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KASPAROV PŘIJEDE DO ČESKA

Garry Kasparov  
Třináctý mistr svě-

ta v šachu Garry 

Kasparov přijede 

na konci března do 

České republiky. 

V neděli 30. března 

2008 odehraje si-

multánku proti 

dvěma tuctům soupeřů na zámku 

Hluboká v jižních Čechách.

Kasparova pozval starosta Hlubo-

ké nad Vltavou a senátor Tomáš 

Jirsa, který s ním v loňském roce 

hrál simultánku v rakouském 

Gmündenu. Návštěvu připravují 

agentura GPA a občanské sdružení 

Pražská šachová společnost.

KAPITÁN ŽEN ODVOLÁN
Kapitán české ženské reprezen-

tace Richard Biolek byl výkon-

ným výborem Šachového svazu 

ČR odvolán z funkce, a to přesto, 

že předseda trenérsko-metodické 

komise Michal Konopka se jeho 

práce zastával. Ve prospěch odvo-

laného trenéra hovořily dobré 

výsledky ženské reprezentace na 

několika posledních soutěžích.

Výkonný výbor práci Richarda 

Biolka kritizoval. V zápise ze schů-

ze z 15. ledna 2008, která je zveřej-

něna na webový stránkách svazu 

www.chess.cz, je uvedeno: „Pře-

devším negativně byla hodnocena 

nedostatečná komunikace s člen-

kami družstva, neexistence jaké-

koli koncepční a trenérské práce 

s reprezentačním družstvem žen, 

neřešení dlouhodobých problémů 

v družstvu a také neúčast české 

ženské jedničky na posledním ME 

družstev.“

Přelom roku 2007 a 2008 přeje šachové-

mu mládí. V obou  posledních velkých 

turnajích, jak v prosincovém superfi ná-

le přeboru Ruska, tak v lednovém klání 

ve Wijk aan Zee dominovali právě mladí 

hráči. Vítězi letošního prvního supertur-

naje Corus 2008 se stali osmnáctiletý Nor 

Magnus Carlsen (2739) a pětadvacetiletý 

Armén Levon Aronjan (2733). O bron-

zovou medaili se pak s Višim Anandem 

(2799) rozdělil jedenadvacetiletý Ázer-

bájdžánec Tejmur Radžabov (2735). 

Pokračování na straně 7

ŠACHOVÉ PRODEJNY

KONEC KAMENNÉHO 
OBCHODU
Šachová prodejna v Praze na 

Plzeňské ulici byla tento týden 

defi nitivně uzavřena. Vlastimil 

Krumphanzl, který tam prodával 

šachový materiál a zejména nové 

i antikvární šachové knihy, došel 

k závěru, že další provozování 

tohoto obchodu by již nebylo 

ekonomicky rentabilní. „Nájem 

a energie se každoročně zvyšují. 

Oproti stavu před třemi lety, když 

jsem obchod otevíral, vzrostly 

tyto náklady o sedmdesát pro-

cent. Počet šachistů, kteří si sem 

chodí něco koupit, ale obdobně 

nestoupal,“ říká Vlastimil Krum-

phanzl, který šachové knihy pro-

dával mnoho let. Nejprve to bylo 

pod Arbesovým knihkupectvím 

na Štefánikově ulici na Smíchově, 

poté na Seifertově na Žižkově.

Veškeré neprodané šachové 

zboží odkoupil David Mrázek, 

který provozuje šachový ser-

ver www.chesslady.com. V jeho 

nabídce se však zatím toto zboží 

neobjevilo. Plánuje snad David 

CORUS WIJK AAN ZEE 2008

TŘI MISTŘI SVĚTA ZÍSKALI JEDINOU MEDAILI
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Vlastimil Krumphanzl zavírá pražskou 
šachovou prodejnu.

Richard Biolek Lukáš Klíma

GM Sergej Movsesjan, vítěz turnaje B
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Odvolaný kapitán Biolek k tomu 

říká: „Objektivní důvody pro mé 

odvolání nebyly. Je za tím jen 

osobní antipatie, kterou ke mně 

chová předseda svazu Petr Herejk. 

Neúčast české jedničky na mis-

trovství Evropy na Krétě mi přece 

nemohou dávat za vinu, když se 

Jana Jacková rozhodne nejet, jak ji 

k tomu mám nutit?“

Novým kapitánem byl tento týden 

jmenován Lukáš Klíma. Výkonný 

výbor ŠSČR ho odsouhlasil pomě-

rem 7 členů pro, 1 se zdržel, nikdo 

nebyl proti. S kapitánem Klímou 

podle předsedy Svazu Petra Herej-

ka souhlasí i první tři české repre-

zentantky.

POSLEDNÍ OBRÁZKY LEGENDY

Bobby Fisher  
Obrázky z posled-

ních měsíců života 

šachové legendy 

Bobbyho Fischera, 

jak je nafotil jeho 

přítel a bývalý 

předseda island-

ské šachové fede-

race Einar S. Einarsson, byly zve-

řejněny na www.chessbase.com. 

Jedenáctý mistr světa na nich 

vypadá mnohem lépe než na celo-

světově cirkulujících obrázcích, 

pořízených po jeho propuštění 

z japonské zadržovací vazby. 

Uchovejte si v paměti raději Einars-

sonovy fotografi e.

PROČ GATA EMIGROVAL?

Gata Kamsky

„Ruská státní 

mašinérie praco-

vala v devadesá-

tých letech  pro 

Garryho Kasparo-

va,“ uvedl otec 

vítěze Světového 

poháru Gaty Kam-

ského Rustam a označuje to za 

jeden z důvodů, proč musel se 

svým synem emigrovat. „Gata si 

mohl za dva roky v Rusku zahrát 

pouze na dvou turnajích. Stávalo 

se, že jsme přijeli na turnaj do 

Minsku, Sverdlovska nebo Kišině-

va a syna díky telefonátu z Mosk-

vy do turnaje prostě nepřijali a my 

se zase museli vrátit domů, do 

Petrohradu. A Gata prostě musel 

hrát…“ vysvětluje důvod jejich 

společného odchodu do Spoje-

ných států bývalý boxer Rustam 

Kamsky.

PŘIPOMEŇTE SI SALO FLOHRA

Salo Flohr

Sté výročí naroze-

ní jednoho z nej-

lepších českých 

velmistrů Salo Flo-

hra si budeme při-

pomínat letos v lis-

topadu. Sdružení 

Sokrates 2001 vy-

zvalo v této souvislosti šachové 

kluby k sehrání turnajů na jeho 

počest a novináře k informování 

o významu Salo Flohra pro česko-

slovenský šach.

ANAND: ŠACHY A OLYMPIÁDA
Mistr světa Viši Anand by rád viděl 

šachy jako olympijský sport. Řekl 

to v krátkém rozhovoru pro indický 

deník Times Now. „Přijetí šachu do 

olympijské rodiny by bylo pro náš 

sport skvělou zprávou,“ uvedl Anand 

a dodal: „Mohlo by výrazně zved-

nout popularitu a oblibu šachu na 

celém světě. Jako mistr světa mám 

zodpovědnost za propagaci šachů 

a rozhodně se o ni budu snažit.“

HEATH LEDGER VÁŠNIVÝM 
ŠACHISTOU
Americký herec Heath Ledger, kte-

rý zemřel v minulém týdnu, byl 

velkým milovníkem šachu. Svoji 

vášeň realizoval hlavně v newyor-

ském Washington Square parku. 

„Minulé léto jsem ho tady několi-

krát viděl,“ chlubí se šedesáti tří-

letý nadšenec Earl Biggs. „Sehráli 

jsme spolu pár partií a on většinou 

prohrál několik dolarů. Hrál prostě 

jenom pro zábavu.“

Biggs si vzpomíná i na to, jak se 

slavného herce snažili popichovat: 

„Říkali jsme mu, jak můžeš udělat 

takový tah? Jak tohle můžeš probo-

ha zahrát? Ale on se jenom smál.“ 

Jediným soupeřem, kterého Heath 

Ledger stabilně porážel, byl údaj-

ně jeho otec.

Ledgerův životopis viz:

zivotopis.osobnosti.cz.

Mrázek otevřít nový obchod, 

a navázat tak na Ervína Rosenblat-

ta a Vlastimila Krumphanzla? 

„Kamenný obchod otvírat neplá-

nuji, vše budu dál prodávat jen 

přes internet. Šachové fi gury, které 

jsem odkoupil od pana Krumphan-

zla, začnu nabízet v nejbližších 

dnech. Literaturu však až později, 

první položky budou přibývat nej-

dříve za dva až tři týdny. Je to velké 

množství knih a časopisů a nejpr-

ve je musím zanést do účetnictví 

a nějak roztřídit,“ uvedl pro Šacho-

vý týdeník David Mrázek.

