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HLEDÁ SE 30 MILIONŮ

Petr Herejk

Mistrovství světa 

žen 2008 se bude 

konat v Praze, roz-

hodla o tom prezi-

dentská rada FIDE 

na svém zasedání 

26. – 29. ledna 

v Turecku. Předse-

da Šachového svazu ČR Petr Herejk 

ale krotí optimismus českých šacho-

vých fanoušků. „Pokud nebudu mít 

od společnosti Falcon Capital, s kte-

rou vše předjednal prezident FIDE 

Kirsan Iljumžinov, nebo od jiného 

sponzora garantováno, že zajistí 

fi nance potřebné k uspořádání  

mistrovství světa, tak organizátor-

skou smlouvu s FIDE nepodepíšu,“ 

řekl Petr Herejk. Rozpočet celé akce 

se podle informací Šachového týde-

níku blíží třiceti milionům korun.

GLOBAL CHESS POTVRZENA

Bessel Kok

Společnost Global 

Chess, jejímž před-

sedou je Bessel 

Kok, bude mít na 

starosti organizo-

vání všech turnajů 

a zápasů spojených 

s  mis t rovstv ím 

světa. Tento záměr, o němž Šacho-

vý týdeník již dříve informoval, 

potvrdila poslední lednový víkend 

prezidentská rada FIDE. Podle ofi -

ciální zprávy Mezinárodní šacho-

vé federace byla společnost Global 

Chess již zaregistrována a její 

základní kapitál  splacen. Bessel 

Kok potvrdil v rozhovoru pro 

Šachový týdeník, že celý projekt 

běží přesně, jak byl s Kirsanem 

Iljumžinovem dohodnut.
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WIJK AAN ZEE – 9. AŽ 13. KOLO

FAMÓZNÍ KRÁLOVSKÁ INDICKÁ

BORIS SPASSKIJ

SEDMDESÁTINY 
GENTLEMANA
Desátý mistr světa Boris Spasskij 

oslavil 30. ledna své sedmdesáté 

narozeniny. Patřil a patří mezi nej-

talentovanější šachisty, okouzlo-

val nejen svým šachovým umem, 

ale i opravdovým gentlemanstvím 

a láskou k životu. Do příštího čísla 

Šachového týdeníku připravuje-

me jeho portrét, v tomto čísle vám 

nabízíme připomenutí jeho pozo-

ruhodné pražské přednášky (viz. 

Masochistický večírek, strana 14).   

Všichni ho znají jako aktéra slavné-

ho boje o titul mistra světa v roce 

1972 v Reykjavíku. Tehdy odešel 

poražen Bobbym Fischerem. Prá-

vě vzpomínky na prohrané zápasy 

jsou možná pro desátého mistra 

světa typické. Vyhrál totiž tolik par-

tií, že si nepotřebuje masírovat ego 

vzpomínkami na své šachové Mony 

Lisy. Je také jediným mistrem světa, 

který nenapsal žádný výbor svých 

nejlepších partií, žádné memoáry 

zatím – bohužel – nevydal. 

Mistr světa Boris Spasskij

První letošní superturnaj skončil. 

Topalov, Radžabov a Aronjan dělili 

první až třetí příčku se ziskem 8,5 

bodu ze 13 partií. Velkým úspě-

chem turnaj skončil pro českého 

reprezentanta Davida Navaru, který 

získal 50 procent bodů a dělil 7. a 8. 

místo. Ještě víc se mu bude počítat, 

že uhrál černými remízy s první svě-

tovou trojkou Topalovem, Anandem 

a Kramnikem. Velmistrem Navarou 

komentovanou partii s bývalým 

mistrem světa FIDE Ponomarjovem, 

kterého David čistě přehrál bílými ve 

francouzské, najdete na straně 12.

Hlavním šachovým momentem 

bylo vzkříšení královské indické. 

Radžabov s ní získal černými figu-

rami famózních 4,5 bodu z 5 partií. 

„Radžabovův výsledek s královskou 

indickou je vskutku impozantní,“ 

komentoval velmistr Boris Gelfand, 

expert na toto zahájení.

B-turnaj vyhrál s přehledem 

a náskokem celého bodu ruský 

velmistr Pavel Eljanov. V C-turnaji 

mohutným finišem zvítězil polský 

velmistr Michal Krasenkow, který 

předstihl po většinu turnaje vedou-

cího Jana Nepomňaščiho.

pokračováni na straně 7
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PARSVNATH OPEN 2007
Vítězem velkého mezinárodního 

šachového turnaje Parsvnath Open 

hraného v New Delhi se stal nejvý-

še nasazený velmistr  Alexej Drejev 

se ziskem 8,5 bodu z deseti partií. 

Turnaj byl zajímavý i tím, že se ho 

účastnil indický šachista, který  byl 

obviněn z počítačové nápovědy, 

olympionik D. P. Singh. Se ziskem 

šesti bodů skončil v první polovině 

startovního pole, ale jeho umístě-

ní rozhodně neodpovídalo ratingu 

nad 2500.

ŠACHOVÝ GRAND SLAM
Velké turnaje sdružené pod mediál-

ně  známý název jsou marketingo-

vě velmi úspěšné. Tenisté mají svůj 

tradiční Grand Slam, atletická veřej-

nost se těší ze závodů při Golden 

Four (Zlatá čtyřka), fotbal má svoji 

Champions League (Liga mistrů). 

Všechny tyto projekty jsou komerč-

ně  velmi úspěšné. Od uplynulé-

ho týdne se mohou i šachisté těšit 

na obdobný podnik. V průběhu 

letošního turnaje ve Wijk aan Zee 

byla po několika předcházejících 

schůzkách organizátorů turnajů 

ve Wijku, Linares a Sofi i založena 

The Grand Slam Chess Associati-

on (GSCA). Z jejího prvního tisko-

vého prohlášení vyplývá, že první 

ročník Šachového Grand Slamu 

by měl proběhnout v příštím roce 

a budou do něho zahrnuty turna-

je ve Wijk aan Zee, Linares a Sofi i. 

Jejich vítězové v sezóně 2008 získa-

jí právo účasti ve fi nálovém turnaji 

pořádaném na podzim roku 2008 

v Bilbau. Zlatou trojici doplní ještě 

čtvrtý hráč dle výběru organizátora 

turnaje v Bilbau. 

SOUTĚŽ V ŘEŠENÍ 
ŠACHOVÝCH SKLADEB 
Soutěž v řešení šachových úloh 

a studií, která se konala v lednu 

v Praze, vyhrál Miroslav Voráček. 

Jednalo se o českou část celosvě-

tové soutěže International Sol-

ving Contest (ISC). Tato soutěž 

je celosvětově synchronizována, 

řešitelé na celém světě tedy začí-

nají řešit ve stejném časovém oka-

mžiku. Výsledky řešitelů ze všech 

zúčastněných států se nakonec 

seřadí a vznikne celosvětové pořa-

dí.

Soutěž má dvě kategorie – obtížněj-

ší a snazší – takže je to příležitost 

pro začínající řešitele či pro všech-

ny šachisty, kteří si chtějí řešení 

šachových skladeb vyzkoušet.

Soutěž měla dvě kola, v každém 

kole se řeší 6 skladeb za 120 

minut. Za každou skladbu lze zís-

kat 5 bodů. V prvním kole se daři-

lo Milanu Petrasovi, který vedl s 20 

body před Miroslavem Voráčkem 

(17,5 bodu) a Františkem Sabolem 

(15 bodů).

Ve druhém zvítězil M. Voráček 

s 18,5 body před M. Henrychem 

(15 bodů) a M. Petrasem (13,5 

bodu).

Celkově zvítězil úřadující juni-

orský mistr Evropy FM Miroslav 

Voráček s 36 body před Milanem 

Petrasem s 33,5 bodem a Františ-

kem Sabolem s 24 body. 

Ve snazší kategorii zvítězil Franti-

šek Bobisud mladší s 27 body ze 

40 možných.

Celosvětové výsledky budou zve-

řejněny na konci února.

Podrobnosti můžete najít na 

stránce Sdružení šachových pro-

blémistů (http://home.tiscali.cz/

ca275164/zpravy.htm)

CAMPOMANES OCENĚN 

F. Campomanes

Filipínská asocia-

ce sportovních 

novinářů udělila 

svoje nejvyšší oce-

nění The Lifetime 

A c h i e v e m e n t 

Award za celo-

životní práci ve 

sportu bývalému presidentovi 

FIDE Filipínci Florencio Campoma-

nesovi. Campomanes se narodil 

v roce 1927 a většinu života věno-

val šachu a jeho propagaci. Jako 

hráč dosáhl mistrovského titulu, 

ale proslavil se na poli funkcionář-

ském. V roce 1956 založil Filipín-

skou šachovou federaci a poté se 

stal i prezidentem asijské zóny 

FIDE. V roce 1982 byl zvolen pre-

zidentem FIDE, za jeho předsed-

nictví se hrály zápasy o mistra 

světa mezi Anatolijem Karpovem 

a Garrym Kasparovem, ale také 

došlo k rozdělení šachové koruny. 

Campomanes, který musel čelit 

i korupčním skandálům a strávil 

několik let ve vězení pro fi nanční 

zpronevěru, funkci opustil v roce 

1995 a předal ji současnému prezi-

dentovi Kirsanu Iljumžinovovi. 

TOPALOV NEUSPĚL

GM V. Topalov

Prezidentská rada 

FIDE na svém 

tureckém zasedá-

ní přijala minulý 

týden stanovisko 

k žádosti Veselina 

Topalova o zápas 

o mistra světa.  

V dokumentu, který byl zveřej-

něn na internetových stránkách 

FIDE (www.fide.com), je uvede-

no: „Aby mohl být vyzývací zápas 

organizován v rámci stanovených 

podmínek, musel by být zakon-

čen nejpozději šest měsíců před 

zahájením turnaje Mistrovství svě-

ta, který se koná od 12.září 2007 

v Mexiku. Zápas o titul mistra 

světa by tedy nemohl začít poz-

ději než 23. února 2007. Navíc 

musí vyzyvatel složit uvedenou 

sumu na účet FIDE nejpozději 45 

dní před zahájením zápasu a tato 

lhůta již v současnosti uplynula. 

Zápas o titul mistra světa je jednou 

z nejdůležitějších událostí v kalen-

dáři FIDE  a vyžaduje od všech 

zúčastněných velice pečlivé pří-

pravy. V současné situaci bohužel 

není dostatek času  pro řádnou 

kontrolu a jednání s oběma hráči 

a pořadateli. Hráči by navíc neměli 

dostatek času na přípravu.“

Závěrečná věta prohlášení ale ješ-

tě nechává otevřená dvířka pro pří-

pad, že by si mistr světa Vladimir 

Kramnik snad chtěl s Topalovem 

přece jen zahrát: „Avšak, nehledě 

na šestiměsíční lhůtu danou pravi-

dly, pokud se oba hráči navzájem 

domluví na vzájemně akceptova-

telném datu a podmínkách zápa-

su, pak bude FIDE organizaci tako-

vého zápasu nápomocna.“
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Krátké velmistrovské remízy trápí 

šachové fanoušky a pořadatele tur-

najů minimálně celé století. Již pro 

karlovarský šachový turnaj v roce 

1911, kterého se zúčastnili tak slav-

ní šachisté jako Alechin, Nimcovič, 

Rubinstein, Tartakower a Teich-

mann, stanovil ředitel turnaj Viktor 

Tietz jasnou podmínku: „Žádná 

partie nesmí být dána za remis před 

45. tahem.“ (British Chess Magazí-

ne, květen 1911, s. 199)

Konkrétní příběh prohraného boje 

s krátkými remízami z počátku 

tohoto století může vyprávět pořa-

datel uzavřeného velmistrovského 

turnaje Skanska Brno 2005  Petr 

Pisk. V polovině turnaje se jeden 

ze sponzorů přišel podívat na sli-

bovanou velkou šachovou bitvu 

skvělých hráčů a byl svědkem čtyř 

tak krátkých remíz, že po deseti 

minutách po zahájení kola se z pěti 

partií hrála již jen jedna. „Nej-

delší partie 8. kola měla 21 tahů. 

