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VELMISTR TUŠÍ KRIZI

Kenneth Rogoff  
Projev šachového 

velmistra, bývalé-

ho hlavního eko-

noma Mezinárod-

ního měnového 

fondu a profesora 

ekonomie na Har-

vardské univerzitě 

Kennetha Rogoffa, pronesený minu-

lý týden na konferenci v Singapuru 

poslal akciové trhy po celém světě do 

výrazných ztrát. „To nejhorší do Spo-

jených států teprve přijde,“ varoval 

Rogoff ve své řeči a dodal: „Finanční 

sektor je zralý na další propad a in-

stituce jako Fannie Mea a Freddie 

Mac měly být zavřeny už před deseti 

lety.“ Kenneth Rogoff získal svůj vel-

mistrovský titul v roce 1978, ale již 

o dva roky později od šachu odešel 

a věnoval se plně ekonomii. Článek 

o jeho projevu je možné najít na ad-

rese: www.bloomberg.com.

BYLO TO SYMBOLICKÉ

Abhijeet Gupta  
Juniorský mistr

světa Abhijeet 

Gupta vidí ve 

svém vítězství na 

šampionátu ur-

čitou symboliku. 

„Bylo nádherné 

zvítězit v takovém 

turnaji a navíc ještě v den, kdy se 

u nás v Indii slaví Den nezávislosti. 

Také je zajímavé, i když zcela ná-

hodné, že jsem právě v tento den 

porazil Angličana Davida Howel-

la,“ říká velmistr Gupta, který jel 

na turnaj s cílem umístit se mezi 

prvními pěti hráči. „Když jsem ale 

viděl startovní listinu, řekl jsem 

si: Hmmm, tak to bude opravdu 

těžké. Navíc se mi první polovina 

turnaje vůbec nepodařila a počí-

tal jsem s tím, že to budu muset 

zkusit opět za rok,“ dodal upřím-

ně fanoušek Magnuse Carlsena, 
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MS ŽEN V NALČIKU

VÁLKA NEKONČÍ

M. Lominejšviliová 
Kolem blížícího 

se Mistrovství 

světa žen je stále 

nejasno. O situaci 

jsme informovali 

v předchozím čís-

le, avšak situace 

se dále vyvíjí. 

Prezident FIDE Kirsan Iljumžinov 

žádal v dopise gruzínského pre-

zidenta Saakašviliho, aby gruzín-

ským šachistkám umožnil jet na 

blížící se turnaj: „Plně chápu slo-

žitost současné situace zejména 

pro gruzínské hráčky.“ Násled-

ně žádá hlavu současné Gruzie 

o pomoc: „Žádám vás o pomoc  

ve věci účasti vašich hráček na 

světovém šampionátu.“ Podle 

všeho ale není problém v tom, že 

by Gruzie bránila svým hráčkám 

v účasti na světovém mistrov-

ství, nýbrž v jejich neochotě hrát 

v těsné blízkosti válečné zóny. 

Neochota není pouze na straně 

Gruzínek, jak světu sdělila vel-

mistryně Maja Lominejšviliová: 

„Ráda bych poznamenala, že 

zatímco FIDE a organizátoři ve 

svém otevřeném dopisu říkají, že 

náš dopis byl podepsán jen gru-

zínskými hráčkami, opomíjejí, 

že se k našim podpisům připojily 

i další hráčky (např.: Irina Krush, 

Claudia Amura, Monika Socko 

nebo Iweta Rajlich).“ Zároveň 

žádá o pomoc veřejnost: „Pro-

sím, pokud máte možnost kon-

taktovat ostatní hráčky, požádej-

te je, aby nám napsaly na adresu: 

wchampionship@yahoo.com.“

Morozevič se po výhrách na Talově memo-
riálu stává jedničkou žebříčku průběžně 
počítaného ratingu. Před Viši Anandem je 
o 0,9 desetin bodu.

MEMORIÁL MICHAILA TALA

POST SVĚTOVÉ JEDNIČKY OHROŽEN
Alexander Morozevič (2788) se 

v průběhu třetího ročníku Memo-

riálu Michaila Tala vypracoval na 

pozici světové jedničky podle prů-

běžného aktuálního ratingu. Vý-

hry nad Vladimirem Kramnikem 

(2788), Ruslanem Ponomarjovem 

(2718) a Jevgenijem Alexejevem 

(2708) mu vynesly rating 2798,9, 

což je o devět desetin bodu více, 

než má na druhém místě mistr 

světa Viši Anand.

Pokračování na straně 3

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a08cRVrtu86I&refer=home
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Pentaly Harikrišny a pochopitelně 

Višiho Ananda. „Když jste jednou 

indickým šachistou, pak vaším Bo-

hem musí být Anand!"

ETIENNE BACROT 
PŘEBORNÍKEM FRANCIE

Etienne Bacrot  
Velmistr Etienne 

Bacrot se stal letoš-

ním francouzským 

p ř e b o r n í k e m , 

když v závěreč-

ném „rozstřelu“ 

porazil velmistra 

Vachiera-Lagrava, 

se kterým běžel v základní části 

turnaje „mrtvý závod“. Oba hráči 

v jedenácti přeborových kolech 

nabrali osm a půl bodu. Třetí mís-

to patří velmistru Laurentu Fressi-

netovi.  Ženský přebor vyhrála IM 

Sophie Milliet s osmi a půl body 

před Marií Leconte a Sylvií Collas, 

které získaly o půl bodu méně.