Kromě www.chesslady.com mo-

hou šachisté najít zajímavé zboží 

i v internetových obchodech 

chessbookshop.com a sachy.biz. 

Chessbookshop.com, který pro-

vozuje velmistr Karel Mokrý, 

patří již mnoho let k nejlepším 

zdrojům staré šachové literatury 

na světě. Projekt sachy.biz Jaromí-

ra Háněla je novější a zatím nabízí 

jen nové knihy a šachový mate-

riál. Společnost HSH Computers 

Jaromíra Háněla ale zároveň pro-

vozuje i menší šachový obchod 

v obchodním domě Kotva v Pra-

ze. „Internetový prodej šachové 

literatury z druhé ruky ale už při-

pravujeme a spustíme ještě letos,“ 

slibuje J. Háněl. Se samostatnou 

kamennou prodejnou šachové 

literatury však ani on nepočítá.

Po šachové kavárně tak Praha při-

šla i o klasický šachový obchod, 

tedy o další místo, kde se pražští 

šachisté mohli potkávat…

Pavel Matocha

www.chesslady.com

http://chessbookshop.com
sachy.biz
http://sachy.biz
http://Chessbookshop.com
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=4410
http://zivotopis.osobnosti.cz/heath-ledger.php
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Lednové podnebí Mariánských 

Lázní svědčilo šachistům ze sever-

ských zemí, kteří vyhráli tři z pěti 

festivalových turnajů – dvakrát se 

z palmy vítězství radovali Islan-

ďané a jednou Dán. Zbylé dva pri-

máty patřily domácím šachistům. 

První z velmistrovských turnajů 

s označením A1 vyhrál se ziskem 

8,5 bodu z jedenácti partií dán-

ský FM Allan Rasmussen (2468), 

a i druhý velmistrovský turnaj 

se stal kořistí severského vítěze, 

islandského mezinárodního mis-

tra Stefana Kristjanssona (2476). 

V mistrovských turnajích zvítězi-

li domácí FM Tomáš Vojta (2361) 

a další Islanďan FM Dagur Arng-

rimsson (2359). Nejúspěšnějším 

hráčem openu pak byl Jan Turner 

(2347).

Na turnaji bylo splněno celkem 

sedm norem. Ty velmistrovské 

patří Dánovi Rasmussenovi, FM 

Dariuszovi Swierczovi (2315) 

z Polska, Islanďanovi Kristjansso-

novi a Jakovu Meisterovi (2491) 

z Německa. Jen těsně za kýženou 

metou sedmi bodů zůstal IM Pavel 

Šimáček. Normou mezinárodního 

mistra se mohou ve svých oddí-

lech nově pochlubit Tomáš Vojta, 

další Islanďan  Arngrimsson a syn 

slavného otce, lotyšský FM Vladi-

mir Svěšnikov (2392).

Z domácích šachistů se na medai-

lových pozicích umístil velmistr 

Vlastimil Jansa (2486), meziná-

rodní mistři Pavel Šimáček (2463) 

a Richard Biolek (2422) a Aleš Jed-

lička (2318). Naopak svůj výborný 

výkon z předcházejícího pražského 

openu nezopakoval velmistr Marek 

Vokáč. „Ono ani není moc co hod-

notit,“ říká GM Vokáč (2435). „Tur-

naj byl slušně obsazen, ale hlavně 

to byl můj druhý turnaj v řadě, na 

to jsem už možná starý.“

Sedmý ročník turnaje Open Marián-

ské Lázně proběhl od 19. do 

27. ledna v lázeňském hotelu Kos-

suth za účasti sto devadesáti dvou 

šachistů. Festival letos čítal hned 

pět turnajů, z nichž byly čtyři 

uzavřené s možností zisku mezi-

národních titulů a jeden otevřený. 

Hlavními událostmi byly dva vel-

mistrovské turnaje, ve kterých se 

účastnili i hráči zvučných jmen. 

Nejvěhlasnějším ze zahraničních 

účastníků byl lotyšský velmistr 

Jevgenij Svěšnikov (2506).

Mimochodem, Svěšnikov zahájil 

svoji mezinárodní kariéru prá-

vě v tehdejším Československu: 

V roce 1974 dělil první místo se 

Lvem Polugajevským na turnaji 

v Děčíně. Kromě své impresivní 

šachové hráčské kariéry se však 

zapsal do historie ještě dvěma 

způsoby. Jednak jako skvělý teo-

retik zavedl do praxe na nejvyšší 

úrovni jedněmi milovanou a jiný-

mi nenáviděnou variantu sicilské 

obrany. Zároveň proslul jako zary-

tý obhájce autorských práv šachis-

tů na jejich „umělecká díla“ – tedy 

jejich partie. Svěšnikov sice uzná-

vá, že zveřejňování partií v růz-

ných databázích či na internetu 

je prospěšné k propagaci šachu, 

ale podle něj je tato praxe v pří-

mém rozporu se zájmy šachových 

profesionálů. Své názory často 

prosazuje velice energicky a za to 

si v některých kruzích vysloužil 

i položertovnou přezdívku Stress-

nikov.

Zatímco v předcházejícím pražském 

openu se Svěšnikovovi dařilo a skon-

čil na stupních vítězů, v Mariánský 

Lázních o toto privilegium přišel. 

Příjmení Svěšnikov ale na stupních 

vítězů nechybělo, protože stříbrnou 

medaili si z jednoho z IM turnajů 

odnesl jeho syn Vladimir.

Právě partii velmistra Svěšnikova 

pro čtenáře Šachového týdeníku 

okomentoval jeho soupeř, meziná-

rodní mistr Pavel Šimáček.

JEVGENIJ SVĚŠNIKOV (2506)—
—PAVEL ŠIMÁČEK (2463)
Hra dvou jezdců v obraně [C58]

Mariánské Lázně 2008

Komentuje: IM Pavel Šimáček

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 

3…Jf6 obvykle nehrávám, proto 

i velmistr Svěšnikov se rozhoduje 

obměnit své vyšlapané cestičky.

4…d5 5.exd5 Ja5 6.Sb5+ c6 7.dxc6 

bxc6 8.Df3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5snL+-zp-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
8…Db6!? Tah 8.Df3 byl pro mě úpl-

ně nový, moje reakce je na vyšší 

úrovni v podstatě novinkou. Popu-

lární jsou tady hlavně tahy 8…Vb8 

a 8…h6.

9.Sd3 h6 Koně na g5 dlouhodobě 

trpět nelze.

10.Je4 Jd5 Po 10…Jxe4?! 11.Sxe4 

by černý svou kompenzaci doka-

zoval těžko, například 11…g6 

12.Df6

OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

SEVERSKÝ TRIUMF NA ČESKÉ KOLONÁDĚ

GM Jevgenij Svěšnikov
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11.Jg3! Na problémy by si bílý 

zadělal po 11.Jbc3?! f5! 12.Dh5+ 

Kd8 13.Jg5? Jf4.

11…g6 12.Jc3 Jf4 13.0–0 Sg7 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-+-+pvl-'
6-wqp+-+pzp&
5sn-+-zp-+-%
4-+-+-sn-+$
3+-sNL+QsN-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
14.b4!? Takto se hrají moder-

ní šachy – bílý si nechce nechat 

vrtat koleno pro pěšce a ochotně 

materiál vrací za náskok ve vývinu 

a z toho pramenící iniciativu.

14…Dxb4 15.Vb1 15.a4 Jxd3 

16.Dxd3 Dd4.

15…De7 16.Ve1 Jxd3! Právem se 

mi nelíbila varianta 16…0–0 17.Dxf4 

exf4 18.Vxe7 fxg3 19.hxg3 Se6 

20.Sa3 Vfc8 21.Sb4 Sf8 22.Vxe6±; 

a nezaujala mě ani možnost 16…

Se6 17.Vb5 Dc7 18.Vxa5 Dxa5 

19.Dxc6+ Ke7 20.Db7+ Sd7 (20…

Kf6 21.Jce4#; 20…Kd6 21.Jge4#) 

21.Sb5 Vad8 22.Jge4 se silnou ini-

ciativou bílého.

17.cxd3!? Pokračování 17.Dxd3 0–0 

je pro černého neškodné.

17…0–0!? Obyčejné 17…Se6 18.Vb5 

cxb5 19.Dxa8+ Dd8 20.Dxa7 b4 asi 

není pro černého tak nebezpečné, 

jak jsme si já i soupeř mysleli.

18.d4 Se6 19.dxe5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-wqpvl-'
6-+p+l+pzp&
5sn-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+QsN-#
2P+-zP-zPPzP"
1+RvL-tR-mK-!
xabcdefghy
19…Vfd8 Pro změnu jsem teď 

já znovu obětoval pěšce za dvo-

jici střelců a tlak po oslabeném 

d-sloupci.

