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PEKINGU OLYMPIÁDA NESTAČÍ

Po olympiádě čeká Peking i první 

ročník festivalu World Mind Games. 

Proběhne zde letos v říjnu a nejvýše 

nasazenými šachisty jsou velmistři 

Veselin Topalov a Číňanka Hou Yi-

fan. Na turnaje v rapid šachu a bles-

kovém šachu vyšle své zástupce 

sedmdesát sedm zemí. V soutěži 

jednotlivců se o prvenství utká še-

desát šachistů, mezi nimiž nebu-

de chybět ani dvanáctý mistr světa 

Anatolij Karpov a další známá jména 

v čele s velmistry Bu Xiangzhim, Le-

nierem Dominguezem, Wang Juem, 

Krišnanem Šašikiranem, Alexandrou 

Kostenjukovou, Antoanetou Stefano-

vovou a Natalijí Pogoninovou.

100 LET ŠACHU V RAKOVNÍKU
První místo a svoji druhou velmis-

trovskou normu si z hlavního tur-

naje festivalu v Rakovníku odvezl 

mezinárodní mistr Petr Neuman 

(2444), který ve fi niši prokázal nej-

pevnější nervy a nejpádnější ruku. 

Se stejným počtem bodů (6,5 z 9), 

ale horším pomocným hodnoce-

ním skončil na druhé příčce vel-

mistr Jiří Štoček (2559) a bronz 

putuje na Ukrajinu díky 6 bodům 

velmistra Vladimira Sergejeva 
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RECENZE
100 LET ŠACHU 
NA VALAŠSKU

Pozoruhodnou knihu 100 let ša-

chu na Valašsku dali dohromady 

bratři Stanislav a Antonín Juříč-

kovi ze Vsetína. Jejich výborně 

zpracovaná a velmi obsažná 

historie šachu na Valašsku po-

těší každého čtenáře, kterého 

zajímá šachová historie. Najde 

v ní přehled historie šachu ve 

valašském regionu, seznamy 

hráčů a oddílů, vybrané partie, 

soupisky družstev, mnoho set 

výsledků různých soutěží druž-

stev i jednotlivců - jak přeborů 

kraje a okresu, tak jednotlivých 

klubů a jiných soutěží v regionu, 

odhadem 150 tabulek, a mnoho 

dalších, často jinde nepubliko-

vaných informací. Strohé faktic-

ké informace, které Stanislav Ju-

říček sbíral desítky let, doplňuje 

mnoho fotografi í. 

Antonín Juříček 

a Stanislav Juříček: 

100 let šachu 

na Valašsku 

1906–2006. 

Vlastním nákladem 

(282 s., formát 

A4, mnoho foto, 

brožované). 

Vsetín 2008.

Antonín Juříček Stanislav Juříček

SOČI 2008 – GRAND PRIX TURNAJ
TERORISTÉ, FOTBALISTÉ A ŠACHISTÉ V RUSKÝCH LÁZNÍCH

Hou YifanVeselin Topalov

Druhý turnaj série Grand Prix hostilo 

nejznámější ruské rekreační středis-

ko na břehu Černého moře, jež si za 

své letní sídlo zvolil nejen Stalin, ale 

i Vladimir Putin. Soči vítá návštěv-

níky letištěm, které sice připomíná 

vesnický hangár, a na pláži v době 

turnaje vybuchla bomba, která zabi-

la dva turisty, ale jinak zde vládne po-

klidná a milá atmosféra. Na pasové 

kontrole i v restauraci čtyřhvězdičko-

vého hotelu má personál problémy 

s angličtinou, ale k hostům se ti i oni 

chovali velmi vstřícně. Podle ency-

klopedií a průvodců jde o nejdelší 

město na světě, i Lovosice jsou proti 

němu krátké – Soči se táhne celých 

147 kilometrů.

Pokračování na straně 9

Vítěz turnaje GM Levon Aronjan analyzu-
je svoji partii s GM Peterem Svidlerem na 
počítači zakladatele chessvibes.com Petera 
Doggerse.
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(2508). Vítězem otevřeného turna-

je se stal Jiří Soukup (2291) a v ná-

rodním openu pak triumfoval Mi-

lan Paulovič (1839).

Turnaj měl současně povahu spo-

lečenské akce; konal se u příle-

žitosti 100letého výročí šachů 

v Rakovníku pod záštitou města 

i hejtmana Středočeského kraje 

P. Bendla. Zpestřením festivalu 

byla účast jednoho z nejlepších 

českých šachistů světové historie, 

velmistra Vlastimila Horta a jeho 

přednáška na téma Šachy na Ra-

kovnicku. V. Hort se totiž narodil 

v nedalekém Kladnu, takže na po-

čátku své šachové dráhy měl mno-

ho příležitostí osobně poznat řadu 

rakovnických šachistů.

KRAMNIK OBHAJUJE V GUMU

Vladimir Kramnik 
Vladimir Kramnik 

obhajuje v Mosk-

vě jedno ze svých 

loňských vítěz-

ství. Na letošním 

ročníku Memoriá-

lu Michaila Tala 

hraném v pro-

storech obchodního domu GUM 

přímo na známém Rudém náměs-

tí se mu v opakovaném triumfu 

bude snažit zabránit devět soupe-

řů zvučných jmen: Alexandr Mo-

rozevič, Vasilij Ivančuk, Šachrijar 

Mamedjarov, Alexej Širov, Péter 

Lékó, Gata Kamsky, Boris Gel-

fand, Ruslan Ponomarjov a Jevge-

nij Alexejev. Turnaj s průměrným 

ratingem 2745 bodů má dvacátou 

kategorii FIDE a ze světové špič-

ky v něm chybí pouze mistr svě-

ta Anand, Nor Magnus Carlsen 

a exmistr světa Veselin Topalov. 

V úvodním kole se dařilo vůdcům 

bílých fi gur, když v prestižním 

souboji porazil Vladimir Kramnik 

Alexeje Širova a úspěšný byl i Va-

silij Ivančuk proti Gatovi Kamské-

mu a Alexander Morozevič proti 

Jevgenijovi Alexejevovi.

V rámci festivalu proběhne i tra-

diční prominentní turnaj v bles-

kovém šachu s cenovým fondem 

100 000 dolarů. Ten pořadatelé 

naplánovali na 29. a 30. srpna 

a kromě hráčů uzavřeného turna-

je jsou do něj pozváni ještě Ana-

tolij Karpov a Magnus Carlsen. Do 

celkového počtu osmnácti šachis-

tů turnaj doplní vítězové kvalifi -

kačních bojů. 

OPEN STARÉ MĚSTO 2008 
Vítězem letošního ročníku šacho-

vého festivalu ve Starém Městě se 

stal slovenský mistr FIDE Marián 

Jurčík s půlbodovým náskokem 

před nejvýše nasazeným velmis-

trem Markem Vokáčem. Bronzo-

vou medaili si domů do Ostravy 

veze mezinárodní mistr Lukáš 

Klíma. Turnaje, který probíhal 

od 9. do 18. srpna, se účastnilo 

rekordních téměř dvě stě šachis-

tů, z nichž jeden si na jižní Mo-

ravu našel cestu až z Indie. Spo-

lečně s hlavním turnajem bylo 

Závěr rakovnického festivalu

Šachový 
magazín
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v průběhu festivalu uspořádáno 

i několik doprovodných akcí, na-

příklad simultánka GM Vlastimi-

la Babuly a bleskový turnaj, ve 

kterém triumfoval ruský šachista 

Jevgenij Golcman.

MISTROVSTVÍ EVROPY SENIORŮ
Mezinárodní mistr Josef Při-

byl (2397) obsadil s 5,5 bodu

z 9 partií mezi 110 účastníky seni-

orského Mistrovství Evropy dva-

cáté místo. Novým šampionem 

se stal izraelský reprezentant, 

velmistr Mark Cejtlin (2438), kte-

rý získal 7,5 bodu. Stejný bodový 

zisk, ale horší pomocné hodnoce-

ní stačilo na stříbrnou příčku vel-

mistrovi Vitalijovi Ceškovskému 

(2519) a bronz získal Chorvat Miso 

Cebalo (2523). Druhý český účast-

ník Karel Šlechta (1987) skončil se 

3,5 bodu na osmdesátém třetím 

místě. Kompletní výsledky jsou na  

chess-results.com.

OPEN ČESKÁ TŘEBOVÁ

Robert Cvek  
Velmistr Robert 

Cvek (2532) a mi-

str FIDE Jan Krejčí 

se 7 body z 9 kol 

rozdělili o první 

místo v letošním 

čtvrtém ročníku 

Open Česká Tře-

bová 2008. Díky pomocnému hod-

nocení si palmu vítězství odváží 

domů GM Cvek. Třetí příčka patří 

tradičnímu účastníkovi domácích 

letních turnajů IM Sebastianu 

Plischkimu (2402). Hlavní turnaj 

doprovodila simultánka v součas-

nosti druhého nejlepšího šachisty 

České republiky velmistra Z. Hráč-

ka. Na patnácti šachovnicích náš 

olympionik zvítězil třináctkrát 

a svým soupeřům povolil pouhé 

dvě remízy. Těmi šikovnými šťast-

livci byli Bohumír Glembek a Do-

minik Řezníček.

STAUNTONŮV MEMORIÁL

Michael Adams  
Angličan Michael 

Adams (2735) zví-

tězil systémem 

start-cíl v letoš-

ním ročníku Me-

moriálu Howarda 

Stauntona, který 

probíhal od 7. do 

18. srpna v Londýně. K samostat-

nému prvnímu místu mu stačilo 

získat v 11 kolech 8 bodů za pět 

výher a šest remíz. Druhé mís-

to obsadil Nizozemec Loek Van 

Wely (2644) a třetí příčka pak pat-

řila jeho krajanovi Janu Smeetsovi 

(2593), jenž ve fi niši přespurtoval 

jednu z legend světového šachu, 

velmistra Jana Timmana (2562).

Gruzínské šachistky a velmistryně 

Maja Čiburdanidzeová, Lela Javaki-

šviliová, Sophio Gvetadzeová, Nino 

Khurtsidzeová a Sopiko Kukašvili-

ová se pravděpodobně nezúčastní 

nadcházejícího mistrovství světa 

žen, které má být zahájeno 28. srpna 

v ruském Nalčiku. Dějiště mistrov-

ského turnaje se nachází jen několik 

desítek kilometrů od rusko-gruzín-

ské hranice, na které v posledním 

týdnu zuřila válka.

„Pokud nebude mistrovství přesunu-

to do jiné země, pak bude nemožné, 

aby se jej gruzínské hráčky účastni-

ly,“ říká se v otevřeném dopisu Gru-

zínské šachové federace datovaném 

na 15. srpna. Iniciativu gruzínských 

šachistek podpořila i legendární mi-

stryně světa Nona Gaprindašviliová, 

která měla na turnaji působit v ape-

lační komisi: „Měla jsem tam jet 

a pracovat v komisi, ale teď je to pros-

tě nemožné a není to jenom proto, že 

nemám ruská víza,“ říká velmistryně 

Gapridašviliová. „Hrát šachy v sou-

sedství bojových operací je nesmysl 

a to by mělo být všem jasné."