FAIR TRADE CHESS FESTIVAL

Milan Pacher  
V jihomoravské 

metropoli probí-

há další šachový 

festival. V rámci 

podniku hrané-

ho pod názvem 

Fair Trade Chess 

Festival 2008 se 

v Brně hrají dva uzavřené turna-

je s možností splnění normy me-

zinárodního mistra a dva openy. 

V mistrovských turnajích se po 

3. kole nejvíce daří FM Milanu 

Pacherovi (2361) z ŠK Zlín, který 

vede se dvěma a půl bodem „A“ 

skupinu, a mezinárodním mistrům 

Vasilu Tričkovovi (2353), Aloisi 

Lančovi (2392) a Alexeji Kirejevovi 

(2387). Ti se se dvěma body proza-

tím dělí o první příčku ve skupině 

„B“. V openu A je na čele se sto-

procentním bodovým ziskem Vác-

lav Fiala (2122) z Boršic a otevře-

nému béčku vévodí taktéž se sto 

procenty Aleš Martinovič (1786) 

z Komořan. Ofi ciální stránka tur-

naje: www.tenzor.cz/SKLokoBrno 

ZNOJMO PATŘILO TRENČÍNU
Vítězem tradičního šachového 

turnaje hraného pod názvem 

Znojemská rotunda 2008 se stal 

slovenský šachista Stanislav Slacký 

(2157) z oddílu ŠK Trenčín.V deví-

ti odehraných kolech získal sedm 

bodů a svým soupeřům nepodlehl 

ani v jediné partii. Druhé místo pa-

třilo domácímu Liboru Dvořáko-

vi (2130) za získaných šest a půl 

bodu. Bronz si opět do slovenské-

ho Trenčína za stejný bodový zisk, 

ale horší pomocné hodnocení od-

váží Peter Jostič (1998). Triumf 

trenčínských šachistů završil ještě 

na čtvrté příčce „šestibodový“ Mi-

loš Blažek (2074).

HAVÍŘOV 2008
Nepříjemné nedorozumění odstar-

tovalo turnaj v Havířově. Před jeho 

zahájením se na startovní listině 

objevila čtyři zvučná velmistrovská 

jména, která mohla festivalu dodat 

punc velice atraktivního turnaje. 

Velmistři Petr Hába (2570), Radek 

Kalod (2494), Robert Cvek (2532) 

a Ján Markoš (2568) však do Haví-

řova přijet nemohli, protože svoji 

účast nepřislíbili a nebyli ani po-

řadateli turnaje kontaktováni. Pů-

vodní reakce byly poměrně ostré. 

Například Petr Hába situaci na No-

voborských stránkách komentoval: 

„Za zneužití svého jména to pova-

žuji, organizátor si tím dělá rekla-

mu bez mého vědomí. Jeho jednání 

hodnotím jako neetické a v rozporu 

s dobrými mravy.“  Nakonec se ale 

celá věc vysvětlila, když pořadatelé 

přiznali, že se jejich stránky staly 

objektem zábavy dosud neznámé-

ho „vtipálka“, který velmistrovský 

kvartet do startovní listiny zapsal.  

Toto vysvětlení přijali i naši přední 

šachisté. „V každém případě jsem 

rád, že se nejednalo o úmysl orga-

nizátorů, ale ‚nešťastný vtip‘ něja-

kého pošuka. Zřejmě bude lepší 

přihlášky titulovaných hráčů ově-

řit, aby nedocházelo k podobným 

situacím. Doufám, že se turnaj 

v Havířově odehraje v plné spokoje-

nosti jak organizátorů, tak i šachis-

tů,“ řekl novoborskému serveru 

velmistr Cvek. Z předběžné listiny 

následně zmizela i jména ruského 

velmistra Ramila Hasangatina a slo-

venského mezinárodního mistra 

Petera Vavráka (2474). Jedinou ne-

jasností tak zůstal IM Sergej Vesse-

lovsky (2361), který podle startovní 

listiny hraje jak v Havířově, tak zá-

roveň v uzavřený IM turnaj v Brně, 

kde v obou jeho skupinách hraje 

IM Alexej Kirejev (2387). Že by klo-

ny konečně zaútočily!?

JESENÍK 2008

Stanislav Fiřt  
Trojice FM Stani-

slav Fiřt (2315), 

FM Vladimír Kar-

lik (2301) a FM 

Jaroslav Sobek 

(2265) se rozděli-

la se ziskem šesti 

a půl bodu o první 

příčky tradičního šachového fes-

tivalu, který skončil v Jeseníku. 

Pomocné hodnocení přineslo prv-

ní místo ostravskému Stanislavu 

Fiřtovi. Nejlepší ženou A-turnaje 

byla na čtyřicátém osmém místě 

Irena Badáčová (1923). V národ-

ním openu si vítězství s náskokem 

celého bodu vybojoval Pavel Hlu-

bina (1938) z Poruby. Festivalu 

se účastnilo celkem  119 šachistů. 

Kompletní výsledky na adrese: 

chess-results.com.

BORIS GELFAND: 
DESET 

POZORUHODNÝCH 
PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, 
Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných 

partií izraelsko-běloruského šachisty 

Borise Gelfanda, doplněnou o krásný 

portrét tohoto hráče od velmistra  

Lubomíra Kaválka, si můžete objednat 

na dobírku na adrese:

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

http://chess-results.com/tnr15202.aspx?art=0&lan=1&m=-1
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Třetí ročník Talova memoriá-

lu, pyšnící se dvacátou kategorií 

FIDE, změnil jak svůj termín, tak 

i místo. Zimní, prosincový termín 

loňského turnaje byl vyměněn za 

příjemné moskevské léto a míst-

nost Centrálního šachového klu-

bu, kde byla v loňském ročníku 

potíž s množstvím diváků, byla vy-

měněna za prostorný sál známého 

obchodního domu GUM stojícího 

v centru města nedaleko od zná-

mého Rudého náměstí.

Prozatím suverénní výkon Alexan-

dra Morozeviče je možná mírným 

překvapením i vzhledem k tomu, 

že se sympatickému a nekonvenč-

nímu Rusovi na velkých turnajích 

nikdy příliš nedařilo. I přes to, že se 

v nejužší světové špičce pohybuje 

již několik let, nemá Alexandr na 

svém kontě žádné vítězství z pres-

tižních turnajů v Linares, Wijku, 

Dortmundu, či z některé z mexic-

kých ság. Rozhodujícím okamži-

kem pro jeho samostatné vedení 

v turnaji byla partie s obhájcem 

loňského prvenství, exmistrem 

světa velmistrem Kramnikem. Tu 

pro čtenáře Šachového týdeníku 

ze Španělska okomentoval velmis-

tr Radek Kalod.

ALEXANDER MOROZEVIČ (2788)—
—VLADIMIR KRAMNIK (2788) 
Poloslovanská obrana dámského 

gambitu [D45]

Moskva 2008

Komentuje: GM Radek Kalod

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 e6 

5.Jf3 Jbd7 6.Dc2 Sd6 7.g4 Velmis-

tr Morozevič je jako obvykle velice 

bojovně naladěn a používá ostré 

pokračování pocházející z dílny 

amerického velmistra Šabalova. 

7…Jxg4 Jiným pokračováním je 

7…Sb4.  

8.Vg1 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+pvlp+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+n+$
3+-sN-zPN+-#
2PzPQ+-zP-zP"
1tR-vL-mKLtR-!
xabcdefghy
8…Jxh2 Alexandr Morozevič hrál 

tuto pozici černými proti Levonu 

Aronjanovi v Linares roku 2007 

a dal v ní přednost klidnějšímu 

tahu 8…Df6. Vladimir Kramnik 

ovšem považuje zvolený tah za 

bezpečný. „Tuto variantu jsem si 

vybral proto, že je v ní černá pozi-

ce v pořádku a podle mého názo-

ru si černý může dokonce dovolit 

i malou nepřesnost. Zdálo se mi, 

že černý stojí prostě dobře a může 

hrát případně i na výhru,“ řekl ex-

mistr světa po partii. 

 9.Jxh2 Sxh2 10.Vxg7 Jf8 11.Vg2 

Černý hrozil 11…Jg6 a bílá věž by 

pak byla chycena. 11…Sd6 Tato 

pozice se již hrála, ale bílý zvolil 

12. Sd2, „Moro“ má na mysli jiné 

pokračování. 

12.e4 Připojuji  dvě partie, ve 

kterých tato pozice vznikla, ale 

i v nich měl bílý iniciativu. 12.Sd2 

h5 13.0–0–0 h4 14.f4 Df6 15.Sd3 

Sd7 16.Kb1 Vh5 17.Vh1 dxc4 

18.Sxc4 0–0–0 19.Se2 Vh6 20.Je4 

De7 21.Jxd6+ Dxd6 22.Se1 Jg6 

23.Sf3 Vdh8 24.Da4 Kb8 25.Vc2 c5 

26.Da3 Sc6 27.Sxc6 Dxc6 28.Vhh2 

c4 29.b3 De4 30.bxc4 Ka8 31.Sb4 

h3 32.Sc5 a6 33.Db2 Dc6 34.Ka1 

Jf8 35.Se7 Jd7 36.d5 Db6 37.Dc3 

Vg8 38.Sg5 Vh7 39.c5 Db5 40.c6 

bxc6 41.dxc6 Jb6 42.c7 Vc8 43.Sd8 

Jd5 44.De1 f5 45.Dh1 Db6 46.Vxh3 

Vxh3 47.Dxh3 Jxc7 48.Sxc7 1/2–

1/2 Rout,I-Shaw,T (2300)/Doeberl 

Cup, Canberra AUS 1996. 

12…Jg6 [12…dxe4 13.Jxe4 Se7 

14.Sh6 Jg6 15.0–0–0 Sd7 16.Sg7 Vg8 

17.Se5 Da5 18.Kb1 0–0–0 19.Jd6+ 

Sxd6 20.Sxd6 c5 21.dxc5 Sa4 22.b3 

Sc6 23.Vh2 Vd7 24.Sg2 Je5 25.Sxc6 

Jxc6 26.De4 Jb4 27.f3 Da6 28.Vhd2 

Vgd8 29.f4 Dc6 30.Dxc6+ Jxc6 

31.Kc2 b6 32.cxb6 axb6 33.b4 Kb7 

34.a4 Ja7 35.b5 Jc8 36.Sb4 Vxd2+ 

37.Sxd2 Je7 38.Vh1 Jf5 39.Vxh7 

Jd4+ 40.Kb2 Vd7 41.Sc3 Je2 42.Se5 

Jg3 43.a5 Je4 44.a6+ Ka7 45.Vh8 

f6 46.Sb8+ Ka8 47.Ve8 f5 48.Se5+ 

Ka7 49.Sb8+ Ka8 50.Se5+ Ka7 

51.Vxe6 Vd2+ 52.Kc1 Vd7 53.Vc6 

Jd2 54.Kc2 Je4 55.Sc7 1–0 Johan-

nessen,L (2521)-Leer Salvesen,B 

(2341)/Molde NOR 2004] 

13.Sg5 Bílý volí na první pohled 

poněkud riskantní pokračování. 

