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„Kam až sahala moje domácí příprava, vám řeknu až po zápase, když mi 

koupíte panáka,“ odpověděl Viši Anand na tiskové konferenci pro třetí 

partii zápasu o mistra světa velmistru Ianu Rogersovi.

„Ale Viši, vždyť vy přece nepijete?“

„Po zápase budu!“

Šachový svátek, zápas o mistra svě-

ta se chýlí k závěru a po devíti par-

tiích se zdá téměř jisté, že velmistr 

Anand nebude po zápase v alkoholu 

utápět smutek. Vede 6:3 a ve zbýva-

jících třech partiích mu stačí získat 

již jen jednu remízu. Šachová koru-

na mistra světa tak zůstane v zemi, 

která světu šachy dala. 

Pokračování na straně 11

GLOBAL CHESS BEZ BESSELA KOKA

Bessel Kok  
Šachový mece-

náš Bessel Kok už 

není spoluvlast-

níkem společnos-

ti Global Chess, 

která má s FIDE 

smlouvu na po-

řádání a marke-

ting nejdůležitějších šachových 

akcí, včetně série turnajů Grand 

Prix. Podle informací, které při-

nesl šachový server Chess-Dom 

(chessdom.com), prodal Kok svůj 

podíl Kirsanu Iljumžinovi, který 

vzápětí polovinu společnosti pře-

vedl na Davida Kaplana. Iljumži-

nův přítel, bohatý rusko-izraelský 

podnikatel David Kaplan je záro-

veň generálním ředitelem FIDE. 

Proč Bessel Kok z Global Chess 

odešel, zda zůstane výkonným ře-

ditelem této společnosti Geoffrey 

Borg a jestli se něco mění na probí-

hajícím cyklu turnajů série Grand 

Prix, zjišťujeme.

VŠECHNY WEIDEHO ŽENY

 
Holandský vel-

mistr Karel van 

der Weide (2469) 

se rozhodl za-

nechat těžkého 

života „slabého“ 

šachového vel-

mistra. Rád by 

pokračoval v do-

savadním bohémském životním 

stylu, a proto se zkouší živit jako 

spisovatel. Nedávno mu v Nizoze-

mí vyšla prvotina „Schaken voor 

huisvrouwen“ s podtitulem Vzpo-

mínky šachového velmistra. Hlav-

ní roli v těchto autobiografi cky la-

děných povídkách hraje Weideho 

vztah k ženám.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V ŠACHU – BONN 2008

ANAND MU TO NANDAL

HORT NA BILLBOARDECH

Vlastimil Hort  
V ulicích Nové-

ho Boru se již 

o víkendu objeví 

billboardy s vel-

mistrem Vlasti-

milem Hortem. 

Ne, nebojte se, 

Vlastimil Hort 

ani nikam nekandiduje, ani ne-

prodává žádné prací prášky. 

Na pozvání mistrovského týmu 

se zúčastní slavnostního zaháje-

ní extraligové sezony. „Extraligu 

chceme znovu vyhrát a zkušený 

velmistr Hort by se nám do se-

stavy samozřejmě velmi hodil. 

Jenže v tomto jsme bohužel až 

druzí, již dříve ho ‚draftoval‘ ŠK 

PORG. Velmistr Hort tak hostuje 

v Novém Boru alespoň při slav-

nostním zahájení sezony,“ říká 

novoborský bafuňář a občasný 

editor Šachového týdeníku Petr 

Boleslav.

Jeden z nejlepších českosloven-

ských velmistrů dvacátého století 

Vlastimil Hort se v Novém Boru 

zdrží celý víkend. Přijal výzvu 

novoborského „béčka“ a utká 

se s ním v simultánce na osmi 

šachovnicích tempem 2 hodiny 

na 40 tahů. On-line přenos bude-

te moci sledovat v sobotu 8. lis-

topadu od 14.00 hodin na novo-

borském šachovém serveru. Pro 

návštěvníky bude na sobotní ve-

čer také připraven turnaj v bles-

kovém šachu. Širší veřejnosti 

bude v pátek 7. listopadu od 18.00 

hodin v Grandhotelu Pražák ur-

čena Hortova přednáška s ná-

zvem „Češi na olympiádách“.

http://interviews.chessdom.com/georgios-makropoulos-part-2
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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

UKRADENA CENNÁ 
ŠACHOVÁ SOUPRAVA
Dosud neznámí zloději si v aus-

tralském Brisbane odnesli z domu 

jednoho místního obyvatele veli-

ce cenný lup. Kromě jiných věcí 

se jejich kořistí stala také ručně 

vyřezávaná šachová souprava, 

která byla dědictvím po dávno 

zemřelém příbuzném. „Šachová 

souprava pocházela ze 17. století 

a patřila k největším pokladům 

okradené rodiny,“ řekla policie, 

která požádala veřejnost o po-

moc v pátrání. Jednotlivé fi gury 

byly ručně vyřezávané a složené 

z osmi kusů slonoviny. Podle tis-

kového vyjádření uchovával ma-

jitel svůj poklad skrytý v nádobě 

na zmrzlinu.

 

V HOOGEVEENU ZVÍTĚZIL 
IVAN SOKOLOV

Ivan Sokolov  
Velmistr Ivan 

Sokolov (2650) 

vyhrál s velkým 

náskokem hlavní 

turnaj tradičního 

šachového festi-

valu v nizozem-

ském Hoogevee-

nu, který letos trpěl termínovou 

kolizí s probíhajícím Evropským 

klubovým pohárem. Hráče s ra-

tingem nad 2700 bodů, kteří 

na festivalu v minulosti pravi-

delně objevovali, museli pořada-

telé nahradit „z jiných zdrojů“. 

O druhou příčku se podělili mla-

díci Jan Smeets (2604) a Moha-

med Adly (2586), čtvrté místo pa-

tří francouzské velmistryni Marii 

Sebagové (2533).

ČEŠI A SLOVÁCI V BUNDESLIZE

Sergej Movsesjan 
Sergej Movsesjan 

(2732) a Lubomír 

Ftáčnik (2544) 

byli se ziskem 

jednoho a půl 

bodu nejúspěš-

nějšími ze šesti 

českých a slo-

venských účastníků víkendové-

ho dvojkola německé Bundesli-

gy. Oba zaznamenali své výhry 

bílými v sobotním třetí kole, 

ve kterém Movsesjan zvítězil nad 

Belezkym (2466) a Ftáčnik nad 

Roosem (2367). Zbyněk Hráček 

(2613), Vlastimil Babula (2608) 

a Ján Markoš (2568) obě své 

víkendové partie zremizovali. 

Hořkost porážky okusil v sobot-

ním kole pouze Viktor Láznička 

(2591), který bílými podlehl Cy-

borowskému (2504); v neděli pak 

remizoval černými s Dgebuad-

zem (2544). Na čele Bundesligy 

jsou po 4. kole s plným bodovým 

ziskem celky OSG Baden-Baden 

a SV Mulheim-Nord.

