 

dlouhou dobu. „Do Pardubic jez-

dím ze všech turnajů nejraději, od 

roku 1994 jsem žádný ročník ne-

vynechal, takže moc věcí mě tam 

překvapit nemůže, což je pozitiv-

ní.“ Na otázku ohledně překvapi-

vých výsledků v turnaji odpovídá 

realisticky: „Někdy se v turnaji 

dařívá více, někdy méně, to samé 

mě tedy nemůže nijak udivovat 

ani v případě kolegů.“

Z Pardubického klání pro čtenáře 

Šachového týdeníku stručně oko-

mentoval partii z posledního kola 

proti německému mezinárodnímu 

mistrovi Sebastianu Bogrnerovi 

(2467).

SEBASTIAN BOGNER (2467)—
—JIŘÍ ŠTOČEK (2559)
Dámský gambit [D22]

Pardubice 2008

Komentuje: GM Jiří Štoček

1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 dxc4 4.e3 

Sg4 5.Sxc4 e6 6.0–0 Jinou mož-

ností, jak v této variantě rozesta-

vit figury, je 6.Jc3 a6 7.h3 Sh5 

8.g4

6…a6 7.Se2 Jc6 8.b3 Sd6 9.Sb2 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+nvlpsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+P+-zPN+-#
2PvL-+LzPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

9…De7 Černý může i rošovat, ale 

musí počítat s variantou 9…0–0 

10.Jbd2 De7 11.Je5.

10.Jbd2 Vd8 11.Jc4 0–0 12.Jxd6 

cxd6 13.Vc1 h6 14.Sa3 Dobré není 

„efektní“ 14.Sxa6?! pro nepříliš 

složité 14…Va8. Jinou volbou by 

bylo 14. a4.

14…Dc7 15.Jd2 Sxe2 16.Dxe2 

Vfe8 17.Jc4 b5 18.Jb2 Dd7 

GM Jiří Štoček
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19.Jd3 Vc8 20.Vc2 Vc7 21.Vfc1 

Vec8 22.Sb2 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-trq+pzp-'
6p+nzppsn-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+NzP-+-#
2PvLR+QzPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22…Je7 Slabší by bylo skočit jezd-

cem do centra 22…Jd5 pro 23.e4 

Jdb4 24.Jxb4 Jxb4 25.Vxc7 Vxc7 

26.Vxc7 Dxc7 27.a3 Jc6 28.d5.

23.f3 Vxc2 24.Vxc2 Vc7 25.Dd2 

Dc8 26.Vxc7 Dxc7 27.Dc3 Db6 

28.Dd2 a5 29.Kf1 b4 30.Ke2? Db5 

31.Dc1 Dh5 32.Dg1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-snpzp-'
6-+-zppsn-zp&
5zp-+-+-+q%
4-zp-zP-+-+$
3+P+NzPP+-#
2PvL-+K+PzP"
1+-+-+-wQ-!
xabcdefghy

32…Jg6! Mnohem lepší než pokra-

čování 32…Jed5 33.g4 Dg5 34.e4.

33.Sc1 Db5 34.Sd2 e5 35.e4 Po 

35.dxe5 narazí bílý na 35…Jxe5 

(špatné by ale bylo 35…dxe5? pro 

36.e4) 36.Db1 Jfd7.

35…d5 36.exd5 e4 V případě 36…

Jxd5 by bílý pravděpodobně po-

kračoval 37.g3.

37.fxe4 Jxe4 38.De3 Dxd5 39.Se1 

Jf6 40.Df3 40.Kf1 Jg4

40…Dxd4 41.Sf2 Šach bílé dámy 

s následným sebráním pěšce na a5 

černého nijak neohrozí po 41.Da8+ 

Kh7 42.Dxa5 Jd5.

41…Dc3 42.De3 Jd5 43.Dd2 Da1 

44.Jc1 Jc3+ 45.Kf3 Je5+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5zp-+-sn-+-%
4-zp-+-+-+$
3+Psn-+K+-#
2P+-wQ-vLPzP"
1wq-sN-+-+-!
xabcdefghy

46.Ke3 Na 46.Kf4 černý vyhraje 

jednoduchým, ale hezkým dvoj-

úderem 46…Dxc1 47.Dxc1 Jd3+

46…Jg4+ 

0–1

Na otázku ohledně svého dalšího 

programu velmistr Štoček odpo-

vídá: „Budu hrát v uzavřeném 

turnaji k výročí klubu v Rakov-

níku, potom open v Soluni. Uva-

žuji letos i o turnaji na Vysočině 

a těším se na Pohár mistrů s No-

voborským klubem. Rozdvojit se 

člověk nemůže, Košicím budu 

tedy alespoň fandit,“ končí výčet 

věcí příštích, který ovšem proza-

tím neobsahuje zmínku o blížící 

se olympiádě, úspěšný český re-

prezentant.

