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Viši Anand obhájil v překvapivě 

jednoznačném zápasu svůj titul, 

když v jedenácti odehraných par-

tiích porazil svého soupeře Vla-

dimira Kramnika 6,5:4,5. Z titulu 

světového šampiona se tak nadá-

le mohou radovat v Indii.  „Jsem 

se svým vítězstvím mimořádně 

spokojen,“ řekl staronový mistr 

světa po skončení zápasu. „Ne-

čekal jsem, že bych mohl vyhrát 

s náskokem dvou bodů, čekal 

jsem, že to bude mnohem vyrov-

nanější. Je to skutečně fantastický 

výsledek!“ 

Pokračování na straně 7

OLYMPIÁDA ZA HUMNY

 
Šachová olym-

piáda, které se 

zúčastní druž-

stva 150 zemí 

světa, začne 

již příští tý-

den. Probíhat 

bude od 12. do 

25. listopadu 

2008 v mezi-

národním kongresovém centru 

v Drážďanech. Své země budou 

reprezentovat i nejlepší hráči svě-

ta, včetně účastníků právě skon-

čeného mistrovství světa Višiho 

Ananda a Vladimira Kramnika. 

Právě ruský tým s průměrným 

ELO ratingem přes 2750 ELO je 

největším favoritem olympiády. 

Jednodenní vstupenka bude stát 

9,50 eur.

TIMMAN O ILJUMŽINOVOVI 

Jan Timman  
Jan Timman nemá 

současného prezi-

denta FIDE Kirsa-

na Iljumžinova 

zrovna v lásce. 

Vyplývá to z jeho 

rozhovoru,  ve kte-

rém současného 

prezidenta FIDE mimo jiné obvi-

nil i z kupčení s volebními hlasy 

v průběhu volební kampaně v roce 

2006, kde soupeřil s Basselem Ko-

kem o právo vést FIDE: „Bylo šo-

kující vidět, jak si pro sebe Iljumži-

nov ve velkém kupuje hlasy,“ říká 

velmistr Timman a na současné 

hlavě světového šachu nenechává 

suchou ani nit, když jej obviňu-

je z nečistých praktik a politické 

nešikovnosti. „Bylo směšné, když 

chtěl v roce 1996 pořádat zápas 
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V ŠACHU – BONN 2008

HALÓ, INDIE, MÁŠ MISTRA SVĚTA!

ŠACHY V UMĚNÍ
SLAVNÉ PARTIE 
NA LITOGRAFIÍCH 
UGA DOSSIHO  

Ugo Dossi  
Krásu a poezii 

není složité v ša-

chách objevit. 

V některých ša-

chový partiích 

a v některých 

šachových studi-

ích je tak zjevná, 

že jen úplný ignorant by ji mohl 

minout. V mnoha jiných partiích 

a studiích jsou krása a poezie 

skryté a objevit je může jen cvi-

čené oko. Čím více šachům rozu-

míte, tím více krásy v nich nejen 

můžete vytvářet, ale i najít.

V průběhu zápasu o šachového 

mistra světa v německém Bonnu 

byla v Muzeu umění a kultury 

vystavena díla pozoruhodného 

umělce Uga Dossiho, jehož obra-

zy z šachových partií vyvěrají. 

Italský umělec Ugo Dossi (65 let) 

má šachy jako jednu ze svých 

velkých inspirací, ale mimo ně 

hledá múzu ve vědě i ve spon-

tánním umění. Některé jeho 

práce si můžete prohlédnout 

na internetových stránkách 

www.ugodossi.de.

Na Dossiho obrazech, které vy-

jadřují konkrétní šachové partie, 

jsou najednou zachyceny všech-

ny tahy, které hráči udělali. Růz-

né barvy jsou přiřazeny různým 

kamenům a jednotlivé čáry uka-

zují, odkud kam fi gury táhla. 

Pokračování na straně 2 Mistr  světa Viši Anand
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o titul mistra světa v Bagdádu 

a v důsledku toho neztratila FIDE 

jenom velkého sponzora, ale také 

svůj kredit.“

TOPALOV VE WIJKU NEBUDE

Veselin Topalov  
Veselin Topalov 

odřekl svoji účast 

na tradičním prv-

ním superturnaji 

roku 2009, který se 

bude hrát za účasti 

velmistra Movsesja-

na v nizozemském 

Wijku. Podle agenturních zpráv je 

důvodem Topalovova odřeknutí ko-

lize turnaje s tréninkovým plánem 

bulharského velmistra, který směřuje 

k jedinému cíli a tím je znovuzískání 

titulu světového šampiona. Plán vel-

mistra Topalova pro nadcházející rok 

je podle stejného zdroje již naplněn 

a jsou podepsány všechny kontrakty.

MS SENIORŮ

Vlastimil Jansa  
Velmistr Vlastimil 

Jansa (2477) dělí 

po šestém kole s pěti 

a půl bodem první 

místo na letošním 

mistrovství světa 

seniorů, které se 

hraje v německém 

Bad Zwischenahn. V pořadí osmnác-

tého ročníku nejvyšší světové seni-

orské soutěže se účastní celkem tři 

sta dva šachistů a třicet pět šachistek 

a kromě velmistra Jansy jsou v čes-

ké výpravě také mezinárodní mistr 

Josef Přibyl (2343), kterému patří 

za čtyři a půl bodu prozatím příčka 

dvacátá. Nejvýše nasazenými hráči 

mužského turnaje jsou Mihai Suba 

(2531), Mišo Cebalo (2493) a Lev 

Gutman (2485). Online přenos lze 

sledovat na ofi ciální stránce turnaje 

www.seniorenschach.de

1.LIGY ČR 
Po druhém kole našich druhých 

nejvyšších soutěží družstev jsou již 

pouze čtyři celky s plným bodovým 

ziskem. V západní části soutěže se 

sto procenty může pyšnit družstvo 

Polabin, které si přivezlo plný bodo-

vý zisk z Vršovic a bez ztráty bodu 

jsou také díky domácí výhře s Chru-

dimí hráči Vyšehradu. Ve východ-

ní skupině prošel úvodními dvěma 

koly soutěže bez zaváhání brněnský 

Duras a Slavoj Poruba. Brněnští se 

ve druhém kole poměrně jasně vypo-

řádali s Kroměříží v poměru 5,5:2,5 

a Poruba získala ještě o půlbodík více  

na půdě brněnské Lokálky. Plný bo-

dový zisk si připsal nováček ze Zakřan 

v jehož sestavě sice podlehl velmistr 

Blatný (2416), ale zbytek celku zabo-

doval a díky výhrám Radka Kaloda 

(2504), Jana Bernáška (2444), Mila-

na Smištíka (2311) a Petra Skácelíka 

(2214) se mohli v Zakřanech radovat 

z první prvoligové výhry. Kompletní 

výsledky  druhého kola na adrese 

db.chess.cz/soutez.php 

MITLENER CUP 2008

Jan Votava  
Velmistr Jan Vota-

va (2542) se stal 

systémem start-cíl 

vítězem letošního 

ročníku turnaje 

Mitlener Cup 2008. 

K zisku samostatné 

zlaté medaile sta-

čilo našemu velmistrovi získat v de-

víti kolech sedm a půl bodu. Druhé 

místo patří mezinárodnímu mistro-

vi Štěpánu Žilkovi (2471) a z bron-

zové medaile se může těšit velmistr 

Vladimir Sergejev (2519). Nejlepší 

ženou byla Lucie Jínová z 1. Novo-

borského ŠK. Turnaje  se zúčastnilo 

jedenapadesát hráčů, mezi nimiž 

byli čtyři velmistři a stejný počet 

mezinárodních mistrů. Průměr 

první nasazené patnáctky startov-

ní listiny byl 2370 bodů. Kompletní 

výsledky na chess-results.com

Dossi tak ukazuje, že čas je jen 

jedna dimenze našeho života a že 

se na něj lze podívat i z pohledu 

věčnosti. Pohled na všechny tahy 

naráz je jakýmsi  defi nitivním vý-

jevem šachové partie. Všechny 

tahy, které hráči hledali a prová-

děli mnoho hodin, leží vedle sebe 

a přes sebe v podobě různobarev-

ných čar na jednom papíru.