 

MEMORIÁL F. KŘIŽÍKA 
A M. GRABCE

Jan Sosna  
Mezinárodní mistr 

Jan Sosna (2382) 

z ŠK Zlín obhá-

jil se sedmi a půl 

body z devíti mož-

ných loňské pr-

venství v Memori-

álu F. Křižíka a M. 

Grabce, který se v neděli odehrál 

ve Vnorovech. O půl bodu méně 

získali stříbrný FM Josef Mudrák 

(2340) ze Slavie Kroměříž a bron-

zový IM Sergej Vesselovsky (2402) 

z Jäklu Karviná. Kompletní výsled-

ky turnaje, kterého se zúčastnilo 

šedesát šachistů, naleznete zde: 

chess-results.com.

O POHÁR BRNĚNSKÝCH 
VODÁREN A KANALIZACÍ

Neklan Vyskočil 
FM Neklan Vysko-

čil (2296) z brněn-

ského DURASu 

zvítězil v 9. roční-

ku turnaje o pohár 

Brněnských vodá-

ren a kanalizací, 

který se odehrál 

v sobotu v kulturním centru Semi-

lasso. Druhé místo patří jeho od-

dílovému kolegovi a FM Miroslavu 

Jurkovi (2316), bronz si do Zno-

jma odváží Jan Dočekal (2238). 

Fotogalerie z turnaje je k dispozi-

ci na adrese pmspotter.rajce.net,  

kompletní výsledky pak zde: 

chess-results.com.

http://pmspotter.rajce.net/O_pohar_BVK_2008_Brno
http://chess-results.com/tnr16862.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr16882.aspx?lan=4
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EVROPSKÝ POHÁR DRUŽSTEV

ČEŠI SE PROBOJOVALI DO ELITNÍ EVROPSKÉ DESÍTKY
Česká republika má po několika 

letech opět oddíl, který se do-

káže prosadit mezi evropskou 

klubovou elitou. Prokázal to ne-

dávno skončený Evropský pohár 

družstev, kde náš mistr, celek 

1. Novoborský ŠK, obsadil v sil-

né konkurenci desátou příčku. 

Úspěch na horké řecké půdě je 

o to cennější, že ho novoborští 

dosáhli bez doplnění hvězdnými 

cizinci, prakticky ve shodné se-

stavě, se kterou odehráli loňský 

extraligový ročník.

„Síla turnaje oproti minulému roč-

níku evidentně stoupla,“ řekl me-

zinárodní mistr Lukáš Klíma, kte-

rý na turnaji působil v roli „téměř 

nehrajícího“ kapitána. K výsledku 

pak spokojeně dodal:  „Vylepšení 

loňského čtrnáctého místa bylo vel-

kou výzvou. Dosáhli jsme na desít-

ku, to je skvělé!“ Tuto skutečnost 

ocenil i člen vítězného celku sou-

těže a jeden z nejlepších šachistů 

světa, velmistr Tejmur Radžabov, 

který v rozhovoru pro novoborský 

server uznale prohlásil: „Bez ruské 

intervence do vaší soupisky je de-

sáté místo obdivuhodné.“ 

„Cíl, který jsme si dali, je splněn,“ 

řekl Šachovému týdeníku po ná-

vratu z úspěšné cesty Petr Bole-

slav. Zároveň přiznává, že byly 

chvíle, kdy v jeho splnění příliš 

nevěřil. „Vzhledem k tomu, že na-

sazenou desítku uzavíral loňský 

obhájce, je zjevné, že na špici byla 

pořádná tlačenice.“ V soutěži hra-

né na sedm kol rozhodovala každá 

maličkost. Na výsledek mělo vel-

ký vliv například losování.  „Opět 

jsme si zahráli s Baden-Badenem, 

který nastoupil dokonce v ještě sil-

nější sestavě než loni, ale i přesto 

jsme s nimi sehráli důstojný zápas. 

Druhým týmem, se kterým jsme 

prohráli, byl méně známý chorvat-

ský CC Záhřeb.“ 

Při hodnocení výkonů svých hrá-

čů nešetřil Petr Boleslav chválou. 

Vyzdvihl zejména výkon Jána 

Markoše: „Na třetí šachovnici ne-

poznal porážku, naopak ve třech 

případech soupeře donutil ke kapi-

tulaci.“ Tradičně spolehlivý výkon 

podal Zbyněk Hráček, který na prv-

ní šachovnici udržel padesátipro-

centní úspěšnost, jedinou porážku 

si připsal s velmistrem Pavasovi-

čem.  I zbytek celku se v Řecku vy-

táhl a na svých šachovnicích uhrál 

SERGEJ MOVSESJAN STOUPÁ
Velmistr Sergej Movsesjan se na světovém žebříčku posunul již 

na 11. pozici! Po výborném výsledku na Evropském poháru družstev 

v Řecku, kde na první šachovnici za klub Bosna-Sarajevo dosáhl per-

formance 2828 bodů, se jeho prů-

běžný ELO rating dostal na hranici 

2742 bodů. Dosáhl tak mezi čes-

kými a slovenskými hráči histo-

ricky nejvyšší hodnoty. Dosavadní 

nejvyšší meta GM Davida Navary 

byla 2725 ELO bodů. Movsesjan si 

tak dal pěkný dárek ke svým tři-

cátým narozeninám, které oslaví 

3. listopadu. GM Sergej Movsesjan

Konečné pořadí – muži
1. URAL Sverdlovskaja 12 32

2. OSG Baden-Baden 12 27,5

3. PVK Kijev Chess 11 30

4. CC Bosna Sarajevo 11 30

5. Ekonomist Saratov 11 28

6. TPS Saransk 11 28

7. Bank King 10 27,5

8. Ashod Illit Chess Club 10 27

9. FINEK Petrohrad 10 26

10. 1. Novoborský ŠK 10 25,5

64 týmů

Konečné pořadí – ženy
1. Cercle d'Echecs Monte Carlo 12 19

2. Spartak Vidnoe 10 19,5

3. T-com Podgorica 10 19

4. Ekonomist Saratov 10 16,5

5. MIKA Jerevan 9 17,5

6. EPAM 9 16

7. CS Cotnari Politehnica Iasi 8 17,5

8. Rudar Ugljevik 8 15

9. Aspropirgos Attikis 8 12,5

10. Finek Petrohrad 7 16

18 týmů

Hráči českého mistra z Nového Boru na Evropském puháru družstev. Zleva: Klíma, Hráček, 
Cvek, "bafuňář" Boleslav, Štoček, Šimáček, Markoš, Hába.
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více než slušný bodový zisk. „Jiří 

Štoček byl se svým výkonem sice 

poněkud nespokojen, ale mohu 

říci, že naprosto neoprávněně, byl 

na druhé šachovnici naší oporou, 

stejně jako Petr Hába, který na-

vázal na výborný loňský výkon. 

Slabší chvilku si uprostřed turnaje 

vybral Pavel Šimáček, ale jeho vý-

hry v posledních dvou kolech měly 

pro tým cenu zlata. Roberta Cveka 

jsme takticky nasadili na poslední 

šachovnici; tam držel své soupeře 

na uzdě a nedovolil jim sbírat plu-

sové body. V neposlední řadě musí 

patřit slova chvály kapitánu Lukáši 

Klímovi. Odehrál sice jen posled-

ní kolo, ale během předchozích 

šesti odvedl hromadu neviditelné 

práce."

