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ŠACHOVÉ UMĚNÍ
Soutěž ve tvorbě uměleckých děl se 

šachovou tematikou vrcholí v těchto 

dnech na blogu americké velmistryně 

maďarského původu Susan Polgáro-

vé. Do nejužšího fi nále mělo původně 

postoupit pět nejlepších děl, ale díla na 

5.-7. místě získala stejný počet bodů, 

a tak se ve fi nále rozhoduje mezi sedmi 

autory. Hlasování, které končí 21. led-

na, se může zúčastnit každý. Finálo-

vé exponáty je možno shlédnout na 

adrese www.chessdiscussion.com 

a hlasování můžete provést buď pří-

mo do diskusního fóra, nebo na e-mail 

SusanPolgar@aol.com.

SVĚŠNIKOV HRAJE V PRAZE
 V Praze se přehoupl do poslední tře-

tiny již 7. ročník tradičně prvního vel-

kého domácího turnaje roku – Open 

Praha. Mezi sto dvaceti sedmi šachis-

ty, z nichž je pět držitelů velmistrov-

ského titulu, se po šestém kole nej-

lépe daří slovenskému hráči Štefanu 

Macákovi (2361), který v dosavad-

ním průběhu získal pět a půl bodu. 

S půlbodovou ztrátou na vedoucího 

hráče turnaje je trojice ve složení GM 

Michail Ivanov (2483), FM Oleg Spi-

rin (2404) a prozatím nejúspěšnější 

domácí šachista GM Marek Vokáč. 

Nejúspěšnější ženou turnajové tabul-

ky je IM Jana Jacková (2375); v dosa-

vadních šesti kolech uhrála čtyři a půl 

bodu a dělí páté až šestnácté místo se 

skupinou hráčů, ve které se nacháze-

jí i dva nejvýše nasazení hráči turna-

je, velmistři Viesturs Meijers (2507) 

a Jevgenij Svěšnikov (2506).

TAJEMSTVÍ BERLÍNSKÉ VARIANTY

V. Kramnik  
Roušku tajemství 

o autorství Kramni-

kovy hlavní zbraně, 

která mu pomohla 

porazit v Londýně 

2002 Garryho Kas-

parova, odhalil jeho 

tehdejší sekundant 

velmistr Joel Lauteier: „Berlínskou 

jako Kramnikovu hlavní zbraň jsme 

Páté kolo domácí nejvyšší soutěže nepřineslo žád-

né překvapení. Favorizované celky sehrály úspěš-

né zápasy a na svých soupeřích z dolní poloviny 

tabulky vydobyly plný počet bodů.

Z víkendového kola ještě zbývá sehrát zápas mezi 

ŠK SK Zlín a Beskydskou šachovou školou Frýdek-

-Místek, který byl dohodou soupeřů odložen na 

první únorový víkend.

Pokračování na straně 3

TURNAJ WIJK AAN ZEE
FAVORITÉ NEPŘESVĚDČILI
V úvodních kolech turnaje ve 

Wijk aan Zee se hlavním favo-

ritům vůbec nedařilo. Současná 

světová ratingová jednička, Rus 

Vladimir Kramnik (2799), má 

po dvou kolech pouze padesá-

tiprocentní bodový zisk a Ind 

Viši Anand (2799) je společně 

s Bulharem Veselinem Topalo-

vem (2780) dokonce na minus 

jednom bodu. Naopak suverén-

ně si zatím vedou Nor Magnus 

Carlsen (2733) a Armén Levon 

Aronjan (2739), kteří zvítězili 

v obou svých úvodních partiích.

Vladimir Kramnik se na slavnost-

ním zahájení turnaje ohledně 

své role favorita poté, co s velkou 

převahou zvítězil na moskev-

ském Talově memoriálu, vyjad-

řoval opatrně. „Nerad dělám před 

zahájením turnaje nějaké před-

povědi. Je asi pravdou, že jsme 

papírově společně s Anandem 

a Topalovem mírnými favority. 

Pokračování na straně 8

EXTRALIGA ČR – 5. KOLO
VEDOUCÍ CELKY SI UPEVNILY POZICE

GM Hannes Stefansson, 
nová posila Tatranu 
Litovel
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GM Magnus Carlsen

Dílo, které má zatím podle komentářů 
čtenářů největší šanci na celkové vítězství.
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neobjevili my sekundanti, ale Vladi-

mir sám. Měli jsme tři kritéria k hle-

dání toho správného zahájení. Zapr-

vé bylo potřeba najít něco, co Vladimir 

nikdy nehrál – tak, aby se na to 

Kasparov nestihl připravit. Zadruhé 

to muselo být něco, co Kasparovově 

stylu vůbec nevyhovovalo, a třetí 

podmínkou bylo, aby se to zahájení 

nedalo lehce proanalyzovat pomocí 

počítače, vysvětluje týmovou strategii 

Lautier. „A jednou Vladimir přišel 

a řekl ,Pojďme se podívat ta tuto va-

riantu!‘ – no a to byla právě ta klíčová 

berlínská.“

M-TEL MASTERS 2008
Velmistři Veselin Topalov (2780), 

Ivan Čeparinov (2713), Tejmur  

Radžabov (2735), Levon Aron-

jan (2739), Vasilij Ivančuk (2751) 

a Číňan Xianghzhi Bu (2691) – to 

je sestava pro další superturnaj 

roku 2008, který se bude hrát pod 

tradičním názvem M-Tel Masters 

od 7. do 18. května v Ústředním 

klubu armády v Sofi i. Turnaj M-Tel 

Masters je součástí premiérového 

ročníku šachového Grand Slamu, 

který zahájil právě probíhající tur-

naj ve Wijk aan Zee. Do celkového 

pořadí budou započítány i výsled-

ky další dvou událostí: More-

lia-Linares a Mexico City. Čtyři 

nejúspěšnější hráči ze všech čtyř 

turnajů pak sehrají na konci roku 

fi nálový turnaj v Bilbau.

KOMFORT OD DGT
Společnost DGT, známá jako největší 

výrobce digitálních šachových hodin, 

předvedla za účasti exmistra světa 

Vladimira Kramnika svůj nový výro-

bek nazvaný Foidos. Foidos dovoluje 

divákům šachových zápasů sledovat 

právě hranou partii hned několika 

způsoby: Milovníci šachu mohou 

zároveň sledovat aktuální pozici, 

přehrávat si partii z internetového 

přenosu tah po tahu, mohou sledo-

vat i videopřenos jednotlivých hráčů 

(a to hned z několika úhlů) a zároveň 

mohou i poslouchat komentář vel-

mistra z místnosti pro komentáře.

KRAMNIK KASPAROVOVI NEVĚŘÍ
Exmistr světa Vladimir Kramnik roz-

hodně není stoupencem politických 

myšlenek, které v Rusku prosazuje 

třináctý mistr světa v šachu Garry 

Kasparov. Na dotaz ohledně Kas-

parova a jejich vzájemného vztahu 

odpověděl, že s Garrym Kimovičem 

neudržuje žádné kontakty a roz-

hodně nesouhlasí s jeho politickými 

myšlenkami. „I kdybych šel v Rusku 

volit, tak bych rozhodně nevolil Kas-

parova,“ řekl Kramnik.