Z posledních dvou kol se hrála jen 

jedna partie, všechno ostatní byly 

předem domluvené remízy,“ vzpo-

míná Petr Pisk na turnaj Skanska 

Brno 2005.  

Někteří z hráčů, když ztratili nadě-

ji za vítězství v turnaji i na splnění 

velmistrovské normy, dávali to léto 

přednost alkoholu a mariáši. Těžko 

očekávat, že spálený sponzor bude 

mít ještě někdy zájem dát své pení-

ze do královské hry pod Špilber-

kem.  

Existují ojedinělé turnaje, kde se 

něco takového nemůže stát. Na 

nejvyšší úrovni jsou to sofi jský M-

Tel Masters a také Corsica Masters, 

kde je nabídka remízy zakázána 

úplně. Remíza je v Sofi i a na Kor-

sice možná jen v případě nedo-

statečného materiálu, trojího opa-

kování pozice či jasně remízové 

pozice a musí ji schválit rozhodčí, 

který má k takovému rozhodnutí 

k dispozici ještě nějakého zkuše-

ného velmistra jako poradce. Hráči 

spolu nesmějí během partie vůbec 

komunikovat, remízu pro některý 

z výše uvedených důvodů musí 

reklamovat prostřednictvím roz-

hodčího.

Druhou záchranou fanoušků jsou 

pak skuteční šachoví bojovní-

ci, jakými jsou například Veselin 

Topalov či Alexander Morozevič 

a z našich hráčů David Navara.

Asociace šachových profesionálů 

ACP je nyní spolu s FIDE tou nej-

kompetentnější organizací, která 

by měla problém krátkých a někdy 

i předem domluvených remíz řešit. 

V uplynulém týdnu její výkonná 

rada zveřejnila anketu, určenou 

nejen pro své členy, ale i pro všech-

ny držitele velmistrovských a mis-

trovských titulů, která se pokouší 

zmapovat terén a získat názory pro-

fesionálních šachistů. Jsou položeny 

jen dvě otázky (viz níže) a odpovědi 

jsou očekávány již do konce ledne. 

Podle výsledků ankety chce ACP 

rozhodnout o dalším postupu. 

Položeny byly tyto otázky:

1. nabídka remízy musí být:

a) povolena v jakémkoli stádiu partie

b)  povolena, nejdříve však 

po 30. tahu

c)  povolena, nejdříve však 

po 40. tahu

d)  povolena, nejdříve však 

po 50. tahu

e) zakázána

f) zdržuji se odpovědi

2. nabídka remízy, pokud by byla 

pravidly povolena, musí být v pří-

padě jejího odmítnutí spojena 

s časovou penalizací hráče, který 

remízu nabízel:

a) ano

b) ne

c) zdržuji se odpovědi

Václav Pech, Pavel Matocha

ASOCIACE ŠACHOVÝCH PROFESIONÁLŮ

BOJ S KRÁTKÝMI REMÍZAMI

Špatné zkušenosti s krátkými a předem 
domluvenými remízami má i organizátor 
turnaje Skanska Brno 2005 Petr Pisk

Již v roce 1911 měli nejlepší šachisté světa na některých turnajích zakázáno předvádět krát-
ké smírné partie. Na turnaji v Karlových Varech byla remíza povolena až po 45. tahu.
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Do Mariánských Lázní jsme dora-

zili již ve čtvrtek večer, den před 

prvním kolem uzavřených tur-

najů. V průběhu cesty jsem měl 

nepříjemný pocit, že mi chce mat-

ka příroda naznačit, abych se radě-

ji otočil a mazal zpět do rodného 

hnízda. V Čechách nevídaný orkán 

zmítal na dálnici naším malým au-

tem, jako by si kotě hrálo s klubíč-

kem. Když jsme dálnici opouštěli, 

tak se nám zdálo, že máme nejhor-

ší za sebou, ale opak byl pravdou. 

Posledních 25 kilometrů byla jízda 

o mnoho zábavnější – kličkování 

mezi spadlými větvemi, objíždě-

ní vyvrácených a ujíždění právě 

padajícím stromům, to vše dělalo 

z cesty pravý adrenalinový sport. 

Jakmile jsme společně s rozhod-

čím a řidičem Michalem Korečkem 

vystoupili před hotelem Evropa, 

měl jsem chuť padnout na kolena 

a děkovat všem existujícím i smyš-

leným božstvům za to, že nechali 

nebohé šachisty uniknout...

Později jsme se společně s pořa-

datelským týmem sešli u večeře. 

Právě v momentě, kdy neuvěři-

telně agilní ředitel turnaje Jirka 

Petružálek dostal skvělý nápad 

začít rovnat stoly a stavět šachy – 

vypnuli proud! To bylo snad popr-

vé v mém životě, kdy mi absence 

vymoženosti, jakou je elektrifi -

kace, vůbec nevadila a spokojeně 

jsem potmě vidličkou hledal zbyt-

ky řízku. Nezbývalo než si udě-

lat černou hodinku a trochu si 

popovídat (kromě Jirky, který se 

svíčkou v ruce tahal stoly a mum-

lal cosi o fl ákačích). Jak jsme tak 

probírali vše možné, přišla nako-

nec řeč také na aktivní sportování 

šachistů. Už nevím, kdo nás poctil 

následující historkou, patřící mezi 

ty nezapomenutelné.

Asi před 25ti lety se uskutečni-

lo soustředění širší reprezenta-

ce, kdesi na jihu Moravy. Aby se 

nejlepší šachové mozky netrápi-

ly pouze za šachovnicí a aby se 

podpořila fyzická připravenost, 

byl vyhlášen fotbalový zápas Čes-

ko versus Slovensko. Jak už to 

tak bývá, v obou týmech se našli 

jak fotbalisté zdatní, tak i tací, co 

do balónu nekopli za celý svůj 

život. Nic však nešlo dělat, zápas 

byl ohlášen, soupisky sestaveny, 

v ochozech se tísnili čtyři diváci, 

a tak se muselo hrát.

První poločas probíhal vcelku 

vyrovnaně a bez větších problémů 

skoro až do 40. minuty.  V ten oka-

mžik jeden ze slovenských útoč-

níků uzmul míč a hnal se s ním 

k brance. To se nelíbilo českému 

středopolaři (mimochodem velmi 

tělnatému) a jal se svého soupe-

ře pronásledovat sprintem u něho 

nevídaným. To vše s obavami 

pozoroval velmistr obrany, stojící 

v obraně. Jeho obavy rostly, když 

si to dvojice namířila rovnou na 

něj.  Slovenský útočník se v mžiku 

přiřítil, udělal velmistrovi elegant-

ní kličku, pokračoval směrem 

na bránu a o pár sekund později 

zavěsil.

Co se však povedlo hbitému útoč-

níkovi, nebylo fyzicky možné 

u jeho většího pronásledovatele. 

Nezastavitelný středopolař „přímo 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2007

ORKÁN A ČERNÁ HODINKA

Na turnaji v Mariánských Lázních porazil IM Lukáš Klíma (vlevo) maďarského IM Denese Borose.
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proběhl” stojícím vyděšeným 

obráncem a přivodil mu frakturu 

stehenní kosti, lehký otřes mozku 

a ukončil tak první poločas. 

Byť o obránce (a dva diváky, kteří 

prohlásili, že se na to nedá koukat) 

slabší, nastoupil český tým do dru-

hého poločasu s cílem vyrovnat 

náskok soupeře. Zpočátku probí-

hala hra docela svižně, postupem 

času se však značně zpomalila, 

z běhu byla chůze a později  rady 

ve stoje. Pomalu se blížil konec 

zápasu, když co se však nestalo. 

Jeden z českých mezinárodních 

mistrů dostal krásný balón do 

brejku na půlící čáre. Vzedmul 

se v něm bojový duch, využil 

příležitosti a rozběhl se směrem 

k soupeřově bráně. Byl to sprint 

přímo skvostný a nikdo z obránců 

mu nestačil. Spoluhráči ho sledo-

vali s nadějí v očích, oba diváci 

jásali a pokoušeli se o zvláštní kre-

ace (později známé jako mexické 

vlny). Hrdina zápasu doběhl na 

malé vápno, brankář se přikrčil, 

nachystám k tygřímu skoku, útoč-

ník napřáhl pravačku ke smrtící 

ráně a... omdlel vysílením... Tribu-

ny ztichly a otočily se k odchodu. 

Zápas byl defi nitivně ukončen, 

útočník odnesen na ošetřovnu 

a další sportovní aktivity odloženy 

do odvolání.

Nakonec v Mariánských Lázních 

rozsvítili a ve dnech 19. až 27. 

ledna mohl proběhnout tradiční 

šachový festival zařazený do okru-

hu Czech Tour. Festival byl složen 

ze tří hlavních turnajů: A - uzavře-

ného velmistrovského  o 12ti účast-

nících, B -uzavřeného turnaje mis-

trovského o 12ti účastnících a C 

- otevřeného Openu bez omezení. 

Zároveň si bylo možno v průběhu 

týdne zahrát také rapid a klasický 

bleskový turnaj.

Velmistrovský turnaj byl zpočát-

ku velmi nekompromisní a lov-

ci norem se do sebe pustili hlava 

nehlava. Postupem času však bylo 

zřejmé, že určitou šanci má pou-

ze jediný účastník -  IM Womacka 

z Německa. Jenže nezvládl závěr 

turnaje, kdy prohrál rozhodující 

partii desátého kola s IM Borosem.

Konečné pořadí 

velmistrovského turnaje:
 1. IM Hermansson, Emil 2466 SWE 7

 2. IM Womacka, Mathias 2448 GER 7

 3. IM Boros, Denes 2502 HUN 6½

 4. GM Jansa, Vlastimil 2488 CZE 6

 5. GM Vološin, Leonid 2446 CZE 6

 6. IM Škapenko, Pavel 2382 RUS 6

 7. IM Pedersen, Nicolai V. 2466 DEN 5

 8. IM Skytte, Rasmus 2409 DEN 5

 9. GM Meduna, Eduard 2388 CZE 5

 10. IM Klíma, Lukáš 2407 CZE 4½

 11. IM Neuman, Petr 2413 CZE 4

 12. WGM Zawadzka, Jolana 2350 POL 4

I IM turnaj byl extrémně bojovný. 

Většina účastníků poznala hořkost 

prohry, ale také příjemný pocit 

z vítězné partie. Bohužel však 

i zde odešli všichni účastníci bez 

splněné normy.