Jaké cíle by si novoborští – při své 

případné účasti – mohli klást příští 

rok? Otevírá se třeba otázka, zda 

angažovat nějakou posilu z vý-

chodu: „Podíváme-li se na sou-

pisky klubů, které chtějí atakovat 

medailová umístění, vidíme, že 

bez hráčů z klubu 2700+ není 

na tato umístění ani pomyšlení. Ale 

i tak je pro ně v první desítce hod-

ně těsno. Naší fi losofi í je i nadále 

česko-slovenský tým, který bude 

na podobných akcích dobře repre-

zentovat nejen náš klub, ale i čes-

ký šach,“ uzavírá Petr Boleslav.

Václav Pech

TOP-10 podle performance
1. Malachov, Vladimir (2675) URAL Sverdlovskaja 3187

2. Minasjan, Artašes (2541) Bank King 3002

3. Eljanov, Pavel (2720) Ashod Illit Chess Club 2841

4. Bacrot, Etienne (2705) OSG Baden-Baden 2839

5. Mirošničenko, Jevgenij (2632) PVK Kyjev Chess 2835

6. Movsesjan, Sergej (2732) CC Bosna Sarajevo 2828

7. Akopjan, Vladimir (2679) Linex Magic 2816

8. Širov, Alexej (2726) URAL Sverdlovskaja 2808

9. Aresčenko, Alexendr (2664) PVK Kijev Chess 2806

10. Naiditsch, Arkadij (2678) OSG Baden-Baden 2805

Výsledek novoborských hráčů
ELO body procentuální

úspěšnost

rating 

performance

1. Hráček, Zbyněk (2613) 3,5 50 % 2583

2. Štoček, Jiří (2578) 4 57 % 2624

3. Markoš, Ján (2557) 5 71,5 % 2685

4. Hába, Petr (2546) 4,5 64 % 2550

5. Šimáček, Pavel (2477) 4 57 % 2460

6. Cvek, Robert (2532) 4 66,7 % 2501

7. Klíma, Lukáš (2404) 0,5 50 %



   zapoj se do celosvětové vzdělávací 
soutěže Formule 1 ve školách, která 
je určená pro týmy studentů střed-
ních škol

   zdokonal se v práci se špičkovými 
projektovými počítačovými systémy 
(CAD a CAM systémy)

   poznej a v praxi používej nové tech-
nologie, jako je například virtuální vě-
trný tunel

   vyzkoušej si v reálném a vzrušujícím 
prostředí fyziku, aerodynamiku, marke-
ting, fi nanční strategii a vedení týmu

   vyhraj stipendium na londýnské univer-
zitě a spoustu dalších zajímavých cen

   přihlas se a zaujmi „pole position“ 
na kariérním roštu 

30 30 zemí světa 
zemí světa 

99 milionů studentů
 milionů studentů

REGISTRACE POUZE DO KONCE LISTOPADU

• FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH • FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH •

www.f1veskolach.cz
Majitel licence pro ČR 

a SR a organizátor
Technický partner 
projektu

Partneři
projektu

inz_final_210x297_ssz_cernobila.indd 1 24.10.2008 14:56:45



30. ŘÍJNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 446

MIROSLAV FILIP OSMDESÁTILETÝ

PES OBRANÁŘ
Letošní rok je bohatý na kulatá 

výroční českých šachistů a ani po-

slední říjnový týden nebyl v tomto 

ohledu výjimkou. Své osmdesáté 

narozeniny v něm oslavil dvojná-

sobný účastník turnaje kandidátů, 

dlouholetý československý repre-

zentant, velmistr Miroslav Filip.

Při vyhlášení ankety o českého 

hráče století, která proběhla před 

několika lety v rámci oslav sta let 

založení organizovaného šachu 

v Čechách, jsem velmistra Filipa 

považoval za jednoho z hlavních 

favoritů. Dvě účasti v turnajích 

kandidátů v letech 1956 a 1962, 

kde se ve společnosti Bobbyho 

Fischera, Michaila Tala, Tigrana 

Petrosjana, Davida Bronštejna, 

Viktora Korčného či Paula Kerese 

pokoušel probojovat k zápasu o ti-

tul nejvyšší, dvanáct účastí na ša-

chových olympiádách, v jejichž 

rámci ve sto devadesáti čtyřech 

sehraných partiích pro naše bar-

vy získal více než slušných +38 

a úspěchy na celé řadě silných me-

zinárodních turnajů jej v mých očí 

prostě předurčovaly „na bednu“. 

Nakonec z toho bylo „pouze“ his-

torické šesté místo, o padesát šest 

bodů za svým celoživotním riva-

lem Luďkem Pachmanem.

 

„Velmistr Filip hrál v průběhu své 

kariéry zdravé a logické šachy,“ 

říká na adresu oslavence v publi-

kaci vydané ke zmíněnému výročí 

reprezentační trenér, mezinárodní 

mistr Michal Konopka a dodává: 

„Byl výborný poziční hráč a vyhlá-

šený obranář. Když ale zakombino-

val, stálo to za to!“ O tom se mohl 

například přesvědčit na vlastní 

kůži i Michail Tal, který v partii 

s naším velmistrem bílými přepjal 

útočnou strunu a dočkal se tvrdé 

odplaty. 

V podstatě stejnou charakteristiku 

hry Miroslava Filipa podal v turna-

jové knize o turnaji v Curacau i její 

autor Jan Timman. Ten upozorňu-

je již na jeho první kandidátský 

turnaj v Amsterodamu, kde se čes-

kému reprezentantovi podařilo, 

ačkoli byl považován za outside-

ra,  uhrát téměř padesát procent. 

„Na jeho raketě“ skončil málem 

i David Bronštejn, který  byl v té 

době na vrcholu síly a jen pět let 

po svém dramatickém a nerozhod-

ném zápasu o světový primát s Mi-

chailem Botvinnikem.

MIROSLAV FILIP–DAVID BRONŠTEJN 
Anglická hra [A31]

Turnaj kandidátů Amsterdam  1956

Komentuje GM Miroslav Filip

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 c5 Vítězstvím 

v této partii si mohl Bronštejn 

eventuálně zajistit dělení druhého 

místa, proto již v zahájení kompli-

kuje hru. Brzy se také rozpoutá 

boj na život a na smrt. 

4.Jf3 Nejsem jistě daleko od prav-

dy, domnívám-li se, že tah 4.d5 by 

můj soupeř uvítal jako příležitost 

k nadějnému gambitu b7-b5. 

4…cxd4 5.Jxd4 Da5+ I originali-

ta by měla mít své meze. Obdob-

ná dobrodružství mohou skončit 

špatně. 

6.Jc3 Ostatní tahy byly znač-

ně slabší a předaly by černému 

iniciativu. 

6…Je4 Nervózní  tah zhoršující 

černou pozici. Bylo nutno se stříz-

livě vyvíjet. 

7.Dc2! Jf6 Sebevědomý Bronštejn 

snad nyní očekával 8.Dd1. Ukazu-

je se, že na  7…Jxc3 by následo-

valo 8.Sd2 a například na 8…Dc5 

9.Sxc3 Dxc4 10.e4 s velkolepou 

hrou za pěšce. 8.Sd2 Dc5 9.Dd3 

Ještě lepší bylo 9.Jcb5, což ušetři-

lo tah. 

9…Sg7 10.Jb3 Dh5 11.Jb5 Ja6 

12.Sg2 d6 13.h3 Po 13.0–0 by ná-

sledovalo 13…Jg4 14.h3 Je5 Nyní 

začnou černému starosti s dámou. 

13…Jd7 14.Dc2 Je5 15.J3d4 0–0 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6n+-zp-+p+&
5+N+-sn-+q%
4-+PsN-+-+$
3+-+-+-zPP#
2PzPQvLPzPL+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
16.0–0–0 Kdyby mohl bílý rošovat 

na krátkou stranu, stál by pozičně 

na výhru; na dámském křídle bude 

však král stát trochu nejistě. 

16…Jc6! Pěkná, ale téměř vynu-

cená oběť pěšce – jinou protihru 

černý nemá. Nyní bude mít volné 

sloupce na dámském křídle a osvo-

bodí si dámu. 

17.Jxc6 bxc6 18.Sxc6 Vb8 19.Sf3 

De5 Podivil jsem se, že si Bron-

štejn nechal vyměnit černopolné-

ho střelce. 

20.Sc3 Dc5 21.Sxg7 Kxg7 22.Dc3+ 

Kg8 23.a3 Hrozba Jb4 a dalším a6 

byla dosti nepříjemná. 

23…Se6 Po 23…Dxf2 jsem chtěl 

hrát 24.Dd4 Dxd4 25.Jxd4 Sd7 

26.Jc6 s lepší koncovkou. 24.Jd4 

Sd7 Na obě braní na c4 by přišlo 

24…Sxc4 25.Jc6; 24…Dxc4 25.Dxc4 

GM Miroslav Filip
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Sxc4 26.Jc6 v obou případech s vý-

hodou bílého. 

25.h4 h6 Riskantní. Korektní bylo 

25… Vfc8. 

26.h5 g5 27.Se4 Vfc8 28.Kb1 

Na rozdíl od Bronštejna nepova-

žuji tento ústup za chybný. Při-

nejmenším nebude stát král na b1 

hůře než na c1. 

28…d5 Rovněž tento tah označil 

Bronštejn po partii za chybný s tím, 

že po 28…Db6 (s hrozbou Vxc4) 

dávalo černému prudký útok. Mys-

lím, že po 29.Vd2 měl bílý dostatek 

obranných možností. Například 

29…Jc5 30.Sc2 Ja4 31.Sxa4 Sxa4 

32.Jf5. Jednodušší pokračování 

28…Dxc4 29.Dxc4 Vxc4 dávalo bílé-

mu výhodnější koncovku po 30.Sd3 

Vxd4 31.Sxa6 se slibnou převahou 

pěšců na dámském křídle. 

29.Jf5 Pochopitelně nešlo 29.Sxd5 

Dxd5 svým tahem se však bílý 

znovu chápe iniciativy. 29…Sxf5 

30.Sxf5 

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7zp-+-zpp+-'
6n+-+-+-zp&
5+-wqp+LzpP%
4-+P+-+-+$
3zP-wQ-+-zP-#
2-zP-+PzP-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
30…e6? Opatrnější bylo 30…Vc7.

31.Sxe6! Tato oběť fi gury měla 

partii rozhodnout. Bílý dostane 

několik pěšců a mocný útok. 31…

fxe6 32.Df6 Df8 Proti hrozbám 

Dxe6 nebo Dg6+ neměl černý lep-

ší obranu. 

33.Dxe6+ Kh8 34.De5+? Bílý chce 

koncovku čtyř pěšců proti jezd-

ci, ale bylo možno vzít fi guru. 

34.Dxa6 po 34…Dg7 35.Vd2 dxc4 

36.Dg6! by byl černý útok odra-

žen a bílému by zůstali dva pěšci 

navíc. 

34…Dg7 35.Dxg7+ Kxg7 36.Vxd5 

Po 36.cxd5 by bylo černému ještě 

hůře. 

36…Jc5 Nebo 36…Vxc4 37.Vd7+ 

a pěšec a7 padne. 

37.Vc1 a5 38.Vd6 Je4 39.Vd7+ 

Kg8 40.Vd4 Jc5 Po 40…Jxf2 by 

byl jezdec odříznut a pěšec „c“ 

postupuje. 

41.Vcd1 Ve8 42.V4d2 Je4 43.Vc2 

a4 44.c5 Jxf2 Nyní může čer-

ný brát, protože bílá věž již není 

na čtvrté řadě. 

45.Vd6 Kg7 46.c6 Vbc8 47.Vd7+ 

Kf6 48.c7 Jg4 49.Vd4 Situace čer-

ného je nadále kritická. Bílý bude 

mít tři spojené volné pěšce. 

49…Je5 50.Vxa4 Ve6 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-zP-+-+-'
6-+-+rmk-zp&
5+-+-sn-zpP%
4R+-+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPR+P+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
51.b4 Další průběh až do druhého 

přerušení (po 56. tahu) bude vel-

mi dramatický. Zaslouží uznání 

obranný výkon Bronštejna, který 

si v nejvyšší časové tísni dokázal 

poradit s hrozivými bílými pěšci. 

51…Ke7 52.b5 Vb6 53.Vb4 Jf7 

54.a4 Jd6 55.Vc5 Jb7 56.Vc3 Kd7 

57.Vbc4 Pečetěný tah. V trudné 

pozici vyanalyzoval Bronštejn je-

dinou cestu k remíze. 

57…Jd6 58.Vc5 Va8! Všechny 

ostatní varianty byly pro černého 

beznadějné – pouze okamžitým 

vrácením fi gury se může udržet. 

59.Kb2 Vxa4 60.c8D+ Jxc8 

61.Vxc8 Vb4+ Přesnější než 61…

Vxb5+ je důležité, aby byl pěšec 

h6 krytý. 

62.Kc2 V4xb5 63.Vh8 Vb2+ 

64.Kd1 Po 64.Kd3 je 64…Vd6+  

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+k+-+-'
6-tr-+-+-zp&
5+-+-+-zpP%
4-+-+-+-+$
3+-tR-+-zP-#
2-tr-+P+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
64…Ve6 Černé věže jsou až pří-

liš aktivní na to, aby bylo možno 

uplatňovat převahu pěšce. 65.Vcc8 

Vbxe2  ½:½

Proč se velmistru Filipovi nepoda-

řilo posunout ve světovém žebříč-

ku ještě o něco výše, na to vyslo-

vuje opět svůj názor Jan Timman: 

„Filipova hra byla seriózní, solidní 

a hluboká. Jeho problémem ale 

bylo to, že podobné kvality a styl 

měli třeba i další hráči, jako napří-

klad Tigran Petrosjan. U nich však 

byly tyto nesporné klady posunuty 

přece jenom ještě o něco dále.“ 

Trojnásobný přeborník republi-

ky z let 1950, 1952 a 1954 nebyl 

na šachové scéně známý pouze 

jako skvělý šachista, ale zároveň 

také jako často využívaný rozhod-

čí. Za své kariéry „odpískal“ šest 

zápasů o titul mistra světa, z nichž 

ten poslední mezi Anatolijem Kar-

povem a Garri Kasparovem se ode-

hrál v roce 1986. 