20.d3 Vd4?! Lepší bylo skromnější 

20…Vd7 21.Jce4 Vad8 s kompen-

zací.

21.Jge4?! Pochybení černého mohl 

bílý využít postupem 21.Jge2! Vd7 

(21…Sg4 22.Dg3 Sxe5 23.Jxd4) 

22.d4 Vad8 23.Se3.

21…Vad8 22.Jd6 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-wqpvl-'
6-+psNl+pzp&
5sn-+-zP-+-%
4-+-tr-+-+$
3+-sNP+Q+-#
2P+-+-zPPzP"
1+RvL-tR-mK-!
xabcdefghy
22…Dh4!? Sázka na boj. Původně 

plánované 22…Sxe5 23.Vxe5 Dxd6 

jsem nehrál kvůli 24.Vxa5 (Sou-

peř po partii  ukazoval 24.Df6 Jc4 

25.Ve4 Vxd3 26.Sxh6+-, ale uniklo 

mu 24.Df6 Sf5!! 25.Dxd6 V4xd6 

26.Vxa5 Vxd3 27.Sxh6 Vxc3=) 24…

Vxd3 25.De2 a zde jsem nenašel sil-

né 25…Vd1+ (25…Vxc3 26.Sxh6˛) 

26.Jxd1 Dxd1+ 27.Df1 Sc4 28.Sd2 

Dxf1+ 29.Vxf1 Sxf1= a pozice se 

opět značně zjednodušila.

23.De3? Přehlédnutí. Bílý měl 

mnoho lepších tahů, například 

23.Sa3 nebo třeba 23.Sb2.

23…V4xd6 24.exd6 Sxc3 25.Sd2 

Sd4 26.Df3 Sd5 27.De2 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+pzP-+pzp&
5sn-+l+-+-%
4-+-vl-+-wq$
3+-+P+-+-#
2P+-vLQzPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

IM Pavel Šimáček

Konečné pořadí GM-1

1. FM Rasmussen, Allan Stig DEN (2468) 8,5 

2. GM Sergejev, Vladimir UKR (2502) 7 

3. GM Jansa, Vlastimil CZE (2486) 7 

4. FM Swiercz, Dariusz POL (2315) 7 

5. GM Meduna, Eduard CZE (2431) 6 

6. IM Vavrák, Peter SVK (2472) 5 

7. IM Thorfi nnsson, Bragi ISL (2406) 5 

8. IM Brener, Ilja GER (2394) 5 

9. IM Talla, Vladimír CZE (2419) 5 

10. Červený, Petr CZE (2403) 4 

11. IM Hermansson, Emil SWE (2472) 3,5 

12. IM Rajlichová, Iweta POL (2437) 3 

Konečné pořadí GM-2

1. IM Kristjansson, Stefan ISL (2476) 7 

2. IM Meister, Jakov GER (2491) 7 

3. IM Šimáček, Pavel CZE (2463) 6,5 

4. GM Svěšnikov, Jevgenij LAT (2506) 6 

5. Smith, Axel SWE (2458) 5,5 

6. IM Shytaj, Luca ITA (2471) 5 

7. GM Vokáč, Marek CZE (2435) 5 

8. FM Hedman, Erik SWE (2396) 4,5 

9. GM Vološin, Leonid CZE (2451) 4 

10. FM Krejčí, Jan CZE (2357) 2,5 

11. Serafi mov, Tervel BUL (2356) 2 

12. Natsidis, Christoph GER (2284) 0 

Konečné pořadí 

Open Mariánské Lázně

1. Turner, Jan CZE (2347) 7,5 

2. IM Kulicov, Oleg RUS (2405) 7 

3. FM Hansen, Torbjorn R. NOR (2354) 7 

4. IM Bae, Torstein NOR (2386) 6,5 

5. IM Volodin, Viktor RUS (2233) 6,5 

6. Urkedal, Frode NOR (2264) 6,5 

7. WGM Kryjukova, Irina RUS (2249) 6,5 

8. Wieczorek, Oskar POL (2204) 6,5 

9. FM Kozák, Miloš CZE (2181) 6,5 

10. Golcman, Jevgenij RUS (2273) 6,5 

11. Šnorek, Milan CZE (2098) 6,5 

12. Neoral, Antonín CZE (2142) 6,5 

celkem 144 hráčů
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27…Vxd6!? Po delším bádání jsem 

se rozhodl obětovat zatoulaného 

jezdce na a5 a vsadit na hrůzně 

vypadající dvojici střelců. Co se 

mi nelíbilo na 27…Sb6, si už nedo-

kážu vzpomenout. Do partie začí-

ná pomalu, ale rychle promlouvat 

oboustranná časová tíseň.

28.Sxa5 Vf6 Takhle jsem si to před-

stavoval, bílý má značné potíže 

ochránit svého monarchu. Musí 

následovat série jediných tahů.

29.Vf1 Dg5 Za úvahu stálo i 29…

Ve6 30.Dd1 (30.Dd2 Dg4–+) 30…

Dg5 31.g3 Df5 32.Vb8+ – po 32.g4 

Dg5 (32…Df4 33.Sd2) 33.Vb4 c5 

by bílá pozice neměla vydržet –  

32…Kh7 33.Vd8 Sf3 34.Dxf3 Dxf3 

35.Vxd4 s výhodou černého.

30.g3 Vf3? Lépe bylo 30…Df5 

31.Vb8+ Kh7 32.Vd8 Ve6 33.Dd2 

(33.Vxd5 Dxd5 34.Dg4 Ve3) 33…

Df3 34.Vxd5 cxd5 s velmi nepoho-

dlnou pozicí bílého.

31.Sc7 Po 31.Vb8+ by také bílý 

mohl dostat mat… 31… Kh7 

32.De8?? Vxg3+ 33.hxg3 Dxg3#

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-vL-+p+-'
6-+p+-+pzp&
5+-+l+-wq-%
4-+-vl-+-+$
3+-+P+rzP-#
2P+-+QzP-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
31…Dh5?? Tah, po kterém sice dává 

černý vynucený mat, ale bohužel 

také mat dostává a co je důležité, 

tak o tah dřív. Špatné je také 

31…Dg4? 32.Vb8+ Kh7 33.De8 h5 

34.Se5. V partii však černý pokra-

čuje po 31…Kh7! 32.Vb8 c5! a nyní 

nejde 33.De8? Sxf2+ 34.Vxf2 Dc1+ 

35.Kg2 Vf5+ 36.Kh3 Vh5+ nebo 

i po 31…Df5! 32.Vb8+ Kh7 33.De8 

h5 34.Dg8+ Kh6.

32.Vb8+ Nyní proti matu na g8 

nebo h8 není rozumného léku.

32…Kg7 33.De8 g5 34.Dh8+ Kg6 

35.Dxd4 Dh3 Pokus o poslední 

triky.

36.De5 Jednodušší bylo 36.Vg8+ 

Kh5 37.g4+.

36…Vxd3 36…Ve3 37.Vg8+ Kh5 

38.Vxg5+ hxg5 39.Dh8+ Kg4 

40.Dxh3+ Kxh3 41.fxe3+-; 36…

Vf5 37.Vg8+ Kh5 38.g4+ Dxg4+ 

39.Dg3+-.

37.f3 Sxf3 38.Vb2 Dd7 39.Sa5 f6 

40.Dc5 g4 41.Sc3 Vd1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+q+-+-'
6-+p+-zpkzp&
5+-wQ-+-+-%
4-+-+-+p+$
3+-vL-+lzP-#
2PtR-+-+-zP"
1+-+r+RmK-!
xabcdefghy
42.Vbf2 42.Vb1 Vxb1 43.Vxb1 Dd3 

44.Vf1? (44.Vb2! Dd1+ 45.Kf2 Dh1 

46.Df8+-) 44…Dc2 45.Df2 Dxc3.

42…Dd3 43.Sb2 h5 44.Dc3 Dd6 

45.Vxd1 

1–0

Václav Pech

Konečné pořadí IM-1

1. FM Vojta, Tomáš CZE (2361) 7,5 

2. FM Svěšnikov, Vladimir LAT (2392) 7,5 

3. WIM Krupová, Monika POL (2266) 7 

4. IM Kozžuharov, Spas BUL (2456) 6,5 

5. FM Thorfi nnsson, Bjorn ISL (2364) 6 

6 IM Babula, Milan CZE (2328) 5,5 

7. FM Semcesen, Daniel SWE (2349) 5,5 

8. FM Lagerman, Robert ISL (2348) 5,5 

9. IM Plischki, Sebastian GER (2358) 5 

10. FM Bejtovič, Jasmin BIH (2353) 5 

11. WIM Butucová, Maria RUS (2098) 3,5 

12. FM Vokoun, Jan CZE (2217) 1,5 

Konečné pořadí IM-2

1. FM Arngrimsson, Dagur ISL (2359) 8,5 

2. IM Biolek, Richard CZE (2422) 7 

3. Jedlička, Aleš CZE (2318) 6,5 

4. FM Fejzullahu, Afrim SRB (2323) 6,5 

5. IM Marholev, Dimitar BUL (2401) 6 

6. WIM Schneiderová, Ver. HUN (2250) 6 

7. FM Paci, Cedric FRA (2301) 5,5 

8. IM Zemerov, Vladimir RUS (2341) 5 

9. WIM Rudolfová, Anna HUN (2242) 4,5 

10. FM Braun, Peter GER (2309) 4,5 

11. Nilsson, Sebastian SWE (2201) 3,5 

12. FM Bartoš, Jan CZE (2227) 2,5 

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

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

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 550 Kč
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70  Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz

Kompletní řešení 
„v jednom“

Nabízíme Vám:

1.    Individuální řešení atraktivního 

financování prostřednictvím 

CAT Finance: od pronájmu přes 

financování až po leasing.