Konečné pořadí 

mistrovského turnaje:
 1. FM Meinhardt, M. 2369 GER 7½

 2.  Plischki, Sebastian 2381 GER 7½

 3. IM Zemerov, Vladimir 2346 RUS 7

 4.  Grandelius, Nils 2162 SWE 6

 5. FM Swiercz, Dariusz 2231 POL 6

 6. IM Weinzettl, Ernst 2364 AUT 5½

 7. FM Štross, František 2317 CZE 5½

 8. IM Babula, Milan 2318 CZE 5½

 9. FM Vokoun, Jan 2223 CZE 5

 10. WIM Blažková, Petra 2235 CZE 5

 11. FM Krzesaj, Robert 2314 POL 5

 12.  Beneš, Petr 2202 CZE ½

Openu se zúčastnilo 158 hráčů. 

Favoritům turnaje se příliš neda-

řilo a kupředu se dostávali pouze 

ztěžka. Smutným hrdinou se stal 

Milan Šnorek, který měl fantastic-

ký vstup do turnaje a ač  nasazený 

až 34., tak byl po sedmi kolech sám 

v čele se ziskem 6,5 bodu. Bohužel 

poslední dvě partie prohrál a skon-

čil na 5. místě. Turnaj nakonec 

vyhrál jeho přemožitel z poslední-

ho kola FM Bernd Baum.

Konečné pořadí 

otevřeného turnaje:
 1. FM Baum, Bernd  2179 GER 7½

 2. IM Mazja, Aleksandr 2330 RUS 7½

 3. IM Volovin, Viktor 2230 RUS 7

 4.  Sondermann, J. 2154 GER 7

 5.  Šnorek, Milan 2110 CZE 6½

 6.  Valenta, Vít 2244 CZE 6½

 7.  Zapletal, Jiří  2127 CZE 6½

 8.  Turner, Jan 2386 CZE 6½

 9.  Wieczorek, Oskar 2079 POL 6

 10.  Šenkýř, Vladimír 2190 CZE 6

(atd. kompletní pořadí na stránkách pořadatelů: 
http://www.avekont.cz/marianky/)

IM Lukáš Klíma

LUKÁŠ KLÍMA (2407)—
—DENES BOROS (2502) 
[Sicilská B56]

Mariánské Lázně 2007 

Komentuje IM Lukáš Klíma

1.Jf3 Důsledek přípravy, obvykle 

zahajuji 1.e4 popřípadě 1.d4. Chtěl 

jsem svého soupeře trochu zmást 

a dostat do jisté varianty… 

1...c5 A je po přípravě! Poslední 

dobou mám pocit, že trávit dopo-

ledne zbrojením na soupeře u note-

booku, je vyloženě mrháním silami. 

V šachu totiž funguje, téměř bez 

výjimek, matematický princip „Čím 

více času věnuješ přípravě na par-

tii - tím větší je pravděpodobnost, 

že soupeř zahraje něco jiného!!!“ 

Boros zatím vždy hrál: 1...g6 2.e4 c5 

3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 5.d4 a přehazo-

váním tahů jsme v Pircově obraně. 

Tuto pozici hrávám za černé a chtěl 

jsem si ji vyzkoušet i bílými, s Boro-

šem mi to však nebylo přáno. Nar-

ozdíl od kola osmého, kdy partie 

černými s IM Skyttem měla velice 

zajímavý průběh po 5...Sg7 6.Ja3 

cxd4 7.Sc4 De4+ 8.Se3! Jh6 (8...

dxe3?? 9.Sxf7+ Kf8 10.Dd8+ Kxf7 

11.Jg5++-) 9.Sd3!?N Dg4! 10.h3 

Dxg2 11.Vh2 Dxh2 12.Jxh2 dxe3 

13.Jb5! exf2+ 14.Kxf2 Ja6 15.Jxa7!! 

s ostrou hrou. 

2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 

Jc6 Právě tuto variantu jsem zrov-

na hrát nechtěl, a tak jsem se roz-

hodl, věren výše uvedenému prin-

cipu, odbočit, dokud je čas... 

6.g3 Sg4 7.f3 Sd7 Horší je 7...Jxd4 

8.Dxd4 Sxf3 9.Sb5+ Jd7 10.Vf1 Sg4 

11.Dd5 Se6 12.Dxb7 s výhodou 

bílého. 

8.Se3 a6 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+lzppzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vLPzP-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
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9.Sg2?! O variantě jsem neměl 

nejmenší potuchy a byl jsem 

u večeře spravedlivě plísněn GM 

Jansou za svůj 9. tah. Střelec na 

poli g2 nemá vůbec co pohledávat. 

Nejsilnější pokračování je 9.g4! 

s výhodou bílého, střelec d7 totiž 

zabírá jezdci f6 ústupové pole. 

9...e6 10.0–0 Se7 11.Dd2 0–0 12.a4 

Ja5! Nepříjemný tah, po kterém 

získává černý iniciativu na králov-

ském křídle. 

13.b3 Jinak nelze pole c4 rozumně 

pokrýt. 

13...Dc7 Černý má jednoduchý plán 

- zdvojí se na „c“ sloupci a bude tla-

čit na jezdce c3, případně pěšce c2. 

14.Ja2 Smutně jsem koukal na pozi-

ci a říkal si, že je třeba začít se bránit. 

Tristní bilance po 14. tazích bílými. 

14...b6 15.g4! Pozdě ale přece! 

Zdálo se mi, že jsem soupeře 

tahem g4 trochu vyvedl z koncep-

tu a on začal být nervózní. 

15...g6 16.Kh1 Tahem králem brá-

ním černému v průlomu d5. 

16...Jc6? Úplně zbytečný tah. Jez-

dec na a5 stál dobře (bránil tahu 

c4 pro e5 a visí pěšec b3) a značně 

mě rozčiloval. Lepší bylo 16...Vfc8 

17.g5 Je8 s dobrou pozicí černého. 

Chybou by bylo též 16...d5? 17.e5! 

Je8 (17...Dxe5?? 18.Sf4+-) 18.f4±  

17.c4!± 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wqlvlp+p'
6pzpnzppsnp+&
5+-+-+-+-%
4P+PsNP+P+$
3+P+-vLP+-#
2N+-wQ-+LzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
17...Ja5 A zase zpátky!!! 

18.Vab1 Najednou stojí bílý lépe. 

Vyřešil problémy na „c“ sloupci, 

má prostorovou převahu a jasný 

plán hry na královském křídle. 

18...Vfe8 19.Jc3 Sc8 Zde jsem 

nastražil malou léčku a zkusil sou-

peře, zda je pozorný. 

20.Df2!? Sb7?? 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+lwq-vlp+p'
6pzp-zppsnp+&
5sn-+-+-+-%
4P+PsNP+P+$
3+PsN-vLP+-#
2-+-+-wQLzP"
1+R+-+R+K!
xabcdefghy

Nebyl! Bez zamyšlení provedl pře-

vod střelce na b7 a přehlédl jedno-

duchou kombinaci. 21.Jxe6! fxe6 

22.Sxb6 Dc8 23.Sxa5+-  

Černý nemá za dva pěšce absolut-

ně žádnou kompenzaci a zbytek 

partie je jenom dojíždění na půl 

plynu s občasnou kontrolou obzo-

ru, zde se neřítím do stromu.

23...Vf8 24.De3 Jd7 25.Je2 Dc5 

26.Sd2 Sf6 27.f4 Trochu přesnější 

bylo 27.g5 Sg7 28.f4+-  27...Vfe8 

28.Dd3 Vac8 29.Vfc1 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+l+n+-+p'
6p+-zppvlp+&
5+-wq-+-+-%
4P+P+PzPP+$
3+P+Q+-+-#
2-+-vLN+LzP"
1+RtR-+-+K!
xabcdefghy

S jasnou touhou prosadit b4. 29...

e5 30.b4 Dc7 31.f5 gxf5 32.gxf5 

Kh8 33.Jc3 Dxc4 34.Dxd6 Dd4 

Poslední šance. Volný pěšec d4 

může bílému nadělat určité pro-

blémy. 

35.Dxd4 exd4 36.Jd5 Sxd5 

37.exd5 Jb6 38.b5 Opět bylo o ně-

co lepší 38.Vc6 Vxc6 39.dxc6 Jxa4 

40.c7 Jb6 41.Vc1 Jc8 42.Sf1 s úpl-

ným rozkladem pozice černého. 

38...Jc4 39.Sf4 axb5 40.axb5 d3 

41.Sf3 d2 

XABCDEFGHY
8-+r+r+-mk(
7+-+-+-+p'
6-+-+-vl-+&
5+P+P+P+-%
4-+n+-vL-+$
3+-+-+L+-#
2-+-zp-+-zP"
1+RtR-+-+K!
xabcdefghy
Zároveň s tímto tahem mi soupeř 

nabídl remízu!!! Odpověděl jsem, 

že bych ještě rád hrál. Mám takový 

pocit, že v dřívějších dobách a od 

některých horkokrevnějších povah 

by s odpovědí přilétla i facka. 

42.Vd1 Ja3 43.Vb3 Ve1+ 44.Kg2 

Jc4 45.b6 Se5 46.Sxe5+ Vxe5 

47.b7 Vb8 48.d6 Jxd6 49.Vxd2 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mk(
7+P+-+-+p'
6-+-sn-+-+&
5+-+-trP+-%
4-+-+-+-+$
3+R+-+L+-#
2-+-tR-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
49...Jxf5 Největší naděje dávalo 

49...Jxb7 50.Vxb7 Vxb7 51.Sxb7 

Vxf5 ovšem s teoreticky prohra-

nou pozici. 

50.Vc3 Vee8 51.Vc7 Ve3 52.Sg4 

Je7 53.Vdd7 Jg6 54.Vxh7+ 

 1–0

Ředitel turnaje Jiří Petružálek
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pokračování ze strany 1

9. KOLO:
 Aronjan—Topalov  ½:½ 

 Svidler—Kramnik  ½:½ 

 Anand—van Wely  1:0 

 Ponomarjov—Karjakin  1:0 

 Navara—Širov  0:1 

 Tiviakov—Motylev  ½:½ 

 Carlsen—Radžabov  ½:½

V devátém kole skončily partie lídrů 

turnaje poměrně rychlou remízou. 

Topalov neměl černými větší problé-

my s Aronjanem a obdobně se vedlo 

Radžabovovi s Carlsenem a Kramni-

kovu ruskou neohrozil ani Svidler. 

Dramatickou partii sehrál van 

Wely s Anandem. Ve stejné varian-

tě, kterou již hrál indický šachista 

ve druhém kole proti Motylevo-

vi, Loek znova uplatnil výbornou 

přípravu a jako černý získal plno-

právnou hru. Ve dvacátém devá-

tém tahu pak mohl Ananda prav-

děpodobně přinutit k opakování 

tahů, ale pod vlivem časové tísně 

se dopustil řady nepřesností a par-

tii prohrál.

Další neúspěch černým barvám při-

neslo ukrajinské derby mezi Pono-

marjovem a Karjakinem. V sicilské 

byl Ponomarjov, hrající bílími, teo-

reticky lépe připraven  a jeho útok 

na královském křídle byl jediným 

tématem poněkud jednobrankové 

partie. Pro Karjakina partie zname-

nala první prohru v letošním Wij-

ku.