Pod některými Dossiho litografi e-

mi šachovnic překrytých duhový-

mi cestami šachových kamenů je 

ještě jeden menší výtvarný dopl-

něk. Například spojená podoba 

listu a kořenů stromu. Celek je 

v části vždy přítomen, stejně jako 

část je v celku.   

Prodejní výstava Dossiho litografi í 

a knižních monografi í byla působi-

vým doplňkem k zápasu o mistra 

světa. Hodně diváků si obrazy, stej-

ně jako partie, prohlíželo. Kramni-

kův přítel Ugo Dossi, respektive 

jeho šachové obrazy výborně ce-

lou událost doplnily.  

„Někteří šachisté považují šachy 

za sport. Pro mě a řadu další vel-

mistrů ze světové špičky jsou ša-

chy uměním. Umění a šachy jsou 

dvě odlišná pole, na kterých ta 

samá poezie nachází své vyjád-

ření,“ řekl v rozhovoru s Ugem 

Dossim čtrnáctý mistr světa šacho-

vé historie Vladimir Kramnik.

Pavel Matocha

ŠACHY V UMĚNÍ

SLAVNÉ PARTIE NA LITOGRAFIÍCH UGA DOSSIHO
Pokračování ze strany 1

http://chess-results.com/tnr16289.aspx?art=1&rd=9&lan=1&m=-1
http://db.chess.cz/soutez.php
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MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE

NÁVRAT VÝPRAVY BEZ MEDAILÍ
Bez medaile se v týdnu vrátila 

česká šachová výprava z právě 

skončeného mistrovství světa 

mládeže, které se odehrálo ve viet-

namském Vung Tau. Nejúspěšněj-

ší z naší výpravy, velmistryni Ka-

teřinu Němcovou tentokrát dělilo 

od bronzového stupínku pouze 

horší pomocné hodnocení. Břehy 

Jihočínského moře naopak přály 

mladým šachistům z Indie, kteří 

si kromě čtyř světových primátů 

vezou domů ještě další čtyři cen-

né kovy.

O zhodnocení naší účasti jsme po-

žádali Pavla Chrze, který v průběhu 

turnaje zásoboval domácí šachová 

média zajímavým zpravodajstvím 

a fotodokumentací: „K ofi ciálnímu 

zhodnocení naší účasti na mistrov-

ství je  kompetentní opravdu jen 

šéftrenér výpravy Sergej Berezjuk 

a ten ode dneška pořádá soustře-

dění. K ofi ciální trenérské zprávě, 

která  bude toto zhodnocení obsa-

hovat, se dostane pravděpodobně 

až za týden,“ říká pan Chrz. Alespoň 

své hodnocení přece jenom sdělu-

je: „Čtvrté místo mistryně Evropy 

Kateřiny Němcové je hezké a stálo 

mnoho dřiny i nervů. Dalším našim 

hráčům se umístění v první desít-

ce nezdařilo, ale nikdo také úplně 

nepropadl.“ Nejblíže k „desítce“ 

měla mezi šestnáctiletými dívkami 

klatovská WFM Kristýna Havlíková 

(2179), která živila šanci na umístě-

ní v desítce ještě před závěrečným 

kolem turnaje. Tam ovšem narazila 

na celkově třetí Gruzínku Keti Tsat-

salašviliovou (2235) a po porážce se 

musela spokojit se třináctým mís-

tem, které ale zdaleka není špatným 

umístěním. „Cyril Ponížil, Vašek Rů-

žička a Martin Škoda hráli velmi sil-

ný turnaj, většinu partií s ratingově 

o dost silnějšími soupeři a škoda zá-

věru, že neskončili v první polovině 

tabulky,“ hodnotí výkony chlapecké 

části české výpravy ve své závěrečné 

zprávě z místa konání mistrovství 

Pavel Chrz a dodává: „Vašek Růžič-

ka, Martin Škoda i Honza Mikeš byli 

na svém úplně prvním mistrovství  

a pro všechny to byla ohromná zku-

šenost. A to jak ze šachového, tak 

i nešachového hlediska.“  Komentář 

si rozhodně zasloužilo i prostředí, 

ve kterém se turnaj konal. Dlouhý 

jedenáctikolový turnaj a nezvyklé 

prostředí rozhodně na  naši mládež 

silně zapůsobilo. „Třeba při dvoj-

kole byly v sále dusnější podmínky 

než na našich letních turnajích,“  

píše z Vietnamu Pavel Chrz. „Klima-

tické podmínky doslova lákaly k na-

bízejícím se radovánkám, a tak se 

snad až na dvojici silně vytížených 

svazových trenérů všichni vykoupa-

li ve vlnách Jihočínského moře a ti, 

kterým to věk dopřál, mohli ochut-

nat i vůbec ne špatné točené pivo, 

které stálo v přepočtu na české ne-

celé tři koruny za půllitr.“

Při pohledu na celkové výsledky 

bije do očí převaha asijských hrá-

čů a zejména indických chlapců. 

Následovníci současného mistra 

světa Višiho Ananda mají razant-

ně našlápnuto do světové mužské 

špičky, když například v kategorii 

do šestnácti let jim dokonce patřily 

všechny tři medaile! Z pohledu Ev-

ropy zaujali především Chorvaté, 

jejichž reprezentanti WGM Valenti-

na Goluběnková (2273) a Ivan Sařič 

vyhráli obě nejstarší kategorie.

Václav Pech

G18
1. Golubenková, Valentina CRO (2273) 9

2. Preethi, R IND (2156) 8

3. Giryová, Olga RUS (2332) 7,5

4. Němcová, Kateřina CZE (2369) 7,5

5. Li Parnu CHN (2126) 7,5

27. Palková, Kateřina CZE (2057) 5,5

G16
1. Paikidzeová, Nazi GEO (2292) 9

2. Kulonová, Klaudia POL (2228) 9

3. Tsatsalašviliová, Keti GEO (2235) 8

13. Havlíková, Kristýna CZE (2179) 6,5

G14
1. Padminiová, Rout IND (2235) 10

2. Arabidzeová, Meri GEO (2182) 9

3. Baciuová, Diana MDA (2062) 8

4. Nguyenová, Thi Mai 

Hung

VIE (2123) 8

46. Langnerová, Karolína CZE (1831) 5

G12
1. Zhai Mo CHN (2079) 8,5

2. Osmanodjová, Filiz GER (1939) 8,5

3. Pratyushová, Bodda IND (1945) 8

4. Medinová, Warda Aulia INA 8

5. Rodriguezová, Rueda 

Paula

COL (2047) 8

G10
1. Gorjačkinová, 

Alexandra

RUS (1899) 9

2. Li Zhuoling CHN 9

3. Patricksová, Anastázia INA 8

B18
1. Sarič, Ivan CRO (2516) 8

2. Nguyen, Ngoc Truong 

Son

VIE (2567) 8

3. Shankland, Samuel USA (2436) 8

4. Ter-Sahakjan, Samuel ARM (2495) 8

5. Chirila, Ioan Cristan ROM (2462) 8

43. Ponížil, Cyril CZE (2251) 5

B16
1. Adhiban, B IND (2439) 9

2. Sethuraman, S IND (2441) 8

3. Debashis, Das IND (2309) 8

4. Soors, Stef BEL (2176) 8

5. Hansen, Eric CAN (2362) 8

45. Škoda, Martin CZE (2001) 5

47. Vlasák, Lukáš CZE (2161) 5

B14
1. Vidit, Santosh Gujrathi IND (2356) 9

2. Lortkipanidze, Nodar GEO (2135) 8,5

3. Swiercz, Dariusz POL (2478) 8

4. Bajarani, Ulvi AZE (2232) 8

5. Lagarde, Maxime FRA (2332) 8

50. Růžička, Václav CZE (2047) 5,5

B12
1. Das, Sayanthan IND (2112) 9,5

2. Gordijevsky, Dmitrij RUS (2217) 8,5

3. Yang, Darwin USA (2182) 8

63. Mikeš, Jan CZE (1815) 5

B10
1. Duda, Jan-Krzystof POL (2013) 9,5

2. Xu Yi CHN 8,5

3. Wang Yi Ye CHN 8,5

Účastníci mistrovství světa mládeže ve Viet-
namu Václav Růžička, Martin Škoda a Jan 
Mikeš ve vlnách Jihočínského moře.
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VÝROČÍ 30 LET

SERGEJ MOVSESJAN
Za třicet let, které mi bylo dopřá-

no prožít ve světě  šachu, jsem 

nepoznal nikoho, kdo by neměl 

rád Sergeje Movsesjana. Posta-

vou nepříliš velký, téměř neustá-

le usměvavý a skromný mladík 

budil po celou tu dobu svými 

výkony zasloužený respekt jak 

u ostřílených domácích borců, 

tak v poslední době i mezi hrá-

či nejužší světové špičky. A prá-

vě opora extraligových Pardubic 

a národního celku Slovenska 

oslavila v minulém týdnu svoji 

třicítku.

„Šachy mě naučil hrát otec 

a v mých začátcích mi nej-

více pomáhal právě on,“ 

komentuje svoje šachové 

začátky velmistr Movses-

jan, ale ohledně osobnos-

ti, která na jeho rozvoj 

měla největší vliv, rych-

le dodává:  „Největší vliv 

na můj šachový růst měl 

ale  vynikající trenér David 

Džanojev.“ Po přesídlení 

do Československa hra-

je Sergej velké množství 

openů a přicházejí i první 

úspěchy a na přelomu mi-

lénia již patřil k nejlepším 

českým šachistům.  „Kaž-

dý úspěšný turnaj je pro 

vývoj hráče velmi důle-

žitý, a tak je těžké porov-

návat dosavadní největší 

úspěchy,“ bilancuje Sergej svoji 

dosavadní hráčskou kariéru, ale 

o svých TOP vystoupeních má 

jasno.  „Vyzdvihnout se dá po-

stup do čtvrtfi nále na  mistrovství 

světa v roce 1999 v Las Vegas, 

pak zlato z mistrovství Evropy 

v bleskové hře v roce 2002, dvo-

jí vítězství v Evropském Poháru 

za Bosnu Sarajevo, dvakrát jsem 

také zvítězil na uzavřeném turna-

ji v Sarajevu. Také si velice cením 

svého vítězství na turnaji v Karlo-

vých Varech a pochopitelně také 

postupu do A-turnaje ve Wijk aan 

Zee.“

Za uplynulé desetiletí se ve světě 

šachu hodně změnilo a šachy se 

staly více sportovně zaměřenou 

věcí. Jak se proměnil velmistr 

Movsesjan?  „Myslím, že se pře-

devším hodně změnilo šachové 

prostředí. Práce s počítačový-

mi programy hodně ovlivňuje 

úspěšnost jednotlivých hráčů. 

Řekl bych, že největším rozdílem 

v mé hře za posledních deset let 

je schopnost vytěžit téměř maxi-

mum ze zkušeností, získaných 

v kvalitních turnajích,“ hodnotí 

Sergej Movsesjan svůj šachový 

vývoj od čtvrtfi nalisty mistrovství 

světa po účastníka prominentní-

ho turnaje ve Wijk aan Zee. Ze-

ptal jsem se jej také, zda v nad-

cházejícím roce zůstane pouze 

u jednoho superturnaje, nebo se 

mu jako aktuálně jedenáctému 

hráči světa pozvánky k velkým 

šachovým kláním množí. „Po-

zvánek na superturnaje je zatím 

relativně málo,“ říká pardubický 

šachista a doplňuje: „Zúčastním 

se turnaje ve Wijku, do kterého 

jsem se probojoval, a čerstvě 

jsem obdržel pozvání na turnaj, 

který se bude hrát v Číně. Ten 

by se měl svoji kategorií blížit 

Linaresu.“ 

Po těchto úspěších se mnoho 

českých šachových příznivců 

s hořkostí ptá, proč musel tako-

vý šachista, který navíc téměř 

od nepaměti bydlí v Pardubi-

cích, změnit reprezentační dres 

a odejít reprezentovat Slovensko. 

„Zákony České republiky byly 

v tomto ohledu poměrně přísné. 

Cizinec musel na našem území 

žít nejméně třináct let, aby mu 

vznikl nárok na uděle-

ní občanství,“ vysvětluje 

Sergej Movsesjan tehdej-

ší situaci. „Výjimku jsem 

tehdy nedostal a to přesto, 

že jsem Českou republi-

ku reprezentoval na všech 

turnajích od roku 1997 

do roku 2002. Řekl bych, 

že chyběl zájem ze strany 

úředníku na ministerstvu 

vnitra. Na Slovensku byly 

v té chvíli  vstřícnější záko-

ny a i přístup úředníků se 

vůbec nedá porovnávat…“

Ve slovenském dresu bude 

Sergej k vidění na blížící 

se olympiádě v německých 

Drážďanech.

„Češi mají o něco kvalitněj-

ší a vyrovnanější tým, ale 

při tomto systému soutěže 

se může stát cokoli,“ pokouší se 

srovnat oba celky, ke kterým má 

blízko šachista tipující na me-

dailové pozice celky Ruska, Číny 

a Ukrajiny. Překvapivě se velmis-

tr Movsesjan pro letošní ročník 

neobjevuje ani na soupisce celků 

české Extraligy. Odůvodňuje to 

svým velice nabitým rozvrhem, 

který mu pro konec roku dovo-

luje jenom minimum volných 

víkendů. „Na soupisce Pardubic 

se ale nejspíš objevím po doda-

tečném dopsání.“ Movsesjan je 

GM Sergej Movsesjan
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také milovníkem dobrého čtení 

a hokeje. 

„Od dětství hodně rád čtu, navíc 

při cestách je to ideální způsob, 

jak relaxovat. Také relativně čas-

to chodím na hokej, a pokud není 

jiná možnost, tak ho sleduji ales-

poň v televizi :).“

Pro čtenáře Šachového týdeníku 

připravil velmistr Movsesjan svo-

ji patrii z nedávného Evropského 

poháru družstev proti velmistro-

vi Brkičovi. 

SERGEJ MOVSESJAN (2730)
–ANTE BRKIČ (2555) 
Sicilská obrana [B51]

Kallithea 2008

Komentuje: GM Sergej Movsesjan

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sb5+ Jc6 4.0–0 

Sd7 5.Ve1 Jf6 6.c3 a6 7.Sa4 c4 

8.Sc2 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+lzppzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+p+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzPLzP-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

8…e5 Tuto pozici jsem už há-

jil i za černé 8…Sg4 9.d4 cxd3 

10.Dxd3 g6 11.Jbd2 Sg7 12.h3 Sxf3 

13.Jxf3 0–0 14.Jd4 Vc8 s rovnou 

hrou v partii Mainka-Movsesjan, 

Bundesliga 2006 

9.b3 cxb3 Jinak postupovali vůdci 

černých fi gur v následujících par-

tiích 9…b5 10.Ja3 Ja5 11.d4 cxd3 

12.Sxd3 Se7 13.c4 bxc4 (13…b4 

14.Jc2 Jc6 15.a3 bxa3 16.b4!? 0–0 

17.h3 Se6 18.Sxa3 Dc7 19.Dd2s ma-

lou výhodou bílého Palac-Solak, 

Neum 2008) 14.Jxc4 Jxc4 15.Sxc4 

0–0 16.Sg5 a bílý stojí o něco lépe. 

Predojevič-Vuckovič, Plovdiv 2008 

10.axb3 Sg4 11.h3 Sh5 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-+-zp-+l%
4-+-+P+-+$
3+PzP-+N+P#
2-+LzP-zPP+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
12.g4!? Zajímavý pokus odbočit 

z obehraných cest. Zatím se zkou-

šelo méně ambiciózní 12.d3 Se7 

13.Jbd2 0–0 14.b4 d5 15.g4 Sg6 

16.Sb2 dxe4 17.dxe4 h5! s nejas-

nou hrou Quezada-Hernandez, 

Santa Clara 2008 

12…Sg6 13.d4 Se7 14.d5 Jb8 

15.Jh4 Jg8!? Černý chce nechat 

pole d7 pro druhého jezdce. 16.Jg2 

h5 17.Jd2 hxg4 18.hxg4 Jf6 19.Je3 

Dc7 20.c4 Jbd7 21.Kg2 Jc5?! Lepší 

bylo 21…0–0–0 22.Sb2 Vh7 23.Vh1 

Vdh8 24.De2 

22.f3 Jh7? Toto už je chyba, po kte-

ré se bílý chopí iniciativy. 

23.b4 Jd7 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+pwqnvlpzpn'
6p+-zp-+l+&
5+-+Pzp-+-%
4-zPP+P+P+$
3+-+-sNP+-#
2-+LsN-+K+"
1tR-vLQtR-+-!
xabcdefghy
24.c5! Takovéto tahy dělá ruka té-

měř sama. Bílé fi gury se najednou 

dostanou na dominantní pozice 

v centru šachovnice. 

24…dxc5 25.Jdc4 Dd8 Bílého ne-

zastaví ani 25…Sd6 26.Jxd6+ Dxd6 

27.Jc4 Dc7 28.bxc5 Dxc5 29.Sd3 b5 

30.Sa3! b4 31.Sc1!± 

26.d6 Sh4 27.Vh1 cxb4 28.Jd5 0–0 

29.Se3 Kh8 30.Jcb6 Jxb6 31.Sxb6 

Dg5 32.Se3 Dd8 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7+p+-+pzpn'
6p+-zP-+l+&
5+-+Nzp-+-%
4-zp-+P+Pvl$
3+-+-vLP+-#
2-+L+-+K+"
1tR-+Q+-+R!
xabcdefghy
33.Dd2 Na lehké fi gury černého je 

poměrně smutný pohled… 

33…Vc8 34.Sb3 Vc6 35.g5 Vc3 

36.Jxc3 bxc3 37.Dc1 f5 38.exf5 

1–0

Přejeme velmistru Movsesjanovi 

k jeho jubileu mnoho štěstí, zdraví 

a úspěchů nejen na šachovnici, ale 

i v osobním životě.

Václav Pech

GM Sergeje Movsesjana čeká na začátku roku účast v A-turnaji ve Wijk aan Zee.
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Za hlavní příčinu porážky v mi-

nulých zápasech o titul vždy pre-

cizního velmistra Kramnika je 

často označována podivuhodně 

slabá příprava. Vladimir nedo-

kázal zúročit svoje všemi citova-

né přednosti: úderné bílé fi gury 

a neprůstřelnost černými. Ba co 

více, bílými fi gurami v zápasu 

hned dvakrát za sebou podlehl 

a to byl pravděpodobně rozhodu-

jící okamžik.   

„Moji největší chybou v přípravě 

bylo zřejmě to, že jsem soupeře 

nedokázal zatáhnout na svoje 

teritorium,“ stěžuje si poraže-

ný velmistr Kramnik. Zároveň 

ovšem přiznává, že by to bylo 

skutečně ohromě složité. „Anan-

dovi se podařilo stavět hru tak 

chytře, že ať jsem dělal cokoli, 

vždy jsem se ocitl na jeho hřišti.“ 

To platilo zejména pro první po-

lovinu zápasu, ve které indický 

šachista zápas v podstatě rozho-

dl. „Ve druhé polovině to již bylo 

lepší a dařilo se mi čas od času 

dostat ‚svoji‘ pozici, ale bohu-

žel pro mě jsem toho v prvním 

poločase ztratil už příliš,“ 

konstatuje Vladimir Kram-

nik.  Úspěšnost své strategie 

potvrzuje i Viši Anand: „Stá-

lo nás to při přípravě spous-

ty úsilí,“ říká a dodává: „Byli 

jsme schopni kontrolovat směr 

vývoje zápasu zejména v jeho 

první polovině.“ Přípravu k zá-

pasům označuje velmistr Anand 

za v principu o mnoho jednoduš-

ší, než přípravu k běžným turna-

jům. „V turnaji vás čekají partie 

hned proti několika soupeřům, 

zatímco v zápasu hrajete jenom 

proti soupeři jedinému, a tak 

můžete relativně s klidným srd-

cem některá zahájení škrtnout.“ 

Ohledně zápasu s Vladimirem 

Kramnikem je však podle Ananda 

situace jiná, protože právě rus-

ký šachista byl pro něho jedním 

z nejtěžších a nejnebezpečněj-

ších soupeřů, a tak se na něho 

bylo nutno důkladně připravit 

a zvolit pro soupeře překvapivou 

strategii. „Musel jsem přijmout 

určité riziko,“ vysvětluje mistr 

světa pozadí své přípravy. „Ano, 

byl to do určité míry gambling, 

který se nakonec plně vyplatil. 

Věděl jsem, že Kramnikův tým 

bude hodně pracovat na mém 

tradičním úvodním tahem 1. e4, 

a tak jsem se pro zápas rozhodl 

jej překvapit a zahajovat pěšcem 

dámským. Celá jeho příprava 

na 1.e4 tak vyšla vniveč. Neříkám, 

že se Vladimir na tah dámským 

pěšcem nepřipravoval, ale i tak 

se mi dařilo na něho bílými vyvi-

nout určitý tlak.“ Speciální takti-

ku pak se svým týmem připravil 

vítěz zápasu i pro černé fi gury, 

kterými je zpravidla Kramnikovi 

jen velice obtížné vzdorovat. „Ji-

ným problémem bylo připravit si 

nějaká ostrá zahájení pro partie, 

kde jsem měl hrát černými, a na-

konec se nám to podařilo. Byl to 

fantastický koncept! Vyhrát dvě 

partie černými nás stálo skuteč-

ně mnoho času!“

„Jsem si naprosto jistý, že 

Anand v přípravě rozhod-

ně nepracoval více než já, 

protože jsem pracoval sku-

tečně mnoho,“ tvrdí ruský 

velmistr, ale zároveň přiznává, 

že Anand pracoval se svým tý-

mem pravděpodobně mnohem 

efektivněji. „Musím teď z toho 

‚školení‘ jaké mi uštědřil, vyvodit 

nějaké závěry. Určité věci musím 

změnit…“ A jednu možnou změ-

nu již velmistr Kramnik nazna-

čil. „Ne, rozhodně se nechystám 

skončit se šachem, jak jsem si 

již stihl někde přečíst. Naopak, 

po porážce se přede mnou obje-

vila nová motivace,“ říká vážně 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V ŠACHU – BONN 2008

HALÓ, INDIE, MÁŠ MISTRA SVĚTA!
Pokračování ze strany 1

Konečný výsledek:
Anand, Viši IND (2767) 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 0 1/2 6,5

Kramnik, Vladimir RUS (2754) 1/2 1/2 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1 1/2 4,5

Anandův tým: Rustam Kasimdžanov, Peter Heine Nielsen, Surya Bangály, Viši Anand, man-
želka Aruna a Radoslaw Wojtaszek

Soupeře jsem nedokázal 

zatáhnout na svoje teritorium!
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exmistr světa a naznačuje i své 

kroky do budoucna: „Nemyslím 

si, že bych měl nějaké herní pro-

blémy, jenom potřebuji změnit 

koncepci přípravy, ve které za-

ostávám nejenom za Anandem, 

ale také třeba za Topalovem. 

Nemám, na rozdíl od nich, svůj 

stálý tým spolupracovníků, a to 

prostě musím změnit a přesně 

na tom budu teď pracovat,“ říká 

Vladimir Kramnik a věří, že po-

kud se mu to podaří, pak se opět 

objeví na samém vrcholu světové 

šachové pyramidy.  Ohledně jeho 

příštího týmu poradců lze v tuto 

chvíli pouze spekulovat a sám ex-

mistr světa zatím hovoří o kritéri-

ích výběru jen zcela obecně, když 

říká, že jeho hlavním požadav-

kem je profesionalita. „Člověk, 

který se do mého týmu dostane, 

musí být výborným a bojovným 

šachistou, tvrdým pracantem 

a zároveň mu také musím plně 

důvěřovat.“  Námitky o tom, že 

si pro právě skončený zápas své 

spolupracovníky nedovedl dobře 

zvolil, však odmítá. „Potřeboval 

jsem v celku jednoho hráče té 

nejvyšší úrovně a tím byl Péter 

Lékó. Všichni moji spolupracov-

níci pracovali dobře a rozhodně 

necítím vůči komukoli z nich 

nepřátelství či zášť. Chyby jsem 

pochopitelně dělali všichni a tato 

prohra je prohrou celého mého 

týmu a především moje.“

Ze druhé poloviny zápasu přináší-

me rozbor desáté partie, ve které 

jako v jediné slavil úspěch velmis-

tr Kramnik. Analýzu této partie 

připravil pro novoborský šachový 

server velmistr Viktor Láznička.

VLADIMIR KRAMNIK (2772)
–VIŠI ANAND (2783)
Nimcovičova indická obrana [E20]

Bonn 2008

Komentuje: GM Viktor Láznička

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Jf3 

c5 5.g3 cxd4 6.Jxd4 0-0 7.Sg2 d5 

8.cxd5 Jxd5 9.Db3 Da5 10.Sd2 Jc6 

11.Jxc6 bxc6 12.0-0 Sxc3 13.bxc3 

Sa6 14.Vfd1 Dc5 15.e4 Sc4 16.Da4 

Jb6 17.Db4 Dh5 

Kramnik má o čem přemýšlet i po zápase.
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-snp+p+-+&
5+-+-+-+q%
4-wQl+P+-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-vL-zPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

18.Ve1  Kramnik přichází se zcela 

novým tahem, jehož myšlenkou je 

ještě více omezit černé fi gury  a to 

konkrétně střelce a dámu. Tah 18.Se3 

kdysi zahrál Kasparov právě proti 

Anandovi. Ale následovalo vyrovná-

ní po 18…Se2. Mnohými velmistry 

bylo také prověřováno pokračování 

18.Sf4, velkých úspěchů však bílí 

díky odpovědi 18…c5 nedosáhli. 

18…c5 Černý musí vystavět hráz 

po černých polích, jinak by černopol-

ný střelec bílého neměl na šachovni-

ci žádnou konkurenci. 

19.Da5 Vfc8 Kryje citlivé body. 

20.Se3 Toto je velice originální myš-

lenka „zavlečení“. Kramnik láká 

svého soka, aby uvolnil pole c4 pro 

koně, ale jak se ukáže v dalším prů-

běhu, tak ideální pozice střelce je 

na diagonále a2-g8, odkud kontrolu-

je bílá pole. Na tah 20.Sf4 měl Anand 

k dispozici 20…e5 21.Se3 Se6= zde 

by mohl černý krásně ilustrovat ne-

dostatky tahu Sf4. 

20…Se2 21.Sf4 Pokud by se černému 

podařilo sladit síly, tak by hůře nestál, 

k jeho smůle bílý dělá vše pro to, aby 

se mu to nepodařilo. Jemný manévr 

střelcem je nádherný. Kdyby podob-

né tahy zdobily Kramnika i v první 

polovině zápasu, tak by tuto výhru 

nemusel brát pouze jako čestnou.

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-sn-+p+-+&
5wQ-zp-+-+q%
4-+-+PvL-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-+lzPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

21…e5  Je otázkou, zda má černý 

měnit střelce pomocí tahu 21…Sf3. 

Po 22.Db5+/= má bílý díky osla-

benému dámskému křídlu trochu 

navrch. 

22.Se3 Opět velice hluboký tah! 

22.Sxe5 by bílému nepřineslo výho-

du, GM Dimitrov uvádí na serveru 

www.chessdom.com ilustrativní va-

riantu 22…Dxe5 23.Vxe2 Jc4 24.Da6 

Dxc3 25.Vee1 Je5 26.Vec1 Dd4 27.Vd1 

Dc3 28.Vac1 Db2 29.h3 Db6 30.Vd6 

Dxa6 31.Vxa6 c4 32.f4 Jd3 33.Vc3 h5 

34.h4 Vab8 35.Vxa7 Vb1+ 36.Sf1 Jb2 

37.e5 Vd8 s dostatečnou protihrou 

černého (DK). 

22…Sg4  Malá výhoda zůstane bílému 

i po tahu 22…Jc4 23.Da6 Jxe3 24.Vxe2 

Jxg2 (24…Jg4 25.h3 Jf6 26.Vd2+/= ) 

25.Kxg2 Vd8 26.Vb1+/=  

23.Da6 Bílý chytře odehnal černého 

střelce na královské křídlo a ten teď 

chybí na opačné straně. 

23…f6 24.a4 Df7 25.Sf1 Se6 Vypadá 

to, že černý stihl navázat koordinaci 

svých sil a následujícím tahem obsa-

dí kýžené pole c4 jezdcem. 

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zp-+-+qzpp'
6Qsn-+lzp-+&
5+-zp-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-zP-vL-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1tR-+-tRLmK-!
xabcdefghy

26.Vab1! Výborný tah, který ne-

nechává nikoho na pochybách, že 

strategickou konfrontaci v této partii 

vyhrál velmistr Kramnik. Předmětem 

partií hraných na toto téma v budouc-

nu bude zřejmě snaha černých nalézt 

v této variantě vyrovnání, Anandovi 

se to tentokrát nepodařilo. 

26…c4? Zoufalství. Tak dlouho se 

snažil černý obsadit pole c4 ko-

něm, až si ho zablokoval pěšcem… 

26…Sc4? 27.Sxc4 Dxc4 (27…Jxc4 

28.Vb7+- ) 28.Vxb6+- ; 26…Vab8 

27.Ved1+/= ; 26…Kh8 27.a5 Jc4 

28.Vb7 Dg8 29.Sh6!! gxh6 (29…Sf7 

30.Vxf7 ) 30.Sxc4+-  

27.a5 Ja4 28.Vb7 De8 29.Dd6 Ti-

chý tah ukončuje Anandovo trá-

pení. Černý mohl ještě chvíli klást 

odpor, ale raději dává přednost pří-

pravě na klíčový duel před bojem 

s větrnými mlýny. 1-0

Václav Pech

ANAND ZTRÁCÍ TVOŘIVOST
Současný mistr světa Viši Anand ztratil podle svého předchůdce, le-

gendárního Anatolije Karpova hodně ze své tvořivosti, kterou oplýval 

před deseti lety. „Někdy hraje spíše jako Fritz než jako Viši,“ řekl ruský 

velmistr, který vidí jako hlavní příčinu ztráty kreativity přílišnou práci 

s počítačem a za nejtvořivějšího hráče současnosti označil Alexandra 

Morozeviče. Zároveň Karpov věří, že právě vliv počítačů na současné 

hráče je příčinou toho, že šachový svět nemá jednoznačného krále, 

jako tomu bylo v dobách jeho a Kasparovovy vlády. „Nyní může být ša-

chista pouze prvním mezi rovnými.“ Jedinou výjimkou by však mohl 

podle Karpova do budoucna být Magnus Carlsen, který však má stále 

ve svém vzdělání mezery. „Kdyby Carlsen vyrůstal odmalička v Rusku, 

mohl by se stát již teď mistrem světa!“ Anatolij Karpov
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Velmistr Petr Svidler (2738) se 

stal ve své kariéře již popáté pře-

borníkem Ruska, když ve fi ná-

lovém play-off předstihl své dva 

konkurenty, velmistry Dmitrije 

Jakovenka (2709) a Jevgenije 

Alexejeva (2708).

Dodatečný miniturnaj vítězů ne-

dávného ruského superfi nále byl 

díky těžkému turnajovému rozvr-

hu, který čekal na špičkové světové 

šachisty ve druhé polovině října, 

odložen až o čtrnáct dní pozdě-

ji. Všichni jeho aktéři totiž ihned 

po skončení turnaje cestovali hájit 

barvy svých klubů na evropský po-

hár družstev do Řecka.  Následné 

užší klání o jeden z historicky nej-

výše ceněných titulů tak proběhl 

až osmadvacátého října, kdy se tři 

kandidáti na vítězství utkali každý 

s každým dvojkolově s časovým 

limitem patnácti minut na partii 

s deseti sekundovým přídavkem. 

Rozhodující pro vyřešení hádan-

ky o držiteli letošního ruského 

přebornického titulu bylo až zá-

věrečné kolo turnaje, před kterým 

o půl bodu vedl Dmitrij Jakovenko 

a v partii se druhým Petrem Svidle-

rem mu tak černými stačila pouhá 

remízka. K té je ovšem černými 

a proti Petru Svidlerovi vždy cesta 

velice trnitá…

PETR SVIDLER (2738)
–DMITRIJ JAKOVENKO (2709) 
Španělská hra [C84]

Moskva 2008

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.d3 b5 7.Sb3 d6 

8.a4 Sd7 9.c3 0–0 10.Jbd2 Ja5 

11.Sa2 c5 12.Ve1 h6 13.Jh4 Kh7 

14.Jf5 Sxf5 15.exf5 Jc6 16.g4 Kg8 

17.h4 Jh7 18.Sd5 Vc8 19.axb5 

axb5 20.Df3 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-+-vlpzpn'
6-+nzp-+-zp&
5+pzpLzpP+-%
4-+-+-+PzP$
3+-zPP+Q+-#
2-zP-sN-zP-+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
20…Jb8 Úvodní stadium partie se 

černému vůbec nepovedlo a rozdíl 

v postavení jednotlivých fi gur je 

při pohledu na pozici patrný. 

21.g5! hxg5 22.Je4 Jd7 Po přijetí 

oběti pěšce prostřednictvím 22…

gxh4 bílý prostě v klidu uvolní „g“ 

sloupec a po 23.Kh1 Jd7 24.Vg1 

Jdf6 25.Dg2 Je8 26.Sh6 Sf6 vnik-

ne do pozice černého na opačném 

křídle  27.Va7 se zřejmou výho-

dou bílého. Černý má sice pěšce 

navíc, ale vůbec není vidět, jak 

by měl Dmitrij Jakovenko vlastně 

pokračovat. 

23.hxg5 Jxg5 Od silného tlaku 

na královském křídle by velmistra 

Jakovenka nezachránilo ani dru-

hé braní 23…Sxg5 24.Jxg5 Jxg5 

25.Dg3 Jh7 26.Kh2 Df6 27.Vg1 

s útokem proti pozici jeho černého 

veličenstva. 

24.Sxg5 Sxg5 25.Va6 De7 Na 25…

Se7 může bílý pokračovat na-

příklad 26.Dh3  a na 26…Jf6 pak 

27.Jg5 s hrozbou Ve1–e4-h4 

26.Va7 Vfd8 27.Dh5 Do úvahy při-

cházelo také 27.Kg2 s následnou 

možnou agresí po sloupci „h“ 

27…Sh6 

RUSKÉ SUPERFINÁLE – PLAY OFF

SVIDLER DÁL SBÍRÁ TITULY

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

Konečné pořadí:
1. Svidler, Petr (2738) 3

2. Jakovenko, Dmitrij (2709) 2,5

3: Alexejev, Jevgenij (2708) 0,5
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XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7tR-+nwqpzp-'
6-+-zp-+-vl&
5+pzpLzpP+Q%
4-+-+N+-+$
3+-zPP+-+-#
2-zP-+-zP-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
28.Kh1 Ještě rychlejší cestou bylo 

hezké 28.Ve3!, když nelze 28…

Sxe3 pro 29.fxe3 Va8 a nyní v pří-

padě 30.Jg5 nemá černý nic jiné-

ho než odevzdat dámu po 30…

Dxg5+ 31.Dxg5 Vxa7 32.Dxd8+ Jf8 

33.Dxd6, kde je ovšem již černá 

pozice zcela beznadějná. 

28…Kh8 29.Vg1 Svidler opět nena-

chází nejsilnější pokračování, kte-

ré mu dává pěknou výhru po 29.

Vxd7 Dxd7 (29…Vxd7 30.f6 Df8 

31.fxg7+ Dxg7 32.Vg1 Df8 33.Jf6 

s rychlým matem) 30.f6 Vg8 (Hez-

ky nehezky může skončit černý 

král po 30…Kg8 31.Vg1 Kf8 32.Jg5 

Vc7 33.Dxh6!! gxh6 34.Jh7+ Ke8 

35.Vg8#) 31.Vg1 a černý se může 

v poklidu a s čistým svědomím 

vzdát. Ale i po tahu v partii je vše 

jasné a zbytek partie je již pouze 

ruční prací.

29…Jf6 30.Jxf6 Dxa7 31.Jg4 Kh7 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-+(
7wq-+-+pzpk'
6-+-zp-+-vl&
5+pzpLzpP+Q%
4-+-+-+N+$
3+-zPP+-+-#
2-zP-+-zP-+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
32.Jxh6 Po 32.f6 matí bílý ještě 

o něco dříve, ale to je již pouze 

kosmetická informace. 32…gxh6 

33.f6 Vg8 34.Se4+ Vg6 35.Vxg6 

1–0

Václav Pech

GM Peter Svidler slavil páté vítězství v přeborech Ruska.
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Úspěchem jihomoravských oddí-

lů skončilo v Havířově mistrov-

ství Moravy a Slezska mládeže. 

Sedm z celkových patnácti pře-

bornických medailí putuje zá-

sluhou Kristýny Šperkové, Nataši 

Richterové, Světlany Smrčkové, 

Jany Hlaváčkové, Karla Svobody, 

Radka Přibyla a Lukáše Sikory 

právě do tohoto regionu. Vzhle-

dem ke skutečnosti, že většina 

moravské špičky má již účast 

na mistrovství republiky zajiš-

těnu, nehráli v Havířově všichni 

nejlepší hráči, ale i tak byl jeden 

z přítomných trenérů, IM Pa-

vel Šimáček s úrovní spokojen: 

„Z těch, co tu hráli na předních 

stolech ve všech kategoriích, byla 

vidět velká snaha a chuť po vítěz-

ství a to se mi líbilo,“ říká čes-

ký reprezentant, který ovšem 

zároveň viděl i řadu nedostatků 

zejména v nižších patrech pelo-

tonu: „U stolů s vyššími čísly se 

mi ale nelíbila zbrklost a povrch-

nost – spotřebovat na čtyřiceti 

tahovou partii se zápisem třicet 

minut je ostuda.“ Ani vítězové 

však prozatím nejsou „hotovými 

hráči“ a mají dostatek prostoru 

k tréninku. „Řekl bych, že by se 

mohli zlepšovat úplně ve všem,“ 

říká s úsměvem Pavel Šimáček 

a vysvětluje. „Nechci tím říct, že 

nic neumí – to vůbec ne, ale kdo 

se chce prosadit do republikové 

špičky, potažmo někam výš, tak 

musí za prvé (a to je nejdůleži-

tější) výborně počítat, za druhé 

mít jasnou představu o zahá-

jeních, které hraje (a to nejen 

prvních pár tahů, ale také další 

plány po přechodu do střední 

hry), za třetí znát dobře základ-

ní teoretické pozice v koncovce 

(zejména ve věžovkách a pěšcov-

kách), no a za čtvrté musí mít ti 

nejlepší samozřejmě i schopnost 

kvalitní koncentrace, dobré ner-

vy a zdravou dávku drzosti.“

Ze zúčastněných hráčů pak Pavla 

nejvíce zaujal vítěz kategorie H12. 

„Pokud mám někoho pochválit, 

tak bych rád zmínil Davida Mičul-

ku, jehož tah 20…a5!!?? v partii 

třetího kola s Matějem Svobodou 

mě usadil. Zaujaly mě také výkony 

Martiny Fuskové, která hrála mezi 

dvanáctiletými chlapci, tak jsem 

zvědavý, co předvede na MČR dí-

vek.“ A zajímavé výkony nebyly 

vidět pouze v chlapeckých kate-

goriích: „Zaujala mě Julie Šimčá-

ková. Talentované děvče. Její par-

tie měly určitou úroveň,“ chválí 

jednu z účastnic IM Jana Jacková 

a dodává: „Jako jedna z mála měla 

plán, a dokázala tak přehrávat 

soupeřky. Bohužel některé par-

tie nedotáhla do úspěšného kon-

ce.“ Jako propastný defi novala 

naše reprezentantka rozdíl mezi 

hráčkami majícími svého trenéra 

a těmi ostatními. A také nedosta-

tek fundovaných trenérů je podle 

Jany jedním z důvodů, proč ně-

kteří mladí šachisté svět šedesáti 

čtyřech polí opouštějí. „Nejlepší 

hráčky se skutečně odlišovaly lep-

šími znalostmi zahájení, věděly, 

že mají hrát podle plánu, a doká-

zaly ocenit některé pozice.“ 

Václav Pech

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA MLÁDEŽE 2008

ÚSPĚCHY SLAVILA JIŽNÍ MORAVA

Konečné pořadí H10:
1. Krčil, Aleš Jiskra Humpolec 8

2. Bareš, Jáchym Agentura 64 Grygov 7,5

3. Stuchlý, Ondřej ŠK Staré Město 7

Konečné pořadí H12
1. Mičulka, David (1607) TJ Náměšť nad Oslavou 8

2. Svoboda, Matěj (1835) BŠŠ Frýdek-Místek 7,5

3. Chromík, Tomáš (1715) BŠŠ Frýdek-Místek 7

Konečné pořadí H14
1. Kriebel, Tadeáš (2106) MSA Dolní Benešov 8

2. Sikora, Lukáš (1655) ŠK Lokomotiva Brno 6,5

3. Valenčík, Michal (1725) MSA Dolní Benešov 6,5

Konečné pořadí H16
1. Mrázek, Lumír (2014) SK Slavia Orlová 7

2. Svoboda, Karel (1984) ŠK Lokomotiva Brno 7

3. Přibyl Radek (1764) ŠK Lokomotiva Brno 6,5

Kategorie dívek
1. Vičarová, Veronika (1414) ŠK Rošáda Prostějov 7,5

2. Smrčková, Světlana (1441) ŠK SPGŠ Znojmo 7

3. Košutová, Jitka TJ Náměšť nad Oslavou 6,5

4. Šperková, Kristýna SK DDM Vyškov 6

5. Richterová, Nataša ŠK Duras BVK Brno 5,5

6. Kanáková, Natálie BŠŠ Frýdek-Místek 5,5

7. Kubošová, Jana SK Slavia Orlová 5,5

8. Vojtěchovská, Lenka (1381) TJ Mittal Ostrava 5,5

IM Pavel Šimáček byl na mistrovství přede-
vším jako trenér, ale vyhrál i pořádaný bles-
kový turnaj.
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Tradiční a hvězdně obsazený tur-

naj hraný ve francouzském Cap 

d´Age letos patřil blicařům. Le-

tošní i loňský vítěz prominentní-

ho bleskového turnaje, hraného 

v rámci Memoriálu Michaila Tala 

v Moskvě, Ukrajinec Vasilij Ivan-

čuk (2786) narazil ve fi nále na vy-

hlášenou bleskovou ruku inter-

netové hvězdy portálu playchess.

com Američana Hikaru Nakamu-

ru (2704), leč právě v jejich klání 

nakonec na jejich oblíbenou disci-

plínu nedošlo.

Letošní ročník turnaje měl na svém 

startu šestnáct šachistů, mezi nimiž 

bylo, kromě hráčů kalibru Vasilije 

Ivančuka a Magnuse Carlsena a le-

gendárního mistra světa Anatolije 

Karpova, také šest velice silných zá-

stupkyň něžného pohlaví – velmist-

ryně Koneru Humpy, mistryně světa 

Alexandra Kostenjuková, Číňanka 

Hou Yifan,  Francouzska Marie Se-

bagová, Ukrajinka Kateryna Lahno-

vá a Almira Skripčenková. 

Ze dvou osmičlenných základních 

skupin postupovali do druhé části 

hrané vyřazovacím způsobem pou-

ze čtyři nejúspěšnější šachisté a nut-

no říci, že k jedinému překvapaní 

došlo ve skupině A, kterou s půl-

bodovým náskokem vyhrál mladý 

Ital Fabiano Caruana, a nechal tak 

černého Petra  Bulharovi Ivanovi Če-

parinovovi, kterého turnaj nezastihl 

v dobré formě. 

V následném play-off  zářil zejména 

Vasilij Ivančuk, který postupně s jis-

totou přešel přes Tejmura Radžabova 

a Magnuse Carlsena a v obou těchto 

duelech řekla rozhodující slovo prá-

vě Ukrajincova blesková ruka. 

VASILIJ IVANČUK (2786)
–TEJMUR RADŽABOV (2751)
Sicilská obrana [B33]

Cap Agde 2008

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 e5 6.Jdb5 d6 7.Sg5 a6 

8.Ja3 b5 9.Sxf6 gxf6 10.Jd5 Sg7 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-+-+pvlp'
6p+nzp-zp-+&
5+p+Nzp-+-%
4-+-+P+-+$
3sN-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
11.c3  Za hlavní nepříjemnost v sys-

tému s vývinem střelce na g7 je po-

važována varianta použitá mistrem 

světa Anandem v souboji s jedním 

ze svých předchůdců v barvách 

FIDE Rustamem Kasimdžanovem. 

Tam se hrálo 11.Sd3 Je7 12.Jxe7 

Dxe7 13.0–0 0–0 14.c4 f5 15.Df3 

a bílý si v dalším průběhu udržel 

výhodu. Zajímavostí může být to, že 

již v roce 2006 právě proti Tejmurovi 

Radžabovovi indický šachista uhnul 

a místo 15. Df3 zvolil klidnější 15. 

Jc2, ale výsledek partie mu za prav-

du rozhodně nedal. 

11…Je7!? Frekventovanějším pokra-

čování je pochopitelně 11…f5 s pře-

chodem ho hlavních variant systé-

mu  začínajícího tahem 10…f7-f5. 

12.Jc2 Okamžité 12.Jxe7 Dxe7 

13.Jc2 Db7 14.Je3 Dxe4 15.Dxd6 

Se6 16.Vd1 Db7 17.Se2 dalo bílému 

v partii Velimirovič - Spasov, Běle-

hrad 1994 malou výhodu. 

12…f5 13.Jxe7 Dxe7 14.exf5 Sb7 

15.Je3 0–0 16.Se2 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-wqpvlp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-zpP+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-sN-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
16…Kh8 Slabším pokračováním bylo 

16…Vad8?! 17.Jd5 Dg5 18.h4 Dh6 

19.Vh3 Kh8 20.Kf1 s výhodou bílé-

ho podle partie Adams-Nunn, Brusel 

1992. Zajímavé může být pokračování 

CAP D'AGE 2008

ÚŘADOVALY BLESKOVÉ RUCE

Konečné pořadí skupiny A
1. Caruana, Fabiano (2640) 5,5

2. Ivančuk, Vasilij (2786) 5

3. Vachier-Lagrave, Maxim (2716) 4,5

4. Bu Xiangzhi (2704) 4,5

5. Čeparinov, Ivan (2696) 4

6. Kostenjuková, Alexandra (2525) 2

7. Lahnová, Kateryna (2488) 2

8. Sebagová, Marie (2533) 0,5

Konečné pořadí skupiny B
1. Carlsen, Magnus (2786) 5,5

2. Nakamura, Hikaru (2704) 5,5

3. Radžabov, Tejmur (2751) 5

4. Karpov, Anatolij (2651) 3,5

5. Hou Yifan (2578) 3,5

6. Koneru, Humpy (2618) 2

7. Feller, Sebastian (2526) 2

8. Skripčenková, Almira (2455) 1

Ćtrvtfi nále
Ivančuk, Vasilij 3:1 Radžabov, Tejmur

Carlsen, Magnus 1,5:0,5 Bu Xiangzhi

Karpov, Anatolij 3,5:2,5 Caruana, Fabiano

Nakamura, Hikaru 1:3 Vachier Lagrave, 

Maxime

Semifi nále
Ivančuk, Vasilij 2,5:1,5 Carlsen, Magnus

Nakamura, Hikaru 3:1 Karpov, Anatolij

Finále
Nakamura, Hikaru 1,5:0,5 Ivančuk, Vasilij

GM Hikaru Nakamura
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

CHCETE DOSTÁVAT 
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ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

16…d5!?, ale výsledky rychlé analýzy 

a skutečnost, že si Tejmur tuto cestu 

nevybral, hovoří za vše.  Bílý by měl 

mít po 17.Jxd5 Dc5 18.Je3 (18.f6!? 

Sh6) 18…Vad8 19.Db3 přece jenom 

plus na své straně. 

17.a4 b4 Kdoví, možná čas na cen-

trální postup přichází právě nyní. Po-

kračování 17…d5 18.Jxd5 Dc5 19.Je3 

Sh6 20.axb5 Vad8 (20…Sxe3 21.fxe3 

Dxe3 22.Dd3) 21.Dc1 axb5 již vypa-

dá docela kompenzačně… Na druhé 

straně ani tah v partii, který se snaží 

co nejvíce prodloužit černého čer-

nopolného střelce, rozhodně není 

nelogický. 

18.0–0 e4 19.cxb4 Sxb2 20.Vb1 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+l+-wqp+p'
6p+-zp-+-+&
5+-+-+P+-%
4PzP-+p+-+$
3+-+-sN-+-#
2-vl-+LzPPzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy
20…Se5 Bílý vyšel ze zahájení přece 

jen o něco lépe, a pokud se Radžabo-

vovi nepodaří „cosi“ vymyslet na krá-

lovském křídle nebo v centru, bude 

to s ním nehledě na dvojici střelců 

špatné. 21.Sc4 d5 Ázerbájdžánský 

velmistr již pravděpodobně nemá 

na výběr a musí se pustit do kom-

plikací, které pro něho nakonec ne-

dopadnou dobře. Obyčejné tahy  ale 

dávají všechny trumfy do rukou bí-

lého. Například 21…Vg8 22.Db3 Vg7 

a nyní za bílého vypadá dobře jak 23. 

Sd5, tak i přímočařejší 23.b5 

22.Sxd5 Po vzetí jezdcem se mohl 

ukrajinský šachista obávat kompli-

kací spojených s nástupem černé-

ho na královském křídle například 

pomocí snad i mírně kooperativní 

varianty 22.Jxd5 Dg5 23.Je3 Vad8 

24.Db3 Vd6 25.Vfd1 Vh6 26.g3 Dh5 

27.h4 Vg8, kde se dvojí jádro mého 

IBM aktivitě černých fi gur hlasitě 

směje, ale pro normálního smrtelní-

ka s nedostatkem času na hodinách 

nemusí být vzniklá pozice zrovna ně-

jak nadprůměrně příjemná… 

22…Vad8 23.Db3 Sxd5 24.Jxd5 

Dd6 Transformace typu 24…Sxh2+ 

25.Kxh2 De5+ 26.Kg1 Dxd5 si černý 

pochopitelně dovolit nemůže. 

25.Vbd1 Sxh2+ 26.Kh1 Se5 27.De3 

Vg8 28.g3 Velmistr Ivančuk má již 

v hlavě vítězný plán útoku na soupe-

řova krále po krajném sloupci králov-

ského křídla. 

28…Vg4 29.f6 Ve8 Pravděpodobně 

dobře hratelné bylo také 29…De6  

30.Kg2 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-+-+p+p'
6p+-wq-zP-+&
5+-+Nvl-+-%
4PzP-+p+r+$
3+-+-wQ-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy
30…Db8? Rozhodující chyba. Vel-

mistr Radžabov se ještě mohl smí-

řit s horší, ale snad ne přímo pro-

hranou pozicí. Po 30…Sxf6 je před 

oběma stranami ještě delší boj. 

Po tahu v partii bude s černým ale 

rychle konec. 

31.Vh1 Vg6 32.Vh5 Veg8 33.Vdh1 

1–0

O něco složitější to měl na své cestě 

do fi nále americký šachista, který 

zejména ve čtvrtfi nálovém zápasu 

s domácím Maximem Vachierem-

Lagravem měl určité problémy, 

když stál pravděpodobně v obou 

partiích hraných tempem rapidu 

citelně hůře. Potom, stejně jako 

v semifi nále proti Anatoliji Karpo-

vovi, promluvila jeho oblíbená dis-

ciplína. Čtyři blicky a čtyři body…

Ve fi nálovém zápasu již na nej-

rychlejší disciplínu královské hry 

nedošlo. Vasilij Ivančuk prohrál 

ve druhé partii černými fi gurami 

pravděpodobně zcela remízovou 

koncovku a tak bylo rozhodnuto 

již po dvou sezeních.

Václav Pech
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KALENDÁRIUM
6. 11. 1938

V Nizozemí byl zahájen jeden z nej-

silnějších turnajů všech dob AVRO 

1938 za účasti Paula Kerese, Reu-

bena Fineho, Michaila Botvinnika, 

Alexandra Alechina, Maxe Euweho, 

José Raula Capablancy a Salo Flohra. 

O vítězství se 27. listopadu podělili 

první dva jmenovaní velmistři.

6. 11. 1948

V německém Kölnu se před šede-

sáti lety narodil účastník turnaje 

kandidátů v roce 1971 a nejsilněj-

ší německý šachista od období 

2. světové války Robert Hübner. 

7. 11. 1886 

V lotyšské Rize se před sto osm-

nácti lety narodil jeden za zaklada-

telů hypormederního směru v dě-

jinách šachu a autor vynikajících 

knih o strategii šachu Můj systém 

a Můj systém v praxi, velmistr Aa-

ron Nimcovič

8. 11. 2008 

Bučovice. Pohár města Bučovic 

2008, švýcarský na 9 kol, tempem 

2x15 minut. 

Jiří Srna

U Škol 936, Bučovice, 685 01

tel.: 608 363 286

sachy.bucovice@centrum.cz

www.sachybucovice.euweb.cz

8. 11. 2008 

Praha. Memoriál Jana Weis-

graba 2008. Švýcarský systém 

na 7 kol tempem  2x25 minut 

na partii. Kontakt: Čermák Josef, 

Lesnická 8/1155, 150 00  Praha 

5; tel.:  257 31 95 07 (večer kolem 

20 hod.), 

8-9.-11. 2008

Úvodním dvojkolem bude zahá-

jen letošní ročník Extraligy České 

republiky družstev, k jehož mag-

netům budou patřit zápasy praž-

ské Mahrly. Její šachisté se nejprve 

v sobotu utkají s BŠŠ Frýdek-Místek 

a v neděli nastoupí proti GEOFINu 

Ostrava. Šlágrem nedělního kola 

pak bude duel úřadujícího mistra 

z Nového Boru proti přeborníkovi 

let minulých RC Sportu Pardubice.

9. 11. 1936 

Sedmdesáté druhé narozeniny by 

oslavil osmý mistr světa v šachu, 

kombinační génius a jeden z nej-

známějších šachistů světa Michail 

Nehemijovič Tal.

9. 11. 1944

V americkém Jersey City umírá je-

den z nejlepších Američanů v ději-

nách královské hry a několikaná-

sobný vyzývatel Emanuela Laskera 

v boji o šachový trůn,  Frank Ja-

mes Marshall. 

12.-25. 11. 2008 

Drážďany (Německo). 38. ročník 

šachové olympiády za účasti nej-

silnějších hráčů planety.

www.dresden2008.de

12. 11. 2008 

Před sto třiceti lety se narodil čes-

ký šachista, šachový skladatel 

a publicista Jan Trčala. Úspěchy 

ve světě šedesáti čtyřech polích 

získal zejména na půdě šachové 

sklady, kde byly jeho úlohy, kte-

rých složil více než osmdesát, čty-

řikrát vyznamenány.

12. 11. 2008

Před sto padesáti osmi lety se v Gat-

čině poblíž Petrohradu narodil ně-

kolikanásobný účastník zápasu 

o titul mistra světa a principiál-

ní rival Wilhelma Steinitze, Rus 

Michail Ivanovič Čigorin.

15. 11. 2008 

Teplice. 30. ročník turnaje žákov-

ských družstev. Švýcarský systém 

na 7 kol, olympijské bodování tem-

pem 2x25 minut na partii. 

Ing. Vladimír Hadraba

Potěminova 15/2243, 415 01 Teplice 1

tel.: 417 883 911,  417 530 107

mobil 603 244 008

v.hadraba@volny.cz 

15.-22. 11. 2008 

Liberec. Open Liberec 2008 – IX. 

ročník mezinárodního šachového 

festivalu – součást seriálu CZECH 

TOUR 2008/2009. Otevřený ratin-

gový turnaj se zápočtem na FIDE 

a LOK ČR. Švýcarský systém 9 kol 

tempem 90 minut na partii s pří-

davkem 30 sec. V rámci turnaje  

proběhne 16. 11 otevřený turnaj 

v rapid šachu. 

AVE-KONTAKT s.r.o.

Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

16. 11. 1975

V Praze zemřel několikanásobný 

reprezentant Československa, do-

mácí přeborník z let 1927, 1929, 

1938, 1943 a 1944, mistr a meziná-

rodní rozhodčí Karel Opočenský.

17. 11. 2008

Před deseti lety zemřel účastník 

několika turnajů kandidátu a pře-

borník Sovětského svazu z let 1955 

a 1979 velmistr Jefi m Petrovič 

Geller.

19. 11. 1888 

V Havaně spatřil světlo světa třetí 

mistr světa v šachu, fenomenální 

šachista počátku dvacátého století 

José Raul Capablanca.
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