2.    Smluvní servisní služby „na 

míru“: od prohlídek přes údržbu 

až po plné servisní smlouvy.

3.    Široké možnosti zajištění a 

garantování oprav a údržby.

4.    Bonusová výbava strojů.

5.    Dodávky náhradních dílů po celé 

ČR do 48 hodin.

6.    12 hodinová pohotovostní služba.

7.    Nejlepší pokrytí území sítí 

poboček se 150 servisními 

specialisty a 70 mobilními 

servisními auty.

8.    11 půjčoven strojů The Cat 

Rental Store.

9.    Kvalifikované poradenství pro 

použití a nasazení strojů.

10.  Jedinečná nabídka servisně 

prověřených použitých strojů.

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

inzeratKSS_A4 vyska tisk.indd 1 25.10.2007 11:54:28
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Turnaj B se stal kořistí slovenské-

ho přeborníka Sergeje Movsesjana 

(2677), který vyhrál s náskokem 

jednoho bodu před někdejším Kas-

parovovým vyzývatelem Nigelem 

Shortem (2645) a Francouzem 

Etiennem Bacrotem (2700). Velmistr 

Movsesjan si pro příští rok zajis-

til účast v prestižním turnaji A. 

Turnaj šachových osobností hra-

ný pod názvem Honorary group 

vyhrál velmistr Lubomir Ljubo-

jevič (2543) před Janem Timma-

nem (2561) a Viktorem Korčným 

(2605).

Hlavní turnaj festivalu nepotvrdil 

počáteční prognózy, podle kterých 

se o místa na čele startovního pole 

měla poprat trojice (ex)mistrů 

světa a ratingově nelepších šachis-

tů planety ve složení Viši Anand 

(2799), Vladimir Kramnik (2799) 

a Veselin Topalov (2780). Na 

medaile z celé trojky dosáhl pou-

ze indický velmistr a i ten k tomu 

potřeboval značnou dávku štěstí 

– stačí připomenout špatné, snad 

i přímo prohrané, pozice s Juditou 

Polgárovou (2707) či Loekem Van--

Welym (2681). Vladimiru Kramni-

kovi tentokrát nevyšla obvyklá tur-

najová sázka na bílé fi gury, která 

mu přinesla nevídaný triumf na 

prosincovém Talově memoriálu. 

Ruský šampion nejenže neudržel 

neporazitelnost černými fi gurami, 

ale po dlouhé době prohrál i par-

tii bílými, kdy svojí dámou snědl 

v nejasné pozici otráveného pěšce 

štědře nabídnutého pozdějším tur-

najovým vítězem Magnusem Carl-

senem. Ještě hůře se ve Wijku vedlo 

bulharskému šampionovi Veselinu 

Topalovovi. „Vesko“ sice nádher-

ně vyhrál svoji klíčovou prestižní 

partii proti Vladimiru Kramnikovi, 

přesvědčivě porazil černými fi gu-

rami Pétera Léka (2753) a podle 

vlastních slov „bez boje“ triumfo-

val i nad ruskou obranou Borise 

Gelfanda (2737), ale v ostatních 

partiích umíral na krásu. Spousta 

obětí, ale málo bodů, tak nějak je 

možno charakterizovat jeho výsle-

dek. Ve třinácti partiích stačil bul-

harský velmistr obětovat čtyři pěš-

ce, dvě kvality, dvě lehké fi gury 

a jednu dámu, ale výsledkem bylo 

hubených minus jedna. „Pokud 

bude hrát Veselin šachy tak, jak to 

předvedl ve Wijku, bude před jeho 

titulem předpona ex již nastálo,“ 

říká prominentní ruský šachový 

žurnalista Jurij Vasiljev.

CORUS WIJK AAN ZEE 2008

TŘI MISTŘI SVĚTA ZÍSKALI JEDINOU MEDAILI
pokračování ze strany 1

FASCINUJÍCÍ PĚSCOVKA 
JUDIT POLGÁROVÉ
Jak dlouhá a fascinující může 

být analýza pěšcové koncovky, 

se mohou všichni přesvědčit na 

příkladu partie Michaela Adam-

se s Juditou Polgárovou. Černá 

vyšla ze střední hry s lepší pěš-

covou strukturou a koncovku 

zvládla fantasticky. Analýza 

koncovky od rumunského vel-

mistra Mihaila Marina zabírá 

sedm stran! Seznámit se s ní 

můžete na www.chessbase.com.

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

Adams—Polgárová 

(Wijk 2008)

Tato pozice vznikla po 17. tahu. 

Výhoda černého je nesporná, ale 

rozhodnout o tom, zda pozice je 

„objektivně“ pro černého vyhra-

ná nebo remizová, není vůbec 

jednoduché (GM M. Marin se 

přiklání spíše k výhře černého). 

Černá se v partii vyhnula přímo-

čarému postupu – umístit krále 

na d5 a postupovat pěšcem b 

– a volila namísto toho manév-

ry králem. Poté, co bílý postavil 

pěšce na f4 a f3, rozhodl partii 

průlom g5 s otevřením hry na 

královském křídle.

GM Judit Polgárová

GM Magnus Carlsen GM Levon Aronjan

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=4416
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Jako velký prorok se před turnajem 

ukázal německý žurnalista Dirk 

Poldauf. Při rozhovoru s Loekem 

Van Welym vyjádřil domněnku, že 

by letos mohl turnaj vyhrát mladý 

Nor: „Víš, mám takový pocit, že by 

letos mohl vyhrát Magnus,“ říkal 

nizozemskému dlouhánovi. Ten 

mu ale příliš nevěřil: „Ne, nemys-

lím si to. Ještě je na to brzo.“ Inu... 

nebylo. Dvě porážky v partiích 

s Lékem a Anandem dokázal Carl-

sen vykompenzovat pěti výhrami 

a jeho kvality ocenil po prohrané 

vzájemné partii i jemný stratég 

Boris Gelfand: „Při partii jsem cítil, 

jak mě Magnus přehrává na jem-

nostech pozice,“ svěřil se v rozho-

voru Jurijovi Vasiljevovi.

Spolehlivým výkonem se po poně-

kud matnějším roce, kdy se spe-

kulovalo o jeho zdravotním stavu, 

blýsknul Levon Aronjan. Turnaj 

nezahájil nejlépe. Po nezdařeném 

zahájení se ocitl bílým v partii 

s Topalovem v prohrané pozici: 

„Hrál jsem strašně. Byl jsem úpl-

ně prohraný, ale měl jsem štěstí. 

Postarám se o to, abych na něj 

nemusel už v dalším průběhu 

turnaje spoléhat,“ řekl arménský 

reprezentant při odchodu ze sálu 

a svoje slovo dodržel. Spolehlivým 

výkonem se držel neustále v těs-

né blízkosti první příčky, kterou 

nakonec i dělil.

Snad nejočekávanější partii tur-

naje mezi dvěma nesmiřitelnými 

soky, Veselinem Topalovem a Vla-

dimirem Kramnikem, pro Šacho-

vý týdeník okomentoval velmistr 

Tomáš Polák.

VESELIN TOPALOV (2780)—
—VLADIMIR KRAMNIK (2799) 
Dámský gambit [D43]

Wijk aan Zee 2008

Komentuje: GM Tomáš Polák

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

V památném zápase o titul mistra 

světa v Elistě 2006 byl Kramnik cel-

kem třikrát věrný tahu 4...dxc4.

5.Sg5 h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 

b5 9.Se2 Sb7 10.0–0 Jbd7 11.Je5 

Sg7

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+n+pvl-'
6-+p+psn-zp&
5+p+-sN-zp-%
4-+pzPP+-+$
3+-sN-+-vL-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12.Jxf7!N Tato velmi silná a hlav-

ně překvapivá oběť fi gury pochá-

zí z dílny Topalovova sekundanta 

Ivana Čeparinova alias nejnovější 

Silviovy loutky. Poslední měsíce se 

hlavní spory teoretiků ubíraly po 

linii 12.Jxd7 Jxd7 13.Sd6.