GM Sergej Karjakin

PONOMARJOV (2723)—
—KARJAKIN (2678)
Corus 2007

XABCDEFGHY
8-+r+ntrk+(
7+p+-+pzpp'
6pwq-zp-+-+&
5+-+Psn-zPP%
4-+-+-wQ-+$
3+N+-+-+-#
2PzPP+L+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
Karjakinovi se v předchozím průbě-

hu nepodařilo získat na dámském 

křídle jakoukoli protihru a nyní již 

bude těžko hledat cestu k neutrali-

zaci Ponomarjovova útoku na krá-

lovském křídle. 20...Dd8 Pokud by 

se černý rozhodl zablokovat nástup 

bílých pěšců tahem 20...f5 oslabí 

tím pole e6 kam se okamžitě pře-

místí bílý jezdec přes 21.Jd4! a čer-

ná pozice je pak již z vyššího prin-

cipu beznadějná. (GM Landa) 

21.Jd4 Dd7 22.Jf5 b5 23.Vdf1 Jc7 

24.Dd4 a5 25.Sg4 Černý nemá nic, 

čím by mohl Ruslana překvapit, 

a tak má vůdce bílých volnou roku 

v tom, jak svoji armádu co nejlépe 

připravit k závěrečnému šturmu. 

25...Dd8 26.Ve1 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-sn-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5zpp+PsnNzPP%
4-+-wQ-+L+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+K+-tR-+R!
xabcdefghy
26...Va8 Sergej měl pravděpodobně 

zavřít oči a zahrát 26...Dxg5 což při-

náší aspoň jakés takés komplikace. 

I když po 27.h6! nemá černý moc 

na výběr. Ať zahraje 27...Jxg4 nebo  

27...Je8 či 27...Vfe8 tak stejně nemá 

žádné realistické šance. Například 

27...Jxg4 28.Veg1 Je8 29.Dxg4 Dxg4 

30.Vxg4 Vc4 (nelze 30...g6 31.Je7+ 

Kh8 32.Jxc8+-) 31.Vxc4 bxc4 

32.hxg7 Jxg7 33.Vg1+- 

27.h6 g6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-sn-+p+p'
6-+-zp-+pzP&
5zpp+PsnNzP-%
4-+-wQ-+L+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+K+-tR-+R!
xabcdefghy
28.Vxe5! Jednoduché a účinné 

28...dxe5 29.Dxe5 f6 30.Je7+ Kf7 

30...Kh8 31.gxf6 Vf7 32.Se6+- 

31.Dxf6+ Ke8 32.Dc6+ 1–0

Čest černých v devátém kole 

bohužel zachraňoval Širov. Bohužel 

proto, že jeho soupeřem byl český 

velmistr. Přitom španělsko-lotyšské-

mu velmistrovi se na turnaji vůbec 

nedaří a ani v partii s Navarou to 

zpočátku na úspěch nevypadalo. 

David získal dobrou pozici, ale ve 

dvacátém druhém tahu (22.Vad1?) 

se dopustil chyby, po které ztratil 

důležitého pěšce, a byl nucen se po 

několika tazích vzdát. 

10. KOLO:
 Topalov—Carlsen  1:0 

 Radžabov—Svidler  ½:½ 

 Karjakin—Anand  0:1 

 Motylev—Kramnik  ½:½

 Tiviakov—Navara  ½:½

 van Wely—Aronjan  ½:½

 Širov—Ponomarjov ½:½

Partií kola byl určitě souboj Topalov 

– Carlsen. Norský šachista se bránil 

na turnaji velice populární Ragozi-

novou obranou, ale narazil v desá-

tém tahu na ostrou oběť kvality, 

která je, jak Veselin přiznal, z díl-

ny Topalovova sekundanta Ivana 

Čeparinova. Za kvalitu bílý získal 

pěšce, náskok ve vývinu, přiuvěz-

něnou černou dámu a i prostoro-

vou převahu spojenou s perspektiv-

ní pěšcovou převahou na dámském 

WIJK AAN ZEE – 9. AŽ 13. KOLO
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křídle. Carlsen se rozhodl trošku 

materiálu vrátit a přešel do pozice, 

kde měl věž a dva pěšce za dvě 

lehké fi gury, ale toto řešení se neu-

kázalo jako příliš nadějné. Veselin 

v několika tazích zadusil Magnuso-

vy snahy o iniciativu a partii vyhrál 

ve dvacátém šestém tahu.

TOPALOV (2783)—
—CARLSEN (2690)
Corus 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Sb4 

5.cxd5 exd5 6.Sg5 0–0 7.e3 c5 

8.dxc5 Jbd7 9.Vc1 Da5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5wq-zPp+-vL-%
4-vl-+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQmKL+R!
xabcdefghy
10.a3!? Tah v partii není v pravém 

slova smyslu novinkou, jediná par-

tie na toto téma byla ovšem sehrána 

v roce 1929 v Barceloně. Bílý sou-

hlasí s tím, že obětuje kvalitu, za 

kterou získá bohatou kompenzaci. 

10...Sxc3+ 11.Vxc3 Je4 12.b4 Jxc3 

13.Da1! Da4 Ve všech komentářích 

považováno za nejlepší a až tento 

tah je vlastně novinkou. Svoji kom-

penzaci by musel Veselin obtížněji 

dokazovat po 13...Dc7, nicméně 

soudí, že po solidním 14.Dxc3 má 

dostatečně velkou kompenzaci za 

kvalitu spočívající v silné dvojici 

střelců ve spojení s pěšcovým řetě-

zem na dámském křídle. 

14.Dxc3 a5 Asi jediná dobrá mož-

nost. Černý musí nějak reagovat 

na hrozbu Jf3-d4 s dalším odchy-

tem černé dámy po Sf1–b5. 

15.b5 Jxc5 Carlsen se rozhodl 

vrátit materiál a spolehnout se na 

budoucí iniciativu na dámském kří-

dle, ale pravděpodobně kritičtějším 

pro zhodnocení pozice bude tuhé 

15...Ve8, Bílý pak může pokračo-

vat například 16.Jd4 (kompenzaci 

má bílý i po 16.Se2!? h6 (GM 

Korotylev) a po 16...Jf8 17.Se2 Je6 

si vybrat z tahů nabízející jistou 

kompenzaci, ne-li přímo určitou 

výhodu. Například  18.Sd1!? Dc4 

19.Dxc4 dxc4 20.Jxe6 Sxe6 (20...

Vxe6 21.Sf4) 21.Sf3 f6 (21...Vac8!?) 

22.Sf4 Ve7 23.Sd6 Vd7 24.Kd2 Vad8 

25.Vd1. 

16.Dxc5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5zpPwQp+-vL-%
4q+-+-+-+$
3zP-+-zPN+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy
16...Se6? Topalov označuje právě ten-

to tah za zjevnou chybu a doporuču-

je 16...Sd7 s tlakem na pěšce b5. 

17.Dc1 Vfc8 18.Da1 Podle Topa-

lovových slov zde může černý jen 

těžko zahrát něco jiného než: 

18...Dc2 protože na zdvojení věží 

na „c“ sloupci prostě nemá čas. 

Z každého pole by totiž černou 

věž zahnali bílí střelci. 

19.Se2 Dc1+ Na 19...Dc3+ přijde 

20.Dxc3 Vxc3 21.a4 s pokrytím 

důležitého pěšce (GM Topalov). 

20.Dxc1 Vxc1+ 21.Sd1 Va1 22.a4 

Vc8 23.Jd4 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-+pzpp'
6-+-+l+-+&
5zpP+p+-vL-%
4P+-sN-+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tr-+LmK-+R!
xabcdefghy
23...Vc4? Rozhodující chyba. 

Carlsen měl hrát 23...Vcc1, i když 

i tady je jeho pozice značně horší. 

Po 24.Kd2 Vcb1 hrozilo Jb3 25.Ve1 

s myšlenkou například f2-f3, Sg5-

h4 a Sc2. Další šachování bílého 

krále  25...Vb2+ nepřináší podle 

nejvýše postaveného hráče na svě-

tovém žebříčku vůbec nic. 

24.0–0 f6 25.Sf4 Sf7 26.h4 1–0

GM Veselin Topalov

Druhou rezultativní partii kola 

sehráli Karjakin s Anandem. Vari-

anta, kterou v partii rozehráli, byla 

populární například v průběhu 

mistrovství světa v San Luis, ale 

ani tam, ani včera ve Wijku nemě-

li vůdci černých příliš problémů. 

Anand získal plnoprávnou hru 

a ani výměna bílé dámy za věž, 

fi guru a pěšce jej nemohla ohrozit. 

Po zjednodušení pozice se zdálo, 

že Ukrajinec postavil na šachovni-

ci pevnost, ale bylo to jen zdání. 

Indický velmistr vyždímal z pozice 

maximum a za Karjakinovy spolu-

práce partii vyhrál.

Dramatickou koncovku si užili van 

Wely s Aronjanem. Domácí vel-

mistr ze zahájení nezískal nic kon-

krétního, když jeho dvojici střelců 

plně kompenzovala aktivní hra 

černého na dámském křídle. Věci 

se ovšem začaly dít po třicátém 

tahu. Levon pravděpodobně pře-

hlédl repliku svého soupeře a ocitl 

se ve špatné pozici bez fi gury. Jeho 

jedinou šancí byl již silně reduko-

vaný materiál. Loek hrál zpočátku 

výborně a dosáhl vyhrané pozice, 

ale v časové tísni se dopustil chyby 

a dovolil Aronjanovi zremizovat. 

Zbylé partie skončily remízami. Po 

tuhém boji Širov s Ponomarjovem 

a poměrně rychle i Radžabov se 

Svidlerem a Tiviakov s Navarou. 
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11. KOLO:
 Aronjan—Karjakin  1:0 

 Svidler—Topalov  1:0 

 Kramnik—Radžabov  ½:½ 

 Anand—Širov  ½:½

 Ponomarjov—Tiviakov  ½:½

 Navara—Motylev  ½:½

 Carlsen—Van Wely  ½:½ 

Topalov se tři kola před koncem 

s bodovým náskokem na zby-

tek startovního pole neuchýlil 

k realizace hesla „Safety fi rst!“ 

Proti Svidlerovi zvolil ostrou sicil-

skou a podařilo se mu za zahájení 

bez problémů vyrovnat. Následně 

pak obětoval v pozici s opačnými 

rochádami pěšce a získal na dám-

ském křídle nebezpečnou iniciati-

vu. Ruský velmistr udělal pod tla-

kem chybu (27.Vc7?) a podle jeho 

vlastních slov už uvažoval o vzdání 

partie. Veselin však v rozhodující 

moment chyboval a dovolil Peterovi 

vysmeknout se z nejhoršího. I tak 

mohl bulharský šachista v pozici 

s těžkými fi gurami udržet remízu, 

ale pravděpodobně ve snaze vytěžit 

z pozice maximum přepnul strunu 

a partii prohrál. 

Pro partii s Anandem si Širov zvo-

lil ruskou. Dlouho kopírovali Viši-

ho remízový souboj s Ivančukem 

z olympiády v Calvii 2004. První se 

odchýlil Alexej v šestnáctém tahu. 

Anand získal mírnou výhodu, ale 

Širov zvládl partii zremizovat.

Přes všechny ostré taktické pře-

střelky jedenáctého kola ve mně 

zanechala největší dojem par-

tie Levona Aronjana se Sergejem 

Karjakinem. V poslední době 

prožívají černí v katalánské oprav-

dová muka. V Elistě trpěl Topalov 

a ve Wijku zase například Anand. 

