
28. BŘEZNA 2007 ČÍSLO 13 1

FESTIVAL RUY LOPEZE

GM G. Sargissjan

Vítězem hlavního 

uzavřeného tur-

naje Festivalu Ruy 

Lopeze se fantas-

tickým výkonem 

(ELO performance 

3021) stal armén-

ský velmistr Gab-

riel Sargissjan. V sedmi kolech zís-

kal šest a půl bodu, když jedinou 

remízu povolil celkově druhému 

Grandu Zunigovi. Vůbec se neda-

řilo dvěma hlavním favoritům, 

členům elitního klubu 2700. Na 

exmistra světa FIDE Ponomarjo-

va zbylo až třetí místo a Ind Sasi-

kiran získal v sedmi kolech jen 

2,5 bodu a společně s Hou Jifan 

a Antoanetou Stefanovou uzavíral 

turnajovou tabulku. 

Mezinárodní festival se konal 

v rodišti Ruye Lopeza, španělské 

Zafře od 16. do 25.března.

ZKRÁCENÝ KAVÁLEK

GM L. Kaválek

Po zkrácení mís-

ta pro oblíbenou 

šachovou rubri-

ku vedenou vel-

mistrem Shortem 

v prestižním brit-

ském listu The 

Guardian přišla 

řada na další, velice oblíbený 

šachový sloupek. Obětí je tento-

krát  pravidelná a ceněná rubrika 

velmistra Lubomíra Kaválka v lis-

tu The Washington Post. K její-

mu třetinovému zkrácení došlo 

poprvé 19. března. Pokud patří-

te mezi její čtenáře, můžete svůj 

názor na omezení jejího prosto-

ru poslat redakci listu e-mailem: 

comics@washpost.com.
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EXTRALIGA ČR

PARDUBICKÝ HATTRICK

ŠACHISTA 
V NOČNÍM KLUBU

IM E. Cordova

Nadějný pat-

náctiletý peru-

ánský šachista 

Emilio Cordova, 

který se nevrátil 

domů z šacho-

vého turnaje, 

byl policisty 

objeven. Celé měsíce žil v Sao 

Paulu s devětadvacetiletou strip-

týzovou tanečnicí Adrianou Oli-

veirovou. Emilio Cordova odle-

těl z Limy do Buenos Aires, aby 

se účastnil šachového mistrov-

ství Jižní Ameriky, které nako-

nec vyhrál, domů se ale vrátit 

nechtěl. 

Místo toho, aby se vrátil zpět do 

Peru, odletěl do Braílie, údajně 

hrát v dalších turnajích a rodiče 

stále žádal o peníze pod zámin-

kou, že onemocněl a žádané 

sumy potřebuje na léčbu. Po 

několika měsících však zača-

la mít rodina podezření, že 

něco není v pořádku, a požáda-

la policii, aby jejího syna našla.

Domů nakonec Emilia odve-

zl otec, které mu mladý šachis-

ta svěřil, že tanečnice byla pou-

ze jednou z jeho přítelkyň.

“Hraji šachy, studuji šachové 

techniky, ale to neznamená, že 

si nemohu užívat. Jsem mla-

dý a chci si to užívat. Musím 

žít. Být pouze zamčený doma 

v pokoji, to mě přivádí do 

depresí,” prohlásil jihoameric-

ký přeborník.

V posledním dvojkole Extraligy 

České republiky potvrdili svoji 

suverenitu na naší šachové scéně 

šachisté RC Sportu Pardubice. Zís-

kali titul, a to již třetí v řadě! Nao-

pak, smutní jsou příznivci brněn-

ské Lokomotivy, kterou odsoudila 

porážka v Novém Boru do role dru-

hého sestupujícího týmu.

Pokračování na straně 6

  Konečné pořadí:

 1. GM Sargissjan (2658) 6,5
 2. GM Granda Zuniga (2612) 4
 3. GM Ponomarjov (2723) 4
 4. GM Sokolov I. (2652) 3,5
 5. IM Perez (2515) 3
 6. GM Sasikiran (2700) 2,5
 7. WGM Stefanova (2483) 2,5
 8. WGM Hou Jifan (2509) 2

Pardubický tým na evropském poháru ve 
Fügenu 2006
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Jen menšina šachových velmistrů 

je zastáncem současných pravidel, 

podle nichž může být dána partie 

za remis v jakémkoli okamžiku. 

