
4. ZÁŘÍ 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 36 1

NEJSILNĚJŠÍ TURNAJ VŠECH DOB

Viši Anand  
V Bilbau byl zahá-

jen fi nálový tur-

naj letošní série 

Grand Slam, který 

je vzhledem ke 

své XXII. kategorii 

a průměrnému ra-

tingu 2775,63 nej-

silnějším turnajem v historii ša-

chu vůbec. Ve skleněné zvuko-

těsné kostce, která byla umístěna 

pod širým nebem na náměstí Pla-

za Nueva, se o celkové vítězství 

a cenový fond ve výši 400 000 do-

larů utkají velmistři Viši Anand, 

Magnus Carlsen, Vasilij Ivančuk, 

Veselin Topalov, Levon Aronjan 

a Tejmur Radžabov.  Úvodní kolo 

nejlépe vyšlo Magnusu Carlse-

novi, který zvítězil černými nad 

Levonem Aronjanem. Ofi ciální 

stránka turnaje, na kterém se jako 

spolukomentátor podílí i desátý 

mistr světa Boris Spasskij, je 

www.bilbaofi nalmasters.com.

MISTROVSTVÍ V NALČIKU 
S BOJKOTEM

Wenjun Ju  
Bez jedenácti kvali-

fi kovaných šachis-

tek bylo v ruském 

Nalčiku zahájeno 

letošní mistrovství 

světa žen v šachu. 

Kromě šestice Gru-

zínek Maji Čibur-

banidzeové, Lely Javakišviliové, 

Sopio Gvetadzeové, Maji Lomi-

nejšviliové, Sopiko Kukašviliové 

a Nino Khurtsidzeové na turnaj 

nepřijely ještě Nizozemka Tea 

Bosboom Lanchavová, Peruánka 

Karen Zapatová, Francouzka Ma-

rie Sebagová, Američnaka Irina 

Krushová a v Nalčiku překvapivě 

nehraje ani Ruska Jekaterina Kor-

butová. V úvodním kole turnaje, 
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ŠACHY VE VESMÍRU
ASTRONAUT 
PORAZIL POZEMŠŤANY

Šachy se v uplynulém týdnu 

přesunuly i mimo naši planetu. 

Zásluhu na tom má americký as-

tronaut a šachový nadšenec Greg 

Chamitoff, který je nyní součástí 

posádky na Mezinárodní kosmic-

ké stanici (ISS).

„Ten nápad jsem dostal již v době, 

kdy jsem působil jako podpůrný 

astronaut,“ uvedl zaměstnanec 

NASA G. Chamitoff, který se na-

učil šachy od svého otce a pak 

ho provázely celým jeho mlá-

dím. „Na palubě byl tehdy jeden 

kamarád, se kterým jsme sdíleli 

svoji zálibu v královské hře, a tak 

jsem mu navrhl, že bychom si 

mohli v průběhu jeho mise za-

hrát. Nikdy k tomu nedošlo, ale 

od té doby jsem na to myslel.“

Podle astronautova názoru při-

náší partie hrané z paluby ves-

mírného korábu nejenom víta-

nou zábavu a odreagování od 

plnění náročných úkolů v průbě-

hu mise, ale může také pomoci 

vybudovat kamarádský a týmový 

vztah mezi posádkou lodi a lidmi 

na Zemi v řídicím centru letu.

Pokračování na straně 14

MEMORIÁL MICHAILA TALA

IVANČUK VYHRÁL HLAVNÍ I BLESKOVÝ TURNAJ
Moskva patřila v uplynulých dvou 

týdnech Vasiliji Ivančukovi (2781). 

Ukrajinský velmistr nejprve nedovolil 

Vladimiru Kramnikovi zopakovat jeho 

loňský triumf a s náskokem celého jed-

noho bodu zvítězil ve třetím ročníku 

Memoriálu Michaila Tala a následně 

sebral lehce výstřední Ukrajinec i první 

cenu v dalším hvězdně obsazeném tur-

naji – dvoudenním klání v bleskovém 

šachu, kterého se ze světové špičky 

neúčastnili jen mistr světa Viši Anand 

a exmistr světa Veselin Topalov.

Pokračování na straně 9

Mezinárodní kosmická stanice

GM Vasilij Ivančuk

http://www.bilbaofinalmasters.com
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které bylo absencemi výrazně na-

rušeno, došlo k několika větším 

překvapením, když Američanka 

Rohonyanová vyřadila v tie-bre-

aku ruskou velmistryni Natalii 

Žukovovou. Nečekalo se ani vy-

řazení Srbky Nataši Bojkovičo-

vé (2423) Číňankou Wenjun Ju 

(2389). Ofi ciální stránka mistrov-

ství: www.chessdom.com.

PŘEBOR HAVÍŘOVA

Vladimír Talla  
Vítězem hlavního 

turnaje hraného od 

23. do 31. srpna 

v rámci šachového 

festivalu v Havířo-

vě se stal IM Vla-

dimír Talla (2407). 

V turnaji, kterého 

se účastnilo 68 hráčů, získal v 9 ko-

lech 7,5 bodu. Na 2. a 3. místě skon-

čili s půlbodovou ztrátou IM Jozef 

Michenka (2396) a Michal Moty-

ka (2331). Kompletní výsledky viz 

www.bulava.cz/sachy.

RUBINSTEINŮV MEMORIÁL
Slovenský velmistr Ján Markoš 

(2568) obsadil se 3,5 bodu 8. místo 

na letošním již 44. ročníku Memo-

riálu Akiby Rubinsteina, který byl 

v uplynulém týdnu ukončen v pol-

ské Polanici Zdrój. Palmu vítězství 

si na Ukrajinu odváží velmistr Ale-

xander Mojsejenko (2632), druhé 

místo patří domácímu velmistrovi 

Kamilovi Mitonovi (2580) a i bronz 

zůstává u našich severních sou-

sedů díky Dariuszovi Swierczovi 

(2456). Ofi ciální stránka turnaje: 

www.rubinstein.64pola.pl.

O POHÁR MĚSTA ŘÍČANY

Marek Vokáč  
Velmistr Marek 

Vokáč (2451) zví-

tězil na letošním 

ročníku šachové-

ho turnaje pořá-

daného za účasti 

146 šachistů v Ří-

čanech místním 

oddílem TJ Tourist Biomedica. 

V 9 kolech si připsal na své konto 

8 bodů a na druhého v pořadí MF 

Tomáše Vojtu (2411) si vypraco-

val jednobodový náskok. 7 bodů, 

ale s horším pomocným hodno-

cením, znamenalo třetí místo pro 

Ondřeje Mejzlíka (2190). V turnaji 

B se z prvenství radoval Jan Klíma 

(1667) za 7,5 bodu. Kompletní vý-

sledky obou turnajů jsou na násle-

dujících webech: 

skupina A: chess-results.com

skupina B: chess-results.com.

PERUÁNSKÝ VÍTĚZ SHÁNÍ PENÍZE 
NA CESTU NA MS

Martín S. Sánchez 
Mladý peruánský 

šachista Martín Se-

minario Sánchez, 

vítěz mládežnic-

kých Panameric-

kých her, nemá 

dostatek prostřed-

ků pro cestu na 

následující Mistrovství světa, které 

se bude konat v říjnu ve Vietnamu. 

Proto, aby mohl poměřit svoje síly 

s nejlepšími mladými šachisty svě-

ta, pořádá společně se svým otcem 

sbírku. K dispozici má zatím něco 

přes tisíc dolarů, ale spočítané ná-

klady na účast dosahují až k ne-

celému sedminásobku této sumy. 

Bez zajímavosti není ani to, že se 

Martín Sánchez se už na Pana-

merický přebor dostal díky sbírce 

a tam získal zlato. Bude se to opa-

kovat i na MS ve Vietnamu?