MOROCHOVSKY V ČELE ACP
Asociace šachových profesioná-

lů (ACP) vyměnila svého předse-

du. Její rada zvolila po skončení 

Světového poháru v rapid šachu 

v ukrajinské Oděse do svého čela 

místo velmistra Pavla Tregubova 

Vadima Morochovského. Vadim 

Morochovsky je šéfem banky 

Pivdenny, která je již druhým 

rokem patronem a hlavním spon-

zorem Světového poháru v rapid 

šachu ACP.

FR_DTP1_SachTyd_CB_180x133.indd 1 14.1.2008 12:44:56
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Nejdramatičtěji se vyvíjel zápas 

mezi celky Tatranu Litovel a A64 

Valoz Grygov. Favorizovaný celek 

Grygova přicestoval k zápasu 

s nováčkem soutěže bez své jed-

ničky, velmistra Vlastimila Babuly 

(2596), a na jeho soupisce chyběly 

i další opory, například slovenský 

velmistr Mikuláš Maník (2433), 

který za grygovský celek zatím 

v pěti kolech nesehrál ani jedi-

nou partii. Naopak domácí celek 

vytáhl z rukávu trumf v podobě 

čerstvě dopsaného islandského 

velmistra Hannese Stefanssona 

(2564). Na odvrácení porážky to 

však bylo málo. Výhrám Erika 

Pintéra (2389), Davida Kaňovské-

ho (2396) a Karla Malinovského 

(2368) stačili na litovelské straně 

kontrovat pouze velmistr Tomáš 

Oral (2536) a Jozef  Michenka 

(2382) a to domácím na zisk ales-

poň jediného bodu nestačilo.

Překvapení se nepodařilo ani pro-

zatím desátému celku Třince. 

V jejich zápasu proti Labortechu 

Ostrava byli ostravští, kteří začali 

letošní sezonu opravdu skvěle, jas-

nými favority. Jejich polské úder-

né duo velmistrů Radoslava Woj-

taszka a Artura Jakubiece přehrálo 

lídry hostující sestavy Alexandera 

Mištu a Piotra Murdziu, což při 

vyrovnaném průběhu na zbylých 

šachovnicích rozhodlo o osudu 

zápasu.

Roli favorita potvrdil i pražský 

Mahrla. Celku Bohemians povolil 

pouhé tři remízy na první, třetí 

a páté šachovnici. Z remízy s vel-

mistrem Davidem Navarou (2656) 

se bude jistě radovat mezinárod-

ní mistr Petr Neuman (2415), 

ale bude asi jediná radost, která 

„klokanům“ při vzpomínce na 

třetí lednovou neděli zůstane. Na 

straně jejich soupeřů se dařilo vel-

mistrům Vlastimilu Jansovi (2480) 

a Jánu Plachetkovi (2398) a celým 

bodem ke konečnému výsledku 

dále přispěli také Stanislav Cífka 

(2406), IM Ivan Hausner (2396) 

a Tomáš Studnička (2310).

Stejně krutým poměrem 1,5:6,5 

podlehla obhájcům titulu z Par-

dubic i v prořídlé sestavě hrající 

Plzeň. Ze základní sestavy Plzně si 

na zápas vybrali volno hned čtyři 

hráči a za šachovnice neusedli zda-

leka ani všichni nejvýše napsaní 

náhradníci. Naopak Pardubice se 

mohly pochlubit svoji pro letošní 

sezonu tradiční sestavou a nedaly 

domácím mladíkům šanci. O par-

tii z tohoto zápasu se se čtenáři 

Šachového týdeníku podělil vel-

mistr Viktor Láznička.

IVO PŘÍBORSKÝ (2331)—
—VIKTOR LÁZNIČKA (2610)
Španělská hra [C67]

Extraliga ČR 2007

Komentuje: GM Viktor Láznička

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.Jc3 

Jd4 5.Sa4 Jxf3+ Méně frekvento-

vaná odpověď. Častěji se zkoušelo 

5…Sc5. Například 5…Sc5 6.Jxe5 

0–0 7.Jd3 Sb6 8.e5 Je8 s nejasnou 

pozicí.

6.Dxf3 Sc5 Hrát 6…c6 se mi moc 

nelíbilo, protože černý po 7.0–0 d6 

(7…Se7 8.Dg3±) 8.d3 Se7 9.Jd5 

ztratí dvojici střelců. 9…0–0 (9…

Jxd5 10.exd5 b5 11.dxc6 bxa4 12.c7 

s malou výhodou.) 10.Jxe7+ Dxe7 

s malou výhodou bílého.

7.d3 Pokus o získání pěšce pro-

střednictvím 7.Dg3 by byl odražen 

jednoduchým 7…De7 a černý 

nestojí hůře.

7…0–0 8.Sg5 c6 Dá se hrát i Se7. 

Černý by nestál o moc hůře, ale 

ani jeho vyhlídky do budoucna  

neskýtaly mnoho známek boje 

o výhodu.

9.Sb3 d6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-vl-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+LsNP+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
10.h3 Je otázkou, jak hodnotit 

koncovky vznikající po výměně 

na f6. Přikláním se k názoru, že 

černá pozice je v pořádku. I přes 

zohavenou pěšcovou strukturu na 

královském křídle a slabé pole f5 

je černý schopen vyvinout tlak na 

dámském křídle a tím pádem elimi-

novat hrozbu okamžitého převodu 

koně na f5. Například 10.Sxf6 Dxf6 

11.Dxf6 gxf6 12.g4 (zablokování 

„f“ pěšců je velmi důležité) 12…Se6 

(k nejasnostem vede 12…Sb4) 

13.Je2 a5 14.c3.

10…a5 11.g4 Sd4 12.a4 Se6 13.Sxf6 

Radikální řešení. Bílý touží po 

zjednodušení pozice. Jinou mož-

ností bylo 13.Je2, kde bílý plánu-

je převést svého koně a zapojit 

jej do útoku. Po 13…Sxb2 14.Vb1 

může ovšem černý získat přija-

telnou pozici po 14…Sxb3 (nebo 

i 14…Sa3 15.Sxf6 gxf6 (15…Dxf6 

16.Dxf6 gxf6 17.Sxe6 fxe6 18.Vxb7 

EXTRALIGA ČR – 5. KOLO

VEDOUCÍ CELKY SI UPEVNILY POZICE
pokačování ze strany 1

GM Viktor Láznička
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Vfb8 19.Vxb8+ Vxb8 20.Kd2 Sc5 

21.f3=)) 15.Vxb2 Sxa4 s nejasnou 

hrou.