Většina šachových profesionálů 

zastává názor, že toto pravidlo je 

třeba změnit. Podle zhruba jedné 

třetiny z nich by nabídka remízy 

měla být povolena až po 30. tahu, 

podle druhé třetiny až po 40. tahu 

a podle třetí třetiny by nabídky 

remízy měly být zakázány. Vyplý-

vá to z ankety Asociace šachových 

profesionálů (ACP), na kterou 

odpovědělo 171 šachových profesi-

onálů. Ankety se zúčastnili mimo 

jiných i přední velmistři světového 

žebříčku Vasilij Ivančuk, Michael 

Adams,  David Navara, Alexej Širov, 

Nigel Short a exmistr světa FIDE 

Rustam Kasimdžanov. Z českých 

a slovenských šachistů odpovídali 

kromě velmistra Navary i velmistři 

Movsesjan, Hába a Likavský.

Mezi zastánce současného stavu 

patří zkušený anglický velmistr 

John Nunn, který problematice 

věnoval velmi podrobný článek, 

publikovaný na internetových 

stránách ChessBase (viz www.

chessbase.com) „Při posuzování 

problému musíme pochopit, že je 

rozdíl mezi špičkovými velmistry 

a dalšími hráči, kteří se nacházejí 

v nižších patrech světového rating 

listu. Špičkoví velmistři (řekněme 

prvních deset na světě) mají ve svě-

tě šachu poměrně pohodlný život 

a jsou běžně dobře zaplaceni již 

za pouhou účast na turnaji. V této 

situaci je pak dokonale racionální 

očekávat, že takový hráč předvede 

své schopnosti, nejlépe jak umí, 

za což je i dostatečně ohodnocen. 

Situace se ovšem mění, podívá-

me-li se níže. V nynějším strohém 

klimatu profesionálního šachu 

bojují dokonce i vysoce ratingo-

vaní velmistři s tím, že se musí 

starat o živobytí a když jim rych-

lá remíza garantuje další měsíční 

hypotéční platbu a tím i střechu 

nad jejich rodinným domem, pak 

je asi pochopitelné, že podlehnou 

takovému pokušení,“ napsal John 

Nunn. 

Anglický velmistr přidal výše 

uvedenou statistiku z několika 

významných turnajů posledních 

let a dodává, že počet remíz byl 

podobný i na vrcholných šacho-

vých akcích třeba ve dvacátých 

letech minulého století. “Vrátíme-

li se před  rok 1940, tak ze všech 

tehdejších turnajů byl současným 

superturnajům nejvíce podobný 

turnaj v New Yorku 1927. Z jeho 

statistiky plyne, že se zde sehrálo 

60 % remízových partií a z nich 

pak bylo krátkých remíz 15%. 

Tato procenta nejsou divoce roz-

dílná oproti těm, která platí pro 

turnaje roku 2005. Nejsem si jist, 

nakolik jsou validní výroky o tom, 

jak v současnosti roste počet krát-

kých remíz. Z mnoha pohledů se 

problém krátkých remíz za posled-

ní dvacet let dokonce snížil. Jestli 

chcete vidět nějaká vysoká remí-

zová procenta, pak se podívejte na 

superturnaje z poloviny osmde-

sátých let. Úžasným příkladem je 

třeba turnaj Reggio Emilia 1986/7 

se 78% remíz a neuvěřitelným 

procentem (42%) krátkých remíz. 

S příchodem Kasparova a mnohem 

sportovnějšího přístupu k šachu se 

situace zlepšila.“ 

Jinak vidí problém krátkých remíz 

patnáctý hráč světa a český repre-

zentant David Navara, který se 

v anketě vyjádřil pro povolení 

remízové nabídky až po třicátém 

tahu: „Nemám rád rychlé remízy, 

protože dělají šachy méně atrak-

tivní pro diváky. Upřímně řečeno, 

rozumím stinným stránkám mé 

volby (pravděpodobně není žád-

ný způsob, jak zabránit dobrým 

přátelům zremizovat vzájemnou 

partii bez hry), ale shledávám 

aktuální situaci problematickou. 

V dnešní době jsme svědky pří-

liš velkého počtu rychlých remíz.  

Proto osobně podporuji nějakou 

změnu,  třebaže by neměla být pří-

liš radikální.“  

Václav Pech

KRÁTKÉ REMÍZY

VELMISTŘI CHTĚJÍ ZMĚNU

“Většina velmistrů 
chce změnit pravidla, 
umožňující dát partii 

kdykoli za remis.”

Výsledky ankety:

Nabídka remízy by měla být

Dovolena v jakékoli fázi partie  . . . . . . . 43 %

Dovolena až poté, co hráči   . . . . . . . . . . 17 %
odehrají třicet tahů

Dovolena až poté, co hráči   . . . . . . . . . . 17 %
odehrají čtyřicet tahů

Dovolena až poté, kdy hráči . . . . . . . . . . 3 %
odehrají padesát tahů

Zakázána  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 % 

Zdržuji se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 %

Zdroj: www.chess-players.org/eng/index.html

Turnaj Remízy Krátké remízy

  do 25 tahů

Linares 2004 79% 33%

Wijk aan Zee 2005 63% 19%

Linares 2005 65% 19%

Dortmund 2005 54% 13%

MS San Luis 2005 58% 18%

GM John Nunn

www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2729
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V úterý 27. března oslavil dvacáté 

druhé narozeniny nejlepší čes-

ký šachista a patnáctý hráč svě-

tového žebříčku velmistr David 

Navara. O šachovou hru se začal 

zajímat, když mu bylo šest let 

a svoje vědomosti čerpal zpo-

čátku z knih. Později mu v jeho 

šachovém růstu pomáhali zku-

šení trenéři Miloslav Vanka, IM 

Josef Přibyl a GM Vlastimil Jansa. 