12...Kxf7 13.e5 Za úvahu stojí 

rovněž 13.f4 Kg8. Dobrodružným 

povahám je určena varianta 13...b4 

14.f5 bxc3 (po 14...exf5?! 15.Sxc4+ 

Ke7 16.Vxf5 bxc3 17.bxc3 Vf8 18.h4 

začne být černému králi opravdu 

úzko) 15.fxe6+ Kxe6 16.Sxc4+ Ke7 

17.bxc3 Jb6 a nelze jasně říci, na 

čí straně je výhoda. Pokračujme 

ale v hlavní variantě 13. f4 Kg8: 

14.e5 Jd5 15.Jxd5 (nikam nevede 

15.Sg4 De7) 15...cxd5 16.Sh5 Vh7 

17.fxg5 hxg5 18.Sf7+ Kh8 19.Sxe6 

Jf8 20.Sf5 a kompenzace bílého je 

více než čitelná.

13...Jd5 14.Je4 Bílý má o celou 

fi guru méně, jeho kompenzace 

spočívá v exponovaném postavení 

soupeřova monarchy a disharmo-

nii černých sil. Hrozí Jd6+ s ote-

vřením hry pomocí f2-f4.

14...Ke7 Černý se snaží naladit 

přirozenou koordinaci svých sil 

prostřednictvím Db6, Vaf8 a Kd8. 

Pochůzka opačným směrem by se 

nemusela dvakrát vyplatit, např. 

14...Kg8?! 15.Jd6 Dc7? (za úvahu 

však stojí 15...Db6!? s myšlenkou 

16.Sh5 Vf8 17.Dg4 Jc7 a nic hrozné-

ho se neděje) 16.Sh5! Jf8 (po 16...

Vf8 by přišlo 17.Dg4) 17.Sf7+ Dxf7 

(rychlým matem končí 17...Kh7 

18.Dc2+) 18.Jxf7 Kxf7 19.f4 a pozi-

ce černého již praská ve švech.

15.Jd6 Db6 16.Sg4 Vaf8 Mno-

hem horší je 16...Jf8? 17.Df3 Kd7 

18.Df7+ Je7 19.Je4! Vh7 20.Jc5+ 

Kd8 21.Sh5 a dny černého jsou 

sečteny.

17.Dc2 Kritická pozice celé partie!

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-tr(
7zpl+nmk-vl-'
6-wqpsNp+-zp&
5+p+nzP-zp-%
4-+pzP-+L+$
3+-+-+-vL-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17...Dxd4?! Zřejmě nepříliš šťastné 

rozhodnutí. Lépe vypadá v popar-

tiové analýze Topalovem navržené 

17...Vhg8, což na vlastní kůži 

hned následující den ve vzájem-

né partii vyzkoušely dvě legendy 

poslední třetiny minulého století: 

18.a4 Sa8 (nyní si však 18...Dxd4!? 

zasluhuje pozornost) 19.Vfe1 

Jc7 (nelze doporučit 19...Dxd4? 

kvůli 20.Sxe6! Kxe6 21.Vad1 Dc5 

22.Dg6+ Ke7 23.e6 a útok bílého 

je velmi nebezpečný) 20.d5? (lépe 

vypadá profylaktické 20.Vad1) 

20...cxd5 a velká výhoda je již na 

straně černého: 21.axb5 a5 22.b3 

cxb3 23.Dh7 d4 24.Sh5 Jxb5 25.Jf7 

b2 26.Vab1 Jc3 27.Jxh6 Vh8?! (ješ-

tě lepší bylo 27...Jxb1 28.Jxg8+ 

GM Veselin Topalov



31. LEDNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 5 9

Kd8 29.Dxg7 Jc3) 28.Dxg7+ Kd8 

29.Jf7+ Kc7 30.Jxh8 (nepomáhá 

ani 30.Vxb2 Dxb2 31.Jxh8 d3) 30...

Jxb1 31.Jg6 Vd8 32.h4 Jd2 33.hxg5 

b1D 34.Vxb1 Dxb1+ 35.Kh2 Jf1+ 

36.Kh3 Je3 a černý záhy zvítězil 

v partii Timman – Ljubojevic (Wijk 

aan Zee Honorary 2008).

18.Dg6 Dxg4 19.Dxg7+ Kd8 

20.Jxb7+ Kc8 21.a4 Bílý správ-

ně kuje železo, dokud je hor-

ké, a nespěchá s ústupy jezdce 

21.Jd6+ nebo 21.Ja5. Po 21.Vfd1 

by mělo přijít 21...a6 (se zlou by se 

totiž černý škaredě potázal po 21...

De2? 22.Jd6+ Kc7 23.Jxb5+! cxb5 

24.Vxd5 Vd8 (neradostné je i 24...

exd5 25.e6+) 25.Vd6 a výhoda bílé-

ho narůstá do olbřímích rozměrů).

21...b4 22.Vac1 Hrozí kupříkladu 

přímočaré 23.Vxc4 Dxc4 24.Jd6+. 

Jinou možností bylo 22.Vfd1 

Dh5 (chybné je však 22...Kxb7? 

23.Dxd7+ Jc7 24.f3 Df5 25.a5 a6 

26.Vd6 a bílý prorazí. Nic by nevy-

řešilo ani 22...Vfg8 23.Df7 Vf8 

24.Jd6+ Kc7 25.Dg6) 23.Jd6+ Kd8! 

a pozice zůstává nejasná (slabší je 

ovšem 23...Kc7? pro 24.Vxd5! cxd5 

25.De7 Ve8 26.Jb5+ Kc8 27.Dxb4 

s drtivým útokem bílého.).

22...c3 Sporné a alibistické je 22...

Vfg8?! 23.Df7 Vf8 24.Jd6+ Kc7 

25.Dg6 c3 26.bxc3 Jxc3 27.Dd3 

(alternativou je 27.h3!? ) 27...Je2+ 

28.Kh1 Jxg3+ (po 28...Jxc1 29.Vxc1 

je černý král jako nahý v trní.) 

29.hxg3 Jxe5 30.Jb5+ Kb7 31.Dd6 

Dh5+ 32.Kg1 Df7 33.Dxe5 cxb5 

34.De4+ Kb8 35.Vc5 a přes poně-

kud zredukovaný materiál má bílý 

rozhodující težkotonážní útok.

23.bxc3 b3?! V přibližující se 

časové tísni černý začíná chybo-

vat. Podobně by končilo i 23...

Jxc3 24.h3 (za pozornost stojí jak 

24.De7, tak i 24.Vfd1) 24...Dd4 

(nebo 24...De2 25.De7) 25.Vfd1! 

Dxd1+ slabší je 25...Jxd1? kvů-

li 26.Jd6+ Kc7 27.Jb5+) 26.Vxd1 

Jxd1 27.Jd6+ Kc7 28.Je4 s jasnou 

výhodou bílého. Ovšem nabízelo 

se 23...bxc3!? 24.Vb1 (alternativou 

je 24.Vfd1 ) 24...c2 25.Jd6+ Kd8 

a nyní bílý musí dočasně zatroubit 

k ústupu tahem 26.Vbc1, protože 

překvapivě nic nedává 26.Vb7 Jc7.

24.c4 Vfg8 Po 24...Vhg8 25.Dh7 

(sporné je 25.Jd6+?! Kc7 26.Dh7 

Jf4) 25...Vh8 (nebo 25...Jf4 

26.Vcd1) 26.Jd6+ Kc7 27.Dd3 není 

černému rozhodně co závidět.

25.Jd6+ Kc7 26.Df7 Vf8 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-tr(
7zp-mkn+Q+-'
6-+psNp+-zp&
5+-+nzP-zp-%
4P+P+-+q+$
3+p+-+-vL-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

27.cxd5?! Topalov zůstává věrný 

charakteru útočníka a volí divácky 

atraktivní oběť dámy. Nutno při-

znat, že objektivně silnější bylo 

27.h3. Chybné je však 27.Dg6? pro 

27...Jf4! 28.Sxf4 Vhg8! 29.Dd3 

gxf4 a černý by přešel do velmi 

silného protiútoku. Po správném 

27.h3! Vxf7 (sebevraždou kon-

čí 27...Jf4? 28.De7 Je2+ 29.Kh2 

Dd4 30.Vcd1) 28.hxg4 Jf4 29.Jxf7 

Je2+ 30.Kh2 Jxc1 31.Vxc1 (samo-

zřejmě ne 31.Jxh8?? b2 a vyhraje 

černý) 31...Vb8 32.Vb1 Jc5 lid-

ské oko registruje náznaky silné 

protihry černého na dámském 

křídle, ovšem bílý je na opačném 

úseku o pověstný chlup rychlejší: 

33.f4 Jxa4 (nebo 33...gxf4 

34.Sxf4 Jxa4 35.Sd2 b2 36.Jxh6) 

34.fxg5 hxg5 35.Jxg5 b2 (pove-

denou studii připomíná varianta 

35...Jc3 36.Jxe6+ Kc8 37.Vf1 b2 

38.Jc5! b1D 39.Vf8+ Kc7 40.e6+ 

Kb6 41.Vxb8+ Kxc5 42.Vxb1 Jxb1 

43.e7) 36.Jxe6+ Kc8 (nebo 36...