Na medailové příčky se letos nepo-

dařilo dosáhnout loňskému vítě-

zi, velmistru Vlastimilu Babulovi. 

Ze svého umístění však rozhodně 

tragédii nedělá: „K vítězství v ta-

kovém turnaji je potřeba i štěstí. 

A to mě v posledních kolech tro-

chu opustilo. Ale zklamaný vůbec 

nejsem, myslím, že jsem hrál dob-

ré šachy,“ říká velmistr Babula, 

jenž zároveň hodnotí turnaj jako 

velice vyrovnaný. „Devět hráčů na 

druhém až desátém místě mělo 

stejný počet bodů.“ I Vlastimila 

Babulu čeká v létě a na podzim 

velice nabitý program: „V srpnu 

se zúčastním ve Španělsku pohá-

ru družstev, poté v říjnu v dresu 

Brém Evropského klubového po-

háru a věřím, že v listopadu budu 

v národním dresu hrát na Olym-

piádě. Od října pak začnou týmo-

vé ligové soutěže, vůbec poprvé 

budu hrát maďarskou ligu, tak 

jsem zvědav.“

19. ročník největšího festivalu 

šachu a her Czech Open proběhl 

pod záštitou prezidenta repub-

liky Václava Klause, hejtmana 

Pardubického kraje Ivo Tomana 

a primátora města Pardubic Jaro-

slava Demla. Všechny festivalo-

vé akce zaznamenaly souhrnem 

5830 startů hráčů z 52 zemí. Bě-

hem sedmnácti festivalových dní 

se uskutečnilo 101 turnajů v ša-

chu a dalších hrách. Nejstarším 

účastníkem šachové části festi-

valu, na kterém byly splněny tři 

velmistrovské normy – IM Piotr 

Dobrowolski (POL), Jakov Geller 

(RUS) a Jevgenija Chasovnikova 

(RUS) – byl 78letý Lothar Wagner 

z Německa a na zajištění hladké-

ho průběhu festivalu bylo potřeba 

768 šachovnic. Festival organizo-

valo přes 100 pořadatelů, rozhod-

čích, hostesek a dobrovolníků.

Václav Pech

Vítězná trojice, zleva stříbrný GM Jiří Štoček, vítěz GM Eldar Gasanov a bronzový GM Dmitrij 
Čuprov

foto: Ave Kontakt
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Zápas s nejlepším českým ša-

chistou Davidem Navarou jste 

přesvědčivě vyhrál 5,5 – 2,5, 

když váš soupeř dokázal vyhrát 

až v poslední partii z osmi sehra-

ných. Jak byste charakterizoval 

velmistra Navaru? Jak hraje ša-

chy?

Je zajímavé, že i když je David vel-

mi skromný a plachý člověk, tak 

za šachovnicí je velmi sebevědo-

mý a tvrdý hráč. Pro každého je 

nebezpečným soupeřem. Šachům 

rozumí a jeho zvláště silnou zbra-

ní je velmi rychlý propočet variant. 

Již při naší první partii na turnaji 

ve Wijk aan Zee loni v lednu jsem 

si všiml, že propočítává neuvěřitel-

ně rychle. A právě rychlá kalkulace 

různých variant je mimořádně dů-

ležitá v rapid tempu, kterým jsme 

hráli pražský zápas. Při 

rapid šachu, když máte 

25 minut na celou partii, 

tak na pomalé a klidné 

zvažování pozice a roz-

vážené propočítávání 

prostě není čas.

Myslím, že mu jen chybí 

zkušenosti ze střetnutí 

s hráči absolutní špičky. Také jsem 

zažíval něco podobného, když 

jsem hrál své první partie proti 

Kasparovovi a Karpovovi. Tehdy 

jsem pochopil, jaký je rozdíl mezi 

partií s hráčem z konce první svě-

tové desítky a se světovou jednič-

kou či dvojkou. Pozice, které jsem 

považoval za vyhrané, najednou 

vyhrané nebyly. Na partie s úpl-

nou špičkou se musíte adaptovat, 

je v nich totiž mnohem větší napě-

tí a také odpor, který soupeři z úpl-

né špičky kladou v pro ně horších 

pozicích, je na jiné úrovni než 

u hráčů z druhé světové desítky. 