Karjakinovi se sice, na rozdíl od 

Višiho, v partii podařilo prosadit 

postup c7-c5, ale jeho starosti s tím 

úplně nezmizely: 

ARONJAN (2744)—
—KARJAKIN (2678)
Corus 2007

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7tr-+n+pzpp'
6p+-+psn-+&
5vLpvll+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zPNzP-#
2-zP-sN-zPLzP"
1tR-tR-+QmK-!
xabcdefghy
20.Vc2 Karjakinovi se podařilo pro-

vést programový tah c7-c5, a tak by 

se mohlo zdát, že svoje hlavní pro-

blémy v zahájení vyřešil. Aronjan 

ale ukázal, že ani tah c5 není všelé-

kem a černý musí řešit i další složité 

problémy. „Karjakin sice prosadil 

c7-c5, ale ukázalo se, že není scho-

pen bojovat o sloupec „c“,“ komen-

toval partii GM Aronjan.  

20...Db7 S myšlenkou připravit 

výměnu černopolných střelců. „Je 

velice těžké říci, kde se černý v par-

tii dopustil chyby. Ale po 33.tahu 

byla už jeho pozice  velice nepří-

jemnou.“ (GM Korotylev)  Pokus 

oponovat na „c“ sloupci  20...Vc8 

nepřinese černému nic dobrého: 

21.Vac1 Sb7 22.Jd4± a černý se 

nemůže zbavit problémů ani pro-

střednictvím 22...Jd5 pro 23.Sxd5! 

exd5 24.Dh3. 

21.Vac1 Sb6 22.Sxb6 Levon proti 

výměnám fi gur vůbec nic nenamí-

tá. Před očima zjevně má zjednodu-

šenou pozici s pevně ovládnutým 

sloupcem „c“ a jasnou nezvratnou 

výhodou. 22...Dxb6 23.Jd4 Je5 

24.Sxd5 Jxd5 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7tr-+-+pzpp'
6pwq-+p+-+&
5+p+nsn-+-%
4-+-sN-+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-zPRsN-zP-zP"
1+-tR-+QmK-!
xabcdefghy
25.J4f3 Arménský velmistr zvolil 

tah, který mimo jiné napomáhá 

otupit Karjakinovu ostražitost. Bílý 

se jakoby nesnaží nic získat, pou-

ze se vrací domů a nabízí výměnu 

další fi gury. Jinou dobrou možnos-

tí bylo 25.Jc6, kdy po vynuceném 

25...Jxc6 26.Vxc6 Db8 27.Jf3 získá 

bílý velmi podobnou pozici jako 

v partii. (GM Korotylev) 

25...Jxf3+ 26.Jxf3± Vd8 Zajímavé 

mohlo být 26...Vc7!? a po samo-

zřejmém 27.Vxc7 Jxc7 28.Je5 má 

bílý stále výhodu. 

27.Dd3 Je7 28.De4 Vad7 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+rsnpzpp'
6pwq-+p+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+Q+-+$
3zP-+-zPNzP-#
2-zPR+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
29.Kg2! Pozice bílého je lepší. 

Ovládá „c“ sloupec, na kterém je 

spousty nebezpečných bodů pro 

vniknutí do černé pozice. Ale to 

samo o sobě nestačí. Karjakin tyto 

body stačil prozatím pokrýt. Již 

od 27.tahu se Aronjan připravuje 

k otevření druhé fronty - agrese 

na královském křídle. Tím buď 

odvleče černé fi gury od obrany „c“ 

sloupce, nebo se černý král dosta-

ne pod prudký útok. 

29...f6 Nepouští bílého jezdce na e5. 

30.h4! e5 31.h5 Db7? GM Levon Aronjan
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+q+rsn-zpp'
6p+-+-zp-+&
5+p+-zp-+P%
4-+-+Q+-+$
3zP-+-zPNzP-#
2-zPR+-zPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Karjakin měl asi spíše přesunout 

zálohy k obraně královského křídla, 

i když by to stálo zeslabení obrany 

bodu c7. Po 31...De6! 32.Vc7 Vxc7 

33.Vxc7 Jd5 34.Vc5 Dd6 35.Dc2 má 

sice bílý stále výhodu a černý se 

bude muset přesně bránit, ale celý 

bod stále věcí značně vzdálenou. 

32.Dg4! Kf7 33.Vc5 Vc8? Rozho-

dující chyba, která urychlila asi 

už pravděpodobně nevyhnutelné. 

Sám Levon se po partii vyjádřil: „Ta 

pozice už byla vyhraná. Teda pokud 

nedělá člověk hrubé chyby, jako 

se to stává mně, kdy pak podobné 

partie zpravidla končí remízou. Ale 

tentokrát se mi podařilo se hrubých 

chyb vyvarovat.“ Lepší a houževna-

tější bylo 33...h6!?.  

34.Vxc8 Jxc8 

XABCDEFGHY
8-+n+-+-+(
7+q+r+kzpp'
6p+-+-zp-+&
5+p+-zp-+P%
4-+-+-+Q+$
3zP-+-zPNzP-#
2-zP-+-zPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
35.Df5! g6 36.Dg4 Je7 37.hxg6+ 

hxg6 38.Vh1! f5 Karjakin nemůže 

zabránit vniknutí bílých fi gur po 

„h“ sloupci ani prostřednictvím 38...

Kg7 39.Dh4 Dc8 (39...Vd8 40.Dh7+ 

Kf8 41.Vh6±) 40.g4 Dg8 41.g5!+-  

39.Vh7+ Ke6 40.Dg5 Zatímco bílý 

král si na g2 hoví jako v peřince 

a může vše z povzdálí sledovat, 

bílá dáma proniká k černému 

monarchovi po ose g4-g5-h6-f8-f6 

jako nůž máslem a bude v Karjaki-

nově pozici řádit jako černá ruka.   

40...De4 41.Dh6! f4 42.Df8 Jc6 

43.Dc8 Je7 44.De8 Kd6 45.Df8 

Dd5 46.e4! De6 47.Jg5 1–0

Velice očekávaným soubojem 

byla partie mistra světa Kramni-

ka s královsko-indickým mágem 

Radžabovem. Ázerbájdžánec hrál 

do té doby černými tři královské 

indické a byl vždy úspěšný! Vzhle-

dem k repertoáru mistra světa 

byla pravděpodobnost principiál-

ního střetu velice pravděpodobná. 

Kramnik nepoužil bílými variantu, 

kterou dlouho kosil své soupeře 

na všech světových turnajích, ale 

systému 7.Se3, ve kterém se výho-

dy nedočkal. Partie skončila po 

Kramnikově nabídce remízou.

Smír byl podepsán také v partii 

Carlsena a van Welyho, ale v prů-

běhu partie se rozhodně více zapo-

til norský šachista. Ve střední hře 

ho Loek přehrál a spásu vůdce 

bílých nalezl až v remízové kon-

covce K+V proti K+V+S 

Ponomarjov nezískal bílými pro-

ti urychlenému draku Tiviakova 

zhola nic a byl rád, když soupeř 

přijal jeho remízovou nabídku ve 

dvacátém sedmém tahu.

V poslední partii kola čelil bílému 

Navarovi vítěz loňského „béčka“ 

Motylev. David ve snaze o vytvoře-

ní pěšcového centra dopustil nebez-

pečnou oběť fi gury a jeho pozice 

se zdála být velmi ohrožená. Partii 

nakonec dovedl do remízového pří-

stavu různobarevných střelců.

12. KOLO:
 Topalov—Kramnik ½:½ 

 Navara—Ponomarjov 1:0 

 Karjakin—Carlsen  ½:½

 Tiviakov—Anand  ½:½

 van Wely—Svidler  1:0 

 Motylev—Radžabov  0:1  

 Širov—Aronjan  ½:½ 

Radžabov defi nitivně oživil králov-

skou indickou na nejvyšší úrovni. 

Tentokrát to odnesl Motylev, jehož 

iniciativa daná výhodou prvního 

tahu postupně slábla a násled-

ně byl v časové tísni zázračně 

oživlými černými fi gurami roz-

mačkán. Radžabov získal ve Wij-

ku černými v královské indické 

4,5 bodu z pěti partií, a ta se tak 

stala základem jeho fantastického 

turnajového úspěchu.

Magnetem kola byla ale jiná par-

tie. Po poměrně krátkém čase pro-

ti sobě opět zasedli protagonisté 

slučovacího zápasu o titul mistra 

světa Topalov a Kramnik. To, že 

se na jejich vzájemných vztazích 

nic nezměnilo, potvrdila i skuteč-

nost, že ani před, ani po ukonče-

ní partie si oba soupeři nepodali 

ruce. Z dámského gambitu získal 

Veselin lepší pozici se zřejmou 

prostorovou převahou, ale pozi-

ce mistra světa byla velice pevná.  

Kdo čekal atraktivní průběh, byl 

zklamán. Celá partie byla pouze 

o tom, zda Kramnik zvládne stís-

něnou pozici ustát a vybojovat 

si remízu. To se mu nakonec po 

přesné hře podařilo.

Jako první skončili van Wely se 

Svidlerem. Petrovi se turnaj ve 

Wijku příliš nepovedl. V partiích 

se často dopouštěl hrubých chyb, 

jako třeba v partii s Anandem, 

a jednu takovou udělal i s domá-

cím šachistou. Souboj měl pou-

hých dvacet jedna tahů a Svidler 

tak defi nitivně přišel o možnost 

umístění na předních místech 

tabulky. 

Mistr světa Vladimir Kramnik
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VAN WELY (2683)—
—SVIDLER (2728)
Corus 2007

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+lzpp+p'
6pwqn+-+pwQ&
5+ptR-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+L+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Svidler rozehrál oblíbenou Grun-

feldovu indickou a i když Loekova 

pozice vypadá opticky lépe, má 

černý v pozici dostatečné mož-

nosti jak tuto „optiku“ neutralizo-

vat. Peter si bohužel vybral špatně 

a zahrál 19...Sg4?? K rovné pozici 

vedlo 19...Vfd8 20.Vfc1 (útočnou 

ideu, kterou bílý v partii uplatnil, 

by zde černý s ledovým klidem 

vykryl pomocí 20.Jf4 Jxd4 21.Vh5 

Df6 a po 22.Dxh7+ Kf8 je pozice 

nejasná.) 20...Vac8 =. 

20.Jf4!+- A najednou není co hrát. 

hrozby bílého na královském kří-

dle jsou neodrazitelné. 20...Jxd4 

21.Vg5 Sf3 22.Vg3 1–0

Výbornou partii sehrál Navara 

a sám ji pro Šachový týdeník i oko-

mentovat (viz strana 12). Bílými ve 

francouzské získal malou výhodu 

a postupně Ponomarjova celko-

vě přehrál. Ukrajincovo dámské 

křídlo bylo pod souvislou palbou 

bílých fi gur a tu pak náš šachista 

po výborném výkonu přesvědčivě 

proměnil v celý bod. 

Velkou šanci dotáhnout se na prv-

ní místo měl Levon Aronjan. Po 

výborném výkonu v jedenáctém 

kole s Karjakinem se mu podařilo 

černými přehrát Širova. Vytvořil si 

v koncovce nebezpečného volného 

pěšce, který měl být, spolu s aktivní-

mi fi gurami zárukou jeho vítězství. 

Bohužel pro něho ale při nedostatku 

času přehlédl Alexejovu výmluvu 

a partie skončila remízou.

ŠIROV (2715)—ARONIAN (2744)
Corus 2007

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+n+-+-+&
5zpNzP-+-+p%
4-+-zpk+-+$
3zP-+-tr-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Aronjan byl velice blízko výhře. Po 

47.Kf2 však zahrál chybné 47...a4? 