Kd7 37.Jc5+ Jxc5 38.e6+ a je 

konec) 37.g5 Jc3 38.Vxb2 Vxb2 

39.g6 s výhrou bílého.

27...Vxf7 28.Vxc6+ Kb8 29.Jxf7 

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-+n+N+-'
6-+R+p+-zp&
5+-+PzP-zp-%
4P+-+-+q+$
3+p+-+-vL-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

29...Ve8? Rozhodující chyba. 

Úlevu by černému nepřineslo 

ani 29...Vc8? 30.dxe6 Jb6 31.e7 

Ve8 32.a5 Jd5 33.Jd6 Vxe7 34.e6 

Jc7 35.Jb5 a bílý vyhraje. Ješ-

tě horší je 29...b2? pro 30.Vc2 

(ne však uspěchané 30.Jxh8?! 

De4! 31.dxe6 b1D 32.exd7 Dxf1+ 

33.Kxf1 Dd3+ 34.Ke1 De4+ a bílý 

se ještě musí vypořádat s přízra-

ky věčného šachu). Černý měl ale 

raději ponechat věž svému osu-

du a vsadit na aktivitu po 29...

De2! 30.Vc3 (dětinské je ovšem 

30.Jxh8? Dxf1+ 31.Kxf1 b2 a čer-

ný je na koni. Divným dojmem 

působí 30.Vcc1?! Vc8 31.Vb1 b2 

32.dxe6 Jb6 33.e7 Ve8 34.e6+ Ka8 

35.Vfe1 Dc2 s nejasnou hrou) 

30...b2 31.Vb3+ Ka8 32.Jxh8 Jc5 

33.Vb5 (přímočaré a sporné je 

33.Vxb2?! Dxb2 34.dxe6 Jxe6) 

33...Jxa4 34.Vxb2 Dxb2 35.dxe6 

Db6 36.e7 De6 37.f4 gxf4 38.Sh4 

Jc3 39.Sf6 a hraje se stále na tři 

výsledky.

30.Jd6 Vh8 31.Vc4! Směřuje na 

kýžené pole b4.

31...De2 32.dxe6 Jb6 33.Vb4 

Ka8 34.e7? Laxní přehlédnutí 

GM Vladimir Kramnik
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pěšce, ovšem výhoda bílého je 

nadále nepochybná. Správné 

bylo 34.Vxb3 Dg4 (nebo 34...Da2 

35.Vfb1 Jd5 36.h3) 35.e7 De6 

36.Vfb1 Dxe7 37.a5 a útok bílého 

je přímo drtivý. Například 37...Jd7 

(po 37...Jd5 38.Vb7 De6 následuje 

39.Jb5! Kxb7 40.Jd4+) 38.e6 Dxe6 

39.Jb5 Vc8 40.Jc7+ Vxc7 41.Sxc7 

a výhra bílého je jen otázkou 

času.

34...Jd5! Chytá se stébla naděje.

35.Vxb3 Jxe7 36.Vfb1 Jd5 37.h3 

h5? Černý se revanšuje a nechává 

bez povšimnutí a ochrany pěšce 

g5. Poslední šanci na odpor ský-

talo 37...Jf4!? 38.Sxf4 gxf4 39.Jb5 

Dxe5, ale po přesném 40.Vc1 

Vb8 41.Jc7+ Dxc7 42.Vxc7 Vxb3 

43.Vc4 f3 44.g4 je věžová kon-

covka rozhodnuta ve prospěch 

bílého.

38.Jf7 Vc8 Nic nemění 38...Vg8 

39.Jxg5 h4 40.Sxh4 Dxe5 41.Sg3 

Jf4 42.Vb5 Dd6 43.Kh2 atd.

39.e6 a6 40.Jxg5 h4!? Zajímavý 

pokus o zakalení vod, přichází 

však s křížkem po funuse.

41.Sd6! Nejpřesnější. Šance čer-

ného spočívaly buď ve 41.Sxh4?! 

Jc3 42.Vc1 (za povšimnutí stojí 

42.V1b2!? De5) 42...Da2 43.Vbxc3 

Vxc3 44.Vxc3 Da1+ 45.Kh2 Dxc3 

46.Sg3 a černý může díky svému 

poslednímu pěšci alespoň dou-

fat v záchranu. Hrubou chybou 

je však 41.Vb8+?? Vxb8 42.Vxb8+ 

Ka7 43.Sd6 pro 43...Dd1+ 44.Kh2 

Je3! 45.Sc5+ Kxb8 46.Sxe3 Dxa4 

a na výhru již hraje pouze černý.

XABCDEFGHY
8k+r+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-vLP+-+&
5+-+n+-sN-%
4P+-+-+-zp$
3+R+-+-+P#
2-+-+qzPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
41...Vg8 Každá rada je už marná. 

Například 41...Jc3 42.Vb8+ Vxb8 

43.Vxb8+ Ka7 44.Kh2 (bílý si ovšem 

musí dát pozor na 44.e7?? Dd1+ 

45.Kh2 Dxd6+; možné je i 44.Vd8 

De1+ 45.Kh2 Je2 46.Jf3) 44...Jd5 

45.e7 Jxe7 46.Ve8 Dxf2 47.Vxe7+ Kb6 

48.Jf3 s rozhodující výhodou bílého, 

nebo 41...Ve8 42.e7 Jxe7 43.Ve3 Dc2 

44.Vbe1 Dxa4 45.Sxe7 atd.

42.V3b2! Nutí dámu opustit slou-

pec „e“.

42...Dd3 Stejným výsledkem končí 

i 42...Dh5 43.e7 Dxg5 (nebo 43...

Jxe7 44.Vb6 De2 45.Sxe7) 44.Vb8+ 

Vxb8 45.Vxb8+ Ka7 46.e8D.

43.e7 Jf6 44.Se5 Jd7 45.Je6! 

a černý se před exekucí svého krá-

le raději vzdal.Není divu – 45.Je6 

Vxg2+ (matem končí 45...Jxe5 

46.Jc7+ Ka7 47.Vb7#) 46.Kxg2 

Dg6+ 47.Kh2 a další odpor je více 

než marný. 1–0

Ofi ciální stránky turnaje najdete 

na adrese www.coruschess.com.
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Michail Ivanovič Čigorin byl jed-

ním z nejlepších ruských šachis-

tů všech dob. Nebyl jenom skvě-

lým praktickým hráčem, který se 

v zápasech s Wilhelmem Steinit-

zem dvakrát ucházel o titul mis-

tra světa, ale šlo i o vynikajícího 

teoretika a šachového žurnalistu. 

V uplynulém týdnu jsme vzpo-

mněli sto let od Čigorinovy smrti.

Mistr Čigorin se narodil 12. listopa-

du 1850 v ruské Gatčině. Jeho rodi-

če poměrně brzy zemřeli a teta, 

které byl mladý Michail svěřen po 

jejich smrti, jej předala místnímu 

Gatčinskému sirotčímu institutu 

cara Mikuláše I., kde se posléze 

Čigorin v 16 letech naučil od jed-

noho z tamějších pedagogů šachy. 

Poté byl však za svoji účast v nepo-

kojích, které v institutu proběhly 

v roce 1868, ze školy vyloučen, 

což na dalších pět let znamenalo 

i odloučení od královské hry.

V osmnácti letech vstoupil Čigorin 

do státních služeb a až do roku 

1873 se šachu se téměř nevěnoval. 

Pak ovšem nastává změna: třiadva-

cetiletý Čigorin začíná pravidelně 

navštěvovat petrohradskou kavárnu 

Dominik, kde ve hře o peníze drtí 

jednoho soupeře za druhým. Spřá-

telil se také s Winawerem a Schif-

fersem a zejména první jmenovaný 

vynaložil mnoho času k tomu, aby 

Michaila Čigorina přesvědčil ke 

vstupu na profesionální šachovou 

dráhu. K tomu došlo o dva roky 

později, kdy, snad i pod dojmem 

úspěchu na silném petrohradském 

turnaji, Čigorin stání službu opouš-

tí a jeho povoláním se stávají šachy. 

Již v roce 1878 je považován za nej-

silnějšího ruského hráče.