Přejeme velmistru Filipovi, věříme 

že i za čtenáře Šachového týdení-

ku, k jeho výročí především hod-

ně zdraví; společně s díky za jeho 

dlouholetou a nebývale úspěš-

nou reprezentaci našeho šachu 

ve světě.

Václav Pech

GM David Bronštejn
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MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE

DĚVČATA SE VE VIETNAMU PROSAZUJÍ

Zdá se, že budoucí šachová elita 

vyrůstá v Asii. Alespoň prozatím 

o tom svědčí průběh první polo-

viny mistrovství světa mládeže, 

které se nyní hraje ve Vietnamu. 

Šachisté z Indie, Číny a domácího 

Vietnamu ovládli dění zejména 

v chlapeckých kategoriích, kde 

odsoudili tradiční velmoci do role 

druhých až třetích houslí. 

V základních rysech jsme o naší vý-

pravě referovali už v minulém čísle, 

leč připomeňme si: česká výprava 

vyrazila na letošní vrcholnou mlá-

dežnickou akci ve složení  FM Cyril 

Ponížil (H18), Lukáš Vlasák, Mar-

tin Škoda (H16), Václav Růžička 

(H14), Jan Mikeš (H12) a v dívčích 

kategoriích, které nám v posled-

ní době  přinášejí na mezinárodní 

scéně více radosti, nás reprezentuje 

sestava „4K“: WGM Kateřina Něm-

cová,  Kateřina Palková (D18), Kris-

týna Havlíková (D16) a Karolína 

Langnerová (D14). Kromě silných 

soupeřů naše mladé šachisty v mís-

tě konání čekaly složité klimatické 

podmínky. Náročnost turnaje nejen 

po hráčské stránce podtrhnul i hlav-

ní trenér naší výpravy, mezinárodní 

mistr Sergej Berezjuk:  „Konkuren-

ce je tu obrovská, turnaj bude velmi 

náročný fyzicky i psychicky,“ říká 

frýdecko-místecký trenér.  

Po polovině turnaje se z našich 

zástupců více daří právě ženské, 

respektive dívčí části naší repre-

zentace. Nejvýše nasazená hráčka 

kategorie do osmnácti let WGM 

Kateřina Němcová sice neměla 

(tradičně) díky porážce ve třetím 

kole od WFM Meri Zhorzholianio-

vé (2122) nejlepší start, ale výhry 

v dalších kolech jí dostaly zpět 

do hry o titul a její dělené čtvrté 

místo je stále nadějné.  V této ka-

tegorii Němcové dobře sekunduje 

i její plzeňská jmenovkyně Palko-

vá, držící po šestém kole sedm-

nácté místo. Ještě o něco lépe je 

na tom Kristýna Havlíková mezi 

šestnáctkami a v plusu je také 

v kategorii čtrnáctiletých Karolína 

Langnerová. Mezi chlapci se pro-

zatím do první třicítky neprobojo-

val žádný z našich zástupců, nad 

padesátiprocentní úspěšnost ne-

dosáhl prozatím žádný z nich. 

Václav Pech 

foto: Pavel Chrz

Pořadí po 6. kole – G18
1. Golubenková, Valentina CRO (2273) 5,5

2. Žoržolianiová,Meri GEO (2122) 5

3. Skinkeová, Katrina LAT (2186) 5

4. Gevorjanová, Irina UZB (2179) 4,5

5. Li Parnu CHN (2126) 4,5

6. Němcová, Kateřina CZE (2369) 4,5

17. Palková, Kateřina CZE (2057) 3,5

47 účastnic

Pořadí po 6. kole – G16
1. Kulonová, Klaudia POL (2228) 5

2. Paikidzeová, Nazi GEO (2292) 5

3. Repinová, Varvara RUS (2258) 5

14. Havlíková, Kristýna CZE (2179) 4

62 účastnic

Pořadí po 6. kole – G14
1. Padminiová, Rout IND (2235) 5,5

2. Baciuová, Diana MLD (2062) 5

3. Samigullinová, Diana RUS (2080) 5

4. Mohanaová, Priya IND (2073) 5

5. Camachová, Chardine PHI (2100) 5

28. Langnerová, Karolína CZE (1831) 3,5

79 účastnic

Pořadí po 6. kole – Open 14 
1. Vidit, Santosh Gujrathi IND (2356) 5,5

2. Swiercz. Dariusz POL (2478) 5

3. Stukopin, Andrej RUS (2363) 5

4. Lagarde, Maxim FRA (2332) 5

5. Garcia, Jan Emmanuel PHI (2256) 5

55. Růžička, Václav CZE (2047) 2,5

86 účastníků

Pořadí po 6. kole – Open 12
1. Yang, Darwin USA (2182) 5,5

2. Le Tuan Minh VIE (2027) 5

3. Das, Sayantan IND (2112) 5

4. Antipov, Michail RUS (2177) 5

5. Gordijevsky, Dmitrij RUS (2217) 5

6. Nguyen, Hung Cuong VIE 5

77. Mikeš, Jan CZE (1815) 2

94 účastníků

Kristýna Havlíková při partii.

Pořadí po 6. kole – Open 18
1. Nguyen Ngoc Truong 

Son

VIE (2567) 5

2. Sarič, Ivan CRO (2516) 5

3. Howell, David ENG (2593) 4,5

4. Matlakov, Maxim RUS (2490) 4,5

5. Tomczak, Jacek POL (2461) 4,5

43. Ponížil, Cyril CZE (2251) 3

75 účastníků

Pořadí po 6. kole – Open 16
1. Adhiban, B. IND (2439) 5

2. Debashis, Das IND (2309) 5

3. Grycenko, Andrej RUS (2380) 5

32. Vlasák, Lukáš CZE (2161) 3

40. Škoda, Martin CZE (2001) 3

73 účastníků
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Zápas samotný se hrál v zemi s bo-

hatou šachovou historií silných 

turnajů a mistrů světa z konce 

devatenáctého a počátku dvacá-

tého století. Dnes je sice bundes-

liga zdrojem obživy většiny nejen 

českých velmistrů a mistrů, ale 

silné německé velmistry, kteří by

promlouvali do pořadí na nejsil-

nějších turnajích, nenajdete. Přes-

to jsou šachy v Německu popu-

lární a střetnutí velmistrů Ananda 

a Kramnika snad nemohlo být hrá-

no na lepším místě.

Kdo má rád hokej, asi si nenechal 

ujít pražskou premiéru NHL. Kdo 

miluje fotbal, jel se určitě podívat 

na mistrovství světa do Rakouska. 

Komu učarovaly šachy, nemohl ne-

být alespoň jeden den v Bonnu při 

zápase o titul mistra světa, nebo 

si bude dlouho vyčítat, že nesvětil 

svátek bohyně Caissy.