Opačný názor na situaci kolem svě-

tového šampionátu zastávají ofi ciální 

představitelé FIDE a Evropské šacho-

vé unie (ECU). Její prezident Boris 

Kutin nevidí jinou alternativu, než 

turnaj v Nalčiku sehrát: „Rád bych 

zdůraznil, že míchání politiky a spor-

tu je zřetelně proti duchu meziná-

rodního šachového hnutí, a to vždy 

a všude,“ uvedl B. Kutin ve svém 

stanovisku k celé situaci a ve stejném 

duchu hovoří i prezident FIDE Kirsan 

Iljumžinov, když říká: „Všechny pro-

blémy tohoto mistrovství by měly být 

vyřešeny za šachovnicí a nikoli za je-

jími hranicemi.“ Otázkou ovšem je, 

jak by se za zmíněnou šachovnicí asi 

cítily gruzínské hráčky, kdyby nad je-

jich hlavami přelétaly ruské bombar-

déry směřující na jejich města…

Václav Pech

MS ŽEN V NALČIKU

GRUZÍNKY CHTĚJÍ BOJKOTOVAT TURNAJ 
U VÁLEČNÉ HRANICE

GRUZIE

JIŽNÍ OSETIJE

Nalčik

Cchinvali

JIŽNÍ OSETIJE

Cchinvali

Gori

http://chess-results.com/tnr15032
http://chess-results.com/tnr15032.aspx?lan=0
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Zjevnou nadvládou šachistů 

z Indie skončilo v tureckém Ga-

ziantepu letošní mistrovství svě-

ta juniorů a juniorek. Ze šesti 

medailí, které byly na šampio-

nátu rozděleny, si reprezentanti 

asijské velmoci odvážejí domů 

plnou polovinu – a to ještě další 

z Indek dělilo od bronzu pouze 

horší pomocné hodnocení. Mezi 

juniory výrazně uspěla teprve 

14letá čínská WGM Hou Yifan, 

která obsadila šesté místo v muž-

ské části turnaje.

Naopak zjevný ústup ze slávy 

zažívá Rusko. Časy, kdy ruští 

mladíci a slečny vládli světovým 

turnajům, jsou zřejmě na nějaký 

čas pryč. Nejlepší z Rusů, Sanan 

Sjugirov (2545) skončil až na čtr-

nácté příčce a jen nepatrně lépe 

se mezi děvčaty dařilo Anastazii 

Bondarukové, které patří příčka 

desátá. Česká reprezentace v Tu-

recku neoslnila, ale ani nepropad-

la. Podle nasazení do turnaje jsme 

sice mohli čekat více, ale konečné 

umístění trojice našich šachistů 

je solidní. Na zhodnocení jsme se 

zeptali reprezentačního trenéra IM 

Michala Konopky, který je ovšem 

v současnosti plně zaneprázdněn 

přípravami na blížící se olympiádu 

v Drážďanech. „Já bych hodnocení 

výsledků mistrovství světa juniorů 

nechal tentokrát bez hlubšího ko-

mentáře. Rozhodně bych ale chtěl 

za předvedenou hru a výsledek 

pochválit Soňu Pertlovou."

Nejvíce zklamaným účastníkem 

z naší výpravy byl rozhodně vel-

mistr Láznička. „Hodnocení mé 

účasti musí být negativní, prohry 

byly zbytečné a hlavně jich bylo 

příliš,“ řekl Šachovému týdeníku 

pardubický velmistr a dodal: „Cel-

kový výsledek je podprůměrný, 

mé ambice byly mnohem vyšší.“ 

Viktor při svém nasazení do tur-

naje jistě pomýšlel na medaile, ale 

neobvykle vysoký počet porážek 

(čtyři), který měli z poloviny na 

svědomí Číňané, jej z bojů o titul 

eliminoval. Ze svých sedmi vyhra-

ných soubojů okomentoval pro 

čtenáře ŠT velmistr Láznička par-

tii osmého kola proti běloruskému 

mezinárodnímu mistrovi Kirillovi 

Stupakovi.

KIRILL STUPAK (2458)—
—VIKTOR LÁZNIČKA (2601)
Katalánská hra [E04]

Gaziantep 2008

Komentuje  GM Viktor Láznička

Na turnaji se mi příliš nedařilo 

a mnohdy jsem si připadal jako 

na houpačce. Po výhrách většinou 

přišla hořká prohra…

1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.c4 e6 4.g3 dxc4 

V 8. kole jsem stále pomýšlel na 

1. místo, ovšem k tomu bylo zapo-

třebí bezpodmínečně vyhrát tuto 

partii.

5.Sg2 Proto jsem měl radost, když 

soupeř nehrál suché pozice po Da4.

5…a6 6.0–0 Jc6 7.e3 Sd7 8.Jc3  Ji-

nou docela dobře hratelnou mož-

ností je tah 8.De2.

8…Jd5 Zde má bílý mnoho alter-

nativ, není ale snadné určit, která 

je nejlepší a kde by měl alespoň 

drobnou výhodu.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+pzpl+pzpp'
6p+n+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-sN-zPNzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
9.e4 Teorie se však domnívá, že 

tento tah nepatří k nejsilnějším. 

Přední velmistři dávají přednost 

tahu Jd2 s oboustrannými šance-

mi. Možné je také již jednou zmí-

něné 9.De2.

9…Jxc3 10.bxc3 Se7 11.e5 Dobýt 

pěšce zpět se bílému nepodaří, tudíž 

splétá sítě pro převzetí iniciativy na 

královském křídle. Již se hrálo 11.d5 

exd5 12.exd5 Ja5, ale bílý byl velice 

rád, když se mu po několika tazích 

podařilo nastolit věčný šach. Na víc 

zřejmě již nemůže pomýšlet.

11…Ja5 Černý stále koketuje 

s myšlenkou dlouhé rošády.

12.Jd2 0–0 Po 12…Sc6 13.Sxc6+ 

bxc6 má sice černý stále pěšce víc, 

ovšem při pohledu na koně na a5 

mě chytaly mdloby. Ani po 13…

Jxc6 14.Dg4 g6 15.Jxc4 by černé-

mu nevyšel jeho záměr zcela po-

dle představ.

MS JUNIORŮ

POLOVINA MEDAILÍ MÍŘÍ DO INDIE

Vítězové juniorského mistrovství světa: Abhijeet Gupta a Dronavalli Harikaová
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XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzplvlpzpp'
6p+-+p+-+&
5sn-+-zP-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-sN-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
13.Dh5  Zajímavé pokračování je 

také 13.Dg4, i když černý může 

někdy uhnout králem na h8 a není 

jasné, kde pak stojí bílá dáma 

lépe.

13…c5 14.dxc5  Pokračování 14.Je4 

Sc6 15.Jg5 Sxg5 16.Sxg5 Dc7 17.Sf6 

gxf6 18.exf6 Kh8 je pro černého 

OK.

14…Sc6 Důležité je nedovolit bílé-

mu zcela zmobilizovat síly k úto-

ku, jinak by mohlo být opravdu 

zle.

15.Se4 Dlouho jsem přemýšlel, jak 

bych mohl vyvrátit soupeřův zá-

měr. Po 15.Je4 Dc7 černý nemusí 

panikařit a s výměnou na e4 může 

počkat. Po 16.Jg5 (16.Jd6 Sxg2 

17.Kxg2 Dxc5–+ nebo 16.Sf4 Sxe4 

17.Sxe4 g6 18.Df3 Vfd8 s nejasnou 

hrou) 16…Sxg5 17.Sxg5 Sxg2 stojí 

černý lépe.

15…Sxe4  Malou výhodu by mohl 

mít bílý po 15…g6 16.De2 Sxe4 

17.Jxe4 Dd3 18.Dxd3 cxd3 19.Vd1 

Vfd8 20.Jd6.

16.Jxe4 Dd5 17.Ve1 f5 Zdálo se 

mi, že jsem našel správnou cestu, 

která mně umožňuje udržet ak-

tivní fi gury. Pokračování 17…g6 

18.Dh3 Dxe5 19.Sf4 Df5 20.Dxf5 

gxf5 21.Jd6 je nejasné. Bílý získal 

za pěšce aktivitu a časem by se 

mohla projevit špatná koordinace 

černých fi gur.

18.Sg5 Nic lepšího bílý po ruce asi 

nemá.

18…fxe4 19.Sxe7 Vf3 20.Dg4 Vxc3 

21.Vxe4 Jc6 22.Sd6 Bílý střelec ne-

nalezne příjemnou pozici ani po 

22.Sf6. Černý by pak pokračoval  

22…Dd7, čímž by odrazil všech-

ny soupeřovy hrozby a zůstal by 

pak pouze jeho tázavý pohled 

s otázkou: „A co bílý střelec, kam 

se poděje?"

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6p+nvLp+-+&
5+-zPqzP-+-%
4-+p+R+Q+$
3+-tr-+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
22…Vd3 Dominance tří černých fi -

gur v centru je rozhodující. Bílý je 

proti skoku koně na d4 bezmocný.

23.Vxc4 Rovná se rezignaci.

23…Jd4 24.Vxd4 Vxd4 25.Dh5 

Vd2 26.Dg4 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6p+-vLp+-+&
5+-zPqzP-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-+-+-zP-#
2P+-tr-zP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
26…Vd8 Po zapojení poslední ne-

činné fi gury do hry není co řešit.

27.a4 Vd7 28.Db4 Vf7 29.Vf1 h6 

Bílý se před nevyhnutelným kon-

cem raději vzdal. Získal jsem i pár 

dalších skalpů, ale bohužel drobná 

vítězství zastínila řada zbytečných 

kolapsů. 0–1

Vítězem mužské části a novým 

juniorským mistrem světa se stal 

díky fantastickému fi niši indický 

velmistr Abhijeet Gupta (2551). 

Jeho pět bodů ze závěrečných 

pěti partií nikdo nečekal, titul si 

ale A. Gupta musel vybojovat až 

v posledním kole v přímém sou-

boji s dosud vedoucím velmistrem 

Howellem. „Velmistr Gupta měl 

fantastický fi niš a v posledním 

kole ukázal i obrovskou odhodla-

nost zvítězit, za což byl také od-

měněn,“ říká Viktor Láznička na 

adresu nového šampiona. „Dá se 

říct, že se Abhijeet těm nejsilněj-

ším soupeřům vyhnul, ale i tak se 

jeho hra po volném dni, během níž 

nasbíral 5,5 bodu ze 6 partií, dá 

jen chválit. Zdálo se mi, že samot-

ný vítěz byl po zisku triumfu dosti 

zaskočený…“ Na adresu rozhodu-

jící partie turnaje a nešťastného 

Brita, který si z místa konání od-

váží pouze bramborovou medaili, 

náš velmistr dodává: „Howell hrál 

mnohem kvalitnější turnaj, obe-

hrál si kompletní špičku a vítězství 

si zasloužil asi mnohem víc. V po-

sledním kole však nervově selhal 

a bílými předvedl katastrofální vý-

kon, což také rozhodlo."