Ale zde má pozice dynamický pr-

vek, bílý vyvíjí svého černopolné-

ho střelce s tempem na g5 s cílem 

brzké rošády. 

13…Se7 14.Sxe7 Dxe7 

MEMORIÁL MICHAILA TALA

POST SVĚTOVÉ JEDNIČKY OHROŽEN
pokračování ze strany 1

Pořadí po 6. kole:
1. Morozevič, Alexander RUS (2788) 4,5

2. Ivančuk, Vasilij UKR (2781) 4

3. Gelfand, Boris ISR (2720) 3,5

4. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2742) 3

5. Ponomarjov, Ruslan UKR (2718) 3

6. Kramnik, Vladimír RUS (2788) 3

7. Alexejev, Jevgenij RUS (2708) 2,5

8. Lékó, Peter HUN (2741) 2,5

9. Kamsky, Gata USA (2723) 2,5

10. Širov, Alexej ESP (2741) 1,5

GM Alexander Morozevič
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XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-wqp+p'
6-+p+p+n+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPQ+-zPR+"
1tR-+-mKL+-!
xabcdefghy
15.0–0–0 Uděláme-li si malou cha-

rakteristiku vzniklé pozice, zjistíme, 

že černý udržel sice pěšce více, ale 

má problémy s vývinem, pole d5 ne-

udrží a bude řešit otázku, kam ukrýt 

svého monarchu. 

15…dxe4 I po braní na c4 má bílý po 

prostém dobrání dostatečnou inicia-

tivu. 15…dxc4 16.Sxc4. 

16.Jxe4 f5 Kramnikovi se nelíbil bílý 

jezdec na e4, a proto ho vyhání i za 

cenu oslabení. Malou výhodu černé-

mu pravděpodobně dávalo 16…Jh4 

17.Vg3 Sd7 18.c5 Jf5 19.Vb3 0–0–0 

20.Sh3 Kb8 21.Sxf5 exf5 22.Jd6.

17.Jd2 S cílem posadit po 18. c5 bílé-

ho jezdce na d6. 

17…c5 18.dxc5 Sd7 Útok si bílý za-

chová i po 18…Dxc5 19.Jb3 Dc7 

20.Dc3 De5 21.Db4.

19.b4 0–0–0 20.Vg3 Alexandr Mo-

rozevič připravuje manévr věží po 

třetí řadě. 

20…e5 21.Vd3 Věž míří na pole d6, 

ale tento tah má skrytý smysl, který 

se ukáže po následujícím tahu černé-

ho. 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+lwq-+p'
6-+-+-+n+&
5+-zP-zpp+-%
4-zPP+-+-+$
3+-+R+-+-#
2P+QsN-zP-+"
1+-mKR+L+-!
xabcdefghy
21…Se6? Podle velmistra Kramni-

ka jediná a rozhodující chyba! „Měl 

jsem normální pozici a v té jsem 

udělal jediný nepodařený tah,“ řekl 

Kramnik na tiskové konferenci a po-

kračoval: „Nemohl jsem prostě uvěřit 

vlastním očím, najednou jsem stál 

na prohru! Navenek ta pozice vypa-

dá i po tahu Se6 jako hratelná, ale za 

šachovnicí jsem se přesvědčil o tom, 

že se po něm už nemohu zachránit. 

Ani jediná varianta pro mě nekončila 

dobře. Upřímně řečeno je to překva-

pivá věc. Většinou v přibližně vyrov-

naných pozicích jedna nepřesnost 

k prohře nestačí, ale tady se jednalo 

o výjimku z pravidel. Rozhodně se 

ale za tah střelcem nijak neobviňuji. 

Chyby děláme všichni.“ 

22.Va3 Věž útočí na pěšce a7 a po 

přirozeném 22… Kb8 přijde 23. Da4 

a černý má hromadu starostí. Kdyby 

tak zahrál bílý už v předešlém tahu, 

tak černý nemá problémy, neboť za-

hraje Kb8 a pole a4 kontroluje střelce 

černého na d7.

22…a6 23.c6 bxc6 24.c5 Průrazné 

bylo i 24.Va6, po kterém nemá čer-

ný na růžích ustláno. 24.Vxa6 Dxb4 

25.a3! (25.Vxc6+?! Kd7 26.Vc5 Ke7) 

25…Dc5 26.Jb3 Vxd1+ 27.Dxd1+- 

24…Dg5 I po jiném tahu má čer-

ný značně špatnou pozici. 24…

Vd4 25.Vxa6 Vxb4 26.Vxc6+ Kb7 

27.Vd6±.

25.Vxa6 Kd7 26.Sc4! Bílý vyvíjí po-

slední nehrající fi guru a začíná vytvá-

řet různé taktické hrozby.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7+-+k+-+p'
6R+p+l+n+&
5+-zP-zppwq-%
4-zPL+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+QsN-zP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
26…Sxc4 27.Dxc4 Je7 28.Kc2 Uvol-

ňuje bílého jezdce k akci. 