13…gxf6 Netvrdím, že je pro čer-

ného lepší držet dámy na desce, 

ale přinejmenším je to záruka, že 

se na šachovnici bude ještě něco 

dít. 13…Dxf6 14.Dxf6 gxf6 15.Vf1 

Sxb3 16.cxb3 Va6 17.Kd2 – po 

výměně dam se mi zdála výhoda 

černého příliš malá, pokud vůbec 

nějaká je.

14.Sxe6 Zásadní rozhodnutí, kte-

ré ospravedlňuje veškeré černé 

počínání a chrání klíčové pole f5. 

Možné bylo jak 14.Vb1, tak i 14.

Je2 Sxb2 15.Vb1 Sa3 (15…Sxb3 

16.Vxb2 Sxa4 17.Jg3 s nejasnou 

hrou (v úvahu přichází ale třeba 

také 17.Jc3) ) 16.Jg3 d5 17.Jh5 Se7 

a vzniklá pozice není zcela jasná.

14…fxe6 15.Jd1 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+-+p'
6-+pzppzp-+&
5zp-+-zp-+-%
4P+-vlP+P+$
3+-+P+Q+P#
2-zPP+-zP-+"
1tR-+NmK-+R!
xabcdefghy
15…Db6 Zahrát15…f5 se mi zdá-

lo příliš ukvapené. Měl jsem oba-

vu, že po ukvapených akcích by 

moje drobná výhoda (střelec by 

mohl díky absenci opěrných bodů 

v táboře černého být lepší fi gurou 

než jezdec) mohla vyšumět do 

ztracena. Například 16.gxf5 exf5 

17.c3 Sc5 18.Vg1+ Kh8 19.exf5 Dd7 

20.Je3 Sxe3 21.fxe3 Vxf5 22.Dg4 

s nejasnou hrou.

16.c3 Sc5 17.0–0 Bílého plán je 

postavit dámu na e2, aby kryla sla-

binu na b2, a dále rozehrát svého 

koně. Úkolem černého je tomu 

naopak zabránit.

17…Kh8 17…Vf7 18.De2

18.Kh1 Dobrý profylaktický tah. 

Bílý uhýbá z potenciálního šachu 

po g sloupci. 18.De2 f5 19.gxf5 

(19.exf5 exf5 20.Je3 fxg4 21.hxg4 

Vf4 (i 21…Dd8 je pro bílého velmi 

nebezpečné) 19…exf5 20.Je3 fxe4 

21.dxe4 Vf4 22.Jg2 (22.Jf5 Vg8+ 

23.Kh1 Dd8 s nejasnou hrou) 22…

Vf6 23.Je3 Vaf8 24.Jf5 d5 a černý 

stojí o něco lépe.

18…Vf7 Možné bylo také 18…d5.

19.De2 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+p+-+r+p'
6-wqpzppzp-+&
5zp-vl-zp-+-%
4P+-+P+P+$
3+-zPP+-+P#
2-zP-+QzP-+"
1tR-+N+R+K!
xabcdefghy
19…d5?! Chyba, po které se bílý 

dostává k plnohodnotné hře. Nut-

ným tahem bylo 19…f5 To jsem 

také původně zamýšlel. Po 19…f5 

20.gxf5 exf5 21.Je3 fxe4 22.dxe4 

Vf4 23.Jg2 (23.Jf5 Db3 tento tah 

jsem přehlédl 24.Vae1 Vg8 je stále 

o něco příjemnější za černé, jelikož 

střelec kontroluje pole g1.) 23…Vf6 

24.Je3 Vaf8 25.Jf5 jsem ale nedo-

cenil sílu tahů 25…d5.

20.f4 exf4 21.Vxf4 Dc7 22.Vf3 

22.e5 Vaf8 23.d4 Se7 24.Jf2 fxe5 

25.Vxf7 Vxf7 26.dxe5 c5 by bylo 

vodou na mlýn černého.

22…De5?! Měl jsem raději pokra-

čovat tahem 22…d4, ten mě ale při 

partii bohužel nenapadl. Přitom 

jedině tento tah dobře zapadá do 

koncepce černého. Po obsazení 

dlouhé diagonály tahy De5 a Sd6 

by situace bílého nebyla zrovna 

lehká. 

23.d4 Dxe4 24.Dxe4 dxe4 25.Ve3 

Sa7 26.Vxe4 f5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7vlp+-+r+p'
6-+p+p+-+&
5zp-+-+p+-%
4P+-zPR+P+$
3+-zP-+-+P#
2-zP-+-+-+"
1tR-+N+-+K!
xabcdefghy
27.Vf4?! 27.Vxe6 fxg4 28.hxg4 

Vf1+ (Slabší je 28…Vg8 29.Je3 Vf2 

30.Ve7 Vxb2 31.Vf1s malou výho-

dou bílého.) 29.Kg2 Vaf8 30.Ve8 

Vxe8 31.Kxf1 c5 32.d5 c4. Zde jsem 

ukončil svůj propočet s domněn-

kou, že se jedná o pozici, kde je 

to bílý, kdo musí hrát přesně, aby 

partii udržel. Chtělo se to podívat 

o pár tahu dále… Po 33.b3! cxb3 

34.Vb1 Sc5 35.Vxb3 b6 36.c4 Ve4 

37.Vd3 Vxg4 38.d6 Vxc4 39.d7 Se7 

40.d8D+ Sxd8 41.Vxd8+ Kg7 je 

pozice rovná.

27…Vaf8 28.gxf5 28.Je3 Sb8 

29.Vff1 fxg4 30.Vxf7 Vxf7 31.hxg4 

Vf2 32.Jc4 (32.Vf1 Vxf1+ 33.Jxf1 

b5 34.b3 e5 s nejasnou hrou)

28…Vxf5?! Mnohem silnější bylo 

zahrát okamžitě e5. Střelec musí 

být  do dění na šachovnici také 

aktivně zapojen. Například 28…e5 

29.dxe5 Vxf5.

29.Vxf5 Vxf5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7vlp+-+-+p'
6-+p+p+-+&
5zp-+-+r+-%
4P+-zP-+-+$
3+-zP-+-+P#
2-zP-+-+-+"
1tR-+N+-+K!
xabcdefghy

Výsledky 5. kola
Labortech 

Trading Ostrava

5 : 3 TJ TŽ Třinec

TJ Bohemians 

Praha

1.5 : 6.5 ŠK Mahrla Praha

Tatran Litovel 3.5 : 4.5 A64 Valoz Grygov

Sokol 

Plzeň I. Ingem

1.5 : 6.5 RC Sport 

Pardubice

Pořadí po neúplném 5. kole
1. 1. Novoborský ŠK 13 b. 25
2. Labortech Trading Ostrava 13 b. 22,5
3. ŠK Mahrla Praha 11 b. 24,5
4. RC Sport Pardubice 10 b. 24
5. A64 Valoz Grygov 10 b. 21,5
6. BŠŠ Frýdek-Místek 7 b. 17,5
7. TJ Zikuda Turnov 5 b. 19
8. TJ Bohemians Praha 4 b. 17
9. ŠK SK Zlín 3 b. 14

10. TJ TŽ Třinec 2 b. 16,5
11. TJ Tatran Litovel 1 b. 16,5
12. Sokol Plzeň I. Ingem 1 b. 14
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30.Kg2? Hrubá chyba. Obával jsem 

se převodu koně na c4, kde by jez-

dec plnil zároveň několik funkcí. 