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://www.chessdom.com/news/world-womens-championship-website
http://chess-results.com/tnr15391.aspx?tnr=15391&art=1&lan=5&turdet=YES&m=-1
http://chess-results.com/tnr15392.aspx?art=0&lan=5&turdet=YES&m=-1
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V Brně se podařilo navázat na 

dlouhou tradici. 33. ročník festi-

valu Fair Trade Chess letos nabídl 

hned čtyři kvalitně obsazené tur-

naje, v nichž se mezi 74 zúčastně-

nými šachisty objevilo i 8 hráčů 

honosících se titulem mezinárod-

ního mistra. Dva z brněnských 

turnajů se hrály systémem kaž-

dý s každým a nabízely možnost 

splnění normy mezinárodního 

mistra.  Zároveň v tradičním br-

něnském šachovém svatostánku 

– budově hotelu Bobycentrum 

– proběhly ještě dva openy. Nej-

spokojenějším šachistou festiva-

lu bude pravděpodobně grygov-

ský FM Karel Malinovský (2353), 

pro něhož znamenala festivalová 

účast splnění normy mezinárod-

ního mistra.

FM Malinovský prošel turnajem 

bez nejmenšího zaváhání a v 9 ko-

lech získal díky 6 výhrám a 3 remí-

zám 7,5 bodu, což mu v konečném 

zúčtování přineslo kromě již zmí-

něné normy také náskok 1,5 bodu 

na dvojici svých nejbližších pro-

následovatelů. Jednu z jeho vítěz-

ných partií pro čtenáře Šachového 

týdeníku okomentoval mezinárod-

ní mistr Petr Pisk.

KAREL MALINOVSKÝ (2353)—
—PETER PETRÁŇ (2331)
Caro-Kanova obrana [B13]

Brno 2008

Komentuje: IM Petr Pisk

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Sd3 

Jc6 5.c3 Jf6 6.Jf3 Sg4 7.0–0 e6 

8.Sf4 Sd6 9.Sxd6 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+nvLpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

9…Sxf3!? Zajímavá novinka. Při-

rozenější tah 9…Dxd6 ponechá-

vá černému možnost pozdějšího 

braní na f3 i přesunu střelce na 

g6. Přesto se zdá, že i po tahu 

v partii je pozice v rovnováze.

10.Dxf3 Dxd6 11.Jd2 0–0 12.Vfe1 

Vfe8 13.Vad1 Logičtěji vypadá 

zdvojení věží na e-sloupci, pro-

tože při plánovaném minoritním 

útoku černého na dámském kříd-

le by měl být plánem bílého tlak 

na křídle královském. Možným 

pokračováním bylo také 13.Ve3.

13…Vab8 Černý připravuje kla-

sický minoritní útok, mohl ale 

také využít předchozího tahu bí-

lého otevřením centra po e6-e5, 

čímž by získal velké šance na 

zjednodušení pozice a vyrovná-

ní. Například 13…e5 14.Dg3 Vad8 

15.dxe5 Vxe5 16.Vxe5 Jxe5 17.Sc2 

Db8 s rovnou hrou.

14.Dh3 b5 15.a3 a5 

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+nwqpsn-+&
5zpp+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-zPL+-+Q#
2-zP-sN-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

16.Ve3 Karel předváděl v Brně lí-

bivé šachy – od hráče jeho stylu 

bych spíše očekával poziční skok 

jezdcem 16.Jb3 se snahou o vy-

užití oslabeného pole c5. Černý 

by mohl reagovat například 16…

BRNO FAIR TRADE CHESS

RUSKÝ IM SEHRÁL DVA TURNAJE SOUČASNĚ, JEDEN VYHRÁL

Vítězové turnaje A: Kolem zlatého Alexeje Kirejeva stojí stříbrná Eva 
Repková a Martin Jurčík.

Vítězové turnaje B: Zleva tentokrát bronzový Alexandr Kireev, stříbrný 
Bronislav Vymazal a vítěz Karel Malinovský
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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

b4 17.cxb4 axb4 18.a4 Va8 19.Sb5 

Vec8 20.Vc1.

16…Je7 Tady nastává kritická 

fáze partie. Černý se snaží pře-

vést jezdce na ochranu králov-

ského křídla, tento logický ma-

névr se mu ale stane překvapivě 

osudným. Správné bylo v tomto 

i následujícím tahu pokračovat 

v načatém plánu tahem b5-b4. 

Třeba 16…b4 17.axb4 axb4 18.Vf3 

e5! s vyrovnanou pozicí.

17.Jf3 Jg6?! Lépe bylo zkusit 

17…b4 18.axb4 axb4 19.Je5 bxc3 

20.bxc3 s malou výhodou bílé-

ho.

18.Sxg6! Velmi dobrý tah, kte-

rým bílý odstranil obránce černé-

ho krále a taktéž otevřel pro své 

fi gury h-sloupec, čímž získává 

velmi silný útok.

18…hxg6 19.Dh4 Jh7 Černý měl 

řadu jiných možností – na ukáz-

ku pár variant dokazujících sílu 

útoku bílého: 19…Dd8 20.Jg5 

b4 (moc pěkná je výhra bílého 

po 20…Je4 21.Vh3! Kf8 22.Jh7+ 

Kg8 23.Jf6+!!+-) 21.axb4 axb4 

22.g4 bxc3 23.Vxc3 Vxb2 24.Vh3 

Kf8 25.Dh8+ Jg8 26.Jh7+ Ke7 

27.Dxg7 Dc7 28.Vf3+-; 19…Je4 

20.Vxe4!? dxe4 21.Jg5 Dd5 22.f4 

exf3? 23.Vf1!±.

20.Je5 Dd8 21.Df4 Df6 22.Dg4 

Vb7 Po 22…Dg5 získá bílý malou 

výhodu tahem 23.De2.

23.h4 Df5 24.De2 Dh5 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+r+-+pzpn'
6-+-+p+p+&
5zpp+psN-+q%
4-+-zP-+-zP$
3zP-zP-tR-+-#
2-zP-+QzPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

25.g4! Dxh4 Zahrát dámou na h6 

se člověku nechce, i když to stroj 

doporučuje… Bílý má poté velice 

příjemnou prostorovou převahu, 

i když k výhře je ještě daleko. 

25…Dh6 26.Kg2 b4 27.cxb4 axb4 

28.Vh3 a bílý má na své straně 

stále malé plus.

26.Kg2! A teď již musí být čer-

ný velmi opatrný, protože všech-

ny fi gury bílého jsou připraveny 

k útoku na černého krále.

26…Dg5 27.Vf1 Df4? Chyba roz-

hodující partii! O ohrožení čer-

né pozice svědčí nedostatečnost 

přirozeného pokračování 27…

b4? pro 28.Vh3! f6 29.f4+- s roz-

hodující výhodou. Jedinou mož-

ností v boji o vyrovnání byl ná-

vrat dámy na výchozí pole 27…

Dd8, ale i zde již má navrch bílý 

po 28.Vh1 f6 (28…Jg5 29.f4 f6 

30.Jc6 Db6 31.Jxa5 Dxa5 32.fxg5 

Dd8 33.Vxe6 Vbe7 34.Vxe7 Dxe7 

35.Dxe7 Vxe7 36.Kf3+-) 29.Veh3 

(29.Jxg6 Jg5 30.f4 Je4 31.Veh3±) 

29…fxe5 30.Vxh7 Dg5 31.dxe5 

Df4 32.Df3 Dxf3+ 33.Kxf3± 

a o výhodě bílého není pochyb.

28.Vf3 De4 Po28…Dg5 vyhrává 

bílý tahem 29.Vh3!+-.

29.Dd2 f5 v29…f6 30.Ve1 fxe5 

31.Vxe4 dxe4 32.Ve3+- je také 

beznadějné.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+r+-+-zpn'
6-+-+p+p+&
5zpp+psNp+-%
4-+-zPq+P+$
3zP-zP-+R+-#
2-zP-wQ-zPK+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

30.Kh2! Opět skvělý tah králem, 

který definitivně získává ma-

teriál i partii. Po 30.Ve1?! fxg4 

31.Vxe4 gxf3+ 32.Kxf3 dxe4+ 

33.Kxe4 Jf6+ 34.Kd3 Jd5 35.Jxg6 

Vf7 36.Je5 Vf5 není bílé plus 

zdaleka rozhodující.

30…b4 31.axb4 axb4 32.Ve1 

bxc3 33.Dxc3 Hrubou chybou 

by ovšem bylo 33.bxc3?? pro 

33… Vb2! s remízou.

33…Jg5 Černý měl ještě po-

slední možnost vyzkoušet bílé-
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ho tahem 33…Vb3!. Po 34.Dc6 

(k výhře vede i složitější  34.Dc7 

s možným pokračováním 34…

Dxe5+ 35.dxe5 Vxf3 36.Dd7+-) 

34…Dxe1 35.Dxe8+ Jf8 36.Df7+ 

Kh7 37.gxf5!! (37.Vxb3? Dxf2+=; 

37.Dxf8?? Vxf3 38.Jxf3 Dxf2+–+) 

37…Vxf3 (37…exf5 38.Vf4!+-

; 37…gxf5 38.Vf4!+-) 38.fxg6+ 

Kh8 a) 38…Jxg6 39.Dxg6+ Kg8 

(39…Kh8 40.Dh5+ Kg8 41.Dxf3+-

) 40.Dxe6+ Kh7 41.Dg6+ Kg8 

42.Jxf3 Dxf2+ 43.Dg2+-; b) 38…

Kh6 39.Dxf3 Jxg6 40.Dh3+ Kg5 

41.Dg3++-; 39.Dxf3 Db4 40.Df7+- 

a bílý i tak vyhrává.

34.Vxe4 Jxf3+ 35.Dxf3 fxe4 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+r+-+-zp-'
6-+-+p+p+&
5+-+psN-+-%
4-+-zPp+P+$
3+-+-+Q+-#
2-zP-+-zP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
36.Dc3+- Bílými hrající Karel Mali-

novský získal rozhodující výhodu, 

kterou rázně a rychle v následu-

jících tazích zúročil. Moc pěkně 

a energicky vedená partie.

36…Veb8 37.Dc6 Vb6 38.Dd7 

Vf8 39.Jxg6 Vxf2+ 40.Kg3 Vf3+ 

41.Kh4 Kh7 42.De8 e5 43.Kg5 

1–0

Na dostřel k normě byl v průběhu 

turnaje také Bronislav Vymazal 

(2274), kterému se ale nepodařil 

závěr, kdy v předposledním kole 

pouze remizoval partii černými 

fi gurami proti Stanislavu Staňkovi 

(2039).

Hrdinou turnaje byl ovšem podle 

všech účastníků ruský mezinárod-

ní mistr Alexej Kirejev (2387). Ten 

pomohl pořadatelům tím, že když 

do jihomoravské metropole nedo-

razilo hned několik přihlášených 

zahraničních účastníků, souhlasil 

jejich s návrhem, aby hrál v obou 

IM turnajích současně. A. Kirejev 

tak v jednom týdnu absolvoval 

maraton 18 partií, na jeho výkonu 

to ovšem nebylo vůbec poznat! 

Z odehraných partií získal za sou-

hrnných 12,5 bodu hned dvě me-

daile, když jeden z turnajů (áčko) 

vyhrál s půlbodovým náskokem 

před jedinou ženskou účastnicí 

IM Evou Repkovou (2405) a z mi-

strovského „béčka" si odváží me-

daili bronzovou. Tam také utrpěl 

svoji jedinou turnajovou porážku 

se stříbrným Bronislavem Vyma-

zalem.

Na turnaji se naopak vůbec neda-

řilo plzeňskému mezinárodnímu 

mistrovi Štefanu Grossovi (2225), 

hráči Stonavy. V posledních letech 

se šachu příliš nevěnoval a praco-

val s velkým úsilím na svém podni-

kání, což se na jeho hře tentokrát 

projevilo. Přejme mu, aby brněn-

ský come-back, ve kterém zís-

kal pouze jedinou půlku, byl jen 

úvodním krokem pro pokračování 

v jeho zajímavé šachové kariéře.

Z tvrdých bojů v otevřených tur-

najích vyšli vítězně reprezentant 

Frýdku-Místku Jakub Lahner 

(2294) a Petr Žitný (1899) z pořá-

dajícího oddílu brněnské Lokomo-

tivy.

Václav Pech

Výsledky festivalových turnajů

IM A
1. Kirejev, Alexej RUS (2387) 6,5

2. Repková, Eva SVK (2403) 6

3. Jurčík, Martin SVK (2352) 5,5

4. Pacher, Milan SVK (2361) 5,5

5. Dobrovolský, Ladislav CZE (2372) 5,5

6. Šklíba, Martin CZE (2303) 5,5

7. Holemář, David CZE (2330) 4,5

8. Kratochvíl, Milan CZE (2167) 3

9. Spodný, Josef CZE (2096) 2,5

10. Gross, Štefan CZE (2225) 0,5

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

IM B
1. Malinovský, Karel CZE (2353) 7,5

2. Vymazal, Bronislav CZE (2274) 6

3. Kirejev, Alexej RUS (2387) 6

4. Lanč, Alois SVK (2392) 6

5. Tričkov, Vasil CZE (2353) 4,5

6. Petráň, Peter SVK (2331) 4,5

7. Kuchyňka, Lukáš CZE (2150) 3,5

8. Hladík, Josef CZE (2236) 3

9. Staněk, Stanislav CZE (2039) 2,5

10. Peterson, Eric SVK (2264) 1,5
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Celých 17 bodů byl rozdíl, který 

dělil vítězný celek Vycházejících 

hvězd od jejich zkušených soupe-

řů na letošním ročníku turnaje NH, 

který v Amsterodamu skončil v so-

botu 30. 8. Hlavními oporami vítěz-

ného týmu byli velmistři Wang Yue 

(2708) a Ivan Čeparinov (2687), 

kteří spolu soupeřili o jedno volné 

místo na prestižním turnaji Am-

ber, jež se v příštím roce odehraje 

ve Francii. Úspěšnější byl nakonec 

čínský velmistr, který v 10 kolech 

získal 8,5 bodu.

Wang Yueho suverenitu a úroveň 

jeho hry vysoce hodnotil například 

velmistr Lubomir Ljubojevič: „V tur-

naji na straně soupeřů hráli dva skvělí 

šachisté. Prvním byl Wang Yue a dru-

hým Fabiano Caruana," prohlásil bý-

valý nejsilnější šachista rovněž býva-

lé Jugoslávie. „Ten čínský mladík, je 

skutečně extrémně silný šachista a já 

jsem si jistý, že bude brzy patřit do 

nejlepší světové desítky." Ljuboje-

vičova slova potvrzuje i performan-

ce čínského mladíka, která měla na 

turnaji hodnotu 2892 bodů! Jedinou 

partií, ve které mohl velmistr Wang 

hovořit o štěstí, byl souboj devátého 

kola s velmistrem Korčným (2602).

Deváté kolo bylo pro celek Zkuše-

ností tím nejúspěšnějším, a to i pře-

sto, že Korčnoj zahodil šanci porazit 

nejsilnějšího hráče turnaje. Lubomir 

Ljubojevič v tomto kole pozičně vy-

bodoval Itala Fabiana Caruanu.

LUBOMIR LJUBOJEVIČ (2555)—
—FABIANO CARUANA (2630)
Poloslovanská obrana 

dámského gambitu [D45]

NH Amsterdam

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

5.e3 a6 6.b3 Sb4 7.Sd2 Jbd7 8.Sd3 

0–0 9.0–0 Sd6 Černopolný střelec 

nejprve vylákal svého bílého opo-

nenta na méně přirozené pole, než je 

b2, a nyní se vrací na místo své hlav-

ní činnosti – diagonálu b8-h2, kde 

pomůže prosadit postup e6-e5 a do 

budoucna by mohl také zahrozit bí-

lému králi…

10.Vc1 Ve8 Okamžité 10…e5 by čer-

ného přivedlo do pozice s izolova-

ným pěšcem, kde po  11.dxe5 Jxe5 

12.Jxe5 Sxe5 13.cxd5 cxd5 má bílý 

po 14.Je2 snad určitou výhodu. Čer-

ná pozice by ale měla být pro vyzna-

vače tohoto typu struktur poměrně 

dobře hratelná.

11.h3 Následujícím tahem černý sní-

má napětí v centru.

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7+p+n+pzpp'
6p+pvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+PsNLzPN+P#
2P+-vL-zPP+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
11…e5 12.dxe5 Jxe5 13.Jxe5 Vxe5 

14.cxd5 Jxd5 15.e4 Jxc3 16.Sxc3 

Ve vzniklé pozici má bílý pěšcovou 

převahu na královském křídle, a tak 

se tam bude snažit nastoupit svými 

pěšci. Důležitou úlohu v podobných 

pozicích hraje i otevřený sloupec „d", 

což bude v této partii ještě umocněno 

tím, že jedna z černých věží zůstane 

na páté řadě, a pro černého tak bude 

složitější invazi bílého na sloupci če-

lit. Podle naznačeného scénáře pro-

běhne i dalších několik tahů.

16…Vg5 Podobnou procházku svojí 

věží po 5. řadě provedl v legendár-

ní partii se Siegbertem Tarraschem 

i druhý mistr světa Emmanuel Las-

ker. Byl ovšem úspěšnější než mladý 

Ital…

17.Df3 Nervózní 17.f4 by se bílému 

rozhodně nemuselo vyplatit kvůli 

pokračování 17…Vg3 s hrozbou Vxd3 

a Sxh3 a bílý pochopitelně nemůže 

reagovat 18.Kh2?? pro jednoduché 

18…Vxd3 19.Dxd3 Sxf4+.

17…Se6 18.Vcd1 De7 19.Vd2 Se5 

20.Sxe5 Vxe5 21.Vfd1 Vd8 22.De3 

Pro postup bílých pěšců pravého 

křídla je vše připraveno.

22…g6 23.f4 Vc5 24.Df2 a5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-wqp+p'
6-+p+l+p+&
5zp-tr-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+P+L+-+P#
2P+-tR-wQP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
25.f5?! Možná měl být velmistr Lju-

bojevič trpělivější, protože tah partii 

vede do zjevně remízové pozice. Malé 

plus pro bílého by mohlo možná dr-

NH TURNAJ

VIKTOR KORČNOJ: VŠICHNI MLADÍ HRAJÍ STEJNĚ

Konečné pořadí

Vycházející hvězdy
1. Wang Yue CHN (2704) 8,5

2. Čeparinov, Ivan BUL (2687) 7,5

3. Caruana, Fabiano ITA (2630) 6,5

4. L Ami, Erwin NED (2638) 6

5. Stellwagen, Daniel NED (2616) 5

Zkušenosti
1. Adgestein, Simen NOR (2583) 4

2. Barejev, Jevgenij RUS (2655) 4

3. Ljubojevič,Lubomir SRB (2520) 3,5

4. Korčnoj, Viktor SUI (2602) 2,5

5. Jusupov, Artur GER (2587) 2,5

Lubomir Ljubojevič
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žet pokračování 25.g4 (nebo snad 

nejprve nějaký tah králem) 25…Ve8 

26.f5 Sc8 27.Df4, byť ani tady není vi-

dět nic hmatatelného…

25…Sc8? První a již rozhodující chy-

ba černého v partii. Ústup střelcem 

černého přivede do zcela bezper-

spektivní koncovky, která proti tak 

zkušenému hráči, jakým je velmis-

tr Ljubojevič, má jen jeden možný 

výsledek. Správným pokračováním 

bylo 25…gxf5! 26.exf5 Sxf5 27.Sxf5 

Vxd2 28.Sxh7+ (k remíze, byť bílému 

méně pohodlné, vede také 28.Vxd2 

Vxf5 29.Dxf5 De1+ 30.Kh2 Dxd2 

31.Dc8+ Kg7 32.Dxb7 Dxa2 33.De7=) 

28…Kxh7 29.Dxd2 Vd5 30.Dc2+ 

Kg7=.

26.Sc4! Vxd2 27.Dxd2 b5 28.Dd8+ 

Dxd8 29.Vxd8+ Po ovládnutí volné-

ho sloupce je na šachovnici jenom 

jeden hráč.

29…Kg7 30.Sd3 Sb7 31.Vb8 „Kon-

covka se špatným černým střelcem, 

do které partie vynuceně přešla, byla 

již pouze otázkou techniky," řekl ví-

těz partie o pozici na diagramu. „Ale 

i tady jsou ještě určité problémy brá-

nící bílému v jednoduché výhře."

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+l+-+pmkp'
6-+p+-+p+&
5zpptr-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+P+L+-+P#
2P+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
31…Sa6 32.Kf2 a4 33.Va8 axb3 

34.axb3 Hezkou a nápaditou léčku 

si černý připravil pro případ nedoč-

kavého 34.Vxa6. Následovalo by 

34…Vc3!! s hrozbou likvidace bílého 

střelce strážícího pole proměny čer-

ného pěšáka a bílý nemá nic jiného 

než partii zremizovat po 35.Ke2 b2 

36.Sb1 Vc1 37.Sd3 Vc3=.

34…Sb7 35.Va7 Sc8 36.Vc7 Sa6 37.b4 

Vc3 Černého by nespasilo ani aktivní 

37…Vc1, protože se do hry hrozí vlo-

žit další z bílých pěšců: 38.e5! a po 

38…Kg8 39.e6 fxe6 40.fxe6 Vc3 41.e7 

Kf7 42.Se4+- je konec.

38.Ke3 gxf5 39.exf5 h5 Problémem 

černého je, že prakticky nemá tahy. 

Zpacifi kovaný černý střelec se ze 

svého žaláře nepohne a ani Caruano-

va věž příliš polí nenachází. Pokud se 

dámské křídlo dostane Lubojevičův 

král, partie skončí.

40.h4 Kf6 41.Kd4 Vc1 42.g3 Kg7 

43.Ke5 Ve1+ 44.Se4 Vf1 I tady  44…

Vc1? prohrává, jenom je to ještě o něco 

rychlejší: 45.f6+ Kf8 46.Va7+-.

45.Sxc6 Vc1 46.Kd6 Jiná cesta k ce-

lému bodu: 46.f6+ Kg8 47.Kd6 Vf1 

48.Kc5 Vxf6 49.Kb6+-.

46…Vf1 Pokračování 46…Kf6 47.Sd5 

Vxc7 48.Kxc7 Kxf5 49.Sxf7 Kg4 

50.Se6+ Kxg3 51.Kb6 je dostatečně 

beznadějné.

47.Se4 Kf6 48.Sd5 Vxf5 49.Vxf7+ 

Kg6 50.Vxf5 Kxf5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6l+-mK-+-+&
5+p+L+k+p%
4-zP-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
51.Kc7 A černý zhyne na svého bělo-

polného střelce. 1–0

Velmistr Ljubojevič se na turnaji podí-

lel i na jednom snad dokonce světovém 

rekordu. V jeho partii posledního kola 

proti Ivanu Čeparinovovi vznikla stej-

ná pozice v rozmezí mezi šedesátým 

osmým a osmdesátým čtvrtým tahem 

hned devětkrát bez toho, aby soupeři 

reklamovali remízu! „V jednu chvíli, 

když jsem stál o něco lépe, jsem mu 

nabídl remízu, ale on ji odmítl," vy-

světloval situaci se vzrušenými gesty 

srbský velmistr a dodával: „Stál jsem 

stále o něco lépe, ale nebudu přece 

nabízet remízu dvakrát." Jeho soupeř 

Ivan Čeparinov se zase hájil: „Ano, 

moje pozice byla o něco horší. Ale já 

jsem mu také předtím nabízel remí-

zu, která byla odmítnuta. Tak jsem se 

prostě nechtěl opakovat." Svoji nabíd-

ku remízy ovšem velmistr Ljubojevič 

popírá. K partii byl nakonec přivolán 

rozhodčí, který vyzval nejprve Čepa-

rinova a posléze Ljubojeviče, aby hrá-

li na výhru. K tomu ovšem nedošlo 

a partie byla prohlášena za remízovou 

a počet opakování se zastavil na čísle 

devět.

Jasný výsledek ve prospěch mla-

dé generace zajímavě okomentoval 

dvojnásobný účastník zápasu o nej-

vyšší titul, velmistr Korčnoj. „Oni 

hrají všichni velice agresivně a co je 

zajímavé, jsou si navzájem i podob-

ní. Vypadají téměř stejně. Ať už jsou 

z Číny, Nizozemí nebo Bulharska, 

hrají stejně útočně, hrají stejná za-

hájení. Třeba tu stále stejnou slovan-

skou. Přijde mi to jako zajímavá věc 

hodná zamyšlení." 

Za jednoho z možných „viníků" to-

hoto stavu pak zkušený šachista po-

važuje počítače, které mladé špičkové 

šachisty prostě svým stylem a hodno-

cením nutí hrát navzájem podobné 

šachy, kde není příliš prostoru pro 

odlišnosti. „Ano, to je možné," říká 

na Korčného úvahu Ivan Čeparinov 

a dodává: „Opravdu všichni používá-

me počítače a možná, že má Korčnoj 

pravdu." Čeparinov ovšem považuje 

počítače za věc v dnešním šachu nut-

nou třeba i proto, že současné šachy 

jsou naprosto odlišné od těch, které 

se hrály ještě před příchodem kvalitní 

techniky. S tím Korčnoj souhlasí, ale 

s úsměvem poznamenává: „Vím, že 

to tak je, ale zajímavé mi přijde, že oni 

hrají vlastně všichni stejně a vypadá to 

tedy, jakoby měli i všichni stejný cha-

rakter, temperament… Víte, já nemám 

rád vědeckofantastické fi lmy, ale tohle 

skutečně trochu jako science fi ction 

vypadá. Hovoříme tu o technice, která 

nějak ovlivňuje charakter lidí."

Václav Pech

Fabiano Caruana
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U Vasilije Ivančuka je zcela zaráže-

jící a obdivuhodný nejenom jeho 

známý zápal pro hru, ale také jeho 

všestrannost. Hraje stejně dobře 

klasiku, rapid i blicky. Na otázku, 

jaké odvětví populární „Chucky" 

preferuje, dává jednoznačnou od-

pověď: „To, které zrovna hraji! 

Dnes hraji klasiku, tak je pro mě 

důležitá klasika. Zítra budu hrát 

bleskovky, tak budou nejdůleži-

tější bleskovky. Když pojedu do 

Monaka, bude pro mě důležitá hra 

naslepo. Jsem profesionál a ša-

chem si vydělávám na živobytí. 

Nemohu si dovolit říkat o něčem, 

že je to důležité a o něčem zase, 

že není." Stejně je tomu u velmis-

tra Ivančuka i s turnaji, na kterých 

prakticky celý rok bez přestávky 

hraje. Nejdůležitějším turnajem je 

pro něho právě ten aktuální, ať je 

to zrovna menší turnaj nebo pres-

tižní Linares.

Do Moskvy přijel ukrajinský vel-

mistr po nepříliš vydařeném vy-

stoupení na turnaji Grand Prix 

v Soči tentokrát sám, bez sekun-

danta. Podle jeho slov mu na nový 

turnaj pomáhaly nabrat síly pro-

cházky po moskevském Arbatu, 

rozhovory s místními umělci a náv-

štěva Puškinova muzea. Ukrajin-

ský velmistr neopomněl ani rozjí-

mání v kostele stojícím nedaleko 

od hotelu.

„Měl jsem vlastně štěstí," řekl 

Ivančuk o průběhu turnaje a svém 

výsledku žurnalistovi Jurijovi Va-

siljevovi. „Kdybych měl hodnotit 

to, co stálo na šachovnici, tak jsem 

z velkých časových tísní, do nichž 

jsem se dostal v partiích s Mamed-

jarovem a Ponomarjovem, klidně 

mohl vyjít s nulou. Získal jsem ale 

MEMORIÁL MICHAILA TALA

IVANČUK VYHRÁL HLAVNÍ I BLESKOVÝ TURNAJ
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí 

Talova memoriálu
1. Ivančuk, Vasilij UKR (2781) 6

2. Morozevič, Alexander RUS (2788) 5

3. Gelfand, Boris ISR (2720) 5

4. Ponomarjov, Ruslan UKR (2718) 5

5. Kramnik, Vladimir RUS (2788) 5

6. Lékó, Peter HUN (2741) 4,5

7. Kamsky, Gata USA (2723) 4

8. Alexejev, Jevgenij RUS (2708) 4

9. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2742) 3,5

10. Širov, Alexej ESP (2741) 3

Výsledek bleskového turnaje
1. Ivančuk, Vasilij UKR (2781) 23,5

2. Kramnik, Vladimir RUS (2788) 22,5

3. Carlsen, Magnus NOR (2775) 21

4. Svidler, Petr RUS (2738) 20

5. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2742) 20

6. Lékó, Peter HUN (2741) 18

7. Griščuk, Alexandr RUS (2728) 18

8. Karjakin, Sergej UKR (2727) 18

9. Kamsky, Gata USA (2723) 17,5

10. Gelfand, Boris ISR (2720) 17,5

11. Ponomarjov, Ruslan UKR (2718) 17

12. Gračev, Boris RUS (2640) 14,5

13. Alexejev, Jevgenij RUS (2708) 14

14. Karpov, Anatolij RUS (2651) 14

15. Morozevič, Alexandr RUS (2788) 14

16. Movsesjan, Sergej SVK (2723) 12,5

17. Eljanov, Pavel UKR (2716) 12,5

18. Tkačijev, Vladislav FRA (2664) 11,5 GM Vasilij Ivančuk
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1,5 bodu, takže jsem měl opravdu 

štěstí."

Za klíčové pro vývoj turnaje po-

važuje Vasilij Ivančuk duely se 

Šachrijarem Mamedjarovem, Ale-

xandrem Morozevičem a se svým 

krajanem Ruslanem Ponomarjo-

vem. „Ve všech třech partiích byli 

diváci svědky velkého boje, obou-

stranných časových tísní a z obou 

stran také spousty chyb. A všech-

ny tyhle partie byly ohromně na-

pínavé!" Po následující partii se 

ukrajinský velmistr poprvé dostal 

do samostatného vedení…

VASILIJ IVANČUK (2781)—
—ALEXANDER MOROZEVIČ (2788)
Grünfeldova 

indická obrana [D87]

Moskva 2008

1.c4 Jf6 2.d4 g6 3.Jc3 d5 Alexandr 

Morozevič v tuto chvíli vedl turnaj 

s půlbodovým náskokem právě na 

Vasilije Ivančuka, ale naštěstí pro 

šachové příznivce je mu cizí prag-

matický přístup Vladimira Kram-

nika. Ten by pravděpodobně zvolil 

nějakou velice klidnou variantu 

typu Ruské hry a čekal by, jak 

jej bude jeho soupeř porážet. To 

u Morozeviče nehrozí, podobné 

varianty navíc v repertoáru vlastně 

vůbec nemá. Grünfeldova indická 

jasně signalizuje, že se bude tvrdě 

bojovat.

4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 

Sg7 7.Sc4 c5 8.Je2 0–0 9.0–0 Jc6 

10.Se3 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-zP-vL-+-#
2P+-+NzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
10…Ja5 Ruský velmistr volí histo-

ricky asi méně prošlapanou pěšin-

ku, ale tah 10…Ja5 se v poslední 

době na nejvyšší úrovni poměrně 

ujal. Nejhlavnější 

z hlavních variant 

začíná pokračová-

ním 10…Sg4 a po 

11.f3 má černý na 

výběr hned z ně-

kolika zajíma-

vých pokračování, 

z nichž se možná 

nejpamátnějším 

stala cesta pro-

praná Anatolijem 

Karpovem a Gar-

rim Kasparovem 

v jejich vzájem-

ném zápasu ve 

španělské Seville. 

Tam se hned ně-

kolikrát hrálo 11…

Ja5!? 12.Sxf7+ 

Vxf7 13.fxg4 s ve-

lice živou a ve 

svých důsledcích 

nejasnou hrou.

11.Sb5!? Frekven-

tovanějším tahem 

je v této pozici 

ústup 11.Sd3, kte-

rý byl nedávno 

použit i v partiích velmistra Davida 

Navary na turnaji v Soči. Po 11…b6 

12.Dd2 (přijetí oběti pěšce pomocí 

12.dxc5 dává černému dostatečnou 

kompenzaci po dalším 12…bxc5 

13.Sxc5 Dc7 14.Sd4 e5 15.Se3 Jc4) 

12…e5 13.dxe5 Se6 (Sám David 

Navara pokračoval proti Wang Yue-

mu tahem 13…Sxe5, ale po 14.Vad1 

Se6 15.Sh6 Sg7 16.Sxg7 Kxg7 17.f4 

na vyrovnání pravděpodobně ne-

dosáhl. Wang Yue-Navara, D., Soči 

2008.) 14.Vfd1 Jc4 15.Sxc4 Sxc4 

16.f4 De7 17.Dc2 (Navara-Kamsky, 

Soči 2008) sice bílá pozice vypada-

la malinko příjemněji, ale k vítěz-

ství nad americkým velmistrem to 

bohužel nestačilo.

11…Sd7 12.Sd3 b6 13.Vb1 Vasilij 

Ivančuk připravuje vzetí nabízené-

ho pěšce tím, že si svojí věží bere 

na mušku pěšce b6, kde by se tak 

mohl po následných výměnách 

v některých variantách objevit bílý 

střelec s nepříjemným dvojúde-

rem. Na okamžité 13.dxc5 má čer-

ný na výběr hned z několika pokra-

čování: Může zahrát třeba 13…Dc7 

nebo, vezmeme-li v úvahu nejlepší 

„silikovnové" návrhy, také 13…Jb7 

nebo 13…Sa4 s nejasnou hrou, kde 

by černý měl mít za obětovaného 

pěšce dostatečnou náhradu.

13…e5 14.dxc5 Velmistr Ivančuk 

již musí situaci v centru řešit, pro-

tože po 14.Dd2 exd4 15.cxd4 cxd4 

16.Jxd4 Jc6 vypadá pozice rovně 

a ani 14.d5 Jb7 (14…c4!?) 15.c4 Jd6 

není pro bílého nijak jednoznačně 

příznivé. Navíc bílý musí, pokud 

se chce poprat o první místo, par-

tii vyhrát, a tak se mu komplikace 

s pěšcem více hodí.

14…Sa4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+pvlp'
6-zp-+-+p+&
5sn-zP-zp-+-%
4l+-+P+-+$
3+-zPLvL-+-#
2P+-+NzPPzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

GM Alexander Morozevič
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15.Dd2 Zajímavé a docela dobře 

možné bylo také drzého střelce se-

brat: 15.Dxa4!? Dxd3 16.Jg3 Vfd8 

(jenom ne nabízející se 16…Jc4?? 

pro rychlou exekuci černého jezd-

ce po 17.Vfd1 Dxc3 18.Je2+- Jb2 

19.Jxc3 Jxa4 20.Jxa4) 17.cxb6 axb6 

18.Vfd1 nevypadá pro bílého nijak 

špatně. Ivančuk má ale na pozici 

svůj vlastní názor.

15…Dd7!? Morozevič stupňuje 

tlak na „d" sloupci a rád by po dal-

ším Vfd8 donutil bílé fi gury k urči-

té disharmonii v jejich rozestavení, 

kterou by mohl využít k zisku ini-

ciativy nebo dobrání obětovaných 

pěšců. Na dobrání 15…bxc5 má 

bílý k dispozici 16.c4 s dalším pře-

vodem Je2-c3-d5 se zřejmou výho-

dou (16.Sxc5? Jc4).

16.cxb6 axb6 17.Jc1 Po 17.Vxb6 

Vfd8 18.Jc1 Dc8 (s úmyslem za-

hrát 19…Jc4, zajímavé je také 18…

Vac8!?, naopak ke zjevné výhodě 

bílého vede 18…Jc4? 19.Sxc4 Dxd2 

20.Sxd2 Vxd2 21.Sd5±) 19.Vb4 

Jc6 má černý za dva pěšce dob-

rou fi gurovou hru, ale jestli je to 

dostatečná náhrada, to ani po asi 

hodinové analýze nedovedu potvr-

dit ani vyvrátit. Naopak zcela jistě 

nelze brát pěšce střelcem 17.Sxb6 

pro 17…Jc4–+.

17…Vfc8 18.Vxb6 Sf8 Po 18…Jc4 

19.Sxc4 Vxc4 20.Vd6 Dc8 21.Jd3 

Vxc3 22.Jb4 Sf8 23.Vb6 Sxb4 

24.Vxb4 Dc6 má černý pěšce méně 

a pravděpodobně ani aktivita jeho 

fi gur by jej nemusela udržet ve 

hře. Osobně bych se zejména obá-

val různobarevných střelců a sla-

bých černých polí kolem vlastního 

krále.

XABCDEFGHY
8r+r+-vlk+(
7+-+q+p+p'
6-tR-+-+p+&
5sn-+-zp-+-%
4l+-+P+-+$
3+-zPLvL-+-#
2P+-wQ-zPPzP"
1+-sN-+RmK-!
xabcdefghy

19.Va6 Bílý se dvěma pěšci více po-

chopitelně využívá první možnosti 

ke zjednodušení materiálu a pře-

chodu do příjemné koncovky.

19…Db7 Černý pochopitelně ne-

může být příznivcem masových 

výměn následujících po 19…Vxa6 

20.Sxa6 Dxd2 21.Sxd2, kde se bílí 

pěšci dostanou dříve či později ke 

slovu. Jak ukazuje velmistr Zagre-

belnyj, ve variantě 21…Vc6 22.Sd3 

Jc4 23.Sxc4 Vxc4 24.Ve1 Sc2 25.f3 

bude mít velmistr Ivančuk velice 

dobré šance na úspěch, i když to 

bude zcela jistě spojeno s určitými 

technickými obtížemi.

20.Vxa8 Dxa8 21.Jb3 Jxb3 

22.axb3 Sxb3 23.Vb1± 

XABCDEFGHY
8q+r+-vlk+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+lzPLvL-+-#
2-+-wQ-zPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

23…Da3 Komplikace se z partie 

pomalu vytrácejí a přichází suchá 

matematika. Bílý má při redukova-

ném počtu materiálu pěšce navíc, 

a i když jsou černé fi gury aktiv-

nější, je materiální výhoda bílého 

citelná. „Myslím, že šance obou 

stran jsou vyrovnány. Tedy v tom 

smyslu, že bílý má stejné šance na 

to, aby partii vyhrál, jako má čer-

ný šance pozici zremizovat." (GM 

Zagrebelnyj)

24.h3 Se6 25.Vc1 Vd8 Brání po-

stupu bílého volného pěšce, který 

by mohl černému jeho obranu ci-

telně ztížit. Ivančukovou snahou 

nyní bude probojovat se se svými 

fi gurami z obklíčení a rozběhnout 

svého volného „c" pěšce.

26.Dc2 Sb3 27.Db1 Sa2 28.Db5 

Bílá dáma začíná vystrkoval růž-

ky a z kdysi skromné pozice na 

polích c2, d2, e2 se poprvé dostá-

vá za půlicí čáru šachovnice.

28…Vc8?! Velmistr Morozevič se 

v oboustranné časové tísni rozho-

dl dát svému soupeři dalšího pěš-

ce, a aktivizovat tak ještě více své  

síly. K lepším důsledkům vedlo 

pravděpodobně pokračování 28…

Sc5 29.Dxc5 Dxc5 30.Sxc5 Vxd3, 

kde by černého mohli různoba-

revní střelci již pomoci zachránit.

29.Dxe5 Sc5 Nebylo námitek pro-

ti 29…Sg7 30.Dg3 Vxc3 31.Vxc3 

Dxc3, když po 32.Db8+ Sf8 33.Sh6 

Db4! bílý stojí lépe, ale žádná ka-

tastrofa se prozatím nekoná. Je 

možné, že ruský šachista při ne-

dostatku času právě tah 33…Db4 

přehlédl.

30.Sxc5 Vxc5 31.Db8+ Kg7 32.Df4 

Db2 32…Vxc3?? 33.De5++-.

Bleskový turnaj na závěr Talova memoriálu je vždy divácky velmi atraktivní záležitostí.
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33.De3 f6 Ústup věže po „c" 

sloupci by již pustil bílého pěšce 

k marši na druhý konec šachovni-

ce: 33…Vc7 34.c4 Vd7 35.Sf1 Vd2 

36.Dc3+ Dxc3 37.Vxc3 Kf6 38.c5 

a černá věc je již zřejmě ztracena. 

Velmistr Morozevič tak raději volí 

komplikace s dámami na šachov-

nici, které by mu případně mohly 

přinést třeba věčný šach.

34.Dxc5 Dxc1+ 35.Sf1 De1 

36.Dd4 g5 37.c4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-zp-%
4-+PwQP+-+$
3+-+-+-+P#
2l+-+-zPP+"
1+-+-wqLmK-!
xabcdefghy

37…Dc1?? Hrubá chyba v časové 

tísni. Že by ti velmistři z absolutní 

špičky byli také jenom normální 

smrtelníci?

38.c5?? Postup pěšce samozřejmě 

nemění nic na výsledku partie, 

ale odoperování černého střelce 

pomocí 38.Da7+ Kg6 39.Dxa2 by 

partii pravděpodobně ukončilo 

okamžitě.

38…Se6 39.f3 h5 40.Kf2 h4 „Mo-

rozevič dobře natáhnul své pěš-

ce královského křídla, ale ani to 

nemůže nic změnit na výsledku. 

Černá pozice je beznadějná." (GM 

Zagrebelnyj)

41.De3 Dc2+ 42.Kg1 Sc4 43.Sxc4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-zp-+&
5+-zP-+-zp-%
4-+L+P+-zp$
3+-+-wQP+P#
2-+q+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

43…Dxc4 Ani dámská koncovka 

nemůže na výsledku nic změnit. 

Bílý musí pouze šikovně ukrýt 

svého krále a pak aktivizovat svoji 

dámu tak, aby mohla účinně pod-

pořit postup volného pěšce „c". 

Nabízí se pochodová osa Df3-a3-

a7-b8, odkud bude dáma zároveň 

krýt i šachy po černých polích z dia-

gonály h2-b8.

44.Kh2 Kf7 45.Da3 Ke6 46.Da7 

Dc1 47.Db6+ Kf7 48.Dd6 K výhře 

vede také 48.Dc7+ Ke8 49.Dc6+ 

Kf7 50.Dd7+ Kg6 51.Dd6 Df4+ 

52.Dxf4 gxf4 53.c6.

48…Df4+ 49.Dxf4 gxf4 Vznikla 

pěšcová koncovka, ke které upíral 

velmistr Morozevič své poslední 

naděje. Rád by postavil nepronik-

nutelnou pevnost, ale to se mu na-

konec nepodaří.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-zp-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+Pzp-zp$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

50.Kg1 Ke6 51.Kf2 Kd7 52.Ke2 

Kc6 53.Kd3 Kxc5 54.Kc3 Po 54.e5 

f5 vyhraje bílý také, ale musí být 

přesný: 55.Kc3 Kd5 56.Kb4 Kxe5 

57.Kc5 Ke6 58.Kc6 Ke5 59.Kd7 Kf6 

60.Kd6+-.

54…Kd6 55.Kd4 Ke6 56.Kc4 Kd6 

57.Kb5 Ke6 58.Kc6 Ke5 59.Kd7 f5 

60.exf5 

1–0

Sympatie si vítěz partie získal 

i svým vystupováním a vstřícnos-

ti k obyčejným šachovým fanouš-

kům. „Vasilije po posledním kole 

při odchodu ze sálu zastavovali 

místní fanoušci a on odpovídal na 

všechny jejich otázky," píše Jurij 

Vasiljev, který na něho čekal v ka-

várně, kde s ním měl domluvený 

rozhovor. „A pokud si myslíte, že 

to ze strany Ivančuka byly pouze 

jednoduché a krátké odpovědi, 

pak se hluboce mýlíte. Ivančuk 

s každým z nich hovořil tak dlou-

ho, dokud se jej ten druhý na něco 

ptal! Jeho mají prostě všude rádi. 

Na vlastní oči jsem ho viděl, jak si 

po skončení partie v turnaji, kte-

rý ve své kariéře třikrát vyhrál, ve 

vestibulu hotelu Hanibal v Linares 

zahrál s chutí šachy s nějakými 

místními dětmi. Tohle dokáže je-

nom on."

Nyní na Ukrajince čeká po něko-

likadenní přestávce další turnaj 

– fi nále série Grand Slam ve špa-

nělském Bilbau. 

Václav Pech

IVANČUK A POČÍTAČE
„Počítač je velice užitečný pomocník, ale pouze tehdy, pokud 

jeho kroky vede člověk, který jej usměrňuje tam, kam chce a kam 

se sám domnívá, že je to správné," říká vítěz letošního roční-

ku Memoriálu Michaila Tala Ukrajinec Vasilij Ivančuk (2781). 

„Pokud ovšem při analýze řídí počítač člověka, pak je všechno 

špatně," dodává šachista rozhodně zastávající samostatnou prá-

ci s opravdovými dřevěnými fi gurami a šachovnicí. „Na každý 

turnaj s sebou vozím velkou šachovnici a sadu fi gur, i když mno-

zí mladí šachisté to již považují za zastaralý anachronismus," 

uvedl s úsměvem velmistr Ivančuk.
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Dostat šachy na palubu vesmír-

ného korábu ale není vůbec nic 

jednoduchého. Rozměry sou-

pravy nemohou být příliš malé, 

aby se na šachovnici ještě šlo 

orientovat, a zároveň ani příliš 

velké – jinak by ve stísněných 

prostorách překážely. Aby se fi-

gury mohly stát součástí osob-

ní výbavy astronautů, musí být 

navíc mnohem lehčí, něž je ob-

vyklé. A nakonec je tu ještě stav 

beztíže; myslíte, že to vyřeší 

magnetická šachovnice? „Bohu-

žel jsem zjistil, že bezpečnostní 

experti NASA nám nedovolí vzít 

si na palubu nic magnetického, 

protože by to mohlo za určitých 

okolností ovlivnit činnost systé-

mů lodi,“ vysvětluje G. Chami-

toff další z problémů. Nakonec 

se vše vyřešilo. Astronaut použil 

šachovnici z původně koupené 

soupravy a k ní přikoupil ještě 

jedny levné, duté plastové figu-

ry, které měly odpovídající veli-

kost. Ty pak na šachovnici drží 

díky čemusi připomínajícímu 

suchý zip. „Na palubě jsem pak 

strávil jednu noc tím, že jsem 

z umělé tkaniny vyřezával krouž-

ky, jejichž velikost odpovídala 

velikosti základen šachových 

figur,“ popisuje další postup ša-

chový nadšenec. (Tady se přímo 

vnucuje otázka, proč ty všech-

ny komplikace, když astronauti 

mají na Mezinárodní kosmické 

stanici osobní notebooky. Greg 

Chamitoff ovšem uvádí, že nemá 

rád partie hrané prostřednictvím 

počítačového monitoru.)

Od vyrobení fungující šachov-

nice byl již jen krůček k první 

vesmírné partii, v níž posádka 

Mezinárodní kosmické stanice 

hrála proti zaměstnancům jed-

notlivých řídicích center. „V sou-

časnosti hrajeme první skutečné 

partie vesmírných šachů,“ říká 

ředitel letu Robert Dempsey. 

„Každý den udělá Greg svůj je-

den tah a následně pokaždé jed-

no z řídicích center, to, které je 

právě na řadě, oznámí odpověď 

pozemšťanů. Máme k dispozici 

videokamery, které snímají po-

zice jak na Mezinárodní kosmic-

ké stanici, tak i na šachovnici, 

kterou máme v našem řídicím 

centru.“ V první kosmické par-

tii, kterou čtenářům Šachového 

týdeníku přinášíme na následu-

jících řádcích, zvítězil bílými 

figurami hrající Greg Chamitoff. 

V odvetné partii jsou v tuto chví-

li odehrány tři tahy a hraje se 

hlavní varianta přetáhnuté fran-

couzské.

Třeba budeme jednou rozlišovat 

mezi titulem šachového mistra 

světa a mistra Země…

GREG CHAMITOFF—POZEMŠŤANÉ
Dámským pěšcem [D00]

Mezinárodní kosmická stanice, 2008

1.d4 d5 2.Jc3 c6 3.Sf4 Jf6 4.Jf3 

Jbd7 5.e3 e6 6.Je5 Da5 7.Sd3 Jxe5 

8.Sxe5 Sa3 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5wq-+pvL-+-%
4-+-zP-+-+$
3vl-sNLzP-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

9.Dc1 Sb4 10.0–0 b6 11.a4 Sa6 

12.Jb5 0–0 13.Sxf6 gxf6 14.c3 

cxb5 15.Vd1 Vac8 16.axb5 Sxc3

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-+p+p'
6lzp-+pzp-+&
5wqP+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-vlLzP-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-wQR+-mK-!
xabcdefghy

17.Vxa5 Sxa5 18.Db1 Sb7 19.b4 f5 

20.bxa5 bxa5 21.Vc1 a4 22.Vxc8 

Sxc8 23.Db4 Sd7 24.Dxa4 Vc8 

25.Dxa7 Vc1+ 26.Sf1 Sc8 27.Da8 

Kg7

XABCDEFGHY
8Q+l+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+p+-+&
5+P+p+p+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tr-+LmK-!
xabcdefghy

28.b6 

1-0

Václav Pech

ŠACHY VE VESMÍRU

ASTRONAUT PORAZIL POZEMŠŤANY
pokračování ze strany 1

Americký astronaut Greg Chamitoff
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28. 8.–16. 9. 2008
Nalčik (Rusko). Mistrovství světa 

žen hrané K.O. systémem.

nalchik2008.fi de.com

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 mož-

ností splnění norem velmistra 

a mezinárodního 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 tur-

naje jednotlivců v rapid šachu 

Memoriál Pavla Čmiela. Švýcar-

ský systém na 9 kol. 

Vícha Marek, tel.: 777 022 150

sachy.vokd@seznam.cz

sachy-vokd.wz.cz

6.–7. 9. 2008
Havlíčkův Brod. Mistrovství ČR 

juniorů a juniorek v rapid šachu 

2008. Švýcarský systém na 9 kol.

Václav Paulík

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 Fran-

cois Philidor. Zemřel v roce 1795.

7. 9. 1842
Ve stejný den jako Philidor, jen 

o sto šestnáct let později, se v pol-

ském Lublinu narodil účastník 

historicky prvního regulérního 

zápasu o titul mistra světa, Jo-

han Hermann Zukertort. Zemřel 

roku 1888.

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 turnaj 

Pardubice 2008. Uzavřené turnaje 

hrané systémem každý s každým.

Martin Mojžíš

tel.: 602 787 060

martin.mojzis@polabinychess.eu

www.polabinychess.eu/

11. 9. 1950
Padesát osm let oslaví přeborník 

republiky z roku 1987, několika-

násobný reprezentant Českoslo-

venska a skvělý blicař, velmistr 

Eduard Meduna.

13. 9. 2008 
O Pohár města Moravský Beroun 

2008. Švýcarský systém na 9 kol.

Oldřich Bayer

tel.: 554 733 145

alby21@seznam.cz

13. 9. 2008 
Michalovce (Slovensko), švýcar-

ský systém na 9 kol.

Richard Gerbery

gerberyr@yahoo.com

www.lucus.sirava.sk

13. 9. 2008
Bezměrov. Memoriál Tomáše 

Baštince, 7. ročník turnaje v ra-

pid šachu. V loňském roce součást 

Grand Prix ČR v rapid šachu. Švý-

carský systém na 9 kol.

Vladimír Opluštil

tel.: 737 607 503

oplustil.v@seznam.cz

www.sweb.cz/sokolpostoupky

13.–21. 9. 2008
Porubská věž 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Vícha Marek

tel.: 777 022 150

sachy.vokd@seznam.cz

sachy-vokd.wz.cz/

19. 9. 1873
V Praze se narodil jeden z nejsil-

nějších českých rodáků-šachis-

tů konce 19. století, mistr Rudolf 

Charousek. Zemřel v Budapešti ve 

věku pouhých 27 let.

14.–26. 9. 2008
V černohorském Hergegu Novim 

se bude konat letošní mistrovství 

Evropy mládeže, kde bude mít své 

zástupce i Česká republika.

20.–28.9. 2008 
Havlíčkův Brod. 5. ročník turnaje 

Open Vysočina 2008 hraný jako 

polofi nále přeboru ČR mužů a žen. 

Součástí festivalu jsou také otevře-

ný turnaj v rapid šachu  a otevřený 

bleskový turnaj.

Ave-Kontakt

tel.: 466 535 200, 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

20. 9. 2008
Mini Open Chesslady, Sezimovo 

Ústí. Dívčí turnaj v rapid šachu, 

švýcarský systém 7 kol. 

Vladimír Doležal

tel.: 607 935 164

vla.dol@seznam.cz
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