Svoji neoddiskutovatelnou výhodu 

mohl stupňovat tahem 47...Vb3 

a po zřejmém 48.a4 bílého doko-

nale stísnit pomocí 48...h4. Zisk 

celého bodu pak by už měl být jen 

otázkou času.

48.Jd6+ Kd5 Tohle asi Levon nevi-

děl, nebo nedocenil. Přechod do 

jezdcovky je vynucený a tu už Ši-

rov udrží. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+n+-+-+&
5zpNzP-+-+p%
4-+-zpk+-+$
3zP-+-tr-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

13. KOLO:
 Aronjan—Tiviakov  1:0 

 Radžabov—Topalov  ½:½ 

 Kramnik—van Wely  1:0 

 Anand—Navara  ½:½

 Svidler—Karjakin  0:1 

 Ponomarjov—Motylev  ½:½ 

 Carlsen—Širov  ½:½

V rozhodujícím souboji o první 

místo rozehráli Radžabov s Topa-

lovem variantu z desáté partie 

zápasu o mistra světa Kramnik – 

Topalov, ve které se bulharský vel-

mistr dopustil hrubé chyby a partii 

prohrál. Ve Wijku se tak nestalo. 

Veselin v devatenáctém tahu odbo-

čil a partie dospěla do složité pozi-

ce, ve které měl Radžabov možnost 

zkusit štěstí s přechodem ke hře 

s nestejným materiálem, ale roz-

hodl se pro trojí opakování pozice 

a tím i dělení prvního místa.

Tiviakov se v posledním kole poza-

pomněl a nečekaně se pustil černý-

mi do Aronjana jako býk, kterému 

již delší dobu mávají před očima 

červeným hadrem. Svoji agresivitu 

ale přehnal, a tak toreador Levon 

slavil v nizozemské aréně po něko-

lika mistrných obratech slavné 

vítězství. Navíc díky remíze dosa-

vadních lídrů se dotáhl na dělení 

prvního místa v letošním prvním 

superturnaji a potvrdil, že patří do 

nejužší světové špičky.

V posledním kole ukázal svoji útoč-

nou sílu i mistr světa Kramnik. Bílý-

mi v poloslovanské obraně doslova 

rozstřílel van Welyho. Ale ani tato 

výhra Vladimirovi na stupně vítězů 

nestačila. Možná bude muset doma 

podumat o tom, že k vítězství na 

velkých turnajích bude potřeba 

občas vyhrát i černými.

Anandovi, který nebyl ve Wij-

ku v nejlepší formě, se nedařilo 

ani v posledním kole. Navara ho 

udržel bez jakýchkoli obtíží černý-

mi ve španělské. 

Špatně zakončil turnaj Peter Svidler. 

Po rychlé prohře s van Welym 

v předposledním kole, zopakoval 

něco podobného i ve svém závě-

rečném vystoupení bílými s Karja-

kinem. V devatenáctém tahu se 

dopustil pravděpodobně rozhodují-

cí chyby a zbytek partie si pod úde-

ry černých fi gur protrpěl.

Konečné pořadí skupiny A:

 1. Aronjan, Levon ARM (2744)  8,5 

 2. Topalov, Veselin BUL  (2783)  8,5 

 3. Radžabov, Teimour  AZE  (2729)  8,5 

 4. Kramnik, Vladimir  RUS  (2766)  8 

 5. Anand, Viši  IND  (2779)  7,5 

 6. Svidler, Peter  RUS  (2728)  7 

 7. Navara, David  CZE  (2719)  6,5 

 8. Karjakin, Sergej  UKR  (2678)  6,5 

 9. Ponomarjov, Ruslan  UKR  (2723)  6 

 10. Motylev, Alexander  RUS  (2647)  5 

 11. Tiviakov, Sergei  NED  (2667)  5 

 12. van Wely, Loek  NED  (2683)  5 

 13. Carlsen, Magnus  NOR  (2690)  4,5 

 14. Širov, Alexej  ESP  (2715)  4,5 
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DAVID NAVARA—
—RUSLAN PONOMARJOV
Francouzská [C07]

Corus 2007 

Komentuje GM David Navara

1.e4 Toto asi pro soupeře bylo pře-

kvapení. 

1...e6 Tento tah jsem naopak neo-

čekával já. 

2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.Jgf3 Jf6  Po 4...

cxd4 může bílý například přejít do 

hlavních variant. 

5.exd5 Jxd5 6.Jb3 O této pozici 

jsem věděl opravdu málo. Snažil 

jsem se rozpomenout se na nějaké 

varianty z knihy Dynamika stra-

tegie zahájení velmistra Jansy. 

Pokračování 6.g3 Jc6 7.dxc5 Sxc5 

8.Jb3 Se7 asi k výhodě nevede. 

6...Jd7 Také po 6...cxd4 7.Jbxd4 

bych směřoval střelcem na g2, 

poučná je partie Jansa – Korčnoj, 

olympiáda 1974.

7.g3 Po tomto tahu se soupeř 

zamyslel na 12 minut. 

7...Se7  V partii Svidler - Běljavskij, 

1995 se stalo 7...cxd4 8.Sg2 (také 

se dalo téměř čímkoliv dobrat na 

d4) 8...Sb4+ 9.Sd2 e5 10.0–0 0–0 

11.Ve1 f6 12.Jfxd4 J7b6 13.Sxb4 

Jxb4 14.Dd2 (14.c3!?) a bílý mož-

ná stál mírně lépe díky silnému 

střelci na g2. 

8.dxc5  8.c4 Jb4!? 9.a3 Jc6 10.dxc5 

a5!?= 

8...Jxc5 9.Sg2 0–0 10.0–0 Po 

10.Jxc5 Sxc5 bych zbytečně akti-

vizoval černého střelce. 11.0–0 

b5 (černý opevňuje jezdce na d5) 

12.Jd4 Db6=  

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-snn+-+-%
4-+-+-+-+$
3+N+-+NzP-#
2PzPP+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
10...Db6 Při partii se mi za bílého 

líbilo 10...b5 11.Jfd4 Db6 12.Jf5, 

ale černý zde nestojí špatně. Jinou 

možností bylo 10...Sd7 11.Je5 Sa4. 

11.c4  Pokračování 11.Jxc5 Sxc5 

12.c4 vede k rovnováze, po 13.a3 

může černý tahu b2-b4 zabránit 

pomocí a7-a5. 

11...Jxb3? Teď byl správný moment 

na 11...Jf6 12.Se3 Sd7 s ideou 

13.Je5 Sa4. Nyní černý získá na 

b4 jiný opěrný bod pro jezdce, ale 

také se rozehraje bílá věž na a1. 

12.Dxb3! Po 12.axb3 Jb4 13.Se3 

Sc5 by bílý nezískal tak konkrétní 

hru proti soupeřovým slabinám, 

například po 14.Sxc5 Dxc5 15.Dd4 

Dc7 bílému vadí jezdcové vidličky.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-wq-+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+P+-+-+$
3+Q+-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
12...Dxb3 Po 12...Jf6 má bílý pří-

jemný výběr mezi 13.Dxb6 axb6 

14.Vd1 a 13.Se3.

13.axb3 Jb4 14.Se3 Po 14.Sd2 

může černý zahrát 14...Jc6 a pří-

padně a5, e5 nebo něco takového. 

14...a6 Takticky nevychází 14...Jc2 

15.Vxa7 Jxe3 16.Vxa8 Jxf1 17.Kxf1, 

bílý stojí lépe i po Sf6 (což jsem 

neviděl). Zajímavá byla oběť pěš-

ce 14...a5 15.Sb6 Va6 16.Sxa5 Jc2, 

černý alespoň vymění střelce a5. 

15.Sb6 Jelikož nejde 15...Sd8 

16.Sc5, sloupec d patří bílému. 

15...Sd7?! V případě 15...Jc6 může 

bílý volit mezi 16.c5, 16.Vfd1 a 16.

Jd4, ve všech případech s převa-

hou. Za úvahu stálo 15...f6.

16.Je5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+lvlpzpp'
6pvL-+p+-+&
5+-+-sN-+-%
4-snP+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16...Sc6 Zde jsem dlouho přemýš-

lel, zda a jak vzít na c6, i když se 

dá řešení odvodit vcelku snadno. 

Věděl jsem, že stojím nezvykle 

dobře a nechtěl jsem partii zbyteč-

ně zkazit. 

17.Vfd1 Teď už by vadilo zejmé-

na 18.Jxc6, černý nemůže pokrýt 

pole d7. Po 17.Jxc6 bxc6 by černý 

mohl pokračovat Vfd8, Sd8, jezdec 

na b4 (zatím) drží slabiny a černý 

by někdy mohl získat na dámském GM David Navara
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křídle protihru. Tah 17.Sxc6 je 

asi zajímavější, ale ani zde není 

důvod dávat černému protihru po 

b-sloupci.  

17...Sxg2 18.Kxg2 f6 Počítal jsem 

spíše s 18...Vac8 19.Vd7 Sf6, 

více než 20.f4 se mi líbila odpo-

věď 20.Va4 Sxe5 21.Vxb4 Sxb2 

22.Sc7!?, pole f7 je dost slabé 

a bílému zůstane silný volný pěšec 

i v případě 22...b5 23.cxb5 axb5 

24.Vxb5. 

19.Vd7 Vae8 20.Jf3 Věžové kon-

covky mám rád, ale po 20.Vxe7? 

Vxe7 21.Sc5 Jc2 (21...Vc7? 22.Sxb4 

fxe5 23.Sxf8 Kxf8 24.Va5 dává 

bílému dobré vyhlídky na výhru) 

22.Vc1 (22.Vd1 jsem neviděl, ale 

černý může někam normálně 

ustoupit vězí z e7 a nic se nedě-

je.) 22...Vc7 23.Sxf8 Kxf8 24.Vxc2 

fxe5 25.Ve2 Vc5 s malou výhodou, 

by černý stál ve srovnání s partií 

nádherně. 20...Vf7 21.Vxb7 Sf8 

22.Vxf7 Kxf7 

XABCDEFGHY
8-+-+rvl-+(
7+-+-+kzpp'
6pvL-+pzp-+&
5+-+-+-+-%
4-snP+-+-+$
3+P+-+NzP-#
2-zP-+-zPKzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Vzniklá pozice je pochopitelně 

vyhraná, ale bílý ještě musí hrát 

dobře. Teď například hrozí něco 

jako Vb8 s tlakem proti pěšcům 

dámského křídla nebo s jejich blo-

kádou. 

23.Sa5 Vb8 Chybou by bylo 23...

Jc6? 24.Sc3. 

24.Sxb4 Vxb4 25.Vxa6 Vxb3 Po 

25...e5 by přišlo 26.Va7+! s případ-

ným Jh4 a Jf5, což by asi černému 

docela vadilo. 26...Ke6 27.Jd2 Vb8 

28.g4 a nemohu se zbavit dojmu, 

ze černý stojí na prohru. 

26.Va7+ Tah 26.Jd4 jsem zavrhl 

kvůli 26...Vb7 (také po 26...Vxb2 

27.Va7+ má černý problémy, 27...

Se7 ztrácí střelce, a po 27...Kg8 

28.Jxe6 Ve2 (jinak ve věžové kon-

covce dostane bílý věž za pěšce) 

bílý vůbec nemusí chodit do věžové 

koncovky, po 29.Va6 Kf7 30.Jf4 by 

měla převaha stačit k výhře). 