Dnes patří velmistr Navara mezi 

největší opory a největší nadě-

je našeho šachu. Pokud mu to 

jeho náročný program vyplněný 

šachem a studiem logiky na Filo-

sofi cké fakultě University Karlo-

vy dovolí, pak ve chvílích volna 

rád čte a poslouchá hudbu. 

Jeho šachová kariéra  začala 

v roce 1993, kdy se jako osmile-

tý stal mistrem České republiky 

mezi desetiletými. V roce 1997 

byl třetí na Mistrovství světa 

mládeže do 12 let, o rok poz-

ději druhý na Mistrovství světa 

mládeže do 14 let. V roce 2003 

vyhrál otevřený turnaj v Polanici 

Zdroj, v letech 2004-2005 zvítězil 

na Mistrovství České republi-

ky. V loňském roce získal na 1. 

šachovnici na Šachové olympiá-

dě v Turíně 8,5 bodu ze 12 partií 

a v britské lize získal šest bodů 

ze šesti partií (mezi poraženými 

byli například velmistři Bologan 

a Fressinet). Jako první český 

šachista se dostal s ELO ratingem 

nad hranici 2700 bodů. Letos 

skončil sedmý na superturnaji 

Corus, když černými remizoval 

s nejlepšími šachisty světa Topa-

lovem, Kramnikem a Anandem 

a bílými porazil bývalého mistra 

světa FIDE Ponomarjova.

V posledních týdnech se Davido-

vi sice moc nedaří v evropských 

ligách, přesto ale některé jeho 

partie jsou mimořádné. Za pozor-

nost jistě stojí - mimo jiné - jeho 

souboj s Radoslawem Wojtasz-

kem z předposledního kola české 

extraligy, které se hrálo v sobotu 

24. března. Partii si můžete pře-

hrát i s komentářem velmistra 

Navary.

DAVID NAVARA—
—RADOSLAW WOJTASZEK 
[E15]

Extraliga ČR, 24.03.2007

Komentuje: GM David Navara

Tato partie se hrála v důležitém 

extraligovém zápase předposled-

ního kola. V hranatých závorkách 

uvádím spotřebu času, respekti-

ve časové zůstatky (ještě se navíc 

připočítávalo 30 sekund na tah). 

Poznámky soupeře značím RW. 

1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Sa6 

5.b3 Sb4+ 6.Sd2 Se7 7.Jc3 Asi bych 

se měl naučit hrát něco jiného, ale 

předpokládal jsem, že jiné varian-

ty Radoslaw zná lépe než já. 

7…c6 8.e4 d5 9.Dc2 dxe4 10.Jxe4 

c5 Na tento nepříliš častý tah jsem 

byl připraven, ale soupeř také 

(a lépe). 10…Jbd7 11.Sg2 Sb7 se 

hrálo v partii Navara - Wojtaszek 

v polské extralize 2005, bílý sto-

jí po 12.Vd1 o něco lépe. Docela 

se divím, že možnost 10…Sb7 po 

partii Topalov - Anand, Sofi a 2005 

zcela zmizela, ale černý rozhod-

ně má bezpečnější cesty a příklad 

ze souboje titánů odradil mnoho 

následovníků. Stalo se 11.Jeg5 c5 

12.d5! exd5 13.cxd5 h6 14.Jxf7! 

Kxf7 15.0–0–0 se silným útokem. 

NEJLEPŠÍ ČESKÝ ŠACHISTA

NAVARA SLAVÍ 22 LET

VÝVOJ RATINGU DAVIDA NAVARY

Zdroj: www.fi de.com
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11.Jxf6+?! Po 11.dxc5?! Sb7 12.Sd3 

má černý k dispozici něco na způ-

sob 12…Ja6! 13.cxb6? Jc5 14.Jxc5 

Sxf3–+, rozhodně to za bílého není 

dobré; 11.Sc3 Sb7 12.Sd3 se hrálo 

v partii van Wely - Carlsen, ale čer-

ný nestojí hůře. 