ŠACHY JSOU UMĚNÍ, 
VE FITKU JSOU STAŘÍCI
Hotel Hilton je od hracího sálu 

vzdálen více než tři kilometry, ale 

atmosféra je v něm přesto navýsost 

šachová. Nejsou v něm ubytování 

jen Anand s Kramnikem a jejich 

týmy sekundantů a spolupracovní-

ků, ale také komentátoři, delegáti 

FIDE a řada pozvaných hostů. Jde-

te-li na snídani až po desáté hodi-

ně ráno, potkáte na ní vlastně už 

jen šachisty. Viši Anand se ženou 

Arunou, sekundantem Rustamem 

Kasimdžanovem a vedoucím jejich 

týmu Hansem Walterem Schmit-

tem (mj. organizátorem každoroč-

ního velkého turnaje v rapid šachu 

v Mohuči) snídají mezi ostatními 

pravidelně. Naproti tomu Vladi-

mira Kramnika, jeho sekundanta 

Petera Lékó či manažera Carstena 

Hensela jsem v hotelové restauraci 

nepotkal ani jednou.

Než hotel, který je ideálně situo-

ván na břehu Rýna v centru města, 

mimochodem stejně jako Hilton 

v Mohuči, opustím, mám pro vás 

jednu kvizovou otázku. Koho jsem 

potkal ve fi tness centru? Kolegové 

šachoví novináři, jimž jsem v Bon-

nu otázku položil, zkoušeli: vel-

mistra Petera Lékó, viceprezidenta 

FIDE Georgiose Makropoulose, 

komentátora velmistra Yassera 

Seirawana. Samá voda. Na běží-

cím pásu cvičil jednaosmdesátiletý 

bývalý prezident FIDE Florencio 

Campomanes!

Do hracího sálu, umístěného 

v Muzeu umění a kultury (nevím, 

jde-li o vědomý či nevědomý sig-

nál organizátorů zápasu, že šachy 

jsou více uměním než sportem), 

se dostanete přes centrum města. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V ŠACHU – BONN 2008

ANAND MU TO NANDAL
Pokračování ze strany 1

Na pódiu bonnského Muzea umění a kultury si velmistr Vladimir Kramnik proti svému soupeři ani neškrtl. Velmistr Viši Anand byl tentokrát lepší.
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Připomíná mi Mohuč, a to nejen již 

zmíněným podobným umístěním 

hotelu. V Mohuči je obdivuhodné 

muzeum knihtisku a knihy zdej-

šího rodáka Gutenberga, v Bonnu 

mají muzeum hudby v rodném 

domě Beethovena. V obou městech 

je katedrála na hlavním náměstí 

starého města a také hospody mají 

podobnou atmosféru (mimocho-

dem jsou mile striktně nekuřác-

ké). Snad jen bonnské pivo Sion 

Kölsch je výrazně lepší než mok, 

který čepovali v Mohuči. 

Ale už rychle do hracího sálu. 

Stovky diváků zde byly každý 

den, i když vstupenka stála 35 eur 

na den. „Není to málo peněz, ale 

mistrovství světa je přece jen 

výjimečná událost. Do divadla, 

do kina, na fotbal nebo do zoolo-

gické zahrady si také kupuji lístek, 

tak proč by šachový zápas měl být 

zadarmo?“ odpovídá asi padesáti-

letý muž v hnědém obleku, jeden 

z diváků. 

PROTI KRAMNIKOVI 
ROŠÁDY NETŘEBA
Hráči na jevišti jsou od diváků 

odděleni dobře průhlednou zá-

clonou, která díky světlu na je-

višti a tmě v hledišti funguje jako 

jednostranně průhledné sklo. 

Diváci vidí dobře oba velmistry 

i obrovské plátno s promítanou 

pozicí za nimi, ale hráčům tak 

není umožněno navázat oční kon-

takt s kýmkoli v sále. Diváci také 

mohou sledovat partii v komentá-

torském sále, kde jim pozice vy-

světlují velmistři Klaus Bischoff či 

Artur Jusupow.

Atmosféru dotváří nejen vel-

ký obchod s šachovou literatu-

rou a šachovým materiálem, ale 

hlavně výstava šachových obra-

zů Uga Dossiho (o tomto umělci 

a jeho díle si budete moci přečíst 

více v příštím čísle Šachového 

týdeníku).

Samotný zápas, z něhož vyjde ne-

zpochybnitelný šachový mistr svě-

ta, se již chýlí k závěru. Ke smutku 

nejen Kramnika a jeho týmu, ale 

také organizátorů a společnosti 

Foidos, která nabízí za deset eur 

unikátní komentovaný přenos 

partií na internetu, zjevně nejen 

nedojde na tie-break, ale zápas 

bude zřejmě i ukončen dříve než 

po dvanácti partiích. Vedení Viši-

ho Ananda po devíti partiích 6:3 

dává totiž pramálo nadějí na ode-

hrání plného tuctu her.  

O charakteru duelu vypovídá ne-

jen fakt, že velmistr Anand vedl 

po prvním poločase 4,5 – 1,5, když 

velmistr Kramnik nevyhrál ani par-

tii, ale i průběh jednotlivých partií. 

V prvních šesti hrách Anand rošo-

val jen dvakrát, v prvních osmi jen 

třikrát. Uklízet krále je při partiích 

s Kramnikem asi ztráta tempa… 

Stejně tak bylo evidentní, že Anan-

dovi vycházela mnohem lépe do-

mácí příprava. Spotřeba času snad 

v každé partii ukazovala, že mno-

hem více se trápí a více přemýšlet 

musí Kramnik.

Prognózy o tom, že půjde o mimo-

řádně vyrovnaný duel dvou zřejmě 

nejsilnějších šachistů současnos-

ti, se ukázaly jako liché. Byl to tak 

brutální masakr, že i fanouškům 

Ananda bylo Kramnika líto. Tedy 

alespoň v prvních devíti partiích, 

po kterých píši tyto řádky.

Neuzavírejme účet bez Kramni-

ka, ještě má určitou šanci. I když 

řečeno slovníkem sportovních ko-

mentátorů – už jen teoretickou.

Pavel Matocha, Bonn 

Tiskovou konferenci moderoval velmistr Klaus Bischoff, sedící mezi aktéry zápasu.

Nespočet nových i starších šachových knih, 
stejně jako všeho možného šachového mate-
riálu lákal diváky k útratám.

Čestným hostem mistrovství byl i bývalý 
prezident FIDE Florencio Campomanes.
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VIŠI ANAND (2783)–
–VLADIMIR KRAMNIK (2772) 
Nimcovičova indická [E34]

Bonn 2008

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 

Mistr světa volí vzhledem k přízni-

vému stavu zápasu pravděpodob-

ně ten nejsolidnější systém. 

4…d5 5.cxd5 Dxd5 6.Jf3 

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+q+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPQ+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy
6…Df5!? Garri Kasparov před touto 

partií prostřednictvím médií vybí-

zel svého krajana ke klidu. Kram-

nik měl od exmistra světa „za úkol“ 

remizovat černými a v nadcháze-

jícím volném dni pak hledat ten 

správný recept za bílé. A Kram-

nik radu přijímá, jak se zdá. Idea 

výměny dam již v raném stádiu 

partie náleží ukrajinskému velmis-

trovi Olegovi Romanišinovi, který 

ji poprvé úspěšně použil v partii 

proti Alexandru Běljavskému. 