I mezi juniorkami vládla Indie. 

Zcela zaslouženou vítězkou se sta-

la nejvýše nasazená hráčka Drona-

valli Harikaová (2461), jejíž náskok 

jednoho a půl bodu byl více než 

zřetelný. Velmistryně Harikaová 

je tak historicky druhou indickou 

juniorskou mistryní světa. „Jsem 

velice šťastná, že jsem tady získa-

la pro svoji zemi zlatou medaili,“ 

řekla bezprostředně po ukončení 

turnaje jeho vítězka. „Je to pro mě 

fantastický pocit a prozatím ta nej-

lepší chvíle mého života."

Pravdou ovšem také je, že se na 

náskoku vedoucí hráčky v posled-

ním kole svoji porážkou trochu 

podepsala i celkově druhá Ukrajin-

ka Maria Muzyčuková. Vzhledem 

k tomu, že se oba turnaje hrály ve 

GM Viktor Láznička
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stejném sálu, zeptali jsme se i na 

názor na klání juniorek velmistra 

Lázničky. „V dívčí části hrálo nepo-

chybně mnoho budoucích velmis-

tryň a bylo by chybné vyzdvihovat 

jen jednu,“ konstatuje náš velmis-

tr, který se ovšem na druhé straně 

nad kvalitou partií nijak nerozplý-

vá. „Nedá se říci, že bych byl něčí 

hrou unesen…"

Poměrně pozitivně však Viktor 

vidí výkony obou našich účastnic 

turnaje. Jak Kateřina Němcová, 

tak Soňa Pertlová podle něho ode-

hrály kvalitní turnaj: „Kateřina 

Němcová zahrála nakonec velice 

dobře, o volném dni si pořádně od-

počinula a drtivým fi nišem mohla 

dokonce atakovat medaile. Soňa 

Pertlová hrála 9 kol velice silně, 

uhrála si normu mezinárodní mi-

stryně a nebýt přehmatu v 10. kole 

a zahozených půlek v předešlých 

kolech, tak se mohla radovat ze 

své 1. velmistrovské normy. Na zá-

věru se evidentně podepsal krach 

v 10. kole, proto je její celkový vý-

sledek trochu zkreslený."

S dosaženým výsledkem je spoko-

jená i Kateřina Němcová. „Když 

to hodnotím celkově, tak jsem se 

svým umístění docela spokoje-

ná. Do Turecka jsem pochopitel-

ně odjížděla s vyššími ambicemi, 

ale po takovém pátém kole jsem 

to ani na tu první desítku nevidě-

la.“ Přitom začátek turnaje naší 

šachistce vyšel. „Po úvodní partii 

jsem si myslela, že se mi vstup do 

turnaje podařil. Porazila jsem to-

tiž Narmin Kazimovovou, která si 

nedávno v Plovdivu díky výhrám 

nad opravdu silnými hráčkami při-

psala sedmdesát bodů ratingu. Pak 

jsem ale ve druhém kole nedoká-

zala vyhrát lepší koncovku a zača-

la se trápit,“ komentuje K. Něm-

cová  úvodní nepříliš vydařenou 

polovinu turnaje, ze které jí dostal 

až volný den. „Zbytek turnaje už 

byl v pohodě. Pět 

bodů ze šesti partií 

mě posunulo na dob-

ré osmé místo,“ říká 

naše reprezentantka 

a o to více želí pou-

ze padesátiprocentní 

úspěšnost v prvních 

sedmi kolech. Na 

druhé straně ale vý-

sledek turnaje nepře-

ceňuje: „Mám před 

sebou ještě hodně dů-

ležitých turnajů, jako 

jsou mistrovství světa, mistrovství 

Evropy a olympiády a tohle pro mě 

byla prostě velice dobrá příprava."

WIM Kateřina Němcová okomen-

tovala pro Šachový týdeník svoji 

vítěznou partii z 12. kola.

KATEŘINA NĚMCOVÁ (2372)—
—ZOJA SEVERJUCHINOVÁ (2300) 
Francouzská obrana [C05]

Gaziantep 2008

Komentuje: WIM Kateřina Němcová

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.e5 V 10. 

kole tohoto turnaje jsem hrála s Čí-

ňankou Guo Qi variantu s tahem 

4.Sg5. Variantu se mi ale nechtělo 

opakovat, a tak jsem zvolila pro 

mě obehranější pokračování…

4…Jfd7 5.Jce2 c5 6.f4 Jc6 7.c3 

Db6 8.Jf3 cxd4 Soupeřka se roz-

hodla zjednodušit pozici a nehrát 

hlavní varianty.

9.cxd4 Sb4+ 10.Jc3 Zajímavé po-

kračování je i tah 10.Kf2!?, které se 

hrálo například v partii Drazic-Ce-

balo 2002. Hrál se také tah 10.Sd2 . 

V partii McShane-Boehlke, 2000 do-

stal bílý po několika tazích příjem-

nější pozici a partii vyhrál: 10…f6 

11.a3 Sxd2+ 12.Dxd2 Ja5 13.Dc3 Jb3 

14.Vd1 a bílý má malou výhodu.

10…0–0 Častější je tah 10…f6, 

kterým černý okamžitě napadá 

bílé pěšce v centru. Po 11.a3 Se7 

se může bílý rozhodnout mezi 

několika pokračováními. Nejčas-

tější je však tah 12.Sd3, na který 

má i černý výběr odpovědí.(Jiné 

možnosti jsou 12.Ja4!? Dc7 13.Sd3 

a6 14.0–0 b5 15.Jc3 Jb6  Mateo, 

R. (2420)-Reinaldo Castineira, R. 

(2425), Havana 2001 nebo 12.b4 

0–0 13.Ja4 Dd8 14.Se3 Jb6 15.Jb2 

Matsuura, E. (2450)-Kubrusly, J. 

(2255), Brasilia 2002.)

11.Sd3 f6 12.a3 fxe5!? Po braní 

12…Sxc3+ 13.bxc3 by černý jen 

upevnil bílou pozici, otevřel „b“ 

sloupec, a nadělal si tak do bu-

doucna potíže.

13.fxe5 Po 13.axb4 e4 14.Jxe4 dxe4 

15.Sxe4 Jxb4 16.0–0 Jf6 17.Sb1 Sd7 

je pozice nejasná.

Konečné pořadí – junioři
1. Gupta, Abhijeet IND (2551) 10

2. Negi, Parimarjan IND (2529) 9,5

3. Braun, Arik GER (2529) 9

4. Howell, David ENG (2561) 9

5. Safarli, Eltaj AZE (2527) 9

6. Hou Yifan CHN (2557) 9

7. Amin, Bassem EGY (2561) 9

8. Rodshtein, Maxim ISR (2605) 8,5

9. So, Wesley PHI (2577) 8,5

10. Nguyen, 

Ngoc Truong Son

VIE (2579) 8,5

11. Melkumjan, Hrant ARM (2507) 8,5

12. Žigalko, Sergej BLR (2583) 8,5

13. Wen, Yang CHN (2487) 8,5

14. Sjugirov, Sanan RUS (2545) 8,5

18. Láznička, Viktor CZE (2601) 8

celkem 109 hráčů

Vítězové mužské části mistrovství světa. Zleva: Gupta, Negi, 
Braun, Howell, Hou Yifan, Safarli

Soňa Pertlová si v Turecku uhrála normu 
mezinárodní mistryně
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+-zpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-vl-zP-+-+$
3zP-sNL+N+-#
2-zP-+-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
13…Vxf3!? Již před partií jsem vě-

děla, že Zoja ráda počítá a obětovává 

fi gury. Proto jsem se snažila, abych 

jí nedala moc možností a donutila ji 

hrát spíše strategicky. Moc se to ale 

nepovedlo :-). Na druhé straně, mně 

tyto pozice také nijak nevadí…

14.Dxf3 Po tahu 14.gxf3 se černá 

vrátí se svým střelcem a bude se 

snažit využít oslabeného královské-

ho křídla. Bílá by to pak musela hrát 

velice přesně, aby si nenaběhla. Po 

14…Se7 15.Se3 je na šachovnici ne-

jasno. Chybou by ale naopak bylo  

zahrát 15.Je2? Sh4+! 16.Kf1 Jdxe5 

17.Kg2 a černá by stála o něco lépe.

14…Dxd4 Po tomto tahu vznikla 

na počítání velice bohatá pozice.

15.Dh3?! Bohužel to není nejlepší 

tah. Nechtěla jsem se však spoko-

jit s remízkou, a tak jsem zvolila 

riskantní pokračování. Ve 12. kole 

je jasné, že soupeřka je unavená 

a nemusí hrát zrovna nejlépe… Tah 

15.axb4 vypadá objektivně lépe, ale 

pokud černý správně odpoví, tak bílý 

nemá v pozici více než věčný šach. 

15…Jdxe5! 16.Sxh7+ Kxh7 17.Dh5+ 

Kg8 18.De8+ Kh7 19.Dh5+=  Slabší 

by ale bylo v 15. tahu druhé braní 

15…Jcxe5?, což by černého přived-

lo po16.Sxh7+! Kxh7 17.Dh3+ Kg6 

(17…Kg8 18.Dxe6+ Kh8 19.Dxd5+-

) 18.Se3+- Dg4 19.Dxg4+ Jxg4 

20.Vxa7+- do prohrané pozice. Veli-

ce zajímavé a nejasné je 15.Sxh7+!?.

15…Sxc3+ 16.bxc3 Dxe5+?! Chybič-

ka, po které je partie nejasná. Správ-

ný tah, který jsem původně nepo-

važovala za nebezpečný, je 16…

Dxc3+! Po 17.Kf2 (17.Kd1 g6! 18.Va2 

Jc5 a černý stojí lépe) následuje totiž 

pro mě neviditelný tah  17…g6! a na-

jednou bílý nemá na královském 

křídle žádný tlak a jeho fi gurky zů-

stávají nevyvinuté… Tato pozice by 

se velice těžko zachraňovala.

17.Kd1 Jf6 18.Vf1 

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zpp+-+-zpp'
6-+n+psn-+&
5+-+pwq-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zPL+-+Q#
2-+-+-+PzP"
1tR-vLK+R+-!
xabcdefghy

18…d4?! Již po tom-

to tahu mi bylo jasné, 

že černá pozici moc 

nerozumí. Nejdůle-

žitější je totiž vývin 

střelce z c8… Správ-

né bylo 18…Dc7! 