11…Sxf6 12.De4 [1.32] Zde jsem 

byl velmi spokojený, protože se 

zdálo, že by mi mohla vyjít pří-

prava. 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zp-+-+pzpp'
6lzp-+pvl-+&
5+-zp-+-+-%
4-+PzPQ+-+$
3+P+-+NzP-#
2P+-vL-zP-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
12…Dc8! [1.34] Novinka. Toto 

jsem považoval za zcela okrajo-

vou možnost. V databázi jsem 

našel pouze jednoho předchůdce. 

Na 12…Jd7 jsem měl připraveno 

13.0–0–0 cxd4 (13…0–0 možná 

není úplná hloupost) 14.Jxd4 0–0 

(14…Jc5 15.Dc6+ Kf8 16.Se3 je pro 

černého dost nebezpečné, taktika 

vychází bílému) 15.Sd3 g6 16.Jc6 

Dc7 17.Df3, varianta pokračovala 

několika tahy, které jen stěží lze 

považovat za vynucené a končila 

převahou bílého. 

13.Je5 [1.01] Na připravený tah 

13.0–0–0 by přišlo 13…cxd4!, tím 

jsem se v přípravě nezabýval. Po 

14.Dxa8 Sb7 15.Dxa7 Sxf3 16.Sd3 

černému ke spokojenosti stačí 

dokončit vývin (a možná udržet 

pěšce b6), bílý král nestojí příliš 

dobře. Dokonce po 16…0–0! bílý 

ani nemůže pokračovat 17.Dxb6 

Jd7, protože černé fi gury by se 

příliš rozehrály, další tah bude Je5 

nebo Jc5. Pokračování 13.Dxa8? 

Sb7 14.Dxa7 Sxf3 15.Vg1 jsem 

zkoušet nechtěl, bílý král stojí 

v centru hodně špatně. 

13…Sb7 [1.12] 14.d5 exd5 Po 14…

Jd7 15.f4 0–0 16.0–0–0 bílá pozice 

zatím drží, ale střelci na diagoná-

lách znamenají značné nebezpečí. 

15.cxd5 0–0 Naštěstí nevychází 

15…De6 kvůli 16.Da4+ Sc6 17.dxe6 

s převahou bílého. 

16.Sd3 Variantu 16.0–0–0 Sxe5 

17.Sd3! (17.Dxe5 Jd7 nevypadá pro 

pěšce d5 dobře) jsem samozřejmě 

přehlédl, ale černý asi po 17…Dh3 

(17…Ve8? 18.Dxh7+ Kf8 vede kvůli 

vhodné kombinaci tahů d6, Vhe1 

a Dh8+ k prohře) 18.Dxe5 Jd7 

19.Dg5 Jf6 20.Sf5 Dg2 stejně stojí 

dobře, například 21.Sc3 h6. 

16…g6 17.0–0 Na 17.0–0–0 navrhl 

soupeř 17…Ve8 18.f4 Vd8 a asi měl 

pravdu, bílý nejspíše něco ztratí 

nejen po 19.Sc4 b5. 

17…Dd8 [0.53] 17…Ve8 18.f4 Vd8 

s věží na f1 vypadá pozice pro čer-

ného méně slibně než v minulé 

poznámce, ale stejně se mi zdá, že 

černý stojí dobře; 17…Vd8 18.Jg4. 

18.Sc4 a6?! [18…Ve8 19.f4 (zatím 

nevychází 19.Jxf7 Vxe4 20.Jxd8 

Sxd8 21.Vae1 Vxc4 22.bxc4 Kf7 

a černému zůstanou lepší fi gury) 

19…b5=] 

19.Sh6 Tady jsem výrazně změ-

nil výraz tváře, ale i z pozice bylo 

poznat, že na Ve8 musím mít něco 

připraveno. Po 19.a4 b5 může stát 

hůře pouze bílý. 

19…Sg7 Toto nebyl původní 

záměr. Popravdě řečeno jsem dost 

nedocenil 19…b5, po čemž černý 

asi nemá problémy. 20.Sxf8 Dxf8 

(20…Kxf8 21.Sd3 s malou výhodou 

(21.Jxf7 nevychází asi až tolik, po 

21…Kxf7 22.d6+ bxc4 23.Dxb7+ 

Jd7 bílý rozhodně nestojí lépe)) 

21.Se2 Dd6, kompenzaci tady čer-

ný má dobrou. Po 19…Ve8? vychá-

zí neuvěřitelná možnost:

XABCDEFGHY
8rsn-wqr+k+(
7+l+-+p+p'
6pzp-+-vlpvL&
5+-zpPsN-+-%
4-+L+Q+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

20.Jxf7!! Vxe4 (20…Kxf7? 21.d6+; 

20…Dd7? 21.Df4 Dxf7 22.d6 Sd5 

23.Sxd5) 

21.Jxd8 Sxd8 (21…Vxc4 22.Jxb7±) 

22.Vae1 Vxe1 (22…Vxc4 23.Ve8+ 

Kf7 24.Vf8+ a černý stojí špatně) 

23.d6+ (23.Vxe1!? b5 24.Ve8+ Kf7 

25.Vxd8 bxc4 26.bxc4 a5 (26…Ke7 

27.Sg5+) 27.Sf4 Sa6 28.Sxb8±) 

23…Kh8 (je příznačné, že jsem 

přehlédl 23…Ve6, ale po 24.Sxe6+ 

(24.Ve1 Sc8) 24…Kh8 25.Ve1 Sc6 

bílý může tahem 26.Sd5 přejít do 

hlavní varianty) 

24.Vxe1 Sc6 25.Sd5 Sf6 26.d7 (26.