26...Kg6 Pokračování 26...Kg8 

27.Jd4 Vxb2 28.Jxe6 Ve2 přejde do 

minulé poznámky. 

GM Ruslan Ponomarjov

27.Jd4 Vb6 28.Jb5 Vb8 29.Vd7 

Nechtěl jsem dopustit tah Vd8. 

29...f5 30.f4 Kf6 31.b3 Nechtěl 

jsem umožnit postup e6-e5. 31.Kf3 

e5 32.fxe5+ Kxe5 33.Jd4 Vxb2 

34.Vd5+ Kf6 35.Vxf5+ Ke7. 

31...h6 Po 31...e5 32.fxe5+ Kxe5 

33.Jd4 má černý značné problémy.

XABCDEFGHY
8-tr-+-vl-+(
7+-+R+-zp-'
6-+-+pmk-zp&
5+N+-+p+-%
4-+P+-zP-+$
3+P+-+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

32.Jd4?! Převod jezdce na e5 je 

lákavý, ale po svém tahu jsem 

zjistil, že nevychází tak, jak bych 

chtěl. Lepší bylo asi 32.h4!?.  

32...Va8?! Ponomarjov měl hrát 

32...g5!, po 33.Jc6? Vxb3 34.Je5 

Vb2+ nevyhrává 35.Kf3 Se7 36.c5? 

g4+ ani 35.Kf1 Se7 36.c5 gxf4 

37.gxf4 Vb4.

33.Jc6+- Teď už je vše relativně 

jednoduché, deset minut mi na 

osm tahů stačilo. 

33...Va2+ 34.Kf1 Kg6 Nic nemění 

ani 34...Vxh2 35.Je5 Se7 36.c5+- 

35.b4 Vc2 Očekával jsem spíše 

35...Vxh2, kdy si bílý musí dávat 

pozor na pat: 36.Je5+ (36.Vd8! Kf7 

37.c5+-) 36...Kh5 37.c5 Vc2 38.Vf7 

Sxc5 39.bxc5 Vxc5 40.Vxg7? Vc1+! 

a bílý král musí přinejmenším 

obtížně kličkovat, aby se věž dala 

dobrat jezdcem. 

36.c5 

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+R+-zp-'
6-+N+p+kzp&
5+-zP-+p+-%
4-zP-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+r+-+-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

36...Kh5 37.Jd4 Vc1+ 38.Kf2 Sxc5  

Na 38...Vd1 přijde 39.Ke2. 

39.bxc5 Vxc5 40.Vxg7 Vd5 41.Ke3 

e5 42.Jxf5 exf4+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-tR-'
6-+-+-+-zp&
5+-+r+N+k%
4-+-+-zp-+$
3+-+-mK-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

43.Ke4 Poslední léčka, nelze brát 

43.Kxf4? pro 43…Vxf5+       44.Kxf5 pat.  

1–0
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Šachy mě naučil hrát můj děde-

ček když mi byly 4 roky a psal se 

rok 1968. Tehdy jsem ještě nevní-

mal žádná velká jména a ta se ani 

v našich partiích neobjevovala. 

Hráli jsme prostě šachy a já jsem 

v nich neustále prohrával. Po čty-

řech letech pravidelného prohrá-

vání, v roce 1972, přišel děda jako 

obvykle v neděli na oběd a z jeho 

úst jsem poprvé slyšel dvě jména 

Spasskij a Fischer. Jména šachistů, 

kteří v těch dnech hráli v Reykjavi-

ku o šachový titul. Spasskij a Fis-

cher! Ta jména tehdy plnila každé 

noviny. První partie, kterou jsem 

v životě přehrával, byla právě prv-

ní partie z tohoto zápasu, ve které 

Boris Vasiljevič zvítězil a stal se 

tak na delší dobu jedním z mých 

hlavních šachových hrdinů. 

Pražskou přednášku desátého mis-

tra světa Borise Spasského v hote-

lu Kampa-Stará zbrojnice jsem si 

proto nemohl nechat ujít. Bylo to 

přesně před rokem. 

Velmistr Spasskij prošel mezi divá-

ky, všechny neformálně pozdra-

vil i nám dobře srozumitelným 

“Dobryj vječer”. Sál ztichl, pomysl-

ná světla zhasla a 21.století začalo 

mílovými kroky mizet v dálce a já 

se opět ocitl v době svého dětství 

a prvních šachových krůčků. 

Prvním kritickým okamžikem kari-

éry desátého mistra světa v šachu, 

o kterém Boris Spasskij v Praze 

hovořil, byla jeho partie s Lvem 

Polugajevským z přeboru Sovět-

ského svazu v Moskvě v roce 1961. 

Přebor byl zároveň hrán jako pás-

mový turnaj a jeho vítězové postu-

povali do turnaje mezipásmové-

ho. Po devíti kolech měl Spasskij 

6,5 bodu, tedy +4 a to by měl být 

výsledek, který postup do “mezi-

pásma” garantoval. Pokud by v 10. 

kole porazil Polugajevského, měl 

by plus 5, a tedy jistotu postupu. 

Navíc měl již partie s největšími 

soupeři za sebou. 

Na šachovnici se před námi objevi-

la tato pozice:

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7z§-z§-+-zPk'
6-+-vlp+-+&
5z+-z+-+-´K-%
4-z§-zzPP+Q+$
3z+Pz§qt+-+-#
2P+-+-zPR+"
1+-+-+-m+-!
xabcdefghy
Situace černého je beznadějná. 

Bílý má mnoho cest, jak pozi-

ci vyhrát. „To jsem pochopitelně 

viděl,“ vzpomínal Boris Vasilje-

vič, „ale chtěl jsem vyhrát jedno-

tahově.“ A hned diváky vybízí: 

„No, zkuste popřemýšlet a najít 

jediný tah, který může velmistr 

najít, aby partii nevyhrál.“ Chvíle 

přemýšlení, Boris Vasiljevič znovu 

hledí na osudnou pozici, která je 

tentokrát na magnetické demon-

strační šachovnici v hotelu Kampa 

Stará zbrojnice. Možná je v duchu 

u moskevského stolku v roce 1961. 

„Inu zahrál jsem 34.Kh5??, úplně 

jsem totiž zapomněl na pole b5. 

Přitom jsem měl dostatek času, 

kolem dvaceti minut, zatímco Lev 

měl na praporku jen několik vteřin 

a následující tahy hrál v bleskovém 

tempu,” řekl Boris Spasskij. 

Nejlepším tahem bylo pochopitel-

ně 34.Kf6! Partie ale po blundru 

budoucího mistra světa pokra-

čovala: 34...Db5+! 35.Kh4 Se7+ 

36.Kh3 Dg5 37.Dxg5 “Dámy jsem 

měnit musel.”  37...Sxg5 38.Vxg5 

Vd8 “Nejsilnější tah!” 39.f4 Kg8 

“Opět nejsilnější tah!” 40.Vc5 

Vxd4 41.Vxc7 Vxe4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7z§-˜R-+-zP-'
6-+-+Z+-+&
5z+-z+-+-+-%
4-z§-z+rzP-+$
3z+Pz§-t+-+K#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-m+-!
xabcdefghy
A černá pozice je již vyhraná. Bílá 

věž je přikována na „c“ sloupec. 

42.Kg4 [42.Vxa7 Vc4!-+] 42...e5!-

+ „a dále nemá cenu se partií zabý-

vat“. 0-1.

“Tak jsem tedy zcela vyhra-

nou pozici prohrál a to mě 

DESÁTÝ MISTR SVĚTA BORIS SPASSKIJ V PRAZE (LEDEN 2006)

MASOCHISTICKÝ VEČÍREK

GM Vlastimil Jansa (vlevo) uvedl pražskou přednášku mistra světa Borise Spaského
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poznamenalo na celý zbytek tur-

naje. Do mezipásmového turnaje 

jsem tehdy nepostoupil, a nemohl 

jsem se proto zúčastnit ani turnaje 

kandidátů na Curacau 1962. Kdy-

bych tehdy zahrál Kf6, pak by se 

Petrosjan nestal mistrem světa!”. 

Je to jistě určitá nadsázka, ale 

Boris Vasiljevič ji hned objasnil. 

Vysvětlil, že mezipásmový turnaj 

nebyl v tomto cyklu příliš silný 

a dodnes věří, že by z něj rozhod-

ně postoupil. Turnaje kandidátů 

se pak účastnilo pět sovětských 

šachistů Geller, Petrosjan, Keres, 

Korčnoj a Tal, dva Američané 

Fischer a Benko a náš velmistr 

Miroslav Filip. Fischer tehdy ještě 

nebyl nebezpečný a rozhodovaly 

by partie mezi sovětskými velmis-

try a ty by měly Spasského účastí 

úplně jiný náboj. Podle mínění 

exmistra světa by turnaj místo 

Petrosjana vyhrál pravděpodobně 

Paul Keres... Stačilo jenom zahrát 

s Polugajevským to Kf6... 

„Opravdu má jeden jediný tah sílu 

změnit celou šachovou historii? Již 

jste někdy viděli důležitější tah?“ 

ptal se desátý mistr světa užaslých 

posluchačů. Později v rozhovo-

rech ještě dodal, že Paul Keres pat-

řil k šachistům, které měl lidsky 

nejradši.  

Z počátku šedesátých let jsme 

se pak přenesli na jejich konec, 

do průběhu druhého zápasu 

o titul mistra světa mezi Petrosja-

nem a Spasským. Druhý zápas 

začal pro Borise Vasiljeviče velice 

příznivě. Po devíti partiích vedl 

o dva body a v desáté partii vznik-

la následující pozice:

SPASSKIJ —PETROSJAN
Zápas o titul mistra světa, Moskva 

1969

XABCDEFGHY
8-+-wql+k+(
7t˜˜tr-`n-+-l`n'
6-zZ-zZ-+Z+&
5z+PzZPzZ-zPZ%
4P+Nz+P+-+$
3z+KzP-tL-+-#
2-+-+-tR-+"
1+-+-+QmtR-!
xabcdefghy
42.Dg2 “V této pozici byla partie 

přerušena. Petrosjanova pozice 

je prohraná. Má o kvalitu méně 

a jako kompenzaci za ni, má špat-

nou pozici… Všechny bílé fi gury 

stojí nádherně. Podívejte! Jezdci 

na ideálních místech, střelec na 

správném poli, těžké fi gury na 

místě! Jak má bílý pozici vyhrát 

je jasné. Musí připravit průlom 

a4-a5. K tomu je třeba přesunout 

těžké fi gury na dámské křídlo. 

Velmistr takovou pozici vyhrát 

musí. Ta pozice je tak krásná, že 

by se neměla ani hrát, ale pověsit 

do bytu jako obraz! Po přerušení 

partie jsem se cítil velice unavený 

a tehdy jsem udělal velkou chybu. 

Uvažoval jsem, že si vyberu volný 

den a odpočinu si. Sdělil jsem to 

svému trenéru. Říkám mu: ´Otče, 

jsem unavený. Chtěl bych si vzít 

volný den.´ ´K čemu v této pozi-

ci volný den?´ byla jeho odpověď. 

Dále jsme se o věci nebavili. Bylo 

mi jasné, že takovou pozici musí 

velmistr vyhrát i bez volného dne, 

a tak jsem šel druhý den dohrá-

vat...” vzpomínal na další kritický 

moment šachové historie Boris 

Spasskij. 

42...Sf8 43.Va2 Vb7 Po 43...Ja8 při-

jde 44.a5 s plánem 45.Vga1. 44.Kc2 

Se7 45.Vb1 Hrozí průlom a5. 45...