19.Sg5 e5 20.Dh4 e4 

s nejasnou hrou.

19.Sd2 Sd7?! Další 

šablona. Střelec se 

sice posunul o jedno 

pole, ale jeho budoucnost je stále 

nejasná…

20.Vb1! Je7 21.Vb4 Tah to není špat-

ný. Věž se aktivizuje, omezuje mož-

nost rozehrání černého střelce a hro-

zí i braní na d4. Byla tu však typická 

taktika na f6, po které by se černá 

mohla okamžitě vzdát. 21.Vxf6! Dxf6 

22.Dxh7+ Kf7 23.Vxb7 Vd8 24.Dh5+ 

g6 25.Dh7+ Ke8 26.h4!+-.

21…Jf5?! Černá má však málo 

času, neví co s pozicí, a dělá tak 

jednu chybu za druhou…

22.cxd4 Da5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+l+-zpp'
6-+-+psn-+&
5wq-+-+n+-%
4-tR-zP-+-+$
3zP-+L+-+Q#
2-+-vL-+PzP"
1+-+K+R+-!
xabcdefghy
23.g4!+- Ve8 24.gxf5 exf5 25.Sxf5 

Sa4+ 26.Kc1 1–0

Na právě skončeném turnaji bylo 

splněno hned několik velmistrov-

ských a mistrovských norem. Z té 

nejvyšší mužské se mohou rado-

vat Němec Arik Braun, Gruzínec 

Tornike Sanikidze, Armén Hrant 

Melkumjan a také Číňanka Hou 

Yifan. Norma ženské velmistryně 

pak patří domácí bronzové medai-

listce Kübře Öztürkové a Gruzínce 

Mirandě Mikadzeové.

Václav Pech

Konečné pořadí – juniorky
1. Harikaová, Dronavalli IND (2461) 10,5

2. Muzyčuková, Maria UKR (2413) 9

3. Öztürková, Kübra TUR (2188) 9

4. Gomesová, Mary Ann IND (2316) 9

5. Paikidzeová, Nazi GEO (2277) 9

6. Mikadzeová, Miranda GEO (2258) 8,5

7. Mamedjarovová, 

Turkan

AZE (2284) 8,5

8. Němcová, Kateřina CZE (2372) 8,5

9. Kazimovová, Narmin AZE (2148) 8,5

10. Bondaruková, 

Anastazia

RUS (2394) 8,5

31. Pertlová, Soňa CZE (2217) 6,5

celkem 68 hráček
Vítězky ženské části mistrovství světa.Zleva: Paikidzeová, 
Muzyčuková, Harikaová, Öztürková, Gomesová

WIM Kateřina Němcová
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V době šachového turnaje, který 

mohutným fi nišem vyhrál Levon 

Aronjan a který se bohužel ne-

vydařil českému reprezentantu 

Davidu Navarovi, začaly v Číně 

letní olympijské hry. V Soči se ale 

už nyní soustředí na zimní olym-

pijské hry roku 2014, které toto 

ruské letní letovisko paradoxně 

vyhrálo. Průměrná teplota v led-

nu a v únoru, tedy v nejchladněj-

ších měsících, je zde 7˚C, ale taky 

tu v lednu a v únoru už naměřili 

teploty přesahující dvacet stupňů. 

Podnebí zde umožňuje pěstovat 

čaj. Možná bude nadmořská výška 

blízkého Kavkazu, na jehož úpatí 

se Soči rozprostírá, dostatečným 

argumentem pro zimní atmosféru 

zimních olympijských her, možná 

ale budou organizátoři vozit sníh 

z vyšších výšek po vzoru Kateřiny 

Neumannové nákladními auto-

mobily.

V době turnaje Grand Prix dosaho-

vala teplota ve stínu 35˚C a moře 

mělo příjemných 26 stupňů. Ně-

kteří šachisté, jako třeba Boris 

Gelfand se svým sekundantem 

Alexandrem Huzmanem, odpočí-

vali ve vlnách Černého moře té-

měř denně. „Co jiného tu dělat?“ 

položil velmistr Gelfand řečnickou 

otázku, když jsme ho večer za tmy 

potkali cestou na pláž.

Přes den byla většina velmistrů 

ukryta v klimatizovaných poko-

jích hotelu SAS Radison a ven vy-

cházela až po západu slunce. Kaž-

dý den od devíti hodin večer hráli 

fotbálek na hotelovém hřišti. Když 

míč vydržel na hřišti delší dobu, 

ploty byly některým hráčům příliš 

nízké a za nimi byla prudká stráň, 

rozehrávali se velmistři k nečeka-

ným výkonům. Mnozí hráli dob-

ře. Dmitrij Jakovenko hrál dravě, 

Viorel Bologan a Vugar Gašimov 

zkušeně, Alexander Griščuk s pře-

hledem, Levon Aronjan a Ivan Če-

parinov pobíhali v dresu sofi jského 

turnaje M-Tel, Sergej Karjakin pálil 

ostře z každé pozice… Každý den 

však řady velmistrů-fotbalistů říd-

ly, jak nadšené sportovce doháněla 

SOČI 2008 – GRAND PRIX TURNAJ

TERORISTÉ, FOTBALISTÉ A ŠACHISTÉ V RUSKÝCH LÁZNÍCH
pokračování ze strany 1

Černé moře mělo příjemných 26 stupňů Celsia, ale pláž moc příjemná nebyla. Plná ostrých 
kamínků a oddělená betonovými pásy s železným plotem od pláží ostatních.

Samostatný vítěz Levon Aronjan se do čela 
turnaje dostal až mohutným fi nišem v po-
sledních kolech. 

Organizátor turnaje Alexander Bach se šéf-
redaktorem ruského šachového časopisu 
64 Markem Gluchovským.

Turnaj probíhal v komfortním prostředí ho-
telu Radison SAS Lazurnaja, v jehož areálu 
mohli hráči využívat nejen bazén, ale také 
tenisové kurty a hřiště na malý fotbal. Prá-
vě fotbálek byl společným odreagováním po 
skončení každého kola.
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zranění. První den si rozbil loket 

David Navara, podruhé si zabloko-

val krční páteř Mohamad Al-Modi-

ahki. Emil Sutovský si ukopl palce 

na obou nohou, Svidler a Jakoven-

ko si pochroumali záda, Barejev 

málem přišel o prsty na nohou, 

když vykopnul krtka…

Vraťme se ale k šachům. Turnaj 

rozehráli nejlépe Tejmur Radža-

bov a Ivan Čeparinov, kteří vé-

vodili startovnímu poli ještě po 

prvních osmi kolech. Pak se na 

ně výhrami právě v osmém a de-

vátém kole dotáhl čínský repre-

zentant Jue Wang. Jenže nakonec 

Čeparinovi došly síly a propadl se 

až na jedenáctou pozici. Všech-

ny mohutným fi nišem přeskočil 

Levon Aronjan. Tejmur Radža-

bov, který hrál asi nejzajímavěj-

ší partie, udržel druhou příčku. 

Například Tejmurova partie z po-

sledního kola, kde v dračí sicilské 

obětoval Sergeji Karjakinovi dvě 

kvality a partii krásně vyhrál, 

ukazuje, jakou šachovou před-

stavivost a jaké nápady má ten-

to talentovaný ázerbájdžánský 

velmistr. Pro čtenáře Šachového 

týdeníku okomentoval tuto partii 

velmistr Petr Hába.

SERGEJ KARJAKIN (2727)—
—TEJMUR RADŽABOV (2744) 
Sicilská obrana [B78]

Soči 2008

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

Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0–0 

8.Dd2 Jc6 9.Sc4 Sd7 10.0–0–0 Vc8 

11.Sb3 Je5 12.Kb1 a6 13.h4 h5 

14.g4 hxg4 15.h5 Jxh5 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+lzppvl-'
6p+-zp-+p+&
5+-+-sn-+n%
4-+-sNP+p+$
3+LsN-vLP+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

16.Vdg1 Všechny fi gury bílého 

jsou připraveny k útoku. Předčas-

ná je oběť kvality 16.Vxh5 gxh5 

17.Dh2 pro 17…Vxc3! (po 17…

e6 18.Dxh5 má bílý kompenzaci) 

18.bxc3 Da5 19.Dxh5 Jc4 a černý 

útok odrazí.

16…Da5 Někteří zastánci dračí si-

cilské jistě budou uvažovat i o oka-

mžité oběti kvality 16…Vxc3!? Té 

se však dočkají v dalším průběhu.

17.Sh6 Výměna dam bílému zpra-

vidla výhodu nepřinese: 17.Jd5 

Dxd2 18.Jxe7+ Kh7 19.Sxd2 s ne-

jasnou hrou.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+p+lzppvl-'
6p+-zp-+pvL&
5wq-+-sn-+n%
4-+-sNP+p+$
3+LsN-+P+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+-+-tRR!
xabcdefghy
17…Sf6!?N Velmi zajímavá oběť 

kvality. Tah 17…Vxc3 byl již tes-

tován v nedávné partii Anand, V. 

(2798) – Carlsen, M. (2775), Mainz 

2008.

18.fxg4! Útok přes střed šachov-

nice neslibuje úspěch: 18.f4 Jc4 

(18…Jf3? 19.Jxf3 gxf3 20.Vxg6++-) 

19.Sxc4 Vxc4 20.e5 Sh8.

18…Sxg4 Neopatrné 18…

Jxg4?! dovoluje elegantní 

19.Jf5! s velmi silným 

útokem.

19.Sxf8?! Již moje žákov-

ská a dorostenecká obou-

stranná praxe v tomto 

zahájení potvrzovala to, 

že černopolného střelce 

má bílý vyměnit pouze 

za svůj černý protějšek. 

Bílý se měl snažit vy-

užít nejistého postavení 

lehkých fi gur a vazeb po 

sloupcích „h“ a „g“ tahem 

19.Sf4! Jc4 (19…Jxf4 sice 

odstraňuje silného střel-

ce, ale uvolňuje „h“ slou-

pec. Nakonec zůstane čer-

ný ne bez kvality, ale bez 

fi gury: 20.Dxf4 Vxc3 21.bxc3 Dxc3 

22.Dh6 Ve8 23.Vxg4 e6 24.Vf4 Jc4 

25.Sxc4 Dxd4 26.Vxf6 Dxf6 s ma-

lou výhodou černého.) 20.Sxc4 

Vxc4 21.Jb3 Sxc3 22.Jxa5 (22.bxc3 

Dxc3 a na šachovnici je nejasno.) 

22…Sxd2 23.Jxc4 Sxf4 24.Vxg4 Jg3 

25.Vh3 Je2 26.c3. Černý za kvalitu 

dva pěšce, ale problémy se zatou-

laným jezdcem. Proto je výhoda 

na straně bílého.