7.Db3 Tah, kterému je v součas-

nosti dávána přednost. Výměna 

dam byla hlavním tématem úvod-

ní partie: 7.Dxf5 exf5 8.Sd2 (Sám 

Vladimir Kramnik dal před 10 

lety  v partii  s Anandem na tur-

naji ve Frankfurtu nad Mohanem 

přednost tahu 8.a3. Stejnou volbu 

posléze učinil i Garri Kasparov prá-

vě proti Kramnikovi (Linares 1999) 

a v relativně nedávné parti (2004) 

také velmistr Gagunašvili v soubo-

ji s Viši Anandem(!) ) 8…c6 9.e3 

Jbd7 10.Sd3 Jb6 11.Je2 Sd6 12.0–0 

Je4 13.Sa5 0–0 14.Vfc1 Ve8 (Běljav-

skij - Romanišin 1993).

7…Jc6 K pozici s izolovaným pěš-

cem vedlo 7…c5, které hrál „otec“ 

varianty“ Romanišin v duelu s Ša-

balovem, shodou okolností také 

v Bonnu. Po 8.a3 Sa5 9.e3 Jc6 

10.Se2 cxd4 11.exd4 Dd5 12.Sc4 

De4+ 13.Se3 0–0 14.0–0 Sxc3 

15.Dxc3 Sd7 měl zřejmě bílý ma-

lou výhodu, což však tehdy výsle-

dek partie nepotvrdil.

8.Sd2 0–0 9.h3!? Nový tah, kterým 

úřadující mistr světa svého sou-

peře pravděpodobně překvapil. 

Jeho idea spočívá ve vyhnání čer-

né dámy z pole f5 postupem „g“ 

pěšce a následném zjednodušení 

pozice tahem a2-a3. Černá dáma 

pak nebude mít příliš dobrých 

polí. Dosud se hrálo téměř výhrad-

ně 9.e3, s čímž má velmistr Anand 

také své zkušenosti. 9…Vd8 10.Se2 

e5 11.Jxe5 Se6 12.g4 Dxe5 13.dxe5 

Sxb3 14.exf6 Se6 15.f4 gxf6 16.0–

0–0 s nejasnou hrou 

(Ivančuk - Anand, Monte Carlo 

1996).

9…b6 IM David Kaňovský hodnotil 

toto pokračování pro novoborský 

server kriticky: „Myšlenka vyvi-

nout černého bělopolného střelce 

na nejdelší diagonálu sice rozhod-

ně nevypadá špatně, uvažujme 

ovšem takto: co bude střelec na této 

diagonále dělat? Věž pravděpodob-

ně uhne z h1 na g1, jezdec také ne-

bude na f3 stát věčně, po nějakém 

Sg2 bude mít černý pouze problémy 

s vazbou, příp. se bělopolní střelci 

vymění, což však také nemusí hrát 

černému do not. Právě oslabení 

Jc6, který navíc stojí na polootevře-

ném sloupci bílého, mi prostě vadí. 

Dle známých pouček bych se v tom-

to okamžiku jako černý pokou-

šel na výpad h3-g4 reagovat hrou 

v centru, resp. na dámském kříd-

le. Napadá mne tudíž pokračování 

9…Vd8!? s útokem na d4 pěšce.“ 

10.g4 Da5 11.Vc1 Dříve než mistr 

světa sáhne k postupu „a“ pěšce, 

Anand, Viši IND (2783) 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 6

Kramnik, Vladimir RUS (2772) 1/2 1/2 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 3

V šesté partii velmistr Viši Anand (vlevo) dovršil svůj hattrick a o výsledku duelu bylo rozhodnuto. Velmistr Vladimir Kramnik působil na 
tiskové konferenci po této partii již rezignovaně.
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připomíná svému soupeři i nedo-

statky jeho devátého tahu, a to po-

stavení jezdce a pěšce na sloupci 

„c“, které do budoucna rozhodně 

do hodnocení pozice promluví. 

11…Sb7 12.a3 Sxc3 13.Sxc3 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplzp-+pzpp'
6-zpn+psn-+&
5wq-+-+-+-%
4-+-zP-+P+$
3zPQvL-+N+P#
2-zP-+PzP-+"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy
13…Dd5 Komentátor přenosu 

na serveru chesspro.ru, velmistr 

Korotylev, byl z počátku s černou 

pozicí plně spokojen a neviděl nic 

závažného, co by mohlo hovořit 

ve prospěch bílého. Ovšem opak je 

pravdou. Po nadcházející výměně 

dam je malá výhoda bílého, spočí-

vající ve dvojici střelců a možnému 

dalšímu tlaku na dámském křídle, 

nezpochybnitelná. Anand může 

hrát partii dále zcela bez rizika, 

což mu při dvoubodovém náskoku 

zcela vyhovuje. 

14.Dxd5 Jxd5 Po 14…exd5 by 

se pěšec c7 a dámské křídlo stali 

objektem útoku. Nabízí se pře-

vod střelce na aktivnější pozici 

po 15.Sd2 Je4 16.Sf4 a výhoda bí-

lého v dané pozici trvá. 

15.Sd2 Jf6 Černý hrozí 16…Jxd4, 

ale to pochopitelně „každý vidí!“ 

Otázkou je,  zda k „světlým zítř-

kům“ černého vede 15…f5!?, kte-

ré má své odůvodnění v náskoku 

ve vývinu a postavení bílého krále 

v centru. Vůbec je zajímavé spočí-

tat si, v kolika partiích zápasu Ind 

rošoval… 

16.Vg1 Vac8 Chce-li černý nějak 

uvolnit svého jezdce, musí posta-

vit jednu z věží na poněkud ne-

vzhlednou pozici. Změnu by ne-

přineslo ani „hezčí“ 16…Vad8 pro 

17.e3 Je4 18.Sd3 Jxd2 19.Jxd2 Vd6 

20.b4 Vc8 a například 21.Se4 s jas-

nou převahou bílého. 

17.Sg2 K výhodě bílého vede také 

velmistrem Korotylevem navržené 

17.Sf4 Je7 18.Sg2. 

17…Je7 18.Sb4 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zplzp-snpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vL-zP-+P+$
3zP-+-+N+P#
2-zP-+PzPL+"
1+-tR-mK-tR-!
xabcdefghy
18…c5? Kramnik nakonec mění 

zvolenou strategii a ke své škodě 

se pokouší o něco více  než „tupou 

remízku“. Oběť pěšce však jeho si-

tuaci nijak nezlepší a bílý poměrně 

jednoduchými prostředky dosáhne 

velké výhody. Přednost zasluhova-

lo poklidné 18…Jfd5, kde ovšem 

po 19.Je5 Vfe8 20.Sd2 f6 21.Jd3 má 

bílý díky dvojici střelců malé plus. 