30.Je3 Vh5 (30…Vf3 31.Jc4 Vxh3+ 

32.Kg2 Vh5 33.Ve1 c5 34.Jxa5 cxd4 

35.Jxb7 e5=).

30…e5 31.dxe5 31.Je3 Vg5+ 

31…Vxe5 32.Kf3 Ve1 33.Vb1 

Kg8?! Nepřesnost. Lépe bylo 33…

b5 34.axb5 cxb5 35.c4 bxc4 36.Jc3 

Vxb1 37.Jxb1 Sd4 s výhodou čer-

ného.

34.b4 axb4 35.cxb4 Sd4 36.b5 

Pokud zahraje bílý 36.Vc1, pak 

drží černý výhodu prostřednic-

tvím 36…Sb6 37.Vb1 Sa7 38.a5 Sd4 

39.Vc1 Se5 40.Vb1 Sf6 41.Kf2 Sh4+ 

42.Kf3 Kf7 a černý stojí lépe.

36…cxb5 37.axb5 Kf7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+k+p'
6-+-+-+-+&
5+P+-+-+-%
4-+-vl-+-+$
3+-+-+K+P#
2-+-+-+-+"
1+R+Ntr-+-!
xabcdefghy
38.Vb4 Po 38.Vc1 bylo třeba 

dávat ještě trochu pozor. 38…Kf6 

(38…Ke6 39.Vc7 Vxd1 40.Vxb7=) 

39.Vc4 Ke5 40.Jf2 Vf1 41.Kg3 Vxf2 

42.Vxd4 Kxd4 43.Kxf2 Kc5 44.Ke3 

Kxb5+- 38…Vxd1 39.Ke2 Ve1+ 

40.Kd2 Sf6 0–1

Po pátém kole Extraligy ČR je na 

čele stále 1. Novoborský ŠK, kte-

rý má se třinácti body na druhý 

Labortech Ostrava náskok v lepším 

pomocném hodnocení. K největ-

ším oporám vedoucího extraligo-

vého celku patří tradiční člen naší 

reprezentace, velmistr Zbyněk 

Hráček (2583). Jednou z jeho obě-

tí se v pátém kole stal slovenský 

velmistr Lubomír Ftáčnik.

ZBYNĚK HRÁČEK (2583)—
—LUBOMÍR FTÁČNIK (2553) 
Anglická hra [A30]

Extraliga ČR 2007

Komentuje: GM Radek Kalod

1.Jf3 Celek Turnova přijel na páté 

kolo extraligy do Nového Boru 

kompaktní, což je ne vždy jeho 

pravidlem.

1…Jf6 2.c4 c5 3.g3 b6 4.Sg2 Sb7 

5.0–0 g6 6.d4 cxd4 7.Dxd4 Zby-

něk Hráček je v této sezoně oporou 

Novoborského šachového klubu. 

V úvodních pěti kolech měl  třikrát 

bílé kameny a byl s nimi také sto-

procentně úspěšný. Nejinak tomu 

bylo i v partii pátého kola proti vel-

mistrovi Lubomírovi Ftáčnikovi…

7…Sg7 8.Jc3 d6 Dvojité fi anchetto 

je černými v tomto systému velmi 

populární a mezi jeho příznivce 

se počítají i takové osobnosti, jako 

jsou velmistři Vladimir Kramnik, 

Levon Aronjan a další. 

9.Vd1 Jbd7 10.Se3

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+nzppvlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PwQ-+-+$
3+-sN-vLNzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
10…Vc8 Černý zpravidla čeká 

s rošádou a děla užitečné tahy. 

Když černý rošuje brzy, má bílý po 

ruce zpravidla rychlý objekt k úto-

ku prostřednictvím tahů Dh4,Sh6 

a Jg5.

11.Vac1 0–0 12.Dh4 a6 13.b3 Ve8 

Plány obou stran jsou logické. Bílý 

se snaží něco vytěžit ze své men-

ší prostorové převahy, na druhé 

straně je černá pozice kompaktní 

a bez slabin.

14.Sh3! Nepříjemný manévr, 

kterým bílý svazuje černé fi gu-

ry. Někdy mají vůdci bílých fi gur 

v plánu provést i g3-g4 s myšlen-

kou g5.

14…Vc7 15.Sh6 Jf8?! Novinka, 

ale pravděpodobně ne mimořád-

né síly. Lepší dojem na mě dělá 

pokračování 15…Vc5. Černý akti-

vuje věž, hrozí Vh5 a nutí bílého 

se vyjádřit, co provede s černo-

polnými střelci. Tak hrál černý-

mi úspěšně obranu velmistr Igor 

Štohl: 15…Vc5 16.Jg5 b5 17.Jd5 

Sxd5 18.cxd5 Vxc1 19.Vxc1 Sxh6 

20.Dxh6 Jf8 21.b4 Db6 22.Vd1 a5=. 

Černý drží obranu na královském 

křídle a na tom dámském rozvíjí 

iniciativu. Partie ale v této chvíli 

skončila remízou (Wojtkiewicz, 

A (2567)-Štohl, I. (2600), 1999). 

Vybral jsem proto další partii, jako 

názornou ukázku možného boje: 

23.Dh4 axb4 24.Dxb4 Va8 25.Db3 

Da5 26.Sg2 J8d7 27.De3 Kf8 28.Sh3 

Je5 0–1 (Arsovic, Z. (2330)-Alma-

si, Z. (2340), 1991).

GM Zbyněk Hráček GM Lubomír Ftačnik
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XABCDEFGHY
8-+-wqrsnk+(
7+ltr-zppvlp'
6pzp-zp-snpvL&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-wQ$
3+PsN-+NzPL#
2P+-+PzP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
16.Sxg7 Kxg7 17.Jd5! To je menší 

rozdíl oproti předešlým partiím, 

neboť bílý nemusí hrát jezdcem na 

g5, ale bílý kůň může využít pole 

d4 či d2. Přihlížel jsem části ana-

lýzy partie a Zbyněk v ní tvrdil, že 

bílý zde již stoji lépe.

17…Jxd5 

XABCDEFGHY
8-+-wqrsn-+(
7+ltr-zppmkp'
6pzp-zp-+p+&
5+-+n+-+-%
4-+P+-+-wQ$
3+P+-+NzPL#
2P+-+PzP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

18.cxd5 Bílý kontroluje pole c8, 

někdy bude hrozit Jf3-d4-c6 a čer-

né fi gury stojí odevzdaně na dvou 

posledních řadách. Černý nemá 

ani náznak protihry.

18…Sc8 19.Sg2 Vxc1 20.Vxc1 

Luboš vzal pod kontrolu pole c8, 

ale bílý má i přes výměny pod 

kontrolou c-sloupec a hrozí Jf3-d4 

s dominancí. Ani zvolený tah čer-

ného nedává šanci na vyrovnání.

20…e5 21.Dxd8 Vxd8 22.Jd2 b5 

23.Vc7 Bílý jednoduchými pro-

středky dosáhl bílý jasně lepší 

pozice. Nyní přichází ke slovu rea-

lizace výhody.

23…Sg4 24.f3!? Zbyněk Hráček 

zde preferoval spíše 24.Kf1 a mož-

né je i 24.e3. Dle mého soudu je 

i 24.f3 postačující a partie tomu 

poskytuje prakticky důkaz.

24…Vc8 25.Vc6 

XABCDEFGHY
8-+r+-sn-+(
7+-+-+pmkp'
6p+Rzp-+p+&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+-+l+$
3+P+-+PzP-#
2P+-sNP+LzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
25…Sd7?! Největší praktickou šan-

ci pro černého poskytovalo 25…

Vxc6 s následujícím 26…Se6. Při 

analýze jsem došel k závěru, že je 

fi nální pozice „přivyhraná“ také. 

Připouštím ale, že to byla nejlepší 

praktická šance černého. 25…Vxc6 

26.dxc6 Se6 27.Je4 d5 28.Jd6 Kf6 

29.c7 Ke7 30.c8D Sxc8 31.Jxc8+ 

Kd7 32.Ja7 Kc7 (32…Je6!? 33.e4 

dxe4 34.Kf2! silný tah, bílý hrozí 

Ke3-e4 a projit na královské křídlo. 

V případě, že černý bere na f3, ote-

vírá se návrat pro jezdce. 34…Kc7 

35.Ke3 Jc5 36.b4 Jd3 37.Kxe4 Jxb4 

38.Kxe5 s malou výhodou. ) 33.Sh3 

f5 34.e4±

26.Vxd6 Vc2 27.Je4 Vxe2 28.Jc5 

Možné je i 28.Va6 a 28.Jf6.

28…Sf5 29.Vxa6 Vc2 

XABCDEFGHY
8-+-+-sn-+(
7+-+-+pmkp'
6R+-+-+p+&
5+psNPzpl+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+PzP-#
2P+r+-+LzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

30.Vc6!± Silný tah, pointou je, že 

po 31…Sh3 zahraje bílý 32.Je6, 

a tím rozhoduje boj ve svůj pro-

spěch. 30.Je4 Sxe4 31.fxe4 Jd7

 30…Vc1+ 30…Vd2 31.g4 Sb1 32.d6 

Sxa2 33.Sf1 

31.Sf1 Vd1 31…Sh3 32.Je6+! Sxe6 

33.Vxc1 Sxd5 34.Kf2+- 

32.g4 Sb1 

XABCDEFGHY
8-+-+-sn-+(
7+-+-+pmkp'
6-+R+-+p+&
5+psNPzp-+-%
4-+-+-+P+$
3+P+-+P+-#
2P+-+-+-zP"
1+l+r+LmK-!
xabcdefghy

33.d6+- Partii rozhodne silný 

d-pěšec bílého a skvělá koordina-

ce bílých fi gur. Černý se nyní mohl 

s klidným svědomím vzdát.

33…Sxa2 34.Kf2 Vd2+ 35.Ke3 Vb2 

36.Vb6 f5 37.Sxb5 Sxb3 38.Se2 

e4 39.Vxb3 Vxb3+ 40.Jxb3 exf3 

41.Sxf3 Kf6 42.Jc5 a černý se 

vzdal, neboť d-pěšec rozhodne. 

Zajímavá partie, kde černý udělal 

jednu menší nepřesnost v zahá-

jení (15…Jf8) a vzápětí se dostal 

do horší pozice. Bílý trpělivě sbí-

ral malé výhody až do pozice po 

30.Vc6, kde je již partie technicky 

vyhraná. 

1–0

Další extraligová klání jsou na 

programu již první únorový 

víkend. Napínavý zápas lze čekat 

především v předposlední Litov-

li, kam zavítá v současné době 

poslední celek z Plzně a je doce-

la dobře možné, že se již v polo-

vině soutěže může rozhodnout 

o jednom ze sestupujících. Šlág-

rem nedělního kola pak dozajis-

ta bude souboj o příčky nejvyšší 

mezi 1. Novoborským ŠK a Mahr-

lou Praha.

Václav Pech

Již v polovině 

soutěže se v Litovli 

možná rozhodne 

o jednom 

ze sestupujících.
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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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Ale tento turnaj je tak silný, že reál-

nou šanci na úspěch zde má sedm 

nebo osm hráčů. Přesnější pro-

gnózy je opravdu možné udělat až 

tak po třetím nebo čtvrtém kole.“ 

O tom, že to bude mít na turnaji 

těžké, svědčí i výsledky úvodních 

kol. Pro Kramnika jsou bílé fi gury 

vždy silnou údernou silou, ale ani 

v úvodní partii v domácím Loe-

kem Van Welym (2681), ani v sou-

boji druhého kola proti Tejmurovi 

Radžabovovi (2735) je v zisk celé-

ho bodu neproměnil.

Ještě hůře odstartoval cestu za 

svoji obhajobou loňského vítěz-

ství Viši Anand. V úvodní partii 

podlehl černými fi gurami právě 

Radžabovovi a ani jeho ve druhém 

dějství bílé fi gury k dohnání ztráty 

z úvodního kola nedovedly.

Ani norský supertalent Magnus 

Carlsen se před zahájeném turnaje 

do tvorby prognóz výsledků příliš 

nehrnul. Ohledně svého umístě-

ní pouze poznamenal: „Jsem rád, 

že tady mohu hrát, a doufám, že 

tu předvedu nějaké pěkné partie, 

získám alespoň +1 a celkově se tu 

budu dobře bavit. Kdybych uhrál 

třeba +2, pak bych byl se svým 

výsledkem plně spokojen.“ Těch 

vytoužených plus dva má Carlsen 

již po dvou odehraných partiích. 

Hned v úvodním kole se mu poda-

řilo černými přehrát pátého hráče 

světového žebříčku, Ázerbájdžán-

ce Šakrijara Mamedjarova.

ŠAKRIJAR MAMEDJAROV (2760)—
—MAGNUS CARLSEN (2733)
Sicilská obrana [B50]

Wijk aan Zee 2008

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 g6 4.g3 

Sg7 5.Sg2 d6 6.0–0 Sg4 7.h3 Sxf3 

8.Dxf3 Jf6 9.d3 0–0 10.Dd1 Se 

vzniklou pozicí, která typově patří 

do struktur zavřené sicilské, měl 

svého času solidní úspěchy jiný 

účastník turnaje ve Wijk aan Zee 

Michael Adams. Boris Gelfand pro-

ti němu v této pozici v bundesligo-

vé partii z ročníku 1996 zkoušel 

postup 10… Vb8 11.Se3 Jd7 12.Dd2 

Jd4 13.Jd1 b5 14.c3 Jc6 15.a3 Dc7, 

ale plného vyrovnání pravděpo-

dobně nedosáhl a partii později 

prohrál (Adams, M. (2685) – Gel-

fand, B. (2665), Bundesliga 1996).

10…Jd7 11.f4 Proti Danielu Kingo-

vi byl v roce 1997 Adam úspěšný 

s postupem 11.Sg5 h6 12.Se3 Vc8 

13.Vb1 Jd4 14.Dd2 Kh7 15.Jd1 b5 

16.c3 Jc6 17.a3 a5 18.f4. Postup bílé-

ho v partii pravděpodobně nemůže 

černou pozici příliš ohrozit.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+nzppvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNP+-zPP#
2PzPP+-+L+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

11…c4! Programová reakce, která 

má za cíl oslabit bílé centrum a dát 

černému dobrou protihru na dám-

ském křídle.

12.dxc4 Ja5 13.Jd5 Jxc4 14.c3 

Jdb6 15.De2 Vc8 16.Kh2 e6 17.Jb4 

Ja4 18.f5 Ve8 

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-zpp+p+&
5+-+-+P+-%
4nsNn+P+-+$
3+-zP-+-zPP#
2PzP-+Q+LmK"
1tR-vL-+R+-!
xabcdefghy
19.fxe6 Po partii se Magnus vyjá-

dřil, že tento tah možná není 

TURNAJ WIJK AAN ZEE

FAVORITÉ NEPŘESVĚDČILI
pokačování ze strany 1

1. kolo
 Mamedjarov, 

Šakrijar (2760)

0:1  Carlsen, Magnus 

(2733)
 Kramnik, Vladimir 

(2799)

½:½  Van Wely, Loek 

(2681)
 Radžabov, Tejmur 

(2735)

1:0  Anand, Viši 

(2799)
 Aronjan, Levon 

(2739)

1:0  Topalov, Veselin 

(2780)
 Adams, Michael 

(2726)

½:½  Gelfand, Boris 

(2737)
 Polgárová, Judit 

(2707)

½:½  Ivančuk, Vasilij 

(2751)
 Eljanov, Pavel 

(2692)

½:½  Lékó, Peter 

(2753)

2. kolo
Carlsen, Magnus 

(2733)

1:0  Eljanov, Pavel 

(2692)
 Kramnik, Vladimir 

(2799)

½:½  Radžabov, Tejmur 

(2735)
 Van Wely, Loek 

(2681)

½:½  Polgárová, Judit 

(2707)
 Lékó, Peter 

(2753)

½:½  Adams, Michael 

(2726)
 Topalov, Veselin 

(2780)

½:½  Ivančuk, Vasilij 

(2751)
 Gelfand, Boris 

(2737)

0:1  Aronjan, Levon 

(2739)

 Anand, Viši 

(2799)

½:½  Mamedjarov, 

Šakrijar (2760)

Pořadí po 2. kole
1.  Aronjan, Levon (2739) 2

 Carlsen, Magnus (2733) 2
3.  Radžabov, Tejmur (2735) 1,5
4.  Kramnik, Vladimir (2799) 1

 Adams, Michael (2726) 1
 Ivančuk, Vasilij (2751) 1
 Polgárová, Judit (2707) 1
 Lékó, Peter (2753) 1
 Van Wely, Loek (2681) 1

10.  Mamedjarov, Šakrijar (2760) 0,5
 Gelfand, Boris (2737) 0,5
 Anand, Viši (2799) 0,5
 Topalov, Veselin (2780) 0,5
 Eljanov, Pavel (2692) 0,5

GM Šakrijar Mamedjarov
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nepřesnější a bílý by snad mohl 

někde najít něco lepšího, ale sám 

si prý není moc jistý. Například 

po 19.Df2 zahraje černý 19…

Jc5, protože mu není nebezpeč-

ný postup 20.f6. „Mohu klidně 

zahrát  20…Sh8 a pěšec f6 bude 

vyžadovat neustálou podporu 

svých fi gur. Já pak mohu hrát 

například e6-e5.“

19…fxe6 20.Jd3  Bílý by rád zahrál 

v nějakém pořadí tahy Jf4, h4, Sh3 

třeba s dalším h4-h5.

20…Db6 21.h4 Da6 S hrozbou 

Jcxb2.

22.Vf2 Bílý mohl zahrát i aktivněj-

ší 22.Dg4, ale Carlsen věří, že po 

22…Jc5 23.Jf4 Je5 24.Dd1 zahra-

je například 24…Jcd3 a vzniklá 

pozice by měla být pro černého 

dobrá.

22…Je5 23.Jf4 Po 23.Jxe5 Dxe2 

24.Vxe2 Sxe5 je pozice přibližně 

vyrovnaná.

23…Jc5 „Zpočátku se mi zdá-

la moje pěšcová struktura horší, 

nakonec jsem ale došel k závěru, 

že jako kompenzaci mohu získat 

nepříjemný tlak na dámském kříd-

le.“ (GM Carlsen)

24.Dxa6 bxa6 25.Ve2

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-+-vlp'
6p+-zpp+p+&
5+-sn-sn-+-%
4-+-+PsN-zP$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+R+LmK"
1tR-vL-+-+-!
xabcdefghy
25…h6 Podle mladého Nora se 

jedná o důležitý tah.  Černý chce 

zabránit postupu bílého pěšce 

g3-g4-g5 a navíc vnáší do pozi-

ce další prvek – postup černého 

pěšce g6-g5, který může být bílé-

mu za určitých podmínek docela  

nepříjemný.

26.Kh1 „Na 26.Sh3 mohu klidně 

pokračovat 26…g5 a po 27.hxg5 

hxg5 28.Jh5 Sh8 bílý nemůže 

brát na g5, protože po 29.Sxg5? 

přijde 29…Jf3+. A pokud by se 

bílý pokusil nejprve pokrýt pole 

f3, tak zahraji Kh7 a ve chví-

li, kdy bílý vezme na g5, půjdu 

Kg6 s napadením obou fi gur.Na 

26.Se3 hraji 26…Jg4+ 27.Kg1 Jxe3 

a přinejmenším nestojím hůře. 

(GM Carlsen)

26…a5 Nástup černého pěšce má 

za cíl pročištění dlouhé diagonály 

a další oslabení bílého dámského 

křídla.

27.Se3 a4 28.Vd1 Vc6 „Myslím si, 

že tato pozice je stále přibližně 

vyrovnaná,“ řekl velmistr Carlsen 

při prezentaci partie. „Není důvod, 

aby v ní stál někdo hůře. Násle-

dující tah bílého se mi ale příliš 

nezdál.“
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-+rzpp+pzp&
5+-sn-sn-+-%
4p+-+PsN-zP$
3+-zP-vL-zP-#
2PzP-+R+L+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
29.Sd4?! „Nyní mohu klidně zahrát 

g6-g5 s tím, že už na g5 nikdy nevi-

sím. Navíc střelec na d4 omezuje 

tlak bílé věze na pěšce d6. (GM 

Carlsen)

29…g5 30.Jh3 Norský mladík oče-

kával že bílý spíše vezme na g5 

a pak zahraje Jh3, ale i v tomto pří-

padě soudí, že je s černou pozicí 

vše v naprostém pořádku.

30…g4 31.Jf4 Vb6 V této pozici 

už ale má černý podle Carlsenova 

názoru citelnou výhodu a cítil to 

zřejmě i Mamedjarov, který nyní 

ztratil poměrně dost času.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-tr-zpp+-zp&
5+-sn-sn-+-%
4p+-vLPsNpzP$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+R+L+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
32.Jh5? „I toto je podle mého 

názoru špatný tah. Jezdec přestá-

vá napadat pěšce na e6, a uvolňuje 

tak moje fi gury,“ vyjadřuje svoje 

pochyby o správnosti skoku bílé-

ho jezdce na kraj šachovnice vítěz 

partie.

32…Sh8 33.Ved2 Veb8 Na nabí-

zející se 33…Jc4 má bílý možnost 

reagovat 34.Sxc5 dxc5 35.Vd8.

34.Sxc5 dxc5 35.Vd8+ Kf7 36.Vxb8 

Vxb8 37.Vd2 „V této pozici bych 

měl stát lépe asi po jakémkoli tahu, 

ale vyhrát ji by nemuselo být zase 

tak jednoduché. Bílý může hrát 

Sf1 s další Jf4.“ (GM Carlsen)

37…Jc4 38.Vd7+ Ke8 39.Vxa7 

Pokud by si bílý vybral jiný tah 

věží, například 39.Vh7, navrhuje 

vůdce černých fi gur pokračování 

39…Se5 40.Vxh6 Vxb2 nebo třeba 

i 40…Ke7 s výhodou černého.

39…Se5 Pěšec na b2 je proza-

tím nedotknutelný. Po jeho vzetí 

věží by se bílý spokojeně usmál 

a zahrál Va8+ s dobráním střelce 

na h8. Na braní jezdcem 39…Jxb2 

by mohl Mamedjarov pokračovat 

40.Jf4 a bílý by pak podle Carl-

senových slov možná ani nestál 

hůře.

40.Vxa4 Na 40.Jf4 zamýšlel vel-

mistr Carlsen pokračovat 40…Sxf4 

41.gxf4 Vxb2.

40…Je3 „Tady jsem již svoji pozi-

ci považoval za vyhranou,“ sdělo-

val na prezentaci divákům norský 

velmistr. „Ale na Mamedjarovově 

místě bych se ještě pravděpodob-

ně nevzdával a zahrál bych ještě 

několik tahů. Bílý může zahrát asi 

nejlépe 41.Va5 (na 41.Va6 zahraji 

jednoduše 41…Kf7 42.Va7+ Kg6) 

a nyní pravděpodobně mohu hrát 

41…Vxb2 42.Vxc5 Sb8 (slabší by 

ale bylo 42…Sd6 43.Vc6 Kd7 44.e5 

a bílý pro svého střelce získá pole 

e4) a nevidím žádnou cestu, jak 

by se mohl bílý zachránit. Třeba 

na 43.Vc8+ Kf7 44.e5 mohu klid-

ně zahrát 44…Jxg2 a po 45.Vxb8 

Vxb8 46.Kxg2 Kg6 47.Jf4+ Kf5 je 

pozice hladce vyhraná.“ Bílý se 

ovšem namísto toho vzdal rov-

nou…
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Druhým vedoucím hráčem turna-

je je po dvou kolech Armén Levon 

Aronjan (2739). V prvním kole se 

mu podařilo vyklouznout ze špat-

né, snad i přímo prohrané pozice 

s Topalovem. „V první partii jsem 

měl veliké štěstí,“ komentuje 

vývoj svého úvodního vystoupení 

ve Wijk aan Zee velmistr Aronjan, 

„rozehrál jsem příšerně zahájení 

partie a stál jsem na prohru. Pak 

jsem ale dostal od svého soupeře 

nečekaný dáreček. Druhá partie 

s Borisem Gelfandem byla dlou-

ho vyrovnaná, oba jsme malinko 

vyčkávali, ale pak se Boris v časo-

vé tísni spletl. Mám z té partie 

obzvláštní radost, protože nikdy 

předtím jsem Borise Gelfanda 

neporazil. Byla to moje první výh-

ra a navíc černými fi gurami…“ 

Výborný start do turnaje měl 

i nedávný vítěz světového pohá-

ru velmistr Tejmur Radžabov. Na 

úvodní dvě kola mu los přiřkl dva 

z hlavních favoritů turnaje – Viši 

Ananda a Vladimira Kramnika. 

Tejmur se s obtížným vstupem 

skvěle vyrovnal a po již zmíněné 

výhře nad velmistrem Anandem 

ve druhém kole udržel černými 

královskou indickou proti Vladimi-

ru Kramnikovi, který má v tomto 

zahájení přímo pověst „vraha“.

V turnajovém béčku je po úvod-

ních dvou kolech situace velice 

vyrovnaná. Na čele je hned šesti-

ce šachistů, kteří zatím mají jeden 

a půl bodu. Mezi těmito hráči je 

i dvojnásobný vítěz turnajového 

áčka a někdejší vyzývatel Garryho 

GM Magnus Carlsen
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Kasparova v boji o titul mistra 

světa Angličan Nigel Short. Nigel, 

kterého jsme měli možnost vidět 

v loňském roce v Praze, se do tur-

naje dostal poměrně kuriózním 

způsobem. Nebyl totiž pořadateli 

pozván, ale nominace proběhla 

až poté, co organizátorům turnaje 

sám zavolal a zeptal se, zde by ho 

nenechali zahrát turnajové béčko. 

„Ano, skutečně jsem jim zavolal,“ 

říká sympatický Angličan. „Vy 

byste opravdu chtěl hrát v béčku, 

ptali se mě organizátoři a já jim 

odpověděl, že ano. Pak budeme 

potěšeni, pokud přijedete ozvalo 

se z druhé strany telefonu, a tak 

jsem tady.“

Svoje šance v turnaji a naději na to, 

že se pro příští rok kvalifi kuje do 

áčka, však velmistr Short hodnotí 

zdrženlivě. „Všechno bude záležet 

na tom, jak na turnaji odstartuji. 

Mohu tento turnaj pochopitel-

ně i vyhrát, ale celý minulý rok 

jsem hrál tak špatně, že o svém 

výsledku nepřemýšlím s nijak 

zvláštními ambicemi. Takže mým 

hlavním cílem pro tento turnaj je 

uhrát tady dobrý výsledek. A kdy-

bych skončil mezi prvními tře-

mi, to by bylo skvělé.“ Vstup do 

turnaje se Shortovi celkem vyda-

řil. Ve složité partii zremizoval 

černými s velmistrem Pentalou 

Harikrišnou a ve druhém kole si 

poradil s nebezpečným taktikem 

GM Erwinem L´Amim. Slovenský 

zástupce ve startovním poli tur-

naje B, velmistr Sergej Movsesjan 

se prozatím s padesátiprocentním 

ziskem dělí o sedmé místo.

Václav Pech

GM Levon Aronjan
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Turnaj B

1. kolo
Hou Yifan 

(2527)

0:1  Bacrot, Etienne 

(2700)
 Harikrišna, 

Pentala (2664)

½:½  Short, Nigel 

(2645)
 Smeets, Jan 

(2573)

1:0  Koneru, Humpy 

(2612)
Spoelman, Wouter 

(2424)

0:1  Čeparinov, Ivan 

(2713)
 Movsesjan, Sergej 

(2677)

½:½  Sargissjan, Gabriel 

(2676)
 Nepomnijašči, Ian 

(2600)

½:½  L Ami, Erwin 

(2581)
 Stellwagen, Daniel 

(2625)

1:0 Krasenkow, 

Michail (2636)

2. kolo:
 Short, Nigel 

(2645)

1:0  L Ami, Erwin 

(2581)
 Bacrot, Etienne 

(2700)

½:½  Stellwagen, Daniel 

(2625)
 Harikrišna, 

Pentala (2664)

1:0  Hou Yifan 

(2527)
 Čeparinov, Ivan 

(2713)

½:½  Movsesjan, Sergej 

(2677)
 Sargissjan, Gabriel 

(2676)

½:½ Smeets, Jan 

(2573)
 Krasenkow, 

Michail (2636)

1:0 Spoelman, Wouter 

(2424)
 Koneru, Humpy 

(2612)

½:½  Nepomnijašči, Ian 

(2600)

Pořadí po 2. kole
1.  Harikrišna, Pentala (2664) 1,5

 Stellwagen, Daniel (2625) 1,5
 Smeets, Jan (2573) 1,5
 Čeparinov, Ivan (2713) 1,5
 Bacrot, Etienne (2700) 1,5
 Short, Nigel (2645) 1,5

7.  Movsesjan, Sergej (2677) 1
 Nepomnijašči, Ian (2600) 1
 Sargissjan, Gabriel (2676) 1
 Krasenkow, Michail (2636) 1

11.  L´Ami, Erwin (2581) 0,5
 Koneru, Humpy (2600) 0,5

13.  Yifan, Hou (2527) 0
 Spoelman, Wouter (2424) 0
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16. 1.

Svoje třicáté třetí narozeniny oslaví 

mezinárodní mistryně Eva Repková.

17. 1.

Čtyřicáté sedmé narozeniny slaví 

Gruzínka Maja Čiburdanidzeová. 

Titul mistryně světa získala v roce 

1978 vítězstvím nad svoji krajan-

kou Nonou Gaprindašviliová a ztra-

tila jej v roce 1991, když prohrála 

s Číňankou Xie Jun.

19. 1.

Velká cena Libně 2008 pro naroze-

né po 1. 1. 1989 proběhne v budo-

vě Prvního obnoveného reálného 

gymnázia v Praze. Švýcarský sys-

tém na 7 kol. 

Podrobnosti: Václav Klaus

tel: 284 841 031

klaus@porg.cz 

www.porg.cz/sachy/ramce.htm

19.–27. 1.

V Mariánských Lázních proběh-

ne  VII. ročník šachového festivalu 

Open Mariánské Lázně. V rámci 

festivalu se budou hrát uzavřené 

velmistrovské a mistrovské turnaje, 

open FIDE a doprovodné turnaje 

v rapid šachu a v bleskovém šachu. 

Podrobnosti: Ave-Kontakt

tel.: 466 535 200

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

21. 1. 2008

Čtyřicáté narozeniny slaví izrael-

ský velmistr dříve žijící v Praze 

Ilja Smirin. Velmistr Smirin pat-

řil v červnu 2001 k nejsilnějším 

hráčům planety, když jeho rating 

přesáhl hranici světové extratřídy 

– 2700 bodů (konkrétně 2702). 

Čerstvý čtyřicátník je mj. vynika-

jícím hráčem královskoindických 

postavení černými fi gurami.

22. 1. 2008

Pětadvacáté narozeniny slaví vel-

mistr Etienne Bacrot, první fran-

couzský šachista, který se dostal do 

TOP-10 světového šachu. Bacrot je 

dvojnásobným mistrem světa mlá-

deže a pětinásobným přeborníkem 

Francie. Titul mezinárodního mis-

tra získal ve dvanácti letech a vel-

mistrem se stal o dva roky později. 

Již ve třinácti letech porazil sedmé-

ho mistra světa Vasilije Smyslova. 

Svého historicky nejvyššího ratingu 

2731 bodů dosáhl v dubnu 2005.

22.–31. 1.

V Gibraltaru proběhne další roč-

ník festivalu Gibtelecom Gibraltar 

Chess Festival. Uskuteční se deseti-

kolový open, pětikolový challenger 

určený pro hráče s ratingem do 

2250 a taktéž pětikolový amatér-

ský turnaj omezený maximálním 

ratingem 1850. 

Podrobnosti: Stewart Reuben

stewartreuben@aol.com

www.gibraltarchesscongress.com

22. 1.–2. 2. 2008

V rakouském Obernbergu proběh-

ne pod názvem Int. Ski-Schach-

Festival, Hobbytournament ote-

vřený turnaj hraný švýcarským 

systémem na devět kol. 

Podrobnosti: Ursula Schneider

tel.: 0561 884 126

25. 1. 2008

Vzpomínáme sté výroční úmr-

tí Michaila Ivanoviče Čigorina. 

Michail Čigorin je často považován 

za ideového zakladatele „Sovětské 

šachové školy“, které světu vévodi-

la ve druhé polovině dvacátého sto-

letí. Sehrál dva zápasy o titul mis-

tra světa s Wilhelmem Steinitzem, 

ale v obou těchto utkání prvnímu 

ofi ciálnímu mistru světa podlehl. 

Do šachové teorie zahájení přine-

sl hned několik systémů, které se 

hrají dodnes – Čigorinovu obranu 

dámského gambitu a Čigorinovu 

variantu ve španělské hře. Kromě 

hráčské kariéry byl i vynikajícím 

šachovým žurnalistou a šéfredak-

torem časopisu Šachmatnyj listok.

26. 1. 2008

Otevřený turnaj v rapid šachu 

York One Day Rapid proběhne 

švýcarským systémem v anglic-

kém Yorku. 

Podrobnosti: Peter Cloudsdale

cloudsdale_c@hotmail.co.uk

26. 1–1. 2. 2008

13. ročník HIT Open 2008 se usku-

teční ve slovinské Nove Gorici. 

Švýcarský systém na devět kol.

Podrobnosti:

tel:386 41 643 388

stojan.karer@email.si

www.sah-zveza.si/rez/0801/hitopen
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