19…Kxf8 20.De3

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+p+-zpp+-'
6p+-zp-vlp+&
5wq-+-sn-+n%
4-+-sNP+l+$
3+LsN-wQ-+-#
2PzPP+-+-+"
1+K+-+-tRR!
xabcdefghy
20…Vxc3! Totální demolice bílé 

pěšcové struktury!

21.Dxc3 Po 21.bxc3 Dc5 se pozice 

černému hraje příjemně. Bílý král 

je citlivější než jeho kolega.

21…Dxc3 22.bxc3 e6 Zajímavý 

plán navrhuje počítač, a sice 22…

Sc8!?, pak e6, a převod střelce na 

b7 s tlakem na pěšce e4.

23.Sc4! Jinak by si střelec taky ne-

musel zahrát do konce partie!

Tejmur Radžabov v posledním kole obětoval obě své věže 
za dvě lehké fi gury a partii s dvěma kvalitami méně krás-
ně vyhrál.
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23…Jxc4 24.Vxg4 Se5 25.Vg2 b5 

26.Vf2?! Objektivně bylo správné 

26.Vh4, i když i po tom může po-

zici zesilovat pouze černý.

26…Kg8?! Více starostí by měl 

Karjakin po lepším 26…Jf6! 

27.Vhf1 Kg7 28.Jc6 Je3 (28…Sxc3? 

29.e5) 29.Jxe5 Jxf1 30.Vxf1 dxe5, 

kde slabost pěšce e4 a možnost 

postupu „g“ pěšce dávají černému 

velké šance na výhru.

27.a4! Pochopitelná snaha o proti-

hru. Pokračování 27.Vg2 Jf6 28.Vh4 

Kg7 je příliš pasivní. 27…bxa4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6p+-zpp+p+&
5+-+-vl-+n%
4p+nsNP+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+P+-tR-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
28.Ka2? Velmi aktivní se mohly 

stát bílé věže po správném 28.Jc6! 

Sxc3 29.Ka2 Jg3 (29…Jf6? 30.Vhf1) 

30.Vh4 Se1 31.Vfh2 s dostatečnou 

protihrou.

28…Jf6! 29.Ve2 d5 30.exd5 Jxd5 

31.Vh3 Sxd4! O výhru by mohl Rad-

žabov usilovat i po 31…Jf4 32.Vh4 

Jxe2 33.Jxe2 Jb6 34.Vb4 Jd5 35.Vxa4 

Jc7, ale tah v partii je silnější.

32.cxd4 Jf4 33.Veh2 Jxh3 34.Vxh3 

Vznikla koncovka, kde spojení 

pěšci černého zaru-

čují výhru. Nelze ale 

podcenit volného „c“ 

pěšce bílého.

 34…g5? Správné 

bylo okamžitě při-

blížit krále k nebez-

pečnému „c“ pěšci: 

34…f5! 35.Vc3 Jd2 

36.Vd3 (36.Vc6 Kf7) 

36…Je4 37.c4 Kf7 

38.c5 Ke7 39.Vh3 f4 

40.Vh7+ Kd8 41.Vh8+ 

Kd7 42.Vh7+ Kc6 

43.Ve7 f3! (43…Kd5 

44.Vd7+) 44.Vxe6+ 

Kd5 45.Vxe4 (45.Ve8 

f2 46.Vf8 g5–+) 45…

Kxe4 46.c6 f2 47.c7 f1D 48.c8D 

Dd3 49.Dg4+ Ke3 50.Dg1+ Kd2 

51.Dg2+ Kc3 52.d5 a5 s vyhranou 

dámskou koncovkou.

35.Vg3 Postavení „f“ pěšce nehraje 

významnou roli. Šlo tedy i 35.Vc3 

Jd2 36.Vd3 Je4 37.c4 Kf8 38.c5 Ke7 

39.Vh3 g4 40.Vh7=.

 35…f6 36.Vc3 Jd2 37.Vd3 Je4 

38.c4 Kf7 39.c5 g4 40.c6 Ke7 

41.d5 exd5 42.c7 Kd7 43.Vxd5+ 

Kxc7 44.Vf5 s hrozbou Vf4.

44…g3 45.Vf4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6p+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+ntR-+$
3+-+-+-zp-#
2K+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
45…Kd7 Téměř studiově by se za-

chránil bílý po 45…Jc3+ 46.Ka3 

Je2 47.Vxf6 g2, kdy nejprve šacho-

váním odláká černého krále od „a“ 

pěšce, a pak dá věž za „géčko“: 

48.Vf7+ Kc6 49.Vf6+ Kd5 50.Vf5+ 

Kd4 51.Vg5 g1D 52.Vxg1 Jxg1 

53.Kxa4=; 45…g2 46.Vg4=.

46.Kb2? Prohrávající chyba, která 

umožňuje černému králi podpo-

řit své pěšce. 46.Vxe4! nejen do-

bírá fi guru, ale hlavně odřezává 

soupeřova krále. Pak stihne bílá 

věž uhlídat všechny čtyři pěšce: 

46…f5 47.Ve1 f4 (47…Kd6 48.Vg1 

f4 49.Kb2) 48.Vg1 Ke6 49.Kb2 

Kf5 (49…Ke5 50.Kc3 Ke4 51.Kd2 

Kf3 52.Vf1+ Kg4 53.Vg1=) 50.Kc3 

Kg4 51.Kd2 f3 (51…Kf3 52.Vf1+) 

52.Ke3 f2 53.Va1 Kh3 54.Kf3 Kh2 

55.Vf1 a3 56.Va1=.

46…Ke6!! 47.Vxe4+ Kf5 48.Ve1 

Kg4 Nyní je bílý ztracen.

49.Kc2 49.Vg1 f5 50.Kc3 Kh3 

51.Kd2 g2 52.Ke2 Kg3–+.

49…g2 50.Kd2 Kg3 51.Ke2 a3 

52.Va1 a2 0–1

Bronzovou medaili získal čínský 

velmistr Wang Jue a bramboro-

vou americký reprezentant Gata 

Kamsky. Stejně jako při prvním 

turnaji série Grand Prix v azer-

bájdžánském Baku se tedy opět 

nevedlo ruským hráčům – Svidler 

byl pátý, Jakovenko šestý a Griš-

čuk až desátý.

Vůbec se nedařilo bohužel Davidu 

Navarovi, který nedokázal vyhrát 

ani jednu partii, byť v několika stál 

výrazně lépe, a celkem pět jich pro-

hrál. Nešťastně prohrál zřejmě vy-

hranou partii s Modiahkim, stejně 

tak dovolil vyklouznout věčným ša-

chem Jakovenkovi. Celkově skončil 

David Navara až předposlední.

Velmistr Navara se blýskl v devá-

tém kole, když nachystal hezké 

překvapení izraelskému velmis-

trovi Borisi Gelfandovi. David ve 

všech dosavadních vzájemných 

partií zahajoval bílými tahem dám-

ským pěšcem a v Soči se odhodlal 

nejen k tahu 1.e4, ale po očekáva-

ném 1…e5 ještě potěšil všechny 

šachové romantiky královským 

gambitem. Všichni ostatní účastní-

ci turnaje, s výjimkou Borise Gel-

fanda, byli touto volbou potěšeni. 

Velmistr Petr Svidler, který zpozo-

roval Davidův tah 2.f4 jako jeden 

z prvních, ho s úsměvem ukazoval 

i rozhodčímu turnaje. Izraelský ša-

chista pak přemýšlel půl hodiny již 

nad třetím tahem. Partie samotná 

však dramatická nebyla a skončila 

remízou, když se Gelfandovi dařilo 

pozici držet zavřenou a stále více ji 

vysušovat a zjednodušovat.

GM Sergej Karjakin
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DAVID NAVARA (2646)—
—BORIS GELFAND (2720) [C33]
Soči 2008

Královský gambit [C33]

Komentuje: Václav Pech

1.e4 e5 2.f4!? exf4 3.Sc4!? David 

svým agresivním tahem nad ša-

chovnicí vyvolává takové velké po-

stavy šachové historie, jakými byli 

Gioachimo Greco, Adolf Andersen, 

Paul Morphy, Wilhelm Steinitz, 

Michail Čigorin, ale také David 

Bronštejn a Robert Fischer.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+Pzp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy
3…Jf6 Bílý se rozhodně neobává 

šachu 3…Dh4+, po němž klidně 

ustoupí 4.Kf1 a následně se vyho-

jí na tempové masáži drzé černé 

dámy.

4.Jc3 c6! Nejsilnější pokračování. 

Za časů šachových klasiků, které 

trenér Vratislav Hora rád nazýval 

koryfeji, se hrálo nejčastěji 4…Jc6, 

ale výsledky černých v této varian-

tě nebyly tím pravým ořechovým 

a černého od rychlé porážky často 

neochránilo ani poměrně slavné 

jméno… 5.Jf3 Sb4 6.0–0 0–0 7.e5 

Jg4 8.d4 d6 9.h3 Je3 10.Sxe3 fxe3 

11.Jd5 Sa5 12.exd6 Dxd6 13.Jg5 

Dg6 14.Jxf7 Vxf7 15.Je7+ Jxe7 

16.Sxf7+ Dxf7 17.Vxf7 s výhrou 

bílého, viz Čigorin-Schlechter, 

Londýn 1899. Spíše přehozením 

tahů často bývalo pokračování 4…

Sb4. Ale i tady jsou výjimky kon-

čící hezkými obrazci… 5.Jf3 d6 

(Černému se nevyplatilo ani 5…

De7 6.De2 0–0 7.e5 Sxc3 8.dxc3 

Jh5 9.0–0 Ve8 10.De4 c6 11.Dd4 

b5 12.Sd3 g6 13.Sxf4 c5 14.De3 Jc6 

15.Sxb5 Sb7 16.Vae1 d5 17.exd6 

Df6 18.Dxe8+ Vxe8 19.Vxe8+ Kg7 

20.Sxc6 Jxf4 21.d7 Je2+ 22.Vxe2 

Sxc6 23.Je5 Fischer -Sandrin, Chi-

cago 1964, 1–0) 6.0–0 0–0 7.Jd5 

c6 8.Jxb4 Db6+ 9.d4 Dxb4 10.Sd3 

Ve8 11.c3 Db6 12.Sxf4 d5 13.e5 Je4 

14.Jg5 Jxg5 15.Sxg5 Vxe5 16.Sxh7+ 

Kf8 17.Vxf7+ Kxf7 18.Dh5+ Rubin-

stein-Mund, Lodž 1907, 1–0.