28…Ke8 29.Jf3 Df6 30.Vd6 Vxd6 

31.cxd6 Překvapuje mě, s jakou 

rychlostí a lehkostí porazil Alexandr 

Morozevič super pevného Vladimíra 

Kramnika. Celá varianta s braním na 

h2 na mě působí dost riskantním do-

jmem. Morozevič získal přirozenými 

prostředky velkou iniciativu, kterou 

nebyl Kramnik schopen neutralizo-

vat. 1–0

Vladimírovi Kramnikovi, který loni 

v Moskvě suverénně triumfoval, se 

letos příliš nedaří a průběh turnaje 

dává za pravdu těm, kteří o něm ří-

kají, že přinejmenším není „turna-

jovým mistrem světa“. Ale sám vel-

mistr Kramnik z toho těžkou hlavu 

nemá. „Celkově si myslím, že tu hraji 

naprosto normálně,“ říká Vladimir 

Kramnik. „Výsledek tomu možná 

neodpovídá, ale úroveň mé hry roz-

hodně není špatná. Nemám na sebe 

Vladimír Kramnik si chce na turnaji především zatrénovat. Spíše už přemýšlí nad říjnovým 
soubojem s Viši Anandem. 
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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

v tomto ohledu žádné konkrétní po-

žadavky. Pochopitelně, že bych rád 

skončil v tabulce výše, ale pro mě je 

v tomto turnaji nejdůležitější si zatré-

novat a zahřát se. Proto ten konečný 

výsledek není zase až tak důležitý.“ 

Tradičně spolehlivý výkon podává 

v Moskvě Vasilij Ivančuk (2781). Je 

úžasné, kolik toho mírně výstřední 

Ukrajinec dokáže za rok sehrát! Při 

pátrání po jeho „rozvrhu“ nelze ne-

obdivovat Vasilijovu fyzickou kon-

dici a bylo by zajímavé zjistit, kolik 

měl „Chucky“ od začátku roku vlast-

ně volných dní. Velice pohledné ša-

chy v duchu Michaila Tala předvádí 

také Šachrijar Mamedjarov (2742). 

Velmistr Mamedjarov hrál dosud na 

všech ročnících Talova memoriálu 

a i když má na svém kontě prozatím 

jenom jedinou výhru proti Gatovi 

Kamskému, jsou jeho partie více 

než koukatelné. „Víte, já o výsledku 

nepřemýšlím. Hraji velice riskant-

ně a za šachovnicí se snažím vydr-

žet celých sedm hodin,“ objasňuje 

Ázerbájdžánec svůj přístup ke hře. 

„Třeba v partii s Ivančukem jsem ten 

poslední šach nedával proto, abych 

opakoval tahy, ale chtěl jsem mu dát 

možnost představit jezdce. Sice by 

pak stál lépe, ale prostě se mi hrozně 

moc chtělo si ještě zahrát!“ Výborně 

si po neúspěchu v Soči vede izrael-

ský velmistr Boris Gelfand (2720), 

který si pochvaluje zejména svoje 

partie sehrané bílými fi gurami. „Bí-

lými hraji opravdu dobře. Dvakrát 

jsem s nimi měl výraznou převahu, 

ale bohužel se mi nepodařilo partie 

dovést až do vítězného konce. Čer-

nými jsem jednu partii bez problé-

mů zremizoval, ale s Kamským jsem 

měl štěstí. Byl jsem prohraný…,“ 

řekl před pátým kolem, ve kterém 

černými porazil Šachrijara Mamed-

jarova, velmistr Gelfand. 

Hra naopak vůbec nejde trojici ve slo-

žení Alexej Širov (2741), Gata Kamsky 

(2723) a nedávnému vítězi supertur-

naje v Dortmundu Péteru Lékovi 

(2741). Ten sice odstartoval nadějně 

a po čtvrtém kole měl na svém kontě 

+1, ale kritickou se jindy usměvavé-

mu Maďarovi stala partie s Ruslanem 

Ponomarjovem (2780), kterou pro-

hrál zcela bez odporu. „Prostě jsem 

zapomněl všechny své analýzy a do-

stal hodně špatnou koncovku. Vů-

bec jsem neviděl, jak bych to mohl 

zahrát lépe,“ vysvětloval rozladěný 

maďarský velmistr svoje selhání. 

„Ještě jsem se pokoušel něco vy-

myslet a hru zkomplikovat, ale když 

našel to Vf1, byl okamžitě konec.“ 

Nad tím, jak s Peterem tato prohra 

zatočila, se podivil i ruský žurnalista 

Jurij Vasiljev. Ten se nešťastného Ma-

ďara přímo zeptal: „Už dlouho jsem 

vás neviděl tak vyvedeného z míry. 

Celý život hrajete šachy a pořád tak 

těžko prožíváte porážky?“ „Prohra je 

vždycky nepříjemná,“ zněla odpověď 

velmistra Léka. „Ale tak jak jsem pro-

hrál dneska, kdy jsem za celou partii 

neměl ani stín protihry, to je skuteč-

ně velice nepříjemná věc.“ Prohra 

s Ruslanem Ponomarjovem, který na 

celou partii spotřeboval jenom něco 

přes půl hodiny, velmistra Léka vy-

kolejila tak, že hned v následujícím 

šestém kole podlehl bílými fi gurami 

Vasilijovi Ivančukovi.

Turnaj pokračuje v Moskvě až do 

27. srpna, kdy jej vystřídají kvali-

fi kace  pro následný prominentní 

bleskový turnaj s cenovým fon-

dem 100 000 USD,  plánovaný na 

29. a 30. srpna. Kromě účastníků 

turnaje a kvalifi kantů si v něm za-

hrají i přímo pozvaní velmistři Mag-

nus Carlsen (2775) a Levon Aronjan 

(2737).

Václav Pech

Peter Léko: „Prohra je vždycky nepříjemná.“
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Mládí drtí zkušenosti! Takový je 

prozatím průběžný výsledek tře-

tího ročníku turnaje, ve kterém se 

představitelé nastupující generace 

střetávají s generací sice již ze svě-

ta velkého šachu odcházející, kte-

rá však má oproti svým soupeřům 

jednu výhodu a tou jsou ohrom-

né zkušenosti. Dějištěm události 

je tentokrát amsterodamský NH 

Grand Hotel Krasnopolsky, umís-

těný přímo v centru nizozemské 

metropole.  Celek „Zkušeností“ 

reprezentují  velmistři Jevgenij 

Barejev (2655), Viktor Korčnoj 

(2602), Artur Jusupov (2587), Si-

men Agdestein (2583) a Lubomir 

Ljubojevič (2555). Vycházející 

hvězdy pak tvoří velmistři Wang 

Yue (2704), Ivan Čeparinov (2687), 

Fabiano Caruana (2630), Daniel 

Stellwagen (2616) a Erwin l’Ami 

(2610). Po pátém kole klání hrané-

ho scheweningenským systémem 

je prozatím stav 19:6 ve prospěch 

favorizovaných mladíků.

Letošní ročník turnaje je ze strany 

mládí silně obsazen. Lídrem celku 

je Číňan Wang Yue (2704), který se 

sice po skončení turnaje v Soči musel 

na otočku vrátil domů do Pekingu, 

aby získal nizozemská víza, ale na 

herní síle mu to rozhodně neubralo. 

Z úvodních pěti partií vyhrál, co se 

dalo a je hlavním strůjcem velkého 

náskoku svého celku. Spolu s ním je 

dalším „drtičem“ bulharský velmis-

tr Ivan Čeparinov. Toho v prvních 

pěti kolech připravil o půlku jenom 

Simen Adgestein a čtyři a půl bodu, 

které jsou prozatím na jeho účtu, 

zcela jasně vypovídají o jeho herní 

převaze. Dramatickou partii ve stále 

populárnější královské indické se-

hrál velmistr Čeparinov s Viktorem 

Korčným.

VIKTOR KORČNOJ (2602)—
—IVAN ČEPARINOV (2687) 
Královská indická obrana [E98]

NH Amsterdam 2008

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.Se2 0–0 6.Jf3 e5 7.0–0 Jc6 8.d5 

Je7 9.Je1 Jd7 Hlavní varianta krá-

lovské indické obrany věrně pro-

vází velmistra Korčného po celou 

jeho dlouhou a úspěšnou kariéru 

a přinesla mu v minulosti mnohá 

velká vítězství. Proti dravému mlá-

dí ovšem tentokrát nezabrala. 

10.Se3 f5 11.f3 f4 12.Sf2 g5 13.Vc1 

Velmistr Korčnoj by rád hrál pro 

černého poměrně protivnou vari-

antu s obětí pěšce po  13…Jg6 14. 

c5!? Jxc5 15. b4 Ja6 16. Jd3 nebo 

16. Jb5. Mladý Bulhar má ovšem 

o dalším průběhu partie zcela ji-

nou představu.  

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpnsn-vlp'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-zp-%
4-+P+Pzp-+$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+LvLPzP"
1+-tRQsNRmK-!
xabcdefghy
 13…Vf6!? Jak již bylo řečeno, 

vůdci černých fi gur častěji pou-

žívají pokračování 13…Jg6. Tah 

zvolený velmistrem Čeparinovem 

je ovšem velice jedovatou zbra-

ní! Co má černý na mysli? Černý 

by rád matil a to prostřednictvím 

manévru Vf8-f6-h6 a Dd8-e8-h5. 

Následně by pak například mohl 

rozbít kryt bílého krále pomocí 

nabízejícího se Sxh3. Bílý má proti 

úmyslům svého soupeře v princi-

pu čtyři možné reakce. 1) Bod h2 

může pokrýt manévrem Kg1–h1 

s následujícím Sf2-g1, ale musí pak 

počítat jak s postupem g5-g4, tak 

také s případným převodem jed-

noho z černých hřebců na hezké 

políčko g3. 2) Může se rozhodnout 

připravit a následně jako odpověď 

na tah Dh5 zahrát h3. K tomu slou-

ží přípravné přeskupení Je1–d3, 

Sf2-e1, Jd3-f2. Černý pak ale může 

změnit strategii a zmíněné De8-h5 

nehrát a naopak vyzkoušet Vh6-g6 

s dalším typickým h7-h5 a g5-g4. 

Reakce bílého na dámském kříd-

le by pak měla být díky jezdci na 

f2 a střelci na e1 citelně pomalej-

ší, než tomu bývá v královskoin-

dických vodách zvykem. 3) Bílý 

může sám zahrát g2-g4 a tím zcela 

utlumit aktivní myšlenky černého, 

ale jako v předchozích variantách 

i zde má zvolený postup svoje ne-

dostatky. Nebo 4) může bílý ote-

vřít druhou frontu a donutit svého 

soupeře nejprve řešit problémy na 

druhé straně šachovnice pomocí 

NH AMSTERDAM 2008

MLÁDÍ NEZNÁ SLITOVÁNÍ

NH Grand Hotel Krasnopolsky
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oběti pěšce, kterou si zvolil v partii 

i Viktor Korčnoj. 

14.c5!? Naznačený plán černé pro-

tihry ukazuje v jeho čisté podobě 

následující partie, 14.Jd3 a po 14… 

Vh6 15.b4 De8 16.c5? Dh5 17.h3 

Jxc5 (dobré je pochopitelně také 

17…Jf6 ) 18.Sxc5 Sxh3 19.Jf2 Sxg2 

20.Jg4 Dh1+ 21.Kf2 Dh4+ 22.Kg1 

Vh5 se byl nucen z partii Borghes 

Mateos - Pecorelli, Cali 2000 0-1.

14…Jxc5 15.b4 Ja6 16.Jb5 Jinou 

a snad i slibnější možností je tah 

16.Jd3. Pokračování vybrané vel-

mistrem Korčným sice získává 

obětovaného pěšce zpět, ale na 

druhou stranu dává černému pře-

ce jenom větší volbu dalšího po-

kračování. 

16…Vh6 Pokračování 16…Sd7 

17.Jxa7 Vg6 18.Sxa6 bxa6 19.Dc2 

Jc8 20.Jc6 De8 je podle velmistra 

Gallaghera nejasné. 

17.Jxa7 Sd7 18.Sxa6 bxa6 19.Dc2 

g4 20.Dxc7 De8 Kritická pozice 

partie, ve které si velmistr Korčnoj 

vybírá špatné pokračování.

XABCDEFGHY
8r+-+q+k+(
7sN-wQlsn-vlp'
6p+-zp-+-tr&
5+-+Pzp-+-%
4-zP-+Pzpp+$
3+-+-+P+-#
2P+-+-vLPzP"
1+-tR-sNRmK-!
xabcdefghy
21.g3? Chyba, po které se dosta-

ne bílý do problémů. Vyostřování 

pozice na královském křídle by 

z principu nemělo být zrovna v zá-

jmu bílého, ovšem cestička k vy-

vrácení je velice úzká… Bílý měl 

pokračovat 21.fxg4 a po 21…Sxg4 

zahrát 22.Jc6!, po čemž vzniká na 

šachovnici napínavá hra plná zá-

pletek a nejasností. Ostatní pokra-

čování by ale byla o poznání slabší.  

a) Problémy bílého vůbec neřeší 

zabránění skoku černého střelce 

na e2 pomocí 22.Jf3? protože po 

22…Sxf3 23.gxf3 Dh5 má černý 

patrně rozhodující iniciativu proti 

pozici bílého krále.; b) Spásonosné 

není ani 22.Sb6. Černý zareaguje 

například 22…Jc8 a po 23.Jc6 Jxb6 

24.Dxb6 Dh5 má ve svých rukách 

nebezpečnou iniciativu. c) K cíli 

nevede ani strojem dlouhou dobu 

preferované 22.Vc3 pro 22…Se2 

23.Jf3 Sxf1 24.Kxf1 Jxd5 25.Dc4 

(25.exd5 e4 26.Sd4 Vg6 a černý sto-

jí lépe.) 25…Df7 26.exd5 e4 27.Jd4 

(27.Dc6 Vf8 a černý má na králov-

ském křídle opět navrch.) 27…e3 

opět s lepší hrou černého. (silné 

je také 27…Vxh2 28.Sg1 Dh5!); 

22…Sf8 (slabé by bylo 22…Jxc6? 

23.dxc6 Se2 24.Db7 Sxf1 25.Kxf1 

Vxh2 26.c7 a bílý volný pěšec by byl 

příliš silnou jednotkou.) 23.Vc3 Se2 

24.Jf3 Sxf1 25.Kxf1 Jxc6 26.dxc6 

d5 27.exd5 e4 28.Dxf4 exf3 29.Vxf3 

Vg6 30.Sc5 Sxc5 31.bxc5 Vg7 s ne-

jasnou pozicí, když se tři bílí pěšci 

černé věži zřejmě vyrovnají, ale to, 

zda budou nakonec silnější, není 

jasné. 

21…Kh8 22.Vc2 Jg8 23.fxg4 Slabší 

je například 23.Db7?! Vb8 24.Dxa6 

Dh5 a černý má na královském kří-

dle proklatě silný útok. 

23…Sxg4 24.Sb6 Ani po přisunutí 

dalších obranných sil tahem 24.Jg2 

nenajde bílý hledanou rovnováhu. 

24…Dh5 25.h4 Vf8 je dostatečně 

průkazné. 

24…Dg6 

XABCDEFGHY
8r+-+-+nmk(
7sN-wQ-+-vlp'
6pvL-zp-+qtr&
5+-+Pzp-+-%
4-zP-+Pzpl+$
3+-+-+-zP-#
2P+R+-+-zP"
1+-+-sNRmK-!
xabcdefghy
25.Jc6? Zde však už bylo 25.Jg2 

nutností. Po 25…Dxe4 26.Vfc1 Jf6 

27.Vc4 Dd3 je černá pozice lepší, 

ale do konce partie by mohlo být 

ještě přece jenom o něco dále, než 

tomu bylo v partii. Zvolený tah 

přivede Viktora Lvoviče do záhuby 

tou nejkratší cestou. 

25…fxg3 26.Jd8 Vxd8 27.Dxd8 

gxh2+ 0–1

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč
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Rozhodující trhák byl nasazen 

hned v úvodních dvou kolech, 

kdy se celku vedenému Jevge-

nijem Barejevem podařilo uhrát 

v deseti partiích pouze tři re-

mízy. „Mladíky je potřeba po-

chválit, ale nás zatím rozhodně 

nepohřbívejte,“ vzkazuje šacho-

vé komunitě velmistr Ljubojevič. 

Věřme, že bude mít pravdu a do-

čkáme se ještě nějaké komplika-

ce. Bude to ovšem velice těžké 

a to i proto, že na nejlepšího hrá-

če vycházejících hvězd čeká láka-

vá odměna v podobě místenky do 

prestižního turnaje AMBER 2009, 

kde bude stát proti hvězdám nej-

zářivějším.

Citelný bodový rozdíl mezi obě-

ma celky však vyvolává i otázku 

budoucnosti turnaje, který byl 

původně zamýšlen s cílem dát 

možnost nadějným mladíkům 

utkat se se zkušenými velmistry 

a tak se oťukávat na scéně světo-

vého mužského šachu. Již při po-

hledu na sestavu „Vycházejících 

hvězd“ je ovšem jasné, že se ne-

jedná o nějaké nezkušené mladí-

ky, ale zejména v případě Wang 

Yueho a Ivana Čeparinova již 

o stabilní hráče nejužší světové 

špičky! Světová špička se neustá-

le omlazuje a koryfejové šachov-

nice bohužel nemládnou. Snad 

by stálo do budoucna za zvážení 

nabídnout pět míst v „mládežnic-

kém“ celku první pětici z posled-

ního mistrovství světa juniorů 

a ne hráčům regulérně a pravi-

delně hrajícím ty nejsilnější svě-

tové turnaje. 

Václav Pech

Hvězda „vycházejících hvězd“ Číňan Wang 
Yue.

Výsledky celku Zkušeností
1. Adgestein, Simen NOR (2583) 2

2. Ljubojevič, Lubomir SRB (2555) 1,5

3. Barejev, Jevgenij RUS (2655) 1

4. Korčnoj, Viktor SUI (2602) 1

5. Jusupov, Artur GER (2587) 0,5

Výsledky celku Mládí
1. Wang Yue CHN (2704) 5

2. Čeparinov, Ivan BUL (2687) 4,5

3. Stellwagen, Daniel NED (2616) 3,5

4. Caruana, Fabiano ITA (2630) 3,5

5. L Ami, Erwin NED (2610) 2,5
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23.–30. 8. 2008 

O pohár města Říčany 2008. Švý-

carský systém na 9 kol, tempem 

90 minut na partii + 30 sekund bo-

nifi kace za každý provedený tah. 

Jaroslav Řeřábek

Škroupova 1774, 25101 Říčany

tel.: 602 316 085

nabytekkelly@nabytekkelly.cz

www.openricany.cz 

23.–31. 8. 2008 

Open Havířov 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo hry 90 

minut na 40 tahů + 30 minut na 

dohrání partie s přídavkem 30 se-

kund za každý provedený tah. 

RNDr. Petr Bulava

tel.: 776 289 900

petr@bulava.cz

www.bulava.cz/sachy 

28. 8.–16. 9. 2008

Nalčik (Rusko). Mistrovství světa jed-

notlivců žen hrané K.O. systémem. 

nalchik2008.fi de.com

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.

29. 8. 1953

Ve švýcarském Curychu byl zahá-

jen jeden z nejznámějších turnajů 

kandidátů v historii šachu. O curyš-

ském turnaji, který skončil 24. říj-

na, napsal jeho účastník, velmistr 

David Bronštejn jednu z nejlepších 

turnajových knih šachové historie.

30. 8. 2008

Litovel. „Královská hra v králov-

ském městě s královským pivem“.

Švýcarský na 9 kol hraný tempem 

2x20 minut na partii.

Ing. Jan Krejčí

Novosady 451, 784 01 Litovel

tel.:  732 974 369

honzakrejci@seznam.cz

31. 8. 1795

V Londýně zemřel ve věku šedesá-

ti osmi let jeden z prvních veliká-

nů 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 

Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Další ze série uzavřených turna-

jů s možností splnění norem velmistra 

a mezinárodního mistra. Tempo hry 

120 minut na partii s přídavkem třiceti 

sekund za každý provedený tah.

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, 2 x 20 minut na partii podle 

pravidel FIDE pro aktivní šach. 

Vícha Marek

tel.: 777 022 150

sachy.vokd@seznam.cz

sachy-vokd.wz.cz

6.–7. 9. 2008 

Havlíčkův Brod. Mistrovství Čes-

ké republiky juniorů a juniorek 

v rapid šachu 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol hraný tempem 

2x 25 minut na partii.

Václav Paulík

U Kasáren 1573, 

580 01 Havlíčkův Brod

tel.: 728 982 327

vaclav.paulik@tiscali.cz

www.kssv.cz

7. 9. 1726

Před 282 roky se ve francouzském 

Dreux narodil skvělý šachista a hu-

dební skladatel André Danican 

Francois Philidor.

7. 9. 1842

Ve stejný den jako Philidor, jen 

o sto šestnáct let později spatřil 

v polském Lublinu světlo světa 

účastník historicky prvního regu-

lérního zápasu o titul mistra světa 

Johan Hermann Zukertort.

9. 9. 2008 

Třicáté osmé narozeniny oslaví re-

prezentant České republiky a v sou-

časnosti druhý nejsilnější český ša-

chista velmistr Zbyněk Hráček.

11.–19. 9. 2008 

Velmistrovský a mistrovský tur-

naj 2008 v Pardubicích. Uzavře-

né turnaje hrané systémem každý 

s každým s tempem hry: 2 x 2 ho-

diny na partii + 30 s za každý pro-

vedený tah. 

Ing. Martin Mojžíš

Družby 335, 530 09 Pardubice

tel.: 602 787 060

martin.mojzis@polabinychess.eu

www.polabinychess.eu

11. 9. 1950

Padesát osm let oslaví přeborník 

republiky z roku 1987 a několi-

kanásobný reprezentant Česko-

slovenska a skvělý blicař velmistr 

Eduard Meduna.  
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