A nejsilnější ruský šachista o sobě 

dal světu rychle vědět. Ve svém 

prvním mezinárodním vystoupení 

v Berlíně 1881 dělil společně s Alapi-

nem třetí místo, když jej předstihli 

pouze mistři Blackburne a Zucker-

tort. O osm let později Čigorin vítězí 

v New Yorku na šestém americkém 

kongresu a stříbro získává i v jed-

nom z nejsilnějších a nejslavněj-

ších turnajů všech dob, v Hastingsu 

1895, kde se mu na záda dívali tako-

ví borci jako Wilhelm Steinitz, Ema-

nuel Lasker či Siegbert Tarrasch. 

K roku 1895 se vztahuje i zpětně

 

přepočítaný nejvyšší rating, kte-

rého Michail Ivanovič dosáhl 

– 2797 bodů. Prvenství a sláva turna-

jového vítěze budou ruského šampi-

ona provázet i v Budapešti 1896, ve 

Vídni 1903 a na třech domácích tur-

najích hraných v letech 1899–1901.

Čigorin neslavil úspěchy pouze v tur-

najích, ale byl také velice obávaným 

zápasovým hráčem. Před jeho umě-

ním se museli sklonit Alapin, Schif-

fers a Teichman a porazit jej nedo-

kázal ani Siegbert Tarrasch, jejichž 

souboj na 22 partií se skončil neroz-

hodně 9:9 při čtyřech remízách.

Čigorinovým největším soupeřem 

byl ovšem první mistr světa – Wil-

helm Steinitz. Oba tehdejší nejlep-

ší světoví šachisté spolu sehráli 

tři zápasy. Ten první, hraný mezi 

Ruskem a Spojenými státy pomocí 

telegrafu, se skončil Čigorinovým 

triumfem, ale v těch následujících 

a mnohem důležitějších se už rado-

val pražský rodák.

První ze zápasů o titul mistra světa 

se hrál od 20. ledna do 24. února 

1889 v kubánské Havaně a Steinitz 

v něm zvítězil 10,5:6,5 bodu. I druhý 

ze zápasů hostila Havana a ani v prv-

ních čtyřech únorových týdnech 

roku 1892 Čigorinovi štěstěna nepřá-

la, když svému soupeři podlehl sice 

těsněji, ale přece 10,5:12,5. Z druhé-

ho sehraného zápasu pochází i naše 

ukázka.

MICHAIL ČIGORIN—
—WILHELM STEINITZ
Evansův gambit [C52]

Havana 1892

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 

Sxb4 5.c3 Sa5 6.0–0 Dnes je za lep-

ší, ne-li jediné pokračování povazo-

váno 6.d4, protože po 6…d6 7.Db3 

nemá černý k dispozici silnou Las-

kerovu obranu Sa5-b6.V době, kdy 

se tato partie hrála, však svět o exi-

stenci tohoto obranného systému 

neměl ani tušení a sám Emanuel 

Lasker teprve zahajoval svoji šacho-

vou kariéru.

6…d6 7.d4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzp-+-+&
5vl-+-zp-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-zP-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
7…Sg4?! Steinitz odložením výmě-

ny centrálních pěšců brání bílému 

jezdci ve vývinu na přirozené pole 

c3, ale bílý jezdec si i tak najde 

velice přesvědčivou cestu do hry.

8.Sb5 exd4 9.cxd4 Sd7 10.Sb2 

Plán s postupem pěšců d4-d5 

a následně e4-e5 se mi zdál před-

časný, a to dokonce i s vložením 

tahu Da4, který by kryl střelce na 

b5. (M.Čigorin)

10…Jce7 V těch zbývajících par-

tiích zápasu, ve kterých se hrála 

opět tato varianta, již Steinitz pokra-

čoval silnějším tahem 10…Jf6.

11.Sxd7+ Dxd7

M. I. ČIGORIN – 100 LET OD SMRTI

ŽIVOT RUSKÉHO ŠACHOVÉHO ROMANTIKA
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XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zppzpqsnpzpp'
6-+-zp-+-+&
5vl-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy
12.Ja3!± Silný tah uvádějící jezdce 

do hry byl tehdy zřejmě novinkou. 

„Prorokové tvrdili, že útok bílého 

končí výměnou bělopolných střel-

ců. Ve skutečnosti se hra bílého ve 

dvanáctém a třináctém tahu teprve 

začíná.“ (M. Čigorin)

12…Jh6 Přímé vyvrácení tahu 

12…Jf6 není na první pohled vidět, 

i když pozice po 13.e5 (13.Jc4!? 

Sb6 14.e5 Jfd5 15.a4 s malou výho-

dou bílého.) 13…dxe5 14.Jxe5 Dd5 

15.Da4+ c6 16.Jac4 je pro bílého 

zřejmě o něco perspektivnější.

13.Jc4 Sb6 14.a4 c6 Oslabení bodu 

d6 Čigorin velice energicky využi-

je. Přednost zasloužilo 14…a6 

15.Jxb6 cxb6 16.Db3 Jc8, ale po 

17.d5 má bílý jasnou poziční pře-

vahu. (J. Bogoljubov)

15.e5! Vyzkoušet lze jistě i druhý 

krok centrálních pěšců 15.d5 0–0 

16.Jxb6 axb6 17.Dd4 f6 18.Dxb6 

cxd5 19.exd5 Jxd5 20.Db3, ale po 

vrácení pěšce ztrácí útok bílého na 

síle.

15…d5 Nebo 15…dxe5 16.dxe5! 

Dxd1 17.Vaxd1 0–0 18.Vd7 s lepší 

hrou bílého. Po 15…Sc7 prohra-

je černý díky vazbě na e-sloup-

ci: 16.exd6 Sxd6 17.Jxd6+ Dxd6 

18.Sa3 s dalším Ve1.

16.Jd6+ Kf8 17.Sa3 Kg8

XABCDEFGHY
8r+-+-+ktr(
7zpp+qsnpzpp'
6-vlpsN-+-sn&
5+-+pzP-+-%
4P+-zP-+-+$
3vL-+-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
18.Vb1 Bílý měl na mysli, buď 

hned, nebo po vložení tahu Ve1, 

kombinaci s postupem pěšce na e6 

s dalším Je5 nebo Jg5. Tah v par-

tii vynucuje díky hrozbě a4-a5 ne-

užitečnou odpověď Vb8 a získává 

čas pro převod věže na královské 

křídlo přes pole b3.(M. Čigorin)

18…Jhf5 Tahem v partii dovolu-

je černý bílému obětovat fi guru. 

Černá pozice je velice těžká. Po 

partii Steinitz poznamenal, že měl 

zahrát 18…Jc8, ale pak by přišlo 

následující pokračování: 19.a5 

Jxd6 20.exd6! Sxa5 21.Je5 Dc8 

22.Dh5 f6 23.d7 Dd8 24.Vxb7 a po 

24…fxe5 25.dxe5 bílí pěšci partii 

rozhodnou. (M.Čigorin). Jak již 

bylo řečeno, černý se mohl držet 

pomocí tahu 18…Vb8, jeho pozice 

by však byla zjevně horší.

19.Jxf7! K rozhodující výhodě 

bílého vedlo pochopitelně i 19.a5.

19…Kxf7 20.e6+ Kxe6 21.Je5 Dc8 

Po jiných ústupech dámy by se 

další hra vyvíjela podobně jako v 

partii.

22.Ve1 Kf6 Útok bílého by sílil i po 

tahu 22…Sa5. Bílý nemusí, vzhle-

dem ke špatnému postavení sou-

peřova krále a zahálející černé věži 

na a8, ztrácet čas na ústup napade-

né fi gury. Po 23.Df3 Sxe1 24.Vxe1 

Ve8 25.Dh5 je Čigorinův útok veli-

ce silný a je dost dobře možné, že 

již bílého musí přivést až k zisku 

celého bodu.

23.Dh5 g6 Po 23…Jg6 vyhrává 

„ofenzivní ústup“ bílého střelce 

24.Sc1!+-.

XABCDEFGHY
8r+q+-+-tr(
7zpp+-sn-+p'
6-vlp+-mkp+&
5+-+psNn+Q%
4P+-zP-+-+$
3vL-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy
24.Sxe7+?! Nepřesnost při realiza-

ci výhody, která už ale nemůže na 

osudu partie nic změnit. Rychleji 

vyhrávalo 24.Jg4+ Kf7 25.Vxe7+ 

Jxe7 26.Jh6+ Ke8 27.De5+-.

24…Kxe7? Prohrává ihned, úpor-

nější bylo 24…Kg7. Po 25.Dg5 sice 

černý musí dát kvalitu, ale výsled-

nou pozici by snad ještě mohl brá-

nit. 25…Vf8 26.Sxf8+ Dxf8 s dal-

ším odebráním pěšce d4. Bílý ale 

i tak stojí jasně lépe.

25.Jxg6++- Kf6 26.Jxh8 Sxd4 

27.Vb3 Dd7 28.Vf3 Vxh8 29.g4 

Vg8 30.Dh6+ Vg6 31.Vxf5+ 1–0

Zajímavou charakteristiku Čigo-

rinova stylu poskytl v jednom ze 

svých rozhovorů nedávno zemřelý 

jedenáctý mistr světa Robert Fis-

cher: „Rusové nazývají Michaila 

Čigorina zakladatelem sovětské 

šachové školy. Ve skutečnosti byl 

Čigorinův poslední turnaj, Karlovy Vary 2007. Čigorin sedí čtvrtý zleva.
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ale Čigorin jedním z posledních 

představitelů školy romantiků, 

vynikajícím a všestranným šachis-

tou, a to bez ohledu na to, že téměř 

všechny jeho teoretické objevy již 

dávno zmizely z turnajové praxe. 

Čigorin, kterého Steinitz hned dva-

krát v jejich vzájemných zápasech 

porazil, byl nejlepším mistrem 

koncovek své doby, i když, soudě 

podle jeho poznámek, často svoji 

pozici přeceňoval. Steinitz a Čigo-

rin byli velcí soupeři, kteří v šachu 

představovali novou a starou školu. 

Po svém vítězství nad Čigorinem 

psal Steinitz, i když byl o dvacet 

let mladší, že ,mládí triumfovalo‘. 

Čigorin hrál velice agresivní šachy 

a byl velikým mistrem útoku. Vždy 

byl ochoten experimentovat a to 

s sebou často přinášelo i porážky 

od mnohem slabších hráčů. Bylo 

jej poměrně jednoduché vyvést 

z rovnováhy, což byla právě vlast-

nost, která mu bránila dosáhnout 

ještě větších úspěchů. Ve hře se 

mu nedostávalo objektivity; občas 

používal v zahájení pochybné sys-

témy, a to i poté, co byly již přesvěd-

čivě vyvráceny. V posledních letech 

svého života pak Čigorin ukončil 

snahu o vyvrácení Steinitzova pří-

stupu k šachu, a naopak začal Stei-

nitzovy metody sám v praxi použí-

vat. Ať tak či onak, Čigorin byl 

prvním velikým ruským  šachistou 

a dodnes stále patří mezi nejlepší 

ruské hráče všech dob.“

Čigorin ovšem nebyl jen vynikají-

cím praktickým hráčem. Byl i váš-

nivým propagátorem šachové hry 

v celém Rusku. Usiloval o založení 

celoruské šachové organizace, 

která by v jeho zemi pořádala vel-

ké šachové turnaje. Od září roku 

1876 vydával Čigorin známý ruský 

šachový časopis „Šachmatnyj lis-

tok“. Jeho cílem bylo podle autoro-

vých slov „vzbudit v našich čtená-

řích lásku k šachové hře. Hře, která 

posiluje paměť a rozvíjí vzdělání. 

Nejde o to se pouze naučit, jak se 

hrají šachy. Z toho by lidé příliš 

velký prospěch neměli. Jde o to se 

naučit hrát šachy dobře!“ I když 

po několika letech byl z fi nančních 

důvodů nucen vydávání časopisu 

zastavit, učinil Michail Ivanovič 

ještě další dva pokusy o vydávání 

ruského šachového časopisu. Ani 

tyto pokusy pod názvy „Šachmyt-

nyj věstnik“ a „Šachmaty“ však 

neměly dlouhého trvání.

Svůj poslední turnaj sehrál ruský 

šampión v Čechách. Bylo to v Kar-

lových Varech roku 1907, kdy již 

věděl, že mu zbývá jen několik 

měsíců života. Proto se po skončení 

turnaje vydal za svojí ženou a dce-

rou do polského Lublinu, kde také 

na následky cukrovky kompliko-

vané poruchou jater v lednu 1908 

umírá. Kromě jeho nádherných 

kombinačních partií po Čigorinovi 

zbylo hned několik názvů variant 

zahájení, které se hrají dodnes.

Václav Pech

http://www.spolecenske-hry.cz
http://www.spolecenske-hry.cz


31. LEDNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 514

1.–3. 2. 2008

V Irsku proběhne turnaj Gonzaga 

Chess Classic 2008. 6 kol švýcar-

ským systémem. 

Podrobnosti: 

www.gonzagaclassic.tk

2.–3. 2. 2008

První letošní dvojkolo Extraligy 

ČR. V sobotu se střetnou Labor-

tech Trading Ostrava a ŠK SK Zlín, 

TŽ Třinec a BŠŠ Frýdek-Místek, TJ 

Bohemians Praha a 1. Novoborský 

ŠK, ŠK Mahrla Praha a ŠK Ziku-

da Turnov, Tatran Litovel a Sokol 

Plzeň I a A64 VALOZ Grygov a RC 

Sport Pardubice.

V neděli proběhnou zápasy BŠŠ 

Frýdek-Místek – Labortech Tra-

ding Ostrava, ŠK SK Zlín – TŽ 

Třinec, ŠK Zikuda Turnov – TJ 

Bohemians Praha, 1. Novobor-

ský ŠK – ŠK Mahrla Praha, RC 

Sport Pardubice – Tatran Lito-

vel a Sokol Plzeň I – A64 VALOZ 

Grygov.

2. 2. 2008

Svetozar Gligorič 
Několikanásob-

nému účastníkovi 

turnaje kandidátů 

a jednomu z nej-

silnějších šachis-

tů druhé poloviny 

minulého století, 

velmistru Sveto-

zaru Gligoričovi, bude osmdesát 

pět let. Velmistr Gligorič začal se 

šachem poměrně pozdě, ale jeho 

talent se projevil velice záhy, 

když vyhrál hned několik mlá-

dežnických turnajů. Jeho šacho-

vý růst přerušila druhá světová 

válka, kterou prošel mladý Sveto-

zar v partyzánských bojích po 

boku maršála Tita. V padesátých 

letech se ale do světa šedesáti 

čtyřech polí rychle vrátil a stal se 

vedle Miguela Najdorfa, Roberta 

Fischera, Vlastimila Horta a Lju-

bomira Ljubojeviče největším 

soupeřem sovětských šachistů.

2.–10. 2. 2008

Proběhne Moskva Open 2008. 

Švýcarský systém na 11 kol. 

Podrobnosti: 

moscowopen@gmail.com

www.moscowchessopen.ru

2.–15. 2. 2008

V Budapešti se uskuteční další ze 

série turnajů First Saturday. Uza-

vřené turnaje s možností splnění 

norem GM, IM, FM. 

Podrobnosti: 

www.fi rstsaturday.hu

fi rstsat@hu.inter.net

3.–9. 2. 2008

V Kecskemétu proběhne Caissa 

IM, uzavřený turnaj na 10 kol. 

Podrobnosti: 

postmaster@caissa.t-online.huer.net

5. 2. 2008

Savelij Tartakower 
Padesáté druhé 

výročí smrti skvělé-

ho šachisty a šacho-

vého žurnalisty 

Savelije Tartako-

wera. Tartakover 

proslul mimo jiné 

svými aforismy, 

z nichž uvádíme slavnou trojici: 

„Vždy je nejlepší cestou obětovat 

soupeřovy fi gury.“ „Nikdy jsem 

nevyhrál se zdravým soupeřem.“ 

„Všechny věžové koncovky jsou 

remíza.“

6.–10. 2. 2008

V německé Jeně proběhne 2. roč-

ník Schwarzer-Baer Cup, turnaje 

hraného švýcarským systémem. 

Podrobnosti:

goetzpreusse@gmx.de

7. 2. 2008

Karel Opočenský 
Narozeniny hned 

tří vynikajících 

šachistů. V roce 

1892 se narodil 

český šachový 

mistr Karel Opo-

čenský, o třicet 

čtyři let později 

vynikající ruský velmistr, účastník 

zápasů kandidátů Mark Jevgeně-

vič Tajmanov, a konečně sedmý 

únorový den oslaví své čtyřicáté 

deváté narozeniny také velmistr 

Karel Mokrý.

8.–10. 2. 2008

V Římě se bude hrát Torneo Week-

End d‘Inverno. 5 kol, švýcarský 

systém. 

Podrobnosti: 

www.accademiascacchistica.gilda.it

accademiascacchi@email.it.

10.–19. 2. 2008 

V Drážďanech proběhne za účasti 

českého týmu mistrovství Evropy 

seniorů družstev. 9 kol, švýcarský 

systém. 

Podrobnosti: 

gerhard.schmidt@schachfestival.de.

12.–28. 2. 2008

Mistrovství České republiky 

mužů, žen a juniorů. Havlíčkův 

Brod, tři uzavřené turnaje, 11 kol. 

Podrobnosti:www.chess.cz

j.mazuch@avekont.cz.

KALENDÁRIUM
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