5.Sb3 Velmistr Bronštejn pokra-

čoval ve své úspěšné partii proti 

Jesusovi Nogueirasovi z turnaje 

v Jurmale roku 1978 tahem 5.d4, 

ale po 5…d5 6.exd5 cxd5 7.Sb5+ 

Jc6 8.Sxf4 Sd6 9.Jge2 0–0 10.0–0 

Sg4 11.Sg5 Se7 12.Sa4 Vc8 se ne-

zdá, že by měl v pozici nějaké 

významné plus. Jiné pokračování 

než to, kterého jsme byli svědky 

v partii, si vybral Jan Timman, 

když zvolil 5.e5, ale ani tady to 

nevypadá, navzdory výsledku par-

tie, na nějakou větší veselici. 5…d5 

6.exf6 dxc4 7.De2+ Se6 8.Je4 Jd7 

9.fxg7 Sxg7 10.Jd6+ Kf8 11.Jf3 De7 

a černý by měl být OK. Timman-

Enklaar, Hilversum 1973.

5…d5 6.exd5 cxd5 7.Jf3 Sd6 8.d4 

Jc6 9.0–0 Se6 10.Jg5 0–0 Do mír-

ně horší pozice černého přivedlo 

10…h6 11.Jxe6 fxe6 12.Sxf4 Sxf4 

13.Vxf4 0–0 14.Dd3 Dd6 15.Vaf1, 

viz partie Short, N. -Nikolič, P., 

Wijk aan Zee 1997.

11.Sxf4 h6 12.Jxe6 fxe6

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+-zp-'
6-+nvlpsn-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+LsN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
13.Je2 Pokud mohl bílý svoji hru 

někde vylepšit, pak je to pravděpo-

dobně zde. Stálo za úvahu zahrát 

13.Dd3 s ideou Vae1, Dh3 a napří-

klad Jb5, ale stejně například po 

13…a6 14.Vae1 Sxf4 15.Vxf4 Dd6 

nemá černý žádné větší problémy.

13…Ja5 14.c3 Jxb3 15.Dxb3 b6 

16.Vf3 Jh5 17.Vaf1 Jxf4 18.Jxf4 

Vxf4 19.Vxf4 Sxf4 20.Vxf4 Dg5

Boris Gelfand ještě netuší, že si na něj David Navara nachystal královský gambit

GM Boris Gelfand
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+-+-zp-'
6-zp-+p+-zp&
5+-+p+-wq-%
4-+-zP-tR-+$
3+QzP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
21.g3 Koncovka těžkých fi gur je 

při dobrém postavení obou králů 

a materiální rovnováze zcela rov-

ná.

21…Vf8 22.Vxf8+ Kxf8 23.Dc2 

Df5 24.De2 Ke7 25.Kg2 g5 26.g4 

Df4 27.h3 Dc1 28.a4 1/2:1/2

Velmistr Navara považuje za nej-

zajímavější za svých partií ze Soči 

prohraný duel s velmistrem Gaši-

movem, kterou pro čtenáře Šacho-

vého týdeníku okomentoval.

VUGAR GAŠIMOV—
—DAVID NAVARA 
Španělská hra [C99]

FIDE Grand Prix Soči

Komentuje: GM David Navara

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 

Viděl jsem, že soupeř je v systé-

mu s 7…0–0 8.h3 velmi úspěšný, 

já černými kameny právě naopak. 

Proto jsem se rozhodl pokračovat 

klasicky. Není tajemstvím, ze můj 

„bílý“ a „černý“ repertoár zahájení 

jsou spojené nádoby.

8.c3 0–0 9.h3 Ja5 10.Sc2 c5 11.d4 

Dc7 12.Jbd2 cxd4 Po 12…Vd8 

musí černý počítat se zavřením 

centra 13.d5!? c4!

13.cxd4 Vd8

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+-wq-vlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5snp+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+P#
2PzPLsN-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
14.d5 Zahráno po devíti minutách. 

Vugar už dříve hrál nebezpečné 

pokračování 14.b3, ale chtěl se vy-

hnout mé přípravě. Jeho rozhod-

nutí asi bylo správné, na danou va-

riantu jsem se před soutěží pečlivě 

připravil.

14…Sd7 Po d4-d5 střelec na b7 ve 

španělské obraně téměř nikdy ne-

patří.

15.Jf1 Vdc8 Pamatoval jsem si, 

že jezdec patří na c5, pěšec na a5 

a střelec na b6, přinejmenším po 

nejčastějším tahu 16.Sd3. Pozice je 

vyrovnaná.

16.Je3 Trochu jsem se obával po-

kračování 16.Sb1!? Jb7 17.g4 Jc5 

18.Jg3 s vyhlídkami na útok na 

královském křídle. S podobnou 

ideou se dá hrát 16.Ve2, jen tam 

někdy bude protihra s b5-b4. 

16…Sd8 Nevěděl jsem, zda mám 

jít jezdcem na c4 nebo na c5, tak 

jsem se rozhodl zahrát nejprve 

užitečný tah. 16…Jb7 17.Jh2 Jc5 

18.Df3 a5 19.g4 jsme viděli oba, 

bílý asi stojí lépe. Další plán může 

být 20.g5, 21.Jf5, 22.Jg4 s nebez-

pečnými hrozbami. Zajímavá mož-

nost 16…g6!? s ideou Jh5 černým 

zatím přinesla úspěch.

17.Jh2 Po 17.b3 Jb7 bych přešel 

k druhému plánu, odpověď s Db1 

není příliš přesvědčivá a druhá 

možnost 18.Jh2 Jc5 19.Df3 vypadá 

při oslabeném poli c3 pro černého 

příznivěji než předtím, tah pěšcem 

(b2-b3) dává černému více aktiv-

ních možností.

17…Jc4 18.Sd3 

XABCDEFGHY
8r+rvl-+k+(
7+-wql+pzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+p+Pzp-+-%
4-+n+P+-+$
3+-+LsN-+P#
2PzP-+-zPPsN"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
18…Da7  Tady jsem byl se svou 

pozicí velmi spokojen. Po 18…Jxe3 

19.Sxe3 Db7 nestojí černý hůře. 

Na Sb6 bílý může odpovědět Sg5, 

proto černý může uvažovat o ma-

névru Se8, Jd7.

19.Jeg4!? To mě jaksi nenapadlo, 

jezdec na c4 stojí dobře, ale neudr-

ží se tam. Po jiných tazích je silný 

převod střelce na d4. Vzetí na c4 

by oslabilo pěšce e4 nebo b2.

19…Jxg4 Bělopolného střelce 

jsem chtěl odevzdat až za druhého 

bílého jezdce, což by mi umožnilo 

například ovládnout pole d4. Nic 

nedává 19…Dd4?! 20.De2 a Jf3.

20.hxg4 Sb6 20…h6!? se mi hrát 

nechtělo, kdyby bílý jednou ote-

vřel sloupec „h“, byl by to problém. 

Dále mi vadilo 21.b3, možná se ale 

nic neděje. Jezdec by asi měl jít na 

a5 a odtamtud na c5 nebo na f7.
Tato partie byla jednou z několika, v nichž 
stál David Navara na pokraji výhry.

Vugar Gašimov ukazuje v tiskovém středis-
ku svoji výhru nad Davidem Navarou.
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21.De2 Sd4 Uvažoval jsem i o 21…

b4!? s ideou 22.Sxc4? Vxc4 

23.Dxc4? Sxf2+ 24.Kf1 Sb5, ale po-

kračování z partie není slabší.

22.Vb1 Po 22.g3 soupeři vadilo 

22…Ja3!? s dalším Dc5 a Jc2. Po 

22.g5 přichází v úvahu i motiv 

22…f6!? 23.gxf6 Vf8.

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7wq-+l+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+Pzp-+-%
4-+nvlP+P+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+QzPPsN"
1+RvL-tR-mK-!
xabcdefghy
22…a5 Tento tah mi trval přes 

20 minut. Idea je a5-a4 a možná 

i a4-a3. Původně jsem zamýšlel 

pokračovat 22…b4, ale vadila mi 

odpověď 23.Jf3! Jezdec na c4 už 

visí a nevychází 23…Ja5?! 24.Jxd4 

Dxd4? 25.Se3 Sxg4 26.f3 se ztrá-

tou dámy. (23.b3?! Ja3), oběť 23…

Sxg4 (po 23…Sb5 asi je pozice vy-

rovnaná. Nevím, co jsem přehlédl, 

ale můj tah nebyl slabší.) 24.Sxc4 

Vxc4 25.Dxc4 Sxf2+ 26.Kf1 asi ne-

dává dostatečnou kompenzaci, jen 

mě Fritz ještě upozorňuje, že po 

26…Sxe1 má bílý zvolit 27.Kxe1, 

průnik dámy na g1 ani postup 

f7-f5 neslibují černému vyrovná-

ní (27.Jxe1? není dobré kvůli 27…

Sd7! s dalším Sb5).

23.b3 Bílý zahání jezdce na ne-

vhodné pole, dokud je čas. 23.a4? 

bxa4 24.Sxc4 Vxc4 25.Dxc4 Sxf2+ 

26.Kf1 Vb8.

23…Jb6 Černý jezdec stojí dost 

špatně, překážejí mu vlastní fi -

gury. Po Se8 přijde g4-g5 a někdy 

Jg4 nebo i Jf3, po tahu jezdce na 

a8 nebo na c8 už odpadá po g4-g5 

s dalším Jg4 možnost pokrýt h7 

manévrem Jd7, Jf8.

24.Sd2 To jsem nedocenil, postup 

a5-a4 dává bílému pole b4 pro 

střelce. Očekával jsem 24.Se3?!, 

ale výměna pomáhá černému. 

24.Sxb5? zjevně umožňuje nějaký 

taktický úder na f2, například 24…

Sxb5 25.Dxb5 Jxd5!

24…b4 Hrozí Sc3 s dalším vtrže-

ním věže na c3. 24…a4 25.Sb4 

axb3 26.axb3 Sc5 27.Sxc5 Vxc5 

28.b4. Ani 24…Sc3? 25.Sxc3 Vxc3 

26.Sxb5 Sxb5 27.Dxb5 Vc2 28.Ve2 

nedává dostatečnou kompenzaci.

25.Vf1! Nepříjemné překvapení. 

Bílý zabránil výměně černopol-

ných střelců a připravuje postup 

f2-f4. To jsem si ale uvědomil až 

po dalším tahu, spíše jsem očeká-

val nějaké násilí vůči pěšci h7 na 

způsob g5, g3, Kg2, Dh5. Zde jsem 

měl pocit, že stojím hůře, počítač 

hlásí výhodu černého a ve skuteč-

nosti asi pozice je vyrovnaná.

25…Vc7 Zahráno po 29 minutách, 

zbývá 24 min. Řešil jsem otázku, 

co s jezdcem. Příliš extravagantní 

mi připadalo 25…Vab8 26.g3 Ja8 

27.Kg2 Jc7 28.g5 Jb5 (28…Sb5 je 

asi silnější, černý získá pole c2 pro 

věž) 29.Dh5 a měl jsem nepěkný 

a asi správný pocit, že bych do-

stal mat. Popravdě řečeno jsem 

asi tuto variantu počítal s jiným 

pořadím tahů (26.g5), ale to asi 

nemá význam. Možností bylo 

více, například 25…Db7 26.g5 a4 

také asi není špatné, ale bál jsem 

se o pěšce b4 a d6, přestože jsem 

viděl, že 27.Sxb4? Jxd5! zatím ne-

vadí. Po 25…Se8 bych už nemohl 

vyměnit bílého jezdce na g4 nebo 

na f3. A 25…Sc3 26.Se3 a4 se mi 

z nějakého důvodu nezdálo, měl 

jsem pocit, že otevření a-sloupce 

mi nepomůže kvůli špatnému po-

stavení jezdce.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7wq-trl+pzpp'
6-sn-zp-+-+&
5zp-+Pzp-+-%
4-zp-vlP+P+$
3+P+L+-+-#
2P+-vLQzPPsN"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
26.Kh1!? Je docela možné, že 

na 26.g3 bych odpověděl 26…

Sc8 27.Kg2 Jd7, možná s dalším 

pokusem o opakování tahů po 28…

Sc3 29.Se3 Sd4.

26…Jc8 Na toto pole mohly jít i jiné 

fi gury. Oběť Vac8, Vc2 asi není ko-

rektní, ale 26…Sc8 byla velmi zají-

mavá alternativa, jezdec přijde na 

d7 a potom by po Sa6 černý mohl 

zkusit ovládnout c-sloupec. 26…

Sc3 27.Se3 Sd4 tady není dobré, 

bílý vymění střelce a potom prosa-

dí e4-e5 nebo zaútočí na pěšce d4.

27.g3 27.f4 exf4 28.Sxf4 Se5 snad 

je pro černého v pořádku, po vý-

měně na e5 by se vraník usadil na 

d6. Nejvíce pozornosti jsem vě-

noval tahu 27.g5, přirozená odpo-

věď 27…Je7 má jeden nedostatek: 

(27…Sc3 28.Se3 Sd4=) 28.f4 exf4 

29.Sxf4 Se5? (29…Db6 30.e5=) 

30.Sxe5 dxe5 31.d6+-.

27…Sc3 Po 27…Je7 28.f4 hrozí f4-

f5, 28…f6?! (28…h6!?) 29.g5 fxg5 

30.f5! se mi vůbec nelíbilo.

28.f4 Měl jsem pocit, že toto je 

správné řešení. Igor Lysyj na 

chesspro.ru doporučuje opako-

vání tahů po 28.Se3 Sd4. 28.Sc1 

a4 dává černému dobrou proti-

hru, např. 29.f4 axb3 30.axb3 Da2 

31.Df3 Sb5.

28…a4 Věž na a8 si také chce za-

hrát. Nehodí se 28…Sxd2 29.Dxd2 

a4 30.Dxb4; Igor Lysyj na inter-

netových stránkách chesspro.ru 

navrhl 28…exf4!? 29.gxf4 (29.Sxf4 

Se5) 29…Sxd2 30.Dxd2 Vc3. Asi 

má pravdu, mat na h7 bílý dát pro-

stě nestihne a postup e4-e5 příliš 

oslabuje pěšce d5.

GM Vugar Gašimov
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29.Se3 Postup f4-f5 je nyní příliš 

pomalý a výměna na e5 dává jezd-

ci pole d6.

29…Sd4 Jinak by bílý mohl uvažo-

vat o f4-f5 s dalším g4-g5 a útokem 

na h7.

30.Sxd4 Dxd4 30…exd4? 31.e5±.

31.Jf3 Db6  Chtěl jsem věžím po-

nechat volné cesty na a3/a2 a c3. 

Po pseudoaktivním 31…Dc3 32.f5 

axb3 33.axb3 hrozí Sc4 s odchy-

tem dámy.

32.fxe5 32.f5 axb3 (32…Vc3!?) 

33.axb3 Vc3 s nejasnou hrou.

32…Sxg4 

XABCDEFGHY
8r+n+-+k+(
7+-tr-+pzpp'
6-wq-zp-+-+&
5+-+PzP-+-%
4pzp-+P+l+$
3+P+L+NzP-#
2P+-+Q+-+"
1+R+-+R+K!
xabcdefghy
33.exd6?! Tady je počátek potíží 

bílého. Obával jsem se pokračo-

vání 33.e6!? fxe6 34.e5. Hrozí ze-

jména Jg5, což přijde i po 34…h6, 

a vzetí na h7. Možné je i 34.dxe6 

Je7 (34…Sxe6? 35.Jg5 prohrává) 

35.Sc4 s přibližnou rovnováhou 

(Lysyj). V analýze mi ale někdo 

úspěšně oponoval po 34…g6, po-

zice je po 35.dxe6 asi vyrovnaná. 

V různých modifi kacích černému 

vadí manévr Dd2, Dg5 s hrozbou 

oběti na g6 nebo šachu na d8 (35.

Sc4?! Je7).

33…Jxd6 33…Dxd6? 34.e5± Dxd5? 

35.Se4.

34.e5 Jf5 35.Sxf5 Sxf5 36.Vbd1 

36.Vbc1?? Vxc1 37.Vxc1 Dh6+–+.

36…axb3 37.axb3 Vc2 37…Sc2 

38.Vd2 Sxb3 39.d6 dává bílému 

slušnou kompenzaci, nevychází 

39…Sc4?! 40.De4. Igor Lysyj dopo-

ručuje 37…Vc3!?, i po nejsilnějším 

38.Jh4! (Fritz) 38…Sh3 černý drží 

převahu, ale pozice zůstává velmi 

ostrá (38…Sc2?! 39.Vd2 Sxb3?! 

40.Jf5 dává bílému silný útok).

38.Vd2 Vaa2 39.Vfd1 Objektivně 

silnější bylo 39.e6!? fxe6 40.g4! se 

šancemi na remízu (Lysyj), ale po-

tom by bílý asi nevyhrál.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-wq-+-+-+&
5+-+PzPl+-%
4-zp-+-+-+$
3+P+-+NzP-#
2r+rtRQ+-+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

39…Vxd2? Tady jsem si nechal do-

jít čas asi na 11 sekund, hledal jsem 

výhru. K té vedlo 39…Dg6! 40.Kg2 

– i když silnější, ale nedostačují-

cí bylo 40.e6 Vxd2 41.Vxd2 Vxd2 

42.Jxd2 (42.Dxd2 Dxg3) 42…fxe6 

43.dxe6 Dxe6 s rozhodující převa-

hou (Lysyj) – 40…Sg4, hrozí 41…

Sxf3+ 42.Kxf3 Vc3+ a nepomáhá 

41.De3 Sxf3+ 42.Kxf3 Dh5+ 43.Kg2 

Dxd1–+. Přehození tahů 39…Sg4?! 

umožňuje bílému hledat záchra-

nu v dámské koncovce po 40.e6! 

(40.Kg2 Dg6 jsme už viděli) 40…

fxe6 41.Vxc2 Vxc2 42.Dxc2 Sxf3+ 

43.Kh2 Sxd1 44.Dxd1 Dd6 45.De1! 

s výhodou černého, jak uvedli P. 

Doggers a Vugar Gašimov.

40.Vxd2 Va1+ První časová kon-

trola skončila. Pozice je  zhruba 

vyrovnaná, ale velmi ostrá. Silnější 

bylo 40…Vxd2! 41.Jxd2 (41.Dxd2? 

Se4 42.Kg2 Db7!) 41…Dd4 s převa-

hou černého (Šipov).

41.Kg2 41.Vd1? Vxd1+ 42.Dxd1 

Df2.

41…Dh6? Tento tah mě stál pět mi-

nut, další čtyři dohromady 37 mi-

nut (a bylo nad čím přemýšlet). Ne 

vždy umožňuje rychle zahraný tah 

ušetřit čas! Po 41…Sg4 vedlo po-

kračování 42.e6 fxe6 43.d6 Sxf3+ 

44.Dxf3 Dg1+ 45.Kh3 Dc1 46.Dg2 

Dc5 47.Df3 Dc1 pouze k remíze  

(Lysyj).

42.e6! Při 39. tahu jsem počítal 

něco jako 42.Vd1 Sh3+ 43.Kf2 

Db6+ a pozice černého se mi líbi-

la.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+-+P+-wq&
5+-+P+l+-%
4-zp-+-+-+$
3+P+-+NzP-#
2-+-tRQ+K+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
42…fxe6?! 42…Dh1+ 43.Kf2 Sh3 

navrhl počítač, ale prý to je i tak 

špatné. Varianty jsou ale velmi 

komplikované a nesrozumitelné. 

Z lidského hlediska je překvapivé 

Viorel Bologan odděluje dva velmistry, mezi nimiž probíhala živá výměna politických názo-
rů na válku v Gruzii. Vlevo stojí viceprezident FIDE Zurab Azmaiparašvili a vpravo komen-
tátor turnaje Jevgenij Barejev.
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už to, že po 44.exf7+ Kxf7 černý 

nedostane mat. Bílý asi má po-

kračovat 44.e7 Vf1+ 45.Ke3 Sd7 

46.Kd4 Se8± (Lysyj), já ničemu ne-

rozumím a určitě nejsem sám. Ur-

čitě je důležité, že černý nemá ani 

jeden rozumný šach. Při svém 41. 

tahu jsem přehlédl po 42…Sh3+ 

43.Kf2 Vf1+ 44.Dxf1 Sxf1 postup 

45.d6! (45.e7?? Sb5), po 45…Dxe6 

46.d7 Db6+ 47.Kxf1 Dd8 48.Je5 

volný pěšec uteče.

43.dxe6 Sxe6 Černý si nechává 

možnost dát šach dámou. Okamži-

tě prohrávalo 43…Sh3+? 44.Kf2 

Sxe6 45.Vd6! Kf7 46.Vxe6 Dxe6 

47.Jg5++- a 43…Va8 44.e7 Ve8 mi 

připadalo zcela bezperspektivní, 

bílý má velmi příjemný výběr mezi 

Vd8, Dc4+, Db5.

44.Vd8+ Kf7 45.Je5+ 

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+-+-+kzpp'
6-+-+l+-wq&
5+-+-sN-+-%
4-zp-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-+-+Q+K+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
45…Ke7? Vybíral jsem dlouho, je 

to obtížné rozhodování, nadějněj-

ší byl druhý ústup. Přímou výhru 

jsem neviděl ani v jedné variantě, 

ale žádná z nich nevypadala láka-

vě. Pro tento tah jsem se rozhodl 

proto, že při časovém nedostatku, 

18 minut na 15 tahů, se mi líbila 

možnost zahrát následujících pár 

tahů okamžitě a že jsem se bál, že 

jsem po 45…Kf6 přehlédl nějaký 

rychlý mat. Po 45…Kf6! 46.Jg4+, 

(pěknou léčku 46.Df2+ Kxe5 

47.Dd4+ Kf5 48.Dxa1 Df6 49.Vf8 

Sf7! jsem viděl, po pádu pěšce b3 

by bílý asi nevyhrál. (49…Dxf8? 

50.Df1+)) 46…Sxg4 mi vadilo po-

kračování 47.Vd6+ (47.Vf8+ Kg5 ne-

dává více než věčný šach) 47…Kf7 

48.Df2+ Df6 49.Vxf6+ gxf6 50.Dd4 

Va2+ 51.Kg1± S pěšcem na f7 nebo 

na g7 bych odevzdal střelce za 

b-pěšce a vytvořil pevnost, ale obá-

val jsem se, že tady ne, například 

v pozici Kh4, Dd8, g3 x Kg7, Ve5, 

f6, h5 černý na tahu musí bílému 

dovolit vytlačení krále na šestou 

řadu i dále, nakonec asi ztratí jed-

noho z pěšců a prohraje. Možná si 

černý má nechat střelce a zkusit 

nějak zastavit volného pěšce věží 

a střelcem s věží na e5 nebo na e7, 

každopádně to je nadějnější než 

pokračování z partie. Igor Lysyj na 

chesspro.ru kupodivu analyzuje 

pouze počítačové varianty začí-

nající tahem 47.Df2+?!, od jejichž 

konce není daleko k remízové po-

zici typu Ke5, Db5, g3 x Kg8, Vf6, 

g7, h6. Moje analýza nese zřetelné 

počítačové rysy, ale je příjemné vi-

dět, že stroje se také mýlí.

46.Jc6+ Kf7 47.Df3+ Df6 48.Dh5+ 

g6 49.Dxh7+ Dg7 50.Je5+ Kf6 

51.Dh4+ g5 

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+-+-+-wq-'
6-+-+lmk-+&
5+-+-sN-zp-%
4-zp-+-+-wQ$
3+P+-+-zP-#
2-+-+-+K+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

52.Dd4! To jsem při tahu Ke7 

a snad už při vzetí na e6 viděl. Je 

zjevné, že bílý má prudký útok, ale 

do výhry jsem to dopočítat nedo-

kázal a doufal jsem, že bych mohl 

soupeře zmást. Nicméně po tom-

to přesném tahu už má bílý mno-

ho cest k výhře. Po 52.De4? Va2+ 

se černý asi kupodivu zachrání, 

např. 53.Kf1 (53.Kf3 g4+ 54.Jxg4+? 

Sxg4+ 55.Dxg4 Vf2+) 53…Va1+ 

54.Ke2 Dh6!?.

52…Sh3+ Po 52…Va2+ vyhrává 

53.Kf1 Sh3+ 54.Ke1 De7 55.Vf8+! 

se ziskem dámy (Gašimov) a vy-

hrané je pro bílého také 52…Db7+ 

53.Jf3+ Ke7 54.Dg7+ Sf7 55.Dxg5+ 

Ke6 56.De5#.

53.Kf3 Střelec byl nedotknutelný 

kvůli 53…Dh7+, nevyhrává ani 

53.Kf2? Da7!

53…Vf1+ 54.Ke2 De7 55.Vf8+! 

Ke6! 55…Dxf8 56.Jd7++-.

56.Vh8! 56.Vxf1? Sxf1+ 57.Kxf1 

Df6+ 58.Ke2 Dxe5+ 59.Dxe5+ 

Kxe5=.

56…Sg2 56…g4 57.Vxh3!? gxh3 

58.Kxf1 Df6+ 59.Kg1 Dxe5 

60.Dxe5+ Kxe5 61.Kh2 Kd4 

62.g4!+-.

57.De3! Kf5 57…Kd5 58.Vd8+ 

Dxd8 59.Dd3+ Kxe5 60.Dxd8 Kf5 

61.Dd7++- i 58.Va8 +- jsem také 

viděl.

58.g4+ Vyhrávají i jiná pokračování.

Komentátor turnaje Genna Sosonko (vpravo) se známým ruským žurnalistou Jurijem Vasil-
jevem
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58…Kf6 59.Vf8+ Počítač navrhuje 

59.Jd7+! Dxd7 60.Vh6+, ale tah 

v partii nic nekazí.

59…Dxf8 60.Jd7+ Kg6 61.Jxf8+ 

Vxf8 62.De6+ Vf6 63.Dg8+ Kh6 

64.Dh8+ Kg6 65.Dh5+ Kg7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-tr-+&
5+-+-+-zpQ%
4-zp-+-+P+$
3+P+-+-+-#
2-+-+K+l+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
66.Dxg5++- Ještě jsem doufal, že 

bych se mohl dostat do koncovky 

s věží proti dámě. 66…Kf7 67.Kd3 

Vg6 68.Df5+ Kg7 69.De5+ Kf7 

70.Df4+ 1–0

Velmi dobré internetové stránky 

turnaje na sochi2008.fi de.com, 

kde byly nejen online přenosy 

všech partií, ale také krátká videa 

z každého dne, byly možná jed-

ním z důvodů neuvěřitelně nízké-

ho počtu diváků. Když nebudeme 

počítat sekundanty velmistrů, no-

vináře a komentátory, tak na šesté 

až deváté kolo, kdy jsem byl v Soči 

přítomen, nepřišli nikdy více než 

dva diváci.

Vzhledem k úrovni řady partií, ale 

též vzhledem k lehkosti a zajíma-

vosti komentářů velmistrů Genny 

Sosonka a Jevgenije Barejeva, kte-

ré doplňovali přítomní sekundanti, 

velmistři Viorel Bologan, Emil Su-

tovsky, Alexander Huzman a další, 

a vzhledem ke známé popularitě 

šachů v Rusku, je absence diváků 

neuvěřitelná. Genna Sosonko si ji 

vysvětloval již zmíněnou rozleh-

lostí Soči a z toho vyplývající rela-

tivní vzdáleností hracího sálu od 

centra města.

Jako smutnou tečku je třeba zmínit 

ještě jedno téma, které od 8. srp-

na zastínilo všechna ostatní. Tím 

bylo vypuknutí válečného kon-

fl iktu mezi Ruskem a Gruzií. Hra-

nice s Gruzií je od Soči vzdálena 

jen pár kilometrů. Ruští velmistři 

s výjimkou Jevgenije Barejeva byli 

v komentářích velmi zdrženliví. 

Zcela pochopitelně situaci velmi 

emotivně nesl gruzínský velmistr, 

viceprezident FIDE Zurab Azmai-

parašvili. Přijel ze svobodné země 

a náhle si vůbec nebyl jist, jestli se 

bude moci vrátit byť do země oku-

pované, protože Rusko přerušilo 

s Tbilisi i veškerá letecká spojení.

Pavel Matocha, Soči

Konečné pořadí
1. Aronjan, Levon ARM (2737) 8,5

2. Radžabov, Tejmur AZE (2744) 8

3. Wang Jue CHN (2704) 7,5

4. Kamsky, Gata USA (2723) 7,5

5. Svidler, Peter RUS (2738) 7

6. Jakovenko, Dmitrij RUS (2709) 7

7. Karjakin, Sergej UKR (2727) 7

8. Ivančuk, Vasilij UKR (2781) 6,5

9. Gašimov, Vugar AZE (2717) 6,5

10. Griščuk, Alexander RUS (2728) 6

11. Čeparinov, Ivan BUL (2687) 6

12. Gelfand, Boris ISR (2720) 5,5

13. Navara, David CZE (2646) 4

14. Al-Modiakhi, Mohamed QAT (2556) 4

V tiskovém středisku si sekundanti krátili čas blickami. Sekundant katarského Mohameda 
Al-Modiahkiho velmistr, Viorel Bologan (vpravo) poráží Denise Chizmatulina, sekundanta 
ruského Dmitrije Jakovenka.

Sekundant Gaty Kamského, izraelský velmistr Emil Sutovskij (vlevo) měl v blickách nad Je-
vgenijem Barejevem zjevnou převahu.

http://sochi2008.fide.com
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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

23.–30. 8. 2008

Pohár města Říčany 2008. Švýcar-

ský na 9 kol.

Jaroslav Řeřábek, tel.: 602 316 085

nabytekkelly@nabytekkelly.cz

www.openricany.cz

23.–31. 8. 2008

Open Havířov 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Petr Bulava, petr@bulava.cz

www.bulava.cz/sachy

25. 8. 1903

Před 105 lety se v maďarském 

městě Egyhazaskeszo narodil tvůr-

ce současného systému hodnoce-

ní výkonnosti šachistů, který byl 

FIDE přijat v roce 1970, profesor 

Arpád Elo (1903–1992).

28. 8. 1853

Před 155 lety se ve Skutči narodil 

Jan Dobruský (1853–1907), vý-

znamný český šachový skladatel, 

praktický hráč i redaktor šacho-

vých periodik.

28. 8.–16. 9. 2008

Nalčik (Rusko). Mistrovství svě-

ta jednotlivců žen hrané K. O. 

systémem.

nalchik2008.fi de.com

29. 8. 1953

Ve švýcarském Curychu byl zahá-

jen jeden z nejznámějších turnajů 

kandidátů v historii šachu. O curyš-

ském turnaji, který skončil 24. října, 

napsal jeho účastník, velmistr David 

Bronštejn, jednu z nejlepších turna-

jových knih šachové historie.

30. 8. 2008

Litovel, „Královská hra v krá-

lovském městě s královským 

pivem“. Švýcarský systém na 

9 kol.

Jan Krejčí, tel.: 732 974 369

honzakrejci@seznam.cz

31. 8. 1795

V Londýně zemřel ve věku 68 let 

jeden z prvních velikánů moder-

ní šachové hry, Francouz Andre 

Francois Danican Philidor.

2.–13. 9. 2008

Bilbao (Španělsko). Finále série 

Grand Slam pro rok 2008 za účasti 

velmistrů Višiho Ananda, Magnu-

se Carlsena, Veselina Topalova, Va-

silije Ivančuka, Levona Aronjana 

a Tejmura Radžabova. 

www.bilbaofi nalmasters.com

6.–13. 9. 2008

First Saturday, Budapešť. Další ze 

série uzavřených turnajů s možnos-

tí splnění norem velmistra a mezi-

národního mistra. 

Nagy László

tel.:/fax: (36-1)-263-2859

mobil:(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu 

6. 9. 2008

Ostrava-Poruba. 14. ročník turnaje 

jednotlivců v rapid šachu Memo-

riál Pavla Čmiela. Švýcarský na 

9 kol, aktivní šach. 

Vícha Marek

tel.: 777 022 150

sachy.vokd@seznam.cz

sachy-vokd.wz.cz

9. 9. 2008 

Třicáté osmé narozeniny oslaví re-

prezentant České republiky a v sou-

časnosti druhý nejsilnější český ša-

chista, velmistr Zbyněk Hráček.
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