19.dxc5 Vfd8 20.Je5 Sxg2 21.Vxg2 

bxc5 Černý se smiřuje se ztrátou 

pěšce, když vidí, že ani jiná pokra-

čování mu příliš šance na úspěch 

nedávají. Na 21…Jed5 má bílý 

například 22.Jd3 a na 22…Je4 ná-

sleduje 23.f3 Jxc5 24.Jxc5 bxc5 

25.Sxc5 Vc7 26.b4 s čistým pěšcem 

více. 

22.Vxc5 Je4 23.Vxc8 Vxc8 24.Jd3 

GM Vladimir Kramnik
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-snpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-vL-+n+P+$
3zP-+N+-+P#
2-zP-+PzPR+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
24…Jd5 Černí jezdci v centru 

šachovnice sice vypadají velice 

ušlechtile, ale jejich krása nemůže 

ztraceného pěšce vyvážit. Jedinou 

šancí černého je v tuto chvíli „vy-

autovaná“ bílá věž, kterou nemusí 

být snadné rozehrát. Ale tentokrát 

by měla statika přece jenom trium-

fovat nad dynamikou, která je na-

víc víceméně zdánlivá. 

25.Sd2 Vc2 26.Sc1 A bílý se chystá 

vyprovodit černou věž na zpáteční 

cestu pomocí  Ke1–d1 a následně 

pak odeslat tamtéž i černé jezdce 

postupem pěšce „f“. 

26…f5 Snad měl Kramnik zvolit 

raději 26…Jc5 a po naznačeném 

27.Kd1 poškodit bílou pěšcovou 

strukturu pomocí výměny jezdců 

27…Jxd3 28.exd3, ale i tady je pře-

vaha bílého bez jakýchkoli pochyb. 

27.Kd1 Vc8 28.f3 Jd6 29.Ke1 „Bílý 

král se po vyhnání černé věže opět 

klidně přesouvá na pole f2, a dává 

tak své věži možnost dostat se 

ze zajetí vlastních pěšců.“ (GM 

Korotylev) 

29…a5 30.e3 e5 31.gxf5 e4 32.fxe4 

Jxe4 33.Sd2 a4 Kramnik fi xuje pěš-

ce b2, kterého by velice rád dobyl 

manévrem Je4-d6-c4xb2. Předcho-

zí průběh však dává bílému jiný 

trumf – pěšcové duo v centru, které 

nejsou černí jezdci s to zablokovat. 

34.Jf2 Jd6 35.Vg4 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6-+-sn-+-+&
5+-+n+P+-%
4p+-+-+R+$
3zP-+-zP-+P#
2-zP-vL-sN-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
35…Jc4? Pravděpodobně již roz-

hodující chyba. Snad se měl černý 

pokusit kalit vodu pomocí 35…

Jxf5 36.Vxa4 (Komplikace by moh-

lo ještě přinést 36.e4 Ve8 37.Vg5 g6) 

36…Jdxe3 37.Sxe3 Jxe3 38.Ke2, ale 

i tady by měla být bílá dvojice pěš-

ců dámského křídla dostatečně 

rychlým a pádným argumentem. 

36.e4 Jf6 37.Vg3 Jxb2 38.e5 Jd5 

39.f6 Kf7 Prohrává také 39…g6 

40.Je4 Jc4 41.Vd3 Jc7 42.Vd7 Jxe5 

43.Vg7+ Kh8 44.Jd6.

40.Je4 Jc4 41.fxg7 Vyhrávalo po-

chopitelně také 41.Vxg7+.  

41…Kg8 42.Vd3 Jdb6 43.Sh6 Jxe5 

44.Jf6+ Kf7 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+kzPp'
6-sn-+-sN-vL&
5+-+-sn-+-%
4p+-+-+-+$
3zP-+R+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
45.Vc3! Závěrečný akord čistě se-

hrané partie. 

45…Vxc3 46.g8D+ Kxf6 47.Sg7+ 

1–0

mistr světa Viši Anand

BB_sachy_504x238_1ku10.indd   1 10/14/08   3:50:31 PM
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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

19. 10. – 31. 10. 2008 

Vung Tau (Vietnam). Mistrovství 

světa mládeže v kategoriích HD 8, 

HD 10, HD 12, HD 14, HD 16 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

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 Vlastimila Jansy 

a Josefa Přibyla. 

www.seniorenschach.de 

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

31. 10. 2008

Před sto šestnácti lety se v Moskvě 

narodil čtvrtý mistr světa v šachu 

a jeden z nejgeniálnějších šachis-

tů všech dob, velmistr Alexandr 

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

Tel.: (36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu 

1. 11. 2008 

Mladá Boleslav. 3. ročník turnaje 

Mitlener Rapid 2008, zařazený 

do série Grand Prix České republi-

ky. 9 kol, švýcarský systém, 2x 20 

minut na partii. 

Václav Klain

Tel.: 732 988 583

vkc@klain.cz

1. 11. 2008 

Kralupy nad Vltavou. Kralupský 

rapid. 9 kol, švýcarský systém, 

2x15 minut na partii. 

Pavel Rynt

pavel.rynt@easyenglish.cz

4. 11. 2008

Před devadesáti pěti lety se v rus-

kém Bogoljubovu narodila bývalá 

mistryně světa v šachu (1953-1956, 

1958-1962), velmistryně Jelizave-

ta Ivanovna Bykovová.

6. 11. 2008

V Nizozemsku byl před sedmdesáti 

lety zahájen jeden z nejsilnějších 

turnajů všech dob AVRO 1938. Pro-

běhl za účasti Paula Kerese, Reu-

bena Fineho, Michaila Botvinnika, 

Alexandra Alechina, Maxe Euweho, 

José Raula Capablancy a Salo Flo-

hra. O vítězství se 27. listopadu po-

dělili první dva jmenovaní.

6. 11. 2008

V německém Kölnu se před šede-

sáti lety narodil účastník turnaje 

kandidátů v roce 1971 a nejsilnější 

německý poválečný šachista Ro-

bert Hübner. 

7. 11. 2008

Aaron Nimcovič 
V lotyšské Rize 

se před sto osm-

nácti lety narodil 

jeden za zaklada-

telů tzv. hypermo-

dernismu, autor 

vynikajících knih 

Můj systém a Můj 

systém v praxi, velmistr Aaron 

Nimcovič.

8. 11. 2008 

Bučovice. Pohár města Bučovic. 

Švýcarský na 9 kol, tempo 2x15 

minut. 

Jiří Srna

Tel.: 608 363 286

sachy.bucovice@centrum.cz

www.sachybucovice.euweb.cz

8. 11. 2008 

Praha. Memoriál Jana Weisgraba. 

Švýcarský systém na 7 kol. tempo 

2x25 minut na partii.

Josef Čermák

Tel.: 257 31 95 07.

9. 11. 2008 

Michail N. Tal  
Sedmdesáté dru-

hé narozeniny by 

oslavil osmý mi-

str světa v šachu, 

kombinační génius 

Michail Nehemi-

jovič Tal.

9. 11. 2008

V americkém Jersey City umírá 

Frank James Marshall, několika-

násobný vyzyvatel Emanuela Las-

kera v boji o šachový trůn. 
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