Možná si řeknete, že mezi mnou 

a jiným velmistrem s ratingem nad 

2700 ELO není zas tak velký roz-

díl. Jenže ten rozdíl tam je. Možná 

není dramatický, ale je významný. 

Na tuhle úroveň je opravdu třeba 

se adaptovat a na Davidovi bylo 

vidět, že se adaptuje velmi rychle, 

každý další den hrál lépe než den 

předešlý. Potřeboval by hrát mno-

hem častěji právě s těmi nejsilněj-

šími hráči světa.

Zmínil jste vaše první partie 

s Karpovem a Kasparovem a obtí-

že, jakým jste v nich musel čelit. 

Pamatuji si na fotografi e ze vzá-

jemných zápasů těchto soupeřů, 

či z jiných jejich partií se silný-

mi soupeři. Překvapilo mě, že na 

nich na své soupeře upřeně zíra-

jí, že se jim dívají dlouze přímo 

do očí. V řeči zvířat jde o jedno-

značně agresivní chování, když 

se podíváte zblízka přímo do očí 

psovi, pochopí to jako útok. Mezi 

lidmi je obyčejně podobné zírání 

vnímáno jako minimálně nesluš-

né. Šlo o typickou zbraň sovět-

ských šachistů? Zažil jste něco 

podobné s Karpovem či Kasparo-

vem také? 

Mohu více mluvit o Kasparovovi, 

proti němuž jsem hrál výrazně 

více partií a také partie důležitější. 

A v jeho případě to mohu potvrdit. 

Kasparov mi velmi silně mačkal 

ruku, když jsem se zdravili před 

partií, nebo mi dlouho upřeně zí-

ral do očí během partie, či dělal 

různé grimasy. Vnímal jsem, že 

on se vždy snaží používat takovéto 

metody a soupeřům je to obyčejně 

velmi nepohodlné. Ale to byl mož-

ná také důvod, proč měl se mnou 

takové problémy a proč se mnou 

prohrál zápas o mistra světa, pro-

tože já jsem si z toho nikdy nic ne-

dělal. Když jsem se připravoval na 

zápas o mistra světa proti Kaspa-

rovovi, tak jedním z bodů 

bylo nachystat se právě na 

tento jeho boj mimo ša-

chovnici. Trénoval jsem, 

že na to nesmím vůbec 

reagovat, že si toho vů-

bec nesmím všímat. Jak-

mile totiž o tom při partii 

začnete přemýšlet, i tře-

ba analyticky to vyhodnocovat, tak 

už vás chytil, už vás tím rozptýlil 

a vy jste ztratili koncentraci na 

partii. Nakonec se mi to opravdu 

podařilo a během našeho zápasu 

jsem vůbec tyto jeho psychologic-

ké útoky neregistroval. 

Je tento způsob boje, psycholo-

gické zastrašování, ještě v rámci 

fair-play?

Osobně to nemám rád, ale nešel 

bych tak daleko, abych řekl, že je 

to něco neetického. Například pro-

to, že mnoho lidí předstírá velké 

sebevědomí jen kvůli tomu, že jim 

ve skutečnosti chybí. Když vidím, 

že můj soupeř se snaží vystupovat 

velmi sebevědomě, jsem si jist, že 

je vnitřně velmi nejistý, že se asi 

něčeho bojí. Když někteří šachisté 

ROZHOVOR S VLADIMIREM KRAMNIKEM

O NAVAROVI, UPŘENÉM ZÍRÁNÍ A PUTINOVSKÉM RUSKU
pokračování ze strany 1

I když je David velmi 

skromný a plachý člověk, 

tak za šachovnicí je velmi 

sebevědomý a tvrdý hráč.
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chtějí podobné prostředky použí-

vat, nechme je, ať to dělají.

Mistrem světa jste se stal v roce 

2000, když jste v přímém zápase 

porazil tehdejšího mistra světa 

Garriho Kasparova. Vy od té doby 

šachy stále hrajete, na podzim 

vás čeká další zápas o korunu 

mistra světa, zatímco váš tehdejší 

soupeř odešel do šachového dů-

chodu a začal se věnovat politice. 

Jak hodnotíte vystupování Garri-

ho Kasparova v ruské politice, 

jeho kritiku bývalého preziden-

ta Putina i současného 

prezidenta Medveděva? 

Hodnotíte ruskou poli-

tickou situaci podobně 

jako on? 

Nesouhlasím s ním, jeho 

politice chybí jakýkoliv 

obsah. Garri je na můj vkus příliš 

destruktivní. Podle něj je všech-

no v Rusku špatné, Putin všechno 

dělá špatně, ale to není pravda. 

Jsem přesvědčen, že pokud chce 

dělat politiku, musí nabídnout 

také něco pozitivního, něco kon-

struktivního. I v oblasti obrany 

lidských práv v Rusku je řada lidí, 

kteří dělají hodně dobrého a kro-

mě toho, že něco kritizují, tak také 

něco konstruktivního dělají. Garri-

ho přístup ke všemu je bohužel jen 

destruktivní. Nesouhlasím s ním, 

že situace v Rusku je tak drama-

ticky špatná, jak on ji líčí. Jezdím 

tam často, žijí tam moji rodiče 

a můj bratr, takže to mohu docela 

dobře posoudit. Chcete-li porozu-

mět současnému Rusku, nesmí-

te vytrhávat z kontextu jen určité 

aspekty ruské reality. Stejně jako 

když hodnotíte pozici při šachové 

partii, musíte mít na zřeteli celou 

šachovnici. Každá pozice, i ta nej-

lépe rozehraná, většinou mívá ně-

jaké své slabé místo, a naopak i ve 

špatné pozice se dá najít nějaké 

silné místo, která vám dá možnost 

protihry. Můžete dokonce mít fan-

tastickou pozici, dvě fi gury navíc 

a volného pěšce na sedmé řadě, ale 

k čemu vám to je, když vám hro-

zí příštím tahem mat? A stejně tak 

je nesmyslné velebit údajnou de-

mokracii v Rusku v devadesátých 

letech, když většina obyvatelstva 

v té době neměla peníze ani na zá-

kladní potraviny.  

Rusko samozřejmě ještě není tak 

demokratickou zemí, jako je třeba 

Německo nebo Francie, ale nemů-

žete dnešní situaci hodnotit odtrže-

ně od historické zkušenosti. Rusko 

v minulosti nikdy nebylo demokra-

tickou zemí, a proto ten přechod 

není snadný. Nicméně dnes už 

osmdesát procent ruské populace 

nemusí bojovat o holé přežití jako 

před deseti či patnácti lety. 

Byla podle vás situace v Rusku 

v devadesátých letech horší, než 

byla v sedmdesátých či osmdesá-

tých? 

Mnohem horší! V sedmdesátých 

letech nebyl v obchodech moc vel-

ký výběr, ale všichni měli peníze, 

aby si koupili, co k životu potře-

bovali. Měl jste jeden druh chle-

ba, dva druhy sýru, jeden druh 

jogurtu a dva druhy salámu, ale 

to jste si mohl koupit. V devade-

sátých letech byly všeho desítky 

druhů, ale naprostá většina lidí 

si nemohla koupit nic jiného než 

suchý chleba. Já v tomto dávám 

přednost první variantě. A stejně 

tak, mám-li volit mezi naprosto 

otevřenou společností, kde ale vět-

šina mých spoluobčanů žije v to-

tální bídě, a dnešním systémem, 

který není možná tolik otevřený 

a tolik demokratický, ale kde lidé 

prostě neumírají jako zvířata, dá-

vám přednost putinovskému Rus-

ku před Ruskem jelcinovským.

Jak se žije dnes obyčejným Ru-

sům?

Nyní se většina lidí v Rusku má 

významně lépe než dříve. Možná 

poprvé po několika staletích žije 

většina populace v Rusku jako 

normální lidé. Těší se ze života 

a nemají strach, že zítra 

nebudou mít co dát dě-

tem k večeři. Ze všech so-

ciologických průzkumů 

také nyní vyplývá, že lidé 

v Rusku hodnotí svoji si-

tuaci mnohem pozitivně-

ji, než tomu bylo kdy dřív. 

Zlepšená socioekonomická situa-

ce je tedy důvodem, proč tolik 

lidí volí Putina?

Samozřejmě, to je klíč k pochope-

ní ruské politické situace. Lidé na 

západě tohle nechápou, oni mluví 

o demokracii, o soutěži politic-

kých stran, ale já už nechci vidět, 

aby Rusové umírali hladem a žili 

jako zvířata. Pokud by se v USA 

za poslední dva roky ztrojnásobil 

průměrný příjem, tak také napros-

tá většina Američanů si bude přát, 

aby Bush dále zůstal jako rozho-

dující člověk v americké politice.

Pavel Matocha

Kasparov mi před partií velmi 

silně mačkal ruku a při partii 

mi dlouho upřeně zíral do očí.
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24. 7.–4. 8. 2008 

Paks (Maďarsko). VI. ročník memo-

riálu Maxe Györgyho. Uzavřený 

turnaj za účasti velmistrů Sargissia-

na, Běljavského, Vachiera-Lagrave-

ho, Stellwagena, Berkese a Acse, 

FIDE Open, turnaj v rapid šachu.

www.ase.hu/marxgy/2008/index.html

27. 7.–2. 8. 2008

Open Mladá Boleslav 2008. Čtyři 

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

sokoltabor.wz.cz  

27. 7.–3. 8. 2008

Mainz (Německo). Chess Classic 

Mainz, tradiční šachový festival. Vel-

mistrovský turnaj za účasti Višiho 

Ananda, Alexandra Morozeviče, Mag-

nuse Carlsena a Judity Polgárové. 

www.chesstigers.de

30. 7.–7. 8. 2008

Olomoucké šachové léto 2008.Ote-

vřený turnaj v rapid šachu, uzavře-

ný GM turnaj, uzavřené IM turnaje, 

open FIDE, otevřený turnaj senio-

rů, 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 turna-

jů Grand Prix hraný za účasti české 

jedničky, velmistra Davida Navary.

2.–9. 8. 2008 

Tatranská Lesná (Slovensko). Letní 

rekreační pobyt Tatry 2008. Turis-

tický rekreační pobyt se šachovým 

programem pro rodiny s dětmi, 

děti i dospělé. 

Jan Gorčák

tel.:548 210 753

gorcak.brno@o2active.cz

www.tenzor.cz/SKLokoBrno

8.–15. 8. 2008 

Open Česká Třebová 2008. IV. 

ročník mezinárodního šachového 

turnaje RC Sport Open hraného 

jako krajský přebor Pardubického 

kraje. Švýcarský systém na 9 kol se 

zápočtem na FIDE a LOK ČR.

Martin Šmajzr

tel.: 605 158 028

smajzr@email.cz

sachy.rcsport.info 

8.–16. 8. 2008

FIDE Open Staré Město 2008. VI. 

ročník mezinárodního šachové-

ho turnaje. Švýcarský systém na 

10 kol. 

František Vrána, 

tel.: 603 513 634

fera@hitech.cz 

www.fera.hitech.cz

8. 8. 2008

Třicáté narozeniny oslaví brněn-

ský velmistr a český reprezentant 

Radek Kalod.

9.–16. 8. 2008

Rakovník. Jiráskův memoriál 

2008. 20. ročník tradičního turna-

je. Open A a Open B, švýcarský 

systém na 9 kol.

Jaroslav Satranský

tel.: 775 650 915

j.satransky@tiscali.cz

www.czfree-ra.net/sachy

9. 8. 1943

Šedesáté páté narozeniny oslaví 

americký velmistr českého půvo-

du Lubomír Kaválek.

9.–23. 8. 2008

Vřesovice u Kyjova. 23. ročník let-

ního šachového tábora Vřesovice 

2008. Turnaje započítané na listinu 

ELO ČR, rozbory partií, simultán-

ky, tréninky, ale také fotbal, stolní 

tenis, boj o poklad, táboráky s ky-

tarou, koupání a maškarní bál.

Jiří Srna

tel.: 608 363 286

sachy.bucovice@centrumcz

10. 8. 1877

Frank J. Marshall 
Před stojedna-

třiceti lety se 

narodil několika-

násobný kandi-

dát na titul mistra 

světa a nejlepší 

Američan počátku 

dvacátého století 

Frank James Marshall.

12. 8. 1900 

Sto osm let nás dělí od smrti první-

ho mistra světa v šachu a pražské-

ho rodáka Wilhelma Steinitze.

13. 8. 1984

Před dvaceti čtyřmi lety zemřel 

v Moskvě ve věku padesáti pěti let 

devátý mistr světa Tigran Varta-

novič Petrosjan.

14.–22. 8. 2008

Szombathely (Maďarsko). 8. roč-

ník Savaria Summer Chess Fes-

tival. Uzavřené GM a IM turnaje, 

dva openy a bleskový turnaj. 

Atilla Csonka

csocso79@chello.hu
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