Db8 Snaží se průlomu zabránit.  

XABCDEFGHY
8-wq-+l+k+(
7+rmn-¨l-+n'
6-zZ-zZ-+Z+&
5z+PzzZPzZ-zPZ%
4P+Nz+P+-+$
3z+-mN-¨L-+-#
2R+K+-+Q+"
1+R+-+-m+-!
xabcdefghy
46.Vab2? “Chyba. Tady se na mě 

podepsala únava. Pochopitelně 

okamžitě vyhrávalo právě 46.a5! 

a po 46...bxa5 jednoduše také 

vezmu a postavím jezdce na c6,“ 

komentoval  exmistr světa. 

46...Ja8 47.Va2? 

XABCDEFGHY
8nwq-+l+k+(
7+r+-¨l-+n'
6-zZ-zZ-+Z+&
5z+PzZPzZ-zPZ%
4P+Nz+P+-+$
3z+-`N-¨L-+-#
2R+K+-+Q+"
1+R+-+-m+-!
xabcdefghy
“I tady ještě vyhrávalo 47.a5. 47...

Sd8! “Únava způsobila svoje. 
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V další části partie jsme oba dělali 

tahy na své straně šachovnice, kte-

ré ani žádný přímý význam nemě-

ly. Ale cítil jsem, že mi hlava vůbec 

nepracuje.“

48.Kd3 Sd7 49.Vba1 Jf8 50.Kc2 

Se8 51.De2 Sc7 52.Vf1 Sd8 53.Vaa1 

Jh7 54.Vg1 Jf8 55.Sd2 Jh7 56.Va3 

Jf8 57.Vga1 Jh7 

XABCDEFGHY
8nwq-¨ll+k+(
7+r+-+-+n'
6-zZ-zZ-+Z+&
5z+PzZPzZ-zPZ%
4P+Nz+P+-+$
3mtR `N-+-+-#
2 +KvLQ+ +"
1mtR-+-+-m+-!
xabcdefghy
58.a5 “Nakonec se mi podařilo 

prosadit kýžený průlom.” 58...

bxa5 59.Jxa5 Sxa5 60.Vxa5 Jc7

XABCDEFGHY
8 wq-+l+k+(
7+r`n-+-+n'
6-+-zZ-+Z+&
5mtRPzZPzZ-zPZ%
4 + z+P+-+$
3+ `N-+-+-#
2 +KvLQ+ +"
1mtR-+-+-m+-!
xabcdefghy

“I tato pozice by měla být ještě 

výrazně lepší pro bílého.“ 61.Vb1 

“Mohl jsem hrát například 61.Dc4! 

s myšlenkou Da2 a proniknutím 

po “a” sloupci. Ale již jsem toho 

nebyl schopen.” 61...Jf8 62.Se3 

Jd7 63.Df2 Kg7 64.Kd3 Kg8 

65.Da2 Jb6

XABCDEFGHY
8 wq-+l+k+(
7+r`n-+-+ '
6-`n-zZ-+Z+&
5mtRPzZPzZ-zPZ%
4 + z+P+-+$
3+ `NKvL-+-#
2Q+ + + +"
1m+R+-+-m+-!
xabcdefghy
“V této pozici přijal Petrosjan moji 

nabídku remízy. Dovolím si nyní 

tvrdit, že kdyby ji odmítl, pak bych 

partii zřejmě ještě prohrál a celý 

zápas by se vyvíjel jinak”. 1/2-1/2.

Petrosjana pak tato partie zdravě 

nakopla a podařilo se mu stav zápa-

su srovnat. Jako klíčovou partii 

tohoto zápasu pak označil exmistr 

světa 14. partii, která dospěla těsně 

před přerušením do této pozice:

PETROSJAN—SPASSKIJ
Zápas o titul mistra světa, Moskva 

1969

XABCDEFGHY
8 tr + + +(
7+ +-+-+Z'
6l+-+-+Z+&
5mtzZ +k+Z+ %
4 +Z`N +-+$
3zP ´K zP-zP-#
2 + + zP zP"
1m+ +R+-+-!
xabcdefghy
“Partie zápasů o titul mistra světa 

se obvykle brzy po 40.tahu pře-

rušovaly. Mohl jsem nyní popře-

mýšlet a zapečetit svůj následující 

tah. Mnoho na výběr jsem neměl. 

Vlastně do úvahy přichází jen 

43…Kc5. Neznám nikoho, kdo by 

šel na e4,” řekl Boris Vasiljevič. 

“Jenže tak jsem nakonec zahrál já 

a nechal pečetit Petrosjana.“

43...Ke4? 

„Nic zlého netuše jsme se sekun-

danty odešli za sálu na ‚bázu‘ a já 

jsem se rozhodl jít spát. Nikdo 

z nás neviděl ani zprávy v televizi, 

kde říkali, že můj poslední tah byl 

špatný a nyní vynuceně dvojtahově 

prohrávám! Ráno jsem se probudil 

a našel na stole vzkaz od Krogi-

use, ve kterém stálo, že v pozici 

jsou vážné problémy. Až pak mi 

došlo, že se po 44.f3! dostávám 

do matové sítě. Nijak mě to ale 

nevykolejilo a dokonce jsem uza-

víral se svými sekundanty sázky, 

že Petrosjan ten tah určitě neviděl 

a zapečetil něco jiného. Po přícho-

du do sálu jsem viděl spokojeného 

Petrosjana, čtoucího si s manžel-

kou Sovětský sport. Pozdravil jsem 

jej a zasedli jsme za stůl. Rozhodčí 

O‘Kelly rozlepil obálku a provedl 

na šachovnici Petrosjanův tah.“ 

44.f3+! 

XABCDEFGHY
8 tr + + +(
7+ +-+-+Z'
6l+-+-+Z+&
5mtzZ + +Z+ %
4 +Z`Nk+-+$
3zP ´K zPPzP-#
2 + + + zP"
1m+ +R+-+-!
xabcdefghy
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44...Kxe3 [44...Kd5 45.Jxf5+; 

44...Ke5 45.Jc6+] 45.Vd2! 

„S myšlenkou Ve2 mat. Tuto pozi-

ci jsme přece jenom měli při ana-

lýze na šachovnici. Bylo jasné, 

že musím šachovat.“ 45...Vb3+ 

46.Jxb3 cxb3 47.Vd7 „A nyní je 

pozice bílého jistě vyhraná“. 47...

h5 48.Va7 Sf1! 49.f4 h4

XABCDEFGHY
8 + + + +(
7tR +-+-+ '
6 +-+-+Z+&
5mtzZ + +Z+ %
4 + + zzP-zZ$
3zPZ´K ´k zP-#
2 + + + zP"
1m+ + +l+-!
xabcdefghy
“Hop! Tady hrozím zahrát h3 

a projít králem na g1, sebrat pěš-

ce h2 a získat nebezpečnou pro-

tihru”. 

50.gxh4 “Petrosjan si pěšce 

vzal. Takové pěšce bral Petrosjan 

vždycky!” 

50...Kxf4 51.Vxa5 Ke4 52.Kxb3? 

f4! “A protihra je na světě!” 

53.Vg5 f3 54.Vxg6 Sh3! 

XABCDEFGHY
8 + + + +(
7+ +-+-+ '
6 +-+-+R+&
5mt+ + + + %
4 + +k+-zP$
3zPK+ +Z+Z#
2 + + + zP"
1m+ + + +-!
xabcdefghy
55.Vg1 [55.Vf6 Sf5 56.Vc6 f2 57.Vc1 

Sh3 58.h5 Kf5!] 

55...f2 56.Vc1 “Partie skončila 

remízou, což pro mě byla ohromná 

psychická vzpruha. V dalších parti-

ích se již zápas vyvíjel jednoznač-

ně pro mě. Byly tam nějaké hezké 

útoky, byly tam oběti.... Ale tohle 

byl klíčový okamžik!”. 1/2-1/2

Zajímavá řada náhod, které mohly 

přepsat šachovou historii. O zápa-

su s Bobbym Fischerem velmistr 

Spasskij nehovořil. Zároveň neho-

vořil ani o svých úspěších a neuka-

zoval své jedinečné tahy a nesmr-

telné partie. Jak se sám vyjádřil, 

do tohoto večera by se nehodily. 

Byl to jeho masochistický večer 

a nikoliv večer oslavný. 

Přednáška po dvou hodinách 

skončila a exmistr světa byl odmě-

něn silným potleskem. Po skonče-

ní udělil velmistr Spasskij několik 

autogramů. Zdaleka se však nepo-

depsal každému a kolikrát to po 

něm leckdo chtěl. V tom byl skvělý 

vypravěč Boris Spasskij nekompro-

misní. Každému maximálně jeden 

podpis a stačí. Ještě závěrečné 

pózování fotografům před nástěn-

nou šachovnicí a pak se už začínají 

spokojení diváci trousit domů. Do 

sálu pronikají poryvy venkovního 

počasí a s nimi mizí kontury veli-

kých mistrů šachovnice minulos-

ti. Odchází vzpomínka na konec 

éry velkého Michaila Mojsejeviče 

a šedesátá léta, která byla plně ve 

znamení Borise Spasského. Mizí 

i obrazy v časové tísni rychle taha-

jícího Lva Polugajevského, loučí se 

i v roce 1969 poražený Tigran Var-

tanovič Petrosjan. 

V hlavě mi ale zůstávají otázky. 

Opravdu je historie tak vratká, 

opravdu stačí jeden tah a všech-

no by bylo jinak? Umožnilo by to 

šachovému princi Paulu Keresovi 

zahrát si s Botvinnikem o vysněný 

titul? Jediné posunutí krále o jed-

no pole... Otevírám dveře a všude 

kolem je současnost.

Václav Pech

(upravená podoba článku, který byl 

uveřejněn na www.chesslady.com) 
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Šachový svaz České republiky 
a České vysoké učení technické v Praze

Kongresový sál 
Masarykovy koleje ČVUT v Praze

6. - 16. února 2007

Vstup pro diváky volný.

Účast: 12 předních hráčů ČR
Systém hry: každý s každým jedna partie denně

PROGRAM SOUTĚŽE

PO 5. 2. 2007 16.00 Tisková konference
18.30 – 20.00 Slavnostní zahájení a losování

ÚT 6. 2. 2007 15.00 – 20.00 1. kolo
ST 7. 2. 2007 15.00 – 20.00 2. kolo

Turnaj ČVUT v šachu
ČT 8. 2. 2007 15.00 – 20.00 3. kolo

Turnaj středních škol
PÁ 9. 2. 2007 15.00 – 20.00 4. kolo
SO 10. 2. 2007 15.00 – 20.00 5. kolo
NE 11. 2. 2007 15.00 – 20.00 6. kolo
PO 12. 2. 2007 15.00 – 20.00 7. kolo

Turnaj VIP
ÚT 13. 2. 2007 15.00 – 20.00 8. kolo
ST 14. 2. 2007 15.00 – 20.00 9. kolo

Turnaj základních škol
ČT 15. 2. 2007 15.00 – 20.00 10. kolo
PÁ 16. 2. 2007 11.00 – 16.00 11. kolo

16.30 – 17.00 Zakončení a vyhlášení výsledků

Generální partner Oslav 300 let ČVUT: Hlavní partner
 Oslav 300 let ČVUT:

www.chess.cz
www.cvut.cz

Sponzoři ŠS ČR:


