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Ve druhém ročníku mezinárodního šachového zápasu českých a sloven-

ských manažerů těsně zvítězili slovenští ředitelé. V prvním kole zápasu, 

který se hrál minulou so-

botu v Bratislavě, zvítězili 

domácí 14:6. Připomněli 

tak svým soupeřům loň-

ské debakly 10:5 a 11:4. 

Ve druhém kole však hos-

té zvedli hlavu a vyhráli 

12:8. Celkově Slovensko 

porazilo Českou republi-

ku 22:18. Pohár předal ví-

tězům bývalý mistr světa 

Anatolij Karpov.

Pokračování na straně 9

ŠACHOVÝ WESTERN
Výborný komiks 

Low Moon, který 

lze žánrově po-

psat jako šacho-

vý western, otis-

kl prestižní deník 

New York Times 

(nytimes.com). 

Hlavní hrdina 

příběhu se vrací po letech města, aby 

oplatil šerifovi potupnou porážku 

v šachové partii. Ve městě, v jehož 

salonu se nalévá pouze káva a po bit-

ce chodí svobodní do vězení a ženatí 

ke svým manželkám, se vše postup-

ně připravuje k rozhodujícímu ša-

chovému duelu. Norský autor Jason 

v tomto sedmnáctidílném obrázko-

vém příběhu vtipně paroduje nejen 

westernová klišé.

MISTR SVĚTA V BOXU ŠACHUJE
O vztahu šachu a boxu jsme na tom-

to místě psali už několikrát. Nyní 

jde o spojení na té 

nejvyšší boxerské 

úrovni. Hvězda 

profesionálního 

boxu a bývalý mis-

tr světa těžké váhy 

Lennox Lewis je 

nejen šachovým 

nadšencem, ale královskou hru také 

propaguje mezi mládeží. V Londý-

ně založil Lennox Lewis College pro 

problémové teenagery, kde jsou ša-

chy součástí dění. Šachy propaguje 

i mezi dětmi,  stal se sponzorem ně-

kolika šachových soutěží.

ULICE BOBBYHO FISCHERA?!

Bobby Fischer  
Jméno jedenácté-

ho mistra světa 

v šachu Roberta 

Fischera kandidu-

je na nový název 

jedné z bělehrad-

ských ulic. Společ-

ně s geniálním 
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JENEWEIN CHESS MATCH 2008

NEJVĚTŠÍ ŠACHOVÁ RECEPCE HISTORIE

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA

VYMĚŇTE KŘESLA!
Zápas o mistra světa v šachu mezi 

Višim Anandem (2783) a Vladimi-

rem Kramnikem (2772) začal ten-

to týden v německém Bonnu. Oba 

velmistři před zápasem překon-

trolovali nejen podmínky v hra-

cím sále, ale pro jistotu i toalety. 

Jedinou výhradu měli ke křes-

lům, která si oba nechali vyměnit. 

Hrát se bude na dvanáct partií 

a v případě rovnosti bodů bude 

rozhodovat tie-break v rapid ša-

chu a případně i v bleskovkách.

„Za mírného favorita považuji 

Vladimira Kramnika,“ řekl mi-

nulý týden bývalý mistr světa 

Anatolij Karpov. Pro Kramnika 

mluví jeho větší zápasová zkuše-

nost. Naproti tomu sázková kan-

celář Bwin.com mírně favorizuje 

Ananda, na jehož vítězství vypsa-

la kurs 2,15, zatímco na Kramni-

kovo vítězství po 12 partiích (bez 

tie-breaků) je kurs 2,50. Vše-

obecně se očekává velmi vyrov-

naný duel, který může rozhod-

nout zaváhání v jedné partii. 

Úřadující mistr světa Anand při-

cestoval do Bonnu v doprovodu 

svého čtyřčlenného týmu sekun-

dantů Petera Heine Nielsena, 

exmistra světa FIDE Rustama 

Kasimdžanova, Radoslava Woj-

taszeka a Surija Šechara Gangu-

ly. V týmu ruského velmistra jsou 

podle očekávání Sergej Rublev-

sky a Laurent Fressinet a trochu 

překvapivě i Kramnikův soupeř 

ze souboje o světový titul z roku 

2004 z Brissaga Péter Léko.
Anatolij Karpov hrál bleskovky pomalu, Sergej Movsesjan 
ho v obou porazil. 

Lennox Lewis

http://www.nytimes.com/ref/magazine/funnypagesJason.html
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šachistou jsou v užším výběru také 

Theodore Dreiser, Archibald Rice, 

Anton Chekov, Anne Franková, Sa-

muel Beckett, Georges Clemen-

ceau, Patrice Lumumba, John Fitz-

gerald Kennedy a Jacob Grimm. 

DRUŽSTVA ODSTARTOVALA
Do Čech po půlroční přestávce opět 

zavítala šachová víkendová horečka. 

Souboji ve druhých ligách a krajských 

přeborech byly zahájeny soutěže 

družstev. V šesti skupinách druhých 

lig se dařilo favoritům. Nejvýrazněj-

ších výsledků dosáhli šachisté JOLY 

Lysé nad Labem, kteří ve skupině „C“ 

porazili Polabiny 7,5:0,5. Dařilo se 

také B družstvu Grygova, které ve sku-

pině „E“ porazilo Sokol Šumperk 7:1. 

Kompletní výsledky soutěží jsou na 

www.chess.cz/www/souteze.html 

MORAVSKÁ BRÁNA 2008 
Mezinárodní mistr Richard Biolek 

(2421) se stal vítězem turnaje v ra-

pid šachu „Moravská brána“, který 

se o víkendu uskutečnil ve Skaličce. 

Druhá příčka patřila mezi sedmde-

sáti osmi zúčastněnými zlínskému 

Janu Sosnovi, (2382) na brozno-

vém stupínku skončil Libor Kičmer 

(2210) z Baníku Havířov. 

WINTHERTHUR 2008
Plzeňský mezinárodní mistr Josef 

Juřek (2354) obsadil mezi čtyřiapa-

desáti účastníky hlavního turnaje 

ve švýcarském Wintherthuru s pěti 

a půl body jedenácté místo. Zvítě-

zil anglický velmistr David Howell 

(2593) před GM Axelem Bachma-

nem (2555), bronz si do Maďarska 

odváží IM David Berczes (2514).

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

Zástupci anglické šachové federace 

letos příliš neváhali, kterému titulu 

udělit prestižní ocenění Kniha roku 

ECF (English Chess Federation). 

Cenu, která je udělována za mimo-

řádné porozumění šachové hře na té 

nejvyšší úrovni, obdržela kniha Je-

vgenije Barejeva a Ilji Levitova na-

zvaná Z Londýna do Elisty. Kniha 

přináší unikátní materiál o třech zá-

pasech o titul mistra světa, 

které dosud svedl Vladi-

mir Kramnik. První část 

pojednává o londýnském 

zápase Kramnika s Kaspa-

rovem z roku 2000, dru-

há o zápase v Brissagu 

(Švýcarsko) proti Lékóvi 

z roku 2004 a třetí o velmi 

kontroverzním a emočně 

vypjatém souboji s Topalovem, který 

se konal v ruské Elistě v roce 2006. 

Velmistr Barejev byl v prvních dvou 

zápasech Kramnikovým sekundan-

tem, ve třetím zápase měl k mistrov-

ským bojům také hodně blízko. Spo-

luautor knihy Levitov je žurnalista 

a zapálený amatérský hráč. Kromě 

obou autorů do knihy také přispěl 

bývalý mistr světa Smyslov a dal-

ší Kramnikovi sekundanti, Lautier 

a Svidler. Základ knihy tvoří dialog 

Barejeva a Levitova. Druhý jmenova-

ný, šachový amatér, se snaží porozu-

mět dění na šachovnici a proniknout 

do myšlení hráče bojujícího o ten 

nejvyšší titul. Profesionál Barejev 

tedy vysvětluje, komentuje partie 

a podrobně se soustředí na kritické 

momenty partií.

Se čtivostí samotné knihy dobře ko-

responduje otevřenost a upřímnost, 

se kterou Barejev odpovídá 

na položené otázky. Mimo 

jiné hovoří o stresu při par-

tii, přípravě v zahájení, tý-

mové práci, o svém vztahu 

s Kramnikem i jeho sou-

peři, ale také o únavě a vy-

čerpání hráčů. Kniha roku 

pozoruhodným způsobem 

přibližuje psychologické 

problémy, které byly v pozadí těch-

to zápasů. Kde se bude konat zápas 

s Kasparovem? Jak čelit zhoršující se 

Kramnikově nemoci během zápasu 

s Lékem? Jak zachovat klid Kramni-

ka po kontumaci s Topalovem? 

Kniha Z Londýna do Elisty nabízí mi-

mořádný vhled do šachu světových 

šampionů. Bezpochyby jde o jednu 

z nejoriginálnějších knih a nejzají-

mavějších knih, které kdy ocenění 

anglické šachové federace získaly.

KNIHA ROKU

Z LONDÝNA PŘES ELISTU DO BONNU
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SUPERFINÁLE PŘEBORU RUSKA

DRAMA AŽ DO KONCE
Nejblíže k zisku jednoho z nejcen-

nějších přebornických titulů má 

před závěrečnou čtvrtinou ruské-

ho přeboru kvarteto Petr Svidler 

(2727), Jevgenij Alexejev (2715), 

Nikita Vitjugov (2638) a Artjom 

Timofejev (2670).

Naopak téměř bez šance na obha-

jobu loňského prvenství je nejvýše 

nasazený hráč turnaje a světová 

dvojka Alexandr Morozevič (2787). 

Tomu v podzimní Moskvě vůbec 

„nefungují“ bílé fi gury. V prvních 

osmi kolech jimi ze čtyř partií uhrál 

pouhé tři remízy, což v takto silném 

turnaji nemůže stačit. Morozevič 

si vypomáhá černými, o čemž  se 

v pátém kole přesvědčil velmistr 

Dmitrij Jakovenko (2737). 

DMITRIJ JAKOVENKO (2737)
–ALEXANDER MOROZEVIČ (2787) 
Sicilská obrana [B43]

Moskva 2008

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Jc3 d6 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7+p+-+pzpp'
6p+-zpp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
6.g4 Tento agresivní postup vy-

zkoušel jiz Nigel Short proti Kaspa-

rovovi v roce 1994. 

6...b5 7.Sg2 Sb7 8.0–0 Je7 Moro-

zevič chce dokončit vývin pomocí 

skoku jednoho za svých jezdců 

na pole c6, jeho následnou výmě-

nou a tahem druhého jezdce na c6. 

Vývin Jb8-d7 zvolil ve zmíněné 

partii Kasparov, stejně pokračoval 

proti Ruslanovi Ponomarjovovi 

v roce 2000 také Vadim Milov. 

9.f4 Jbc6 10.Se3 Jxd4 11.Dxd4 Jc6 

12.Dd2 Zajímavé 12.Db6 zahrál 

v partii proti Verovi v roce 1992 

v Linares velmistr Sisniega. 

12...Se7 13.Vad1 Vc8 14.Df2 Sh4 

15.De2 Ja5 16.g5 Jc4 17.Sd4 e5 

18.Sxe5 Sxg5 

XABCDEFGHY
8-+rwqk+-tr(
7+l+-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-vL-vl-%
4-+n+PzP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+Q+LzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
19.Sxg7? Pravděpodobně klíčový 

okamžik střední hry. Pěšec je sice 

pěšec, ale bílý bude v dalším průbě-

hu těžko využívat postavení černé-

ho krále v centru šachovnice. Prů-

lom e4-e5 totiž narazí na protihru 

po diagonále h1–a8 a po uvolněném 

sloupci „g“. Po lepším 19.Sd4 by měl 

mít bílý na své straně výhodu třeba 

po 19...Sh4 (Nic dobrého černému 

neslibuje ani 19...Jxb2 20.fxg5 Jxd1 

21.Jxd1 Dxg5 22.Je3±) 20.Dg4±.

19...Vg8 20.Sd4 Sf6 21.Sxf6 K výho-

dě nevede ani 21.Jd5 pro 21...Sxd4+ 

22.Vxd4 Jxb2 s nejasnou pozicí. 

21...Dxf6 22.Jd5 Dxb2 23.e5 Bílý 

se nakonec k tahu  e4-e5 odhodlal, 

ale jeho důsledky pro černého krále 

rozhodně nebudou osudné. 

23...Kf8 Nešlo pochopitelně 23...

dxe5 pro 24.Jf6+.

24.Vf2 Výhodu udrží černý také po 24.

exd6 Ve8 25.Dh5 Dxc2 26.Vf2 Dg6. 

24...Sxd5 25.Vxd5 Ve8 Braní 25...

Dxa2?! s hrozbou Je3 by ovšem bylo 

jen ztrátou času a po 26.Vd1 Da5 

27.e6 by se bílý mohl propracovat 

blíže k soupeřovu králi. 

26.Kh1 Snad mohl bílý zkusit své-

ho slabého „a“ pěšce vyměnit nebo 

se pokusit získat čas na koordina-

ci svých fi gur pomocí 26.a4 Da1+ 

27.Vf1 Dxa4 28.Dd3. Ale ani tady 

bílý nestojí  lépe. 

26...dxe5 27.fxe5 Jxe5 28.Df1 Dc3 

29.Vd7 Ve7 30.Vxe7 Kxe7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+-mkp+p'
6p+-+-+-+&
5+p+-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3+-wq-+-+-#
2P+P+-tRLzP"
1+-+-+Q+K!
xabcdefghy
31.Sd5 I zde mohl ruský velmistr 

vyzkoušet 31.a4 bxa4 (snad ještě 

lépe vypadá pokračování 31...Vb8!? 

32.axb5 Vxb5) 32.Dxa6 a3 33.Df6+ 

Kd7 34.Vf1 s hrozbou Vd1+ a vý-

hrou. Po 34...Vxg2 35.Kxg2 Dxc2+ 

36.Vf2 De4+ hraje sice na výhru 

černý, ale jeho úspěch je nejistý.

31...Vg6 32.Se4 Pochopitelně že 

ani v začínající časové tísni bílý 

GM Alexander Morozevič

Pořadí po 8. kole
1. Svidler, Petr (2727) 5,5

2. Alexejev, Jevgenij (2715) 5

3. Vitjugov, Nikita (2638) 5

4. Timofejev, Artjom (2670) 5

5. Jakovenko, Dmitrij (2737) 4,5

6. Morozevič, Alexandr (2787) 4

7. Lastin, Alexandr (2651) 4

8. Tomaševsky, Jevgenij (2646) 4

9. Sakajev, Konstantin (2640) 3,5

10. Rjazancev, Alexandr (2656) 3

11. Maslak, Konstantin (2544) 2,5

12. Inarkijev, Ernesto (2669) 2
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nepřehlédne  32.Sxf7? Dc6+ 33.Vg2 

Vxg2 34.Dxg2 Dxg2+ 35.Kxg2 Kxf7 

s rychlou výhrou černého. 

32...Vg7 33.Ve2 f6 34.Df2 Dc7 

35.Ve1 h5 36.Sg2 Vg5 37.h3 Kf7 

38.Vf1 Dd6 39.Da7+ Kg6 40.Da8 

Kg7 41.Da7+ Jf7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7wQ-+-+nmk-'
6p+-wq-zp-+&
5+p+-+-trp%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2P+P+-+L+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
42.Db7 Postupně se vyjasňuje obran-

ný plán bílého: Důležitou obranu bílé-

ho střelce g2 dostává na starost dáma 

a věži zůstává prostor pro možné 

další operace. Bez svázaného jezdce 

se černému nepodaří úspěšně zorga-

nizovat nástup na královském křídle, 

a tak bude muset buď najít způsob, 

jak svého jezdce dostat do hry, nebo 

zatím jen vylepšovat svou pozici 

na opačné straně šachovnice. (GM 

Zagrebelnyj) 

42...a5 43.Df3 b4 Bílí pěšci dámské-

ho křídla jsou úspěšně zablokováni. 

Pokud se černému podaří uvolnit 

dámu od krytí pěšce f6, nemuselo 

by to s bílým vypadat nijak dobře. 

44.Vd1 De6 45.Vf1 45.Db7 Dxa2? 

46.Sd5.

45...Jd6 Černý uvádí do hry jezdce 

a hrozí Jd6-f5. Bílý je tak ve velice 

složité situaci. Bude nucen odrážet 

hrozby na obou křídlech, což prav-

děpodobně nebude ve stísněné po-

zici v jeho silách. 

46.Vd1 Jf5 47.Db7+ Kh6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+Q+-+-+-'
6-+-+qzp-mk&
5zp-+-+ntrp%
4-zp-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2P+P+-+L+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
48.Vd8 Poslední šancí bílého je 

ve výpadu těžkých fi gur.

48...De1+ 49.Kh2 De5+ 50.Kg1 

Vg7 Stroj hraje okamžitě  50...

Vg3 a po 51.Vh8+ Kg5 52.Vg8+ 

Kh4 53.Vxg3 De1+ 54.Kh2 Dxg3+ 

55.Kh1 Je3 také vítězí. 

51.Vh8+ Kg5 52.Dc6 Počítačem 

doporučované 52.Df3  by po jed-

noduchém přechodu do koncov-

ky s pěšcem více nedávalo bílému 

prakticky žádnou šanci. Proto se 

Jakovenko pokouší ještě alespoň 

trochu „kalit vodu“. 

52...De1+ 53.Kh2 De5+ 54.Kg1 

Jd4 55.Dc4 Koncovka po 55.De8 

je pochopitelně prohraná. 

55...Kh4 56.Dd3 Je2+ 57.Kf1 Jf4 0–1

V závěrečných kolech má z vedoucí-

ho kvarteta pravděpodobně nejlepší 

vylosování Jevgenij Alexejev, kterého 

čeká ze špičky pouze partie s Petrem 

Svidlerem. Ve zbylých dvou kolech 

hraje proti Sakajevovi (2640) a Masla-

kovi (2544), kteří prozatím zaujali 

místa ve spodní části tabulky. Artjom 

Timofejev má kromě partií s Niki-

tou Vitjugovem a Petrem Svidlerem 

k dobru ještě souboj s Jevgenijem To-

maševským (2646). Ostatní vedoucí 

hráče vesměs čekají vzájemné duely, 

a tak bude závěr šampionátu velice 

dramatický. Nový ruský přeborník 

bude znám 15. října.

Václav Pech

GM Dmitrij Jakovenko

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 
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■  komentované partie 
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světových i domácí akcí

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

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran
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motoristická satelitní 
a kabelová televize
servíruje

Hltáte motorsport?

MENU

 První česká satelitní a kabelová televize výhrad-
ně zaměřená na motoristický sport a motorismus.

 Exkluzivní přímé přenosy
tivních šampionátů jako jsou DTM, F3 Euro Series, FIA GT, 
NASCAR Sprint Cup Series, Porsche Carrera Cup, ADAC VW 
Polo Cup a Seat Leon Supercopa.

 Highlights - sestřihy zajímavých momentů závo-
dů šampionátů American Le Mans Series, Grand-Am, 
Belgian GT, European GT4, BTCC, FIA European Truck 
Racing, MMČR v závodech automobilů na okruzích,
Metrostav Czech Drift Series a ADAC GT Master.

 Aktuální dopravní zpravodajství z celého území Čes-
ké republiky přináší Autoklub Czech Assistance ACA 1213.

 Pohledy do historie - záznamy historických 
závodů DTM, sestřihy sezon mistrovství světa v rally
a mnohem více...

 Magazíny a dokumenty týkající se motoristického 
sportu a motorismu, představení novinek automobi-
lového a motocyklového trhu.

www.sport5.cz

Jak nás naladíte
Kabelová TV a systémy IPTV

o možnosti přístupu k programu SPORT 5 se informujte na zákaznickém středisku 
příslušného operátora sítě kabelové televize či systému IPTV 

 Individuální satelitní příjem
a) Trade and Technology - program SPORT 5 je součástí programového balíčku 
„Multi“,  b) Gital - program SPORT 5 je součástí sady placených programů „Géčko“

FIA GT – Zolder

NASCAR – Martinsville
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25.10. I 26.10.
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NASCAR – Atlanta

DTM I F3 Euro Series I Porsche Carrera 
Cup I SEAT  Leon Supercopa I ADAC VW 

Polo Cup  – Hockenheim
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Třináctého října by se dožil sta 

let jeden z nejlepších českoslo-

venských šachistů poloviny dva-

cátého století, mezinárodní mistr 

Jan Foltys. 

Jan Foltys se narodil v Ostravě-Svi-

nově. V domácích přebornických 

soutěžích debutoval v roce 1933, kdy 

dělil osmé místo na 13. mistrovství 

Československa v Mnichově Hradiš-

ti za Flohrem, Pokorným, Richtrem, 

Trejbalem, Rejfířem, Opočenským 

a Zinnerem. Ve stejném roce se zú-

častnil silně obsazeného turnaje 

v Ostravě, kde skončil na pátém až 

sedmém místě o jediný bod za vítěz-

ným Ernstem Grünfeldem. Největ-

ším úspěchem mistra Foltyse bylo 

dělení třetího místa (za Salo Flohrem 

a Alexandrem Aljechinem) na skvěle 

obsazeném turnaji v Poděbradech 

1936. Foltys tehdy skončil například 

před Gideonem Stahlbergem, Vasjou 

Pircem či Erichem Eliskasesem. 

Před 2. světovou válkou odehrál Jan 

Foltys několik mezinárodních turna-

jů. Na stupních vítězů stál v roce 1937 

v Rogašce Slatině (2-4. ísto), v Praze 

1937 (3-4. místo) i 1938 (3. místo). Re-

prezentoval Československo na 3. ne-

ofi ciální šachové olympiádě v Mni-

chově, kde na první šachovnici při 

jediné prohře získal sedm výher 

a jedenáct remíz. Výrazně tak při-

spěl k zisku pátého místa pro česko-

slovenské družstvo. Výborně se mu 

dařilo i na dalších dvou předváleč-

ných olympiádách ve Stockholmu 

1937 (+7, -2, =9) a v Buenos Aires 

1939 (+8, -3, =5). Do předválečného 

období spadá i ukázka z tvorby na-

šeho mistra s upraveným dobovým 

komentářem.

KAREL BURDA – JAN FOLTYS
Dámským pěšcem [D00]

Ostrava 1937

1.d4 Jf6 2.e3 d5 3.Sd3 c5 4.c3 Jc6 

5.f4 Stonewall dává sice pevnou hru, 

ale málo iniciativy. Proto by se toto za-

hájení mohlo raději úplně ponechat 

černému. Mělo se raději stát 5.Jf3. 

5...Sg4! 6.Jf3 e6 7.0–0 Sd6 8.h3 Sh5 

9.a3 0–0 10.b4 Koncepce bílého se 

úplně odchyluje od smyslu stone-

wallu, z něhož zůstává jen postave-

ní středních pěšců. Místo obou po-

sledních tahů mohl už být dámský 

jezdec na d2 a dáma na e1.

10...cxd4 Černý ovšem nemá důvod 

k uzavření hry tahem c4. Je mnohem 

lépe vyvinut, takže otevřená hra je 

mu prospěšná, nehledě k tomu, že 

po c4 by měl bílý brzy hrozbu e4. 

11.cxd4 Je4 12.Sxe4? Tím si bílý ka-

tastrofálně oslabí královské křídlo. 

Po jiných tazích by černý hrál f5 a po-

mýšlel na g5 s útokem na sloupci g. 

12...dxe4 13.g4 Sg6 14.Jfd2 Dh4! 

15.Kg2 Vac8 16.Jc3 f5 Svůdné bylo 

Jxd4, ale bílý se pak tahem Jdxe4 do-

stane z nesnází a po výměnách leh-

kých fi gur má naději na vyrovnání. 

17.Sb2 

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zpp+-+-zpp0
9-+nvlp+l+0
9+-+-+p+-0
9-zP-zPpzPPwq0
9zP-sN-zP-+P0
9-vL-sN-+K+0
9tR-+Q+R+-0
xiiiiiiiiy
 17...e5!! Úvodní tah ke krásné 

a složité zápletce, k níž bylo třeba 

nejen přesného výpočtu, ale také 

mistrovského citu. 

18.dxe5 Jxe5! Zdánlivě to vyhlíží 

prostě. Po 19.fxe5 by hrozil na krá-

lovském křídle mat a na dámském 

ztráta fi gury. Jenže bílý by měl ještě 

obranu: 20.Je2 Sxb2 21.Db3+ Kh8 

22.Dxb2. Teprve toto postavení bylo 

tedy východiskem výpočtů černého, 

který při svém 17. tahu musil zjistit, 

že po 22...fxg4 vyhraje ve všech va-

riantách. Uvádíme zde jen hlavní 

z nich: 23.Jf4 Vxf4! 24.exf4! Dxh3+ 

25.Kg1 Vc3 a vyhraje, nebo 23.Vxf8+ 

Vxf8 24.Jf4 Vxf4! 25.exf4 Dxh3+ 

26.Kf2 g3+ 27.Ke3! g2+ 28.Kd4 Dd7+ 

29.Ke3! Dd3+ 30.Kf2 e3+ a vyhraje. 

Také po 29.hxg4 Dxg4+ 24.Jg3 h3 

černý poměrně lehce prorazí úto-

kem. Kromě těchto variant obsahu-

je postavení ještě mnoho vedlejších 

JUBILEUM JANA FOLTYSE

KRUTÝ OSUD PŘEKAZIL BOJ O MISTROVSKÝ TITUL
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variant, takže stojí za podrobnou 

analýzu. 19.Jcxe4 Bílý cítí potíže, 

které by ho čekaly po přijetí oběti, 

a proto hledá jinou cestu. Horší by 

bylo Jdxe4, neboť pak by po Jc4! stál 

ihned na prohru. 

19...fxg4! Černý si velmi správně 

jezdce nevšímá a pokračuje v pří-

mém útoku. Vznikají tím však 

nové zápletky. 

20.fxe5 Zcela špatné by bylo 

20.Sxe5, jak pro 20...Dxh3+ 21.Kg1 

Sxe5 22.fxe5 Dxe3+, tak i pro 20...

Sxe5 21.fxe5 gxh3+ atd. Také 

20.Jxd6 vede k prohře po 20...

Dxh3+ 21.Kg1! (21.Kf2 Dh2+) 

21...Dg3+ 22.Kh1 Vf6 (hrozí Se4+ 

a Vh6+ mat) 23.f5 Se8 atd.

20...Dxh3+ 21.Kg1 Dxe3+ 22.Kh2 

Nechce dovolit vzetí jezdce se 

šachem. 

22...g3+ 23.Jxg3 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-vl-+l+&
5+-+-zP-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-wq-sN-#
2-vL-sN-+-mK"
1tR-+Q+R+-!
xabcdefghy
23...Vc2! Pěkné zakončení zápletky. 

24.Vxf8+ Sxf8 25.Sc1 Jediné. 

Po 25.Jgf1 Df2+ 26.Kh1 Se4+ by 

přišel ihned mat. 

25...Df2+ 26.Kh3 Sf5+ 27.Jxf5 

Vc3+! 28.Jf3 Jen tak lze zabránit 

matu. Po 28.Kg4 Dg2+ 29.Kf4 by 

přišlo 29...g5#.

28...Vxf3+ 29.Dxf3 Dxf3+ 30.Jg3 

Dc3! 31.Vb1 

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-wq-+-sNK#
2-+-+-+-+"
1+RvL-+-+-!
xabcdefghy
31...Dc8+ Nyní nesmí král na dru-

hou řadu a 32.Kh4 nelze pro Se7+ 

33.Sg5 Dc4+ a král musí opustit 

střelce, aby nedostal mat. 

32.e6 Dxe6+ 33.Kh2 Po 33.Kg2 

Dc6+ 34.Kh3 Dc8+ by se historie 

opakovala. 

33...Sd6 Hrozí Sxg3+ s dalším 

Dg6+. 

34.Vb2 Sxg3+ 0–1

V průběhu druhé světové války hrál 

Foltys poměrně často. V roce 1940 ví-

tězí v Rakovníku na přeboru Protek-

torátu Čech a Moravy, o rok později 

získal první cenu před dr. Szillym 

v Trenčianských Teplicích a v roce 

1942 dělil společně s Bogoljubovem 

a Richtrem (za Aljechinem a Kere-

sem) třetí místo na 1. mistrovství 

Evropy v Mnichově, kam bylo po-

zváno pouze dvanáct pro tehdej-

ší fašistický režim „přijatelných“ 

mistrů. Na sklonku téhož roku je 

třetí v pražském turnaji za Aljechi-

nem a Klausem Jungem.

Po válce pokračoval Jan Foltys v čilé 

účasti na silných evropských šacho-

vých turnajích. K jeho největším 

úspěchům patří prvenství ve Vídni 

1948 a na Turnaji západočeských 

lázní. Na něm skončili za Foltysem 

mimo jiné Gedeon Barcza, Lajos 

Steiner, Vasja Pirc, Karel Opočenský 

nebo Goesta Stoltz. V roce 1950 mu 

byl udělen titul mezinárodního mis-

tra. O rok později se mu podařilo 

kvalifi kovat se do mezipásmového 

turnaje ve Stockholmu 1952, bojů 

o světový trůn se však pro vážnou 

nemoc již nemohl zúčastnit. Zemřel 

11. března 1952 v Moravské Ostravě 

ve věku 43 let.

Václav Pech

BORIS GELFAND: 

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty Borise 

Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka,  

si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné
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Součástí Jenewein Chess Match 

2008 byly kromě dvou rapid par-

tií mezi jedničkami obou republik 

Davidem Navarou a Sergejem Mov-

sesjanem (první skončila remízou, 

druhou vyhrál český velmistr) 

také dvě „blicky“ Karpova s Mov-

sesjanem (obě vyhrál slovenský 

velmistr), dvě simultánky (jedna 

alternativní a druhá naslepo) a v ne-

poslední řadě dvě velké recepce. 

Závěrečný sobotní večírek pro více 

než dvě stovky zvaných osob, kte-

rý navštívilo nejen mnoho sloven-

ských top manažerů, ale také třeba 

kandidátka na úřad slovenského 

prezidenta Iveta Radičová nebo pa-

ralympijský vítěz Ján Riapoš (stolní 

tenis), byl zřejmě největší šachovou 

recepcí v dějinách českého a sloven-

ského šachu. Množství přítomných 

novinářů v bratislavském Art Hotelu 

William, kde šachová klání i recepce 

probíhaly, ukázalo na velký poten-

ciál, který je ve špičkových šachových 

akcích skryt. Jenewein Chess Match 

byl bezpochyby nejúspěšnější letošní 

propagací šachové hry na Slovensku.

Velkým příslibem do budoucna je 

dohoda hlavního sponzora, společ-

nosti Jenewein Group, s organizá-

torem akce, občanským sdružením 

Pražská šachová společnost, kte-

rá vedla k uzavření sponzorské 

smlouvy na dobu deseti let. Mini-

málně do roku 2017 by tedy mělo 

hlavní město Slovenska hostit 

prestižní mezistátní manažerský 

zápas, doprovázený bohatým ved-

lejším programem. 

Na velkou obrazovou reportáž 

z letošního bratislavského šacho-

vého víkendu se mohou čtenáři tě-

šit v příštím čísle. Nyní přinášíme 

partii Navara-Movsesjan, kterou 

pro čtenáře Šachového týdeníku 

velmi zajímavě a s tradičním nad-

hledem okomentoval její vítěz.

DAVID NAVARA 
– SERGEJ MOVSESJAN 
Anglická hra [A11]

Jenewein Chess Match 2008

Komentuje GM David Navara

1.Jf3 d5 2.c4 Pokud bílému nevadí 

2…d4, může být toto pořadí tahů 

někdy výhodné.

2...c6 3.e3 Jf6 4.Jc3 a6 5.Dc2 Ne-

chtěl jsem pustit střelce na f5 nebo 

g4. Hlavní varianta pokračuje 5.d4 

b5. 

5…b5 5…g6!? 

6.b3 g6 Po e7-e6 bych ve vhodný 

moment zahrál d2-d4 a střelec c8 

by zůstal zazděný. Ale může to do-

padnout i hůře. V nedávné partii 

Ivančuk - Bu, Sofi a 2008, se stalo 

6...Sg4?! 7.Je5 Sh5? 8.cxb5 cxb5 

9.Sxb5+! axb5 10.Jxb5+- . 

7.Sb2 Ve své databázi jsem našel 

pouze jednu partii s touto pozicí. 

Samozřejmě až po partii, má pří-

prava skončila šestým tahem. 

7...Sf5 Pěšce by černý ztratil po 7…

Sg7? 8.cxd5 cxd5 (8…Sf5 9.e4 

Jxe4 10.Jxe4 Sxb2 11.Dxb2 Sxe4 

12.Dxh8+) 9.Jxd5! (Movsesjan). 

8.Sd3 Přece jen to je vývinový tah, 

i když zvláštní. Nechtělo se mi 

obětovat pěšce po 8.d3 dxc4. Ústu-

py dámy samozřejmě byly možné, 

ale černý by pokračoval Sg7, 0–0 

a případně Sg4 s rovnou hrou. 

JENEWEIN CHESS MATCH 2008

NEJVĚTŠÍ ŠACHOVÁ RECEPCE HISTORIE
pokračování ze strany 1

Dvacetičlenné týmy manažerů vedli velmistři David Navara a Sergej Movsesjan.

Architekt Martin Habina (majitel Atelieru Habina) udržel ratingově silnějšího majitele ces-
tovní kanceláře Pressburg Roberta Kohlmanna.



16. ŘÍJNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 4210

8...Sxd3 9.Dxd3 Sg7 Očekával jsem 

spíše 9…e6 , ale bílý má řadu láka-

vých možností, např. 10.Je4 (10.

e4 Sg7 11.exd5 bxc4 12.bxc4 cxd5) 

10...Sg7 11.Jxf6+ Sxf6 12.Sxf6 Dxf6 

13.Vc1 s malou výhodou. 

10.cxd5 Jxd5 Bílý má lepší pěšco-

vou strukturu, ale vazba jezdce c3 

je poněkud nepříjemná. 10...cxd5? 

11.Jxd5 ztrácí pěšce, ale pozornost 

si zasluhuje 10…0–0!? 11.e4 (11.

Je4!?) 11…b4 (11…cxd5 12.e5 je 

asi slabší). 

11.Ja4 Po originálním zahájení se 

mi občas nechce přejít do „normál-

ní hry“. Bílý má mnoho možností, 

včetně obou rošád, ale není jedno-

duché získat převahu. Já i soupeř 

jsme se zabývali variantami typu 

11.Db1 Jxc3 12.Dc2, ale bylo nám 

jasné, že černý ani nemusí brát 

na c3. Uvažoval jsem o 11.Jd1, ale 

po 11…0–0 by jezdec stál na jiných 

polích (např. na c5) lépe než na d1 

a 11.0–0–0 0–0 12.Je4 jsem zavrhl 

pro 12…Jb4 13.Dxd8 Vxd8; 11.0–0 

Jxc3 s rovnou hrou. 

11…Sxb2 Měl jsem pocit, že po 11…

e5 12.Jc5 nemohu stát špatně. To 

je pravda, ale po 12…De7 musí být 

opatrný i bílý: 13.Vc1 (13.Dc2? Jb4 

14.Dc3 Dxc5! by se mi nelíbilo) 

13…e4 (13…0–0 14.Db1) 14.Db1! 

exf3 (14…Sxb2 15.Dxb2 0–0 16.Jd4 

pravděpodobně s malou výhodou 

bílého) 15.Sxg7 fxg2 16.Vg1 Vg8 

17.Sd4 a bílý král asi kupodivu stojí 

lépe než ten černý. 

12.Jxb2 0–0 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+-+-zpp+p'
6p+p+-+p+&
5+p+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+QzPN+-#
2PsN-zP-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
13.Dc2 Chtěl jsem rozehrát jezdce 

z b2 a pole d3 se mi docela líbilo. 

Po 13…Jd7 bych asi neodolal a se-

bral na c6. Zatím neukazuji, na kte-

rou stranu schovám krále, což je 

určitá deformace z Fischerových ša-

chů. Doma jsem zjistil, že toto je má 

druhá novinka. První byla 11.Ja4; 

v partii Makarov - Asanov (2002) se 

stalo 11.Jd1 Sxb2 12.Jxb2 0–0 13.0–0 

s brzkou remízou. Ještě mě napadlo 

pokračování v duchu Paulsenovy 

varianty sicilské obrany 13.Dd4 

(opět s ideou Jd3) 13…f6 14.h4, ale 

to jsem asi zavrhl oprávněně. 

13…Jb4 14.Dc3 Shodli jsme se 

na 14.Dc5 Dd6; oba jsme ale pre-

ferovali 14…a5, například 15.0–0 

Jd7 16.Dc3 Db6= (16…c5 17.a4!), 

15.Dxd6 exd6 16.Ke2 by moh-

lo (ale nemuselo) být pro bílého 

mírně lepší, i když nedovedu říci 

proč. Mám pocit, že by černý mohl 

mít potíže s pěšci dámského křídla 

a že bílý král stojí v centru dobře, 

ale možná se mi to jen zdá. 

14…Jd5 15.Dc2 Tady se hrálo bez 

přidávání času, v opačném přípa-

dě má smysl nejprve zopakovat 

tahy a potom přemýšlet.

15…Jb4 16.De4 Nevím, jaký měl ná-

zor na remízu soupeř, já na pokra-

čování 16.Dc3 Jd5 (jinak by bílý stál 

mírně lépe) 17.Dc2 neměl chuť. 

16…Dd6 17.0–0 Jd7 Po 17…c5 bych 

nezahrál 18.Dxa8 J8c6, ale 18.d4, čer-

ní jezdci by potom stáli dost nejistě. 

18.d4 Chtěl jsem zabránit postupu 

c6-c5. 

18…Vac8 18…c5? 19.dxc5 Dxc5 

20.Vac1 Jf6 21.Dh4 Dd6 22.Vfd1. 

Po 18…Jf6 bych možná zkusil ta-

hem 19.De5 zabránit postupu 

c6-c5 a později zaútočil na opož-

děného pěšce c6. 

19.a3 Oba jsme viděli variantu 

19.Vfc1 c5 20.dxc5 Vxc5 21.Vd1 

(21.Dxb4? Vxc1+) 21…Vd5? (21…

Df6! Fritz) s „vyrovnáním“, ale 

stroj ukazuje 22.a3! a černý ztrá-

cí materiál. 19.Vfd1!? jsem zavrhl 

pro 19…Jf6 (černý má i jiné tahy) 

20.Dh4 c5, ale po 21.e4! s hrozbou 

e4-e5 bílý asi stojí mírně lépe. 

19…Jd5 20.b4 Po postupu c6-c5 

by černý nestál hůře. 

20…a5 Černý musí reagovat, pěšec 

c6 by jinak byl slabý. 

21.bxa5 Va8 Obě strany mají 

na dámském křídle slabé pěšce. 

22.Dc2?! Hrál jsem na výhru, 

ostatně tady už bílý nemůže snad-

no zremizovat. Měl jsem pocit, 

že po 22.Jd2 Vxa5 23.Jbc4 bxc4 

24.Jxc4 Dc7 25.Jxa5 Dxa5 26.Vfc1 

stojí lépe spíše černý, ale je dob-

ré podobné možnosti vidět. Bez-

pečnější volbou bylo 22.a4 Vxa5 

23.axb5 Vxa1 24.Vxa1 cxb5=. 

22…Vxa5 23.e4 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+nzpp+p'
6-+pwq-+p+&
5trp+n+-+-%
4-+-zPP+-+$
3zP-+-+N+-#
2-sNQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Partii jednatele společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje Libora Kičmera (uprostřed) přihlížejí 
bývalý mistra světa Anatolij Karpov a rozhodčí česko-slovenského zápasu Milan Maroš.



16. ŘÍJNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 42 11

23...J5b6! Slabé bylo 23...Jf4? 

24.Dd2! Vedle braní věže hro-

zí i e4-e5 a nepomáhá 24...Dc7 

25.Je5! Jxe5 26.Dxf4+-. Tah Dd2 

jsem v této variantě našel až 

po partii, ale tento motiv jsem při 

partii v různých obdobách viděl. 

24.e5 Oslabuji pole d5. Viděl jsem 

i myšlenku Dd2, Dh6 s dalším Jg5, 

ale obrana Vfa8 s dalším Jf8 na-

prosto dostačuje. 24.Jd3 Jc4 (24...

Vxa3? 25.e5).

24...Dd5?! Tady jsem měl osm 

minut proti třinácti, následující 

tahy vedly ke značným (časovým) 

ztrátám na obou stranách. Silněj-

ší asi bylo 24...De6! (Movsesjan) 

s ideou 25.Jd3 Vfa8 26.Jf4 Df5. 

Pravda, černý si v některých va-

riantách musí dávat pozor na po-

stup e5-e6. 

25.Jd3 Vfa8 26.Jb4 Alternativou 

bylo 26.Jf4 Dc4 27.Dd2 (27.De4!? 

Vxa3 28.Vac1 Vc3 29.Vxc3 Dxc3 

30.e6) 27...Vxa3 28.Vac1 s přibliž-

nou rovnováhou. Následná ana-

lýza s počítačem ukazuje, že celý 

můj další propočet byl špatný, pro-

to jej „zcenzuruji“. 

26...De6 Na očekávané 26...Dc4 

bych možná odpověděl 27.Dd2!? 

s ideou (varianty typu 27.Dxc4 

bxc4 28.Jxc6 Vxa3 ještě uvidíme) 

27...Vxa3 28.Vac1 s iniciativou. 

27.Jxc6 Zde mi zůstalo pět a půl 

minuty. Po 27.Dxc6 Dxc6 28.Jxc6 

Vxa3 by byl volný pěšec černé-

ho dost nebezpečný, takticky ne-

vychází 29.Vab1 Vc3! 30.Jxe7+? 

Kf8. 

27...Vxa3 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+nzpp+p'
6-snN+q+p+&
5+p+-zP-+-%
4-+-zP-+-+$
3tr-+-+N+-#
2-+Q+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
28.d5? Chtěl jsem uvolnit jezdcům 

pole d4, ale toto není to pravé řeše-

ní. Měl jsem pocit, že 28.Jg5?! Dc4 

29.Dxc4 bxc4 30.Vxa3 Vxa3 31.Jxe7+ 

je asi zhruba vyrovnané, pěšec c4 je 

velmi silný, ale bílý ho snad nějak za-

drží a může zahrát také e5-e6. Fritz 

se mi směje a navrhuje různé varia-

ce na téma 28.Vxa3 Vxa3 29.Jg5 Dg4 

(29...Dc4 30.De4!± s prudkým úto-

kem, body e7,f7 a h7 jsou velmi sla-

bé) 30.Dc1! se ziskem pěšce e7. 

28...Jxd5 29.Jfd4 Malý rozdíl (pě-

šec na h3) má občas velký význam. 

Po 29.Jg5?! Df5! bílému žádná tak-

tika nevychází. 

29...Dg4 Takže se mi „podařilo“ 

obětí pěšce přiblížit soupeřova jezd-

ce k mému králi. Ale něco jsem udě-

lat musel, času už nebylo nazbyt. 

30.h3? To je chyba, ale mé pořadí 

tahů není úplně nesmyslné – kdybych 

vyměnil věže dříve, černý by mohl 

dobrat na h3. 30.Vxa3 Vxa3 31.Jxb5= 

jsem nehrál kvůli 31...Jf4?, ale po 32.

f3! (Fritz) se černý může vzdát. 

30...Dg5 31.Vxa3 Vxa3 32.e6 Na-

dějnější možná bylo 32.De4, i když 

při správné hře soupeře jsou oba 

tyto tahy stejně dobré (nebo spíše 

stejně špatné). 

32...Jf4! Ani nevím, zda jsem ten-

to tah přehlédl. Tady jsem měl tři 

a půl minuty proti sedmi. 

33.De4! 33.Jxe7+ Dxe7 34.exd7 Dxd7 

a černý stojí lépe, když nelze 35.De4? 

pro 35...Dxd4. 

33...Jc5! Po 33...Jxh3+ 34.Kh2 žádný 

mat není vidět. 

34.Jxe7+? Kritiku si zaslouží spíše 

mé hospodaření s časem než fakt, 

že jsem v časové tísni nenašel správ-

né pokračování. Nevím už, zda jsem 

možnost 34.h4! viděl, ale je obtíž-

né takový tah brát vážně. Nicméně 

černý asi musí vzít zavděk některou 

z nadějných pozic s pěšcem navíc. 

Druhou možností je 34.exf7+. Tady 

mi vadilo 34...Kf8?!, ale po 35.h4! se 

nic neděje, protože nevychází 35...

Dxh4? 36.De5 s hrozbou 37.Dh8+ 

Kxf7 38.Jd8 mat. (Po 34...Kxf7 musí 

černý počítat i s tahem 35.Jd8+, ne-

jde totiž 35...Kg7? 36.Dxf4!) 

34...Kf8 Po 34...Kg7! oběť jezdce 

na f5 nic nedává a po 35.h4 Fritz 

ukazuje 35...Jh3+! 36.Kh2 Dxe7 

(bílá dáma stále visí) 37.De5+ 

f6–+. 

35.Jxg6+ Nutná smutnost, nešlo 

35.Dc6 Dxe7.

35...Jxg6?! Vyhrávalo 35...hxg6 

36.e7+ Ke8 37.Dc6+ Kxe7 38.Jxb5 

(38.Ve1+ Jce6) 38...Va6 (Movse-

sjan) nebo 38...Vd3. 

36.Dc6 Černý má velkou převa-

hu, ale musí být opatrný, varian-

ty typu 36...Jxe6 37.Dxe6 nebo 

36...fxe6 37.Dxc5+ jsou pro bílého 

výhodné.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+p+p'
6-+Q+P+n+&
5+psn-+-wq-%
4-+-sN-+-+$
3tr-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
36...Jf4 Tento tah bych asi také za-

hrál, takže asi nebude příliš dobrý. Je 

Tato partie Navary s Movsesjanem ještě skončila remízou, v další zvítězil Navara.
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to zvláštní, ale tady jsem už měl lepší 

čas. Sergej měl sto sekund, já ještě 

po svém dalším tahu o třicet jedna 

více. 36...Je7 37.Dxb5 není jasné, bílý 

má za fi guru dva pěšce a dobré vy-

hlídky na remízu.(37.Dd6!?) 

37.exf7 Kxf7 Po 37...Jxh3+ 38.Kh2 

De5+? 39.f4 Jxf4 jsme se dívali 

na 40.De8+, po mnohem silnějším 

40.Dh6+! (Fritz) 40...Kxf7 41.Vxf4+ 

Ke8 42.Jc6 asi dostane černý mat. 

38.Ve1 Jak za chvíli uvidíme, mož-

ná černému stále nic moc nehrozí, 

ale důvody k obavám tu jsou. Počí-

tač navrhuje 38.Dc7+ s pravděpo-

dobnou remízou. 

38...Jxh3+ Sergej po partii navr-

hl 38...Dxg2+!, po 39.Dxg2 Jxg2 

40.Kxg2 by ale bílý měl partii udr-

žet. Ještě se dá hrát 38...Va7!?, 

po 39.Jxb5 (nebo 39.h4!?) je pozice 

zhruba v rovnováze. 

39.Kf1 Tento tah Sergej přehlédl, 

bezprostředně po partii tuto pozici 

povazoval za prohranou. 

39...Df6? Druhý den mě napadlo po-

kračování 39...Jf4! (hrozí vzetí na g2) 

40.De8+ Kf6 (ale ne 40...Kg7? 41.Ve7+ 

Kh6 42.Df8+ s matovým útokem) 

41.g3, bílý nestihne zapojit do úto-

ku věž. Může vynutit věčný šach 

na osmé řadě, ale více nemá, např. 

41...Dd5 a někdy hrozí i šach na h1. 

40.Dd5+ Po lákavém pokračování 

40.De8+ Kg7 41.Ve7+ Kh6 bílý mat 

nedá. 

40...Kg6 41.gxh3 Bílý srovnal ma-

teriál a má rozhodující útok, ale ješ-

tě se může stát cokoliv. 

41...Jd3 Rafi novaný tah, 

po 42. Ve6?? (nebo po 42.Dg8+ 

a 43. Ve6??) by přišlo Va1+ 43.Kg2 

Jf4+ s výhrou černého. Varian-

ty 41...Vxh3 42.Dg2+; a 41...Vc3 

42.Ve8 Vc1+ 43.Ke2 s matovým 

útokem se v klidu hledají snadno, 

ale v časové tísni to je horší. Nicmé-

ně v takových pozicích naštěstí vět-

šinou bývá cest k výhře více. 

42.De4+! Zde jsem měl 47 sekund 

proti 29. Po 42.Dg8+ Kh6 43.Jf5+ 

Dxf5 44.Ve6+ Kh5 jsem žádný mat 

nenašel, protože ten na f2 jsem ani 

nehledal.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-wqk+&
5+p+-+-+-%
4-+-sNQ+-+$
3tr-+n+-+P#
2-+-+-zP-+"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy
 42...Kg7 Není obtížné se přesvěd-

čit, že 42...Kf7 43.Dxh7+ i další va-

rianty končí pro černého špatně. 

Samozřejmě jsem to s necelou mi-

nutou pořádně nepočítal. 

43.Jf5+ Kf7 Po 43...Kg8 44.De8+ 

Df8 45.Jh6+ Kg7 46.Ve7+ ztratí 

černý ještě věž. 

44.De8# 1–0

foto: Milan Maroš

http://www.sachy.biz
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14. 10. – 2. 11. 2008 

Bonn (Německo). Zápas o titul 

mistra světa mezi obhájcem Viši 

Anandem a vyzyvatelem Vladimi-

rem Kramnikem. 

www.uep-worldchess.com

16. 10. – 24. 10. 2008

Kalithea (Řecko). Evropský pohár 

družstev za účasti českého pře-

borníka 1. Novoborského ŠK. 

ecc2008.chessdom.com

17. 10. – 25. 10. 2008

Hoogeveen (Nizozemí). 12. ročník 

šachového festivalu Essent Chess 

Tournament. Hlavní uzavřený 

turnaj The Crown Cup. Souběžné 

turnaje Essent Open s minimálním 

ratingem 2100, dva amatérské tur-

naje (rating nad 2100 a do 2100). 

Tel: (0528) 29 19 11 (bgg 29 14 61)

essent-chess@hoogeveen.nl

www.essentchess.nl

18. 10. – 24. 10. 2008

Kecskeméth (Maďarsko). Interna-

tional FIDE tournaments. Série 

mezinárodních uzavřených tur-

najů s možností zisku titulu IM. 

V každém turnaji 10-12 hráčů, ča-

sová kontrola 40 tahů za 2 hodiny 

a hodina na dohrání.

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com 

19. 10. – 31. 10. 2008 

Vung Tau (Vietnam). Mistrov-

ství světa mládeže v kategoriích 

HD 8, HD 10, HD 12, HD 14, HD 16 

a HD 18. Švýcarský systém, 11 kol. 

Tempo hry 90 minut na 40 tahů 

a 30 minut do konce s přídavkem 

30 vteřin za každý tah. 

wycc2008.vietnamchess.com

21. 10. 2008 

82. narozeniny slaví reprezentant-

ka Československa, účastnice tur-

naje kandidátek mistrovství světa 

z roku 1959 a desetinásobná pře-

bornice republiky Květa Eretová.

24. 10. 2008 

Praha Pražský podzimní šachový 

turnaj. Švýcarský systém na 7 kol, 

2x30 minut na partii. 

Josef Polnar

Tel. 723 254 089; 723 237 005

polnar.sachy@volny.cz;

26. 10. 2008 

Vnorovy. 7. ročník Memoriálu 

F.Křížka a M.Grabce. Švýcarský 

systém, 9 kol, 2 x 15 min. 

Zdeněk Uřičář

Tel:733 216 478

Uricar.J@seznam.cz;

27. 10. 2008 

80. narozeniny oslaví českosloven-

ský reprezentant a dvojnásobný 

účastník turnaje kandidátů mis-

trovství světa, několikanásobný 

mistr Československa Miroslav 

Filip.

27. 10. – 4. 11. 2008 

Hevíz (Maďarsko). III. Hévíz In-

ternational Chess Tournament. 

9 kol, švýcarský systém, 90 minut 

na partii a 30 sekund za každý 

tah. 

Jánoš Rigó

me-ri@t-online.hu; 

www.lellechess.tar.hu

28. 10. – 8. 11. 2008 

Bad Zwischenahn (Německo). 

Mistrovství světa seniorů. Pro-

běhne za účasti GM Vlastimila Jan-

sy a IM Josefa Přibyla.

www.seniorenschach.de

30. 10. 2008

126. narozeniny by oslavil nejlepší 

český šachista přelomu devatenác-

tého a dvacátého století, velmistr 

Oldřich Duras.

30. 10. – 2. 11. 2008 

Luzern (Švýcarsko). 8. ročník Open 

Luzerner. 7 kol, švýcarský systém 

tempem 2 hodiny na 40 tahů a půl 

hodiny na dohrání. 

Mario Bobbia

mariobobbia@vtxmail.ch

www.sktribschen.ch

30. 10. 2008 

51. narozeniny oslaví slovenský 

velmistr, československý a slo-

venský reprezentant Lubomír 

Ftáčnik.

31. 10. 2008

Alexandr Aljechin 
Před sto šestnácti 

lety se v Moskvě 

narodil čtvrtý mi-

str světa v šachu 

a jeden z nejge-

niálnějších ša-

chistů všech dob, 

velmistr Alexan-

dr Aljechin.

1. 11. – 12. 11. 2008 

Budapešť (Maďarsko). First Sa-

turday. Další ze série uzavřených 

turnajů s možností splnění norem 

velmistra a mezinárodního mistra. 

László Nagy

(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

KALENDÁRIUM

Šachový týdeník 
vydavatel: občanské sdružení Pražská šachová společnost, Sudoměřská 8, Praha 3 • prazska.sachova@gmail.com

šéfredaktor: Pavel Matocha (tel: 603 861 533, e-mail: pavel.matocha@gmail.com)

výkonný redaktor: Václav Pech (tel: 777 275 621, e-mail: vasek.pech@gmail.com) 

sazba a grafi cká úprava: Jan Reich (e-mail: honza.reich@gmail.com)

editor čísla: Aleš Kubeczka• jazykový korektor: Jan Mácha

Vladimir Kramnik Viši Anand

http://ecc2008.chessdom.com
http://wycc2008.vietnamchess.com
mailto:firstsat@hu.inter.net
http://www.firstsaturday.hu