Sxc6!? Jxc6 27.Ve6 Sg7 28.d7 Sxh6 

29.Ve8+ Kg7 30.Vxa8 Sg5 s dalším 

Sd8 je triumf elektroniky, bílý stojí 

lépe, ale druhého volného pěšce si 

hned tak nepořídí a prvního může 

ztratit). Toto jsem považoval za 
GM David Navara hraje simultánku proti manažerům. Prvním v řadě je jednatel společnosti 
ČEZ Obnovitelné zdroje Libor Kičmer. Mělník 2006
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konec po 26…Sxd5 27.Ve8+ Sg8 

28.d8V Sxd8 29.Vxd8, ale černý asi 

nějak dokáže zremizovat (pokud 

se dostane do střelcové koncovky) 

29…b5! (29…a5? 30.a4). 

20.Jc6 [0.21] S časem jsem o víken-

du zacházel hrozně, ale odteď 

jsem dlouho postupoval zhruba 

rovnoměrně přibližně po minutě 

směrem dolů. Klidnější alterna-

tivou bylo 20.Sxg7 Kxg7 21.Vfd1 

s případným převodem střelce na 

g2, ale černý by měl vyrovnat. 

20…Df6 Nevhodné bylo 20…Sxc6 

21.Sxg7 (21.dxc6!? Sxh6 22.c7) 

21…Kxg7 22.dxc6 Dc7 23.Sd5; ale 

naprosto schůdné bylo 20…Jxc6 

21.Sxg7 (21.dxc6 Sxc6 22.Dxc6 

Sxh6 23.Vad1 není příliš nebezpeč-

né) 21…Ve8 22.Df4 Jd4 23.Sxd4 

(23.Sf6? Dxd5) 23…cxd4 24.d6 Dd7 

25.Dxd4 b5 26.Sd5 Sxd5 27.Dxd5 

Vad8 28.Vad1 (28.Vfe1 drží malou 

převahu po 28…Ve6 (28…Vxe1+? 

29.Vxe1 Dxd6 30.Ve8+)) 28…Ve6, 

toto jsem dokonce viděl. 

21.Je7+ Kh8 22.Sxg7+ Kxg7 

23.Vfe1 Jezdec na e7 je spíše silou 

než slabinou. 

23…Jd7 24.Vad1 Vfe8 [0.31] 24…

Dd6 25.Dg4 Kh8 26.Dg5 se podobá 

partii. 

25.De3 Chtěl jsem si uchovat mož-

nost převodu střelce na g2 a záro-

veň mít možnost zahrát d5-d6. 

25…Vad8 26.a4  Zamítl jsem 26.d6 

Df3 27.Dxf3 Sxf3, neboť jsem se 

bál, že bych volného pěšce ztratil. 

26…Dd6 27.Dg5 Kh8? Normálně 

se dalo hrát 27…Df6, protože 28.h4 

h6 nic nedává. 

XABCDEFGHY
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28.Jc6! Fritz kupodivu preferuje 

28.Ve4 s dalším Vde1 nebo De3. 

28…Sxc6 [0.23] Velmi se mi líbila 

varianta 28…Vc8? 29.Vxe8+ Vxe8 

30.Jd8!, něco takového soupeř při 

tahu králem přehlédl; vůbec nešlo 

ani 28…Vxe1+? 29.Vxe1 Vf8 30.De7 

a černá pozice se rozpadá. Počítal 

jsem také efektnější deseti tahovou 

výhru, ale nebyl k tomu důvod. 

29.dxc6 [0.15] 29…Dxc6 Pokra-

čování 29…Vxe1+ 30.Vxe1 f6  asi 

neviděl ani jeden z nás, ale vypadá 

to velmi riskantně a stroj po chvíli 

nachází 31.Dd5! Je5 32.Vxe5! fxe5 

33.Dxd6 Vxd6 34.Sd5!! Vd8 35.Se6 

s výhrou bílého. 

30.Ve7? [0.07] Tento tah je lákavý 

(pokud ho už člověk najde), ale ne 

nejsilnější. Koncovka vznikající po 

30.Vxe8+ Vxe8 31.Sxf7 Df3! 32.Dd5! 

(32.Sxe8 Dxd1+ 33.Kg2 Kg8 je asi 

pro černého v pořádku díky věčné-

mu šachu po 34.Dd8 Dd5+ 35.f3 

Dd2+ 36.Kh3 Dh6+!) 32…Dxd5 

33.Sxd5± se hraje černému těžko, 

ale možná se to dá nějak zremizo-

vat. Nicméně 30.Sxf7! bylo silnější, 

například 30…Vxe1+ (vůbec ne-

jde 30…Je5? 31.Sxe8 (počítal jsem 

pouze s 31.Dxe5+? Vxe5 32.Vxd8+) 

31…Jf3+ 32.Kh1 a něco visí na c6) 

31.Vxe1 Jf6 (31…Df6 32.Dxf6+ 

[RW] 32…Jxf6 33.Sc4± a koncov-

ku černý neudrží) 32.Sc4 a5 33.h3! 

a bílý má díky převaze střelce nad 

jezdcem a lepšímu umístění krále 

výborné vyhlídky na výhru. 

30…Df6! Po 30…Jf6 31.Vxd8 Vxd8 

32.Vxf7+- má černý pouze pár 

šachů; 30…f6? 31.Vdxd7! Dxd7 

32.Dxf6# 

31.Dxf6+ Jxf6 32.Vxd8 [32.Vxe8+ 

Vxe8 33.Vd6 b5!] 

32…Vxd8 33.Vxf7 [0.08] 33…Je4 

34.Vb7 [0.01] 34.Sxa6 Jd2 35.Vb7 

(35.Vf6 Vb8! 36.Sc4 Jxc4 37.bxc4 

Va8) 35…Vd6 (právě tento tah 

jsem při 30.Ve7 přehlédl) 36.g4 

Jxb3 a mat tu není. 

34…Vd6 Zkoušet 34…Vd1+?! 

35.Kg2 Vd2 36.Kf3 je asi zbytečné 

riziko. K remíze vedlo i 34…Jd6 

35.Vxb6 Jxc4 36.bxc4 Vd4 37.Vxa6 

Vxc4, snaha natáhnout pěšce na 

a7 a vytvořit si vítězného volného 

f-pěšce narazí na nedostatek času 

a po výměně volných pěšců je 

pozice hladce remízová. 

35.Sxa6 Jd2 36.Sc4 Jxc4 37.bxc4 

Vd1+ Tah 37…Vd4 by vedl k remí-

zové koncovce tří pěšců proti dvě-

ma na jednom křídle. 

38.Kg2 [0.03] 38…Va1 39.Kf3 

Vxa4 40.Kf4! [0.03]

XABCDEFGHY
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Nyní černý ještě musí být opatr-

ný, král hrozí jít na f6 nebo na h6. 

40.Kg4 h6 asi nikam nevede. 40…

Vxc4+ [40…Va2 41.f3] 

41.Kg5 Zde se vyjasnilo. Stav byl 2-

2 a zápas pro nás nevypadal dobře. 

41…Vd4 42.Kh6 [42.Vxb6 Vd5+=] 

42…Kg8 43.Vb8+  Pokračování 

43.Vxh7 je asi dost riskantní a kom-

plikované, partie by měla skončit 

remízou nejen po 43…c4 44.Vc7 

b5 45.Kxg6 Kf8 46.f4 b4 47.f5 Vg4+ 

48.Kf6 Kg8. Rovněž 43.Vxb6 Vd2 

44.Vb8+ Kf7 je méně přesné, věž 

stála v partii na b6 lépe. 

43…Kf7 44.Vxb6 Vd2 Nešlo napří-

klad 44…Vd5 45.g4 Vd3 46.h4 Vh3 

47.h5 gxh5 48.g5. 

45.h4! Možnost černého po 

45.Kxh7?! g5!= jsem naštěstí zpo-

zoroval včas. 

GM David Navara
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Na zisku mistrovského titulu pro 

pardubické nemohla nic změnit ani 

nedělní překvapivá porážka s Bes-

kydskou šachovou školou Frýdek-

Místek. K obhajobě titulu stačila 

týmu z Východních Čech výhra 

s Grygovem a tu se jim podařilo za 

asistence televizích kamer dosáh-

nout. „Ruce nám trochu svazovala 

tíha odpovědnosti, ale nakonec se 

to podařilo, když rozhodující bod 

získal Martin Petr, který byl naší 

oporou po celou sezónu a jeho 9,5 

bodu z jedenácti partií je skutečně 

úctyhodným výsledkem. Druhý 

zápas se pak hrál v malinko uvol-

něnější atmosféře. Je ale škoda, 

že jsme nevyhráli všechny zápa-

sy. Na druhé straně před sezónou 

by podobný výsledek každý bral,“ 

komentoval zisk svého prvního 

extraligového titulu velmistr Jiří 

Štoček.

Smolný víkend zažili kromě sestu-

pujících oddílů, také týmy Zlína 

a pražské Mahrly. Pražané jeli 

na sever Moravy potvrdit svoje 

medailové postavení a zdánlivě 

jedinou otázkou bylo, jakou cenu 

jejich kov bude nakonec mít. Sta-

lo se ovšem nečekané. Nejen, že 

podlehli v sobotním zápasu sil-

nému Labortechu Ostrava, ale 

v neděli proti Třinci ztratili medai-

lové šance úplně, a cesta domů tak 

pro ně musela být poměrně smut-

nou záležitostí.

Zlín sice získal v Turnově vedení 

3,5:1,5, když vyhrál Ponížil, který 

takticky přehrál klidného Špačka, 

a když Markoš překvapil sloven-

ského reprezentanta Ftáčnika. Po 

dalších třech remízách na druhé, 

čtvrté a osmé šachovnici ale pře-

vzali iniciativu domácí, zbylé tři 

partie vyhráli a získali tak extrali-

govou jistotu.

“Jako hlavní pozitivum našeho 

neúspěšného víkendu beru to, 

že si nejvyšší soutěž zahráli naši 

mladíci Ponížil a Krčál. Pro Cyrila 

to byla již  v pořadí druhá a třetí 

extraligová partie a Michal Krčál 

měl svoji premiéru. Oba mládež-

níci zahráli spolehlivě a po sobot-

ním zápase měl Ponížil dokonce 

dva body ze dvou partií. Celko-

vě ale letos byl naším nejlepším 

hráčem na první šachovnici hra-

jící Markoš. V sobotní partii stál 

Lubomír Ftáčnik na první pohled 

lépe, ale realitu ukázal až Marko-

šův nečekaný hák, po kterém sice 

EXTRALIGA ČR

PARDUBICKÝ HATTRICK
pokračování ze strany 1

45…Vxf2 46.Kxh7 g5! Po 46…Vf6 

47.Vb7+ má černý určité potíže, 

i když může hrát lépe než v násle-

dujících variantách: 47…Ke6 (47…

Kf8 48.g4 Vc6 49.g5 c4 50.h5+-) 

48.g4 (48.Kg7 [RW]) 48…Vf7+ 

(48…Vf4 49.Vb6+) 49.Vxf7 Kxf7 

50.g5 c4 51.h5 c3 52.hxg6+ Ke7 

53.g7 c2 54.g8D c1D±; asi bych 

volil 46…c4 47.Vxg6 (47.g4 c3) 47…

c3 48.Vc6 c2 49.g4 Vh2 50.h5 Vg2 

s výměnou páru pěšců a s remí-

zou, ale je to věc vkusu. 

47.hxg5 Viděl jsem, že 47.h5 asi 

umožňuje černému bez větších 

problémů zremizovat, a tak jsem 

dámskou koncovku příliš nezkou-

mal. 47…Vf3 48.g4 Vf4 49.Vc6 

Vxg4 50.Vxc5 upřímně řečeno ten 

pěšec na g5 vlastně spíše překáží, 

ale černý po 50…Kf6 dokáže věž 

vhodně odevzdat a vyměnit vše-

chen materiál. 

47…Vh2+ 48.Vh6 Vxh6+ 49.gxh6 

c4 50.g4 c3 51.g5 c2 52.g6+ Ke7! 

Alternativní 52…Kf6 53.g7 c1D 

54.g8D Dc2+ 55.Kh8 se mi za čer-

ného vůbec nelíbí. 

53.g7 c1D 54.g8D Df4! 

XABCDEFGHY
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Jinak by měl černý problémy, ale 

s dámou na f7 je remíza snadná. 

Tu pozici jsem také znal, ale stav 

zápasu mě nutil pokračovat. 

55.Dg7+ Df7 56.Kh8 Ke8 57.Dg8+ 

Ke7 58.Dg5+ Ke8 59.De5+ Kd7 

Neprohrává ani 59…Kf8 60.h7, ale 

pokračování z partie je jednoduš-

ší. 

60.Db5+ Kd8 61.Db8+ Kd7 

62.Db7+ Ke8 63.Dc8+ Ke7 

64.Dc7+ Ke8 65.De5+ Kd7 66.Dg7 

Ke8 67.Dxf7+ Kxf7 68.h7 Kf8  

½:½ Dvě opory pardubického týmu GM Sergej Movsesjan a GM Viktor Láznička
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pro slovenského velmistra ještě 

existovala úzká cesta k remíze, ale 

turnovská jednička ji u šachovnice 

nenašla. I další Markošovy výkony 

byly skvělé. Namátkou uvedu tře-

ba partii s Davidem Navarou, kde 

stál po celou dobu znatelně lépe, 

a tak mu splněná velmistrovská 

norma právem patří,“ říká Marko-

šův klubový kolega IM Petr Pisk

Druhý zápas v Novém Boru byl již 

poměrně jednoznačný. Před kame-

rami redaktorů pořadu V šachu 

ukázali novoborští svoji ohromnou 

sílu a nedali Zlínu ani tu nejmenší 

šanci. To potvrdil i IM Pisk: „Mož-

ná jsme mohli získat více na první 

šachovnici, kde sehrál Markoš se 

Zbyňkem Hráčkem hodně zajíma-

vou partii, ale na konci začal hrát 

náš hráč příliš rychle a asi nevyužil 

všech šancí. I já jsem stál s Pavlem 

Šimáčkem lépe, ale přehlédnul 

jsem opakování tahů  a musel jsem 

souhlasit s remízou. Jinak to ale 

byl od domácích nejlepší výkon 

v sezóně a neměli jsme, i když 

jsme rozhodně nehráli v nijak sla-

bé sestavě, nejmenší šanci.“

Slova Petra Piska potvrdil pro 

Šachový týdeník i velmistr Radek 

Kalod: „Se Zlínem bylo klíčové, že 

rychle vyhrál Lukáš Klíma s Cyri-

lem Ponížilem, se kterým měl 

Lukáš z dřívějška pasivní skóre. 

Pak jsme již tušili, že bychom moh-

li zápas zvládnout. Složitější to 

bylo rozhodně v sobotu s Brnem. 

Zápas začal bohužel menším pro-

blémem, když se Vasil Tričkov 

dostavil k partii s Robertem Cve-

kem až se sedmdesátiminutovým 

zpožděním a partie mu teda byla 

v souladu s pravidly zkontumo-

vána. Na tom asi nic nezmění ani 

protest, který Brňané  podávali. 

Těžko je možné po Robertovi chtít, 

aby znova zasednul k partii, kte-

rou již vyhrál. Komplikací pro nás 

pak byla výhra Pavla Blatného na 

druhé šachovnici, ale zbytek zápa-

su se nám podařil. Pravděpodobně 

nejdramatičtější partií zápasu pak 

byl souboj Petry Blažkové a Luká-

še Klímy, kde se šance přelévaly 

z jedné strany na druhou, a tak 

remíza byla nakonec asi spravedli-

vým vyvrcholením.“

Radost ze stříbrné příčky pak byla 

v Novém Boru velká: „Pražáci nás 

určitě docela mile potěšili, protože 

jsme před víkendem počítali, že 

budeme rádi, když skončíme třetí. 

Poté co jsme se dozvěděli o sobotní 

porážce Mahrly v Ostravě, zavětřili 

jsme šanci a slíbili si, že mákneme 

a uvidíme. Celkově musím hodno-

tit sezónu pozitivně. Druhé místo 

je skvělé. Po nepříliš přesvědčivém 

začátku, když nás jednoznačně 

porazili Pardubice, jejichž titul 

je naprosto zasloužený, se nám 

podařilo maximum a věřím, že 

spokojení jsou i všichni ostat-

ní hráči a funkcionáři,“ říká GM 

Kalod. A otázku, jestli necítil smu-

tek, když přispěl právě k sestupu 

Brna odpovídá: „Samozřejmě, že 

tam trocha nostalgie byla. Ale teď 

hraji v jiném klubu, podle jiných 

plánů, a tak nostalgie musí jít 

stranou. V životě to tak prostě je. 

Bohužel, časy se mění. Brno je stá-

le můj klub, kterému budu držet 

palce. Navíc, situace není zase až 

tak úplně beznadějná, protože za 

týden mohou pro Brno opět extra-

ligu vybojovat hráči Durasu.“

S letošním ročníkem extraligy se 

stoprocentním ziskem ze dvou 

sehraných kol rozloučilo hned 

několik šachistů. Novoborští vel-

mistři Cvek a Kalod, ostravští Talla 

a Fiřt, v třineckém týmu excelovali 

GM Mista a  Walek a po jednom sto-

procentním hráči měli o víkendu 

i v Turnově (IM Sergejev) a v Plz-

ni (Novák). Plzeňský Pavel Ďábel 

Novák je také nejrezultativnějším 

hráčem soutěže, když v jedenác-

ti odehraných partiích nehrál ani 

jednou nerozhodně a svých +1 si 

rozhodně zaslouží. 

Václav Pech

Konečné pořadí
 1. RC Sport Pardubice 10 0 1 30 

 2. 1. Novoborský ŠK 7 2 2 23 

 3. Labortech Ostrava 7 1 3 22 32

 4. ŠK Mahrla Praha 7 1 3 22 31

 5. TJ TŽ Třinec 5 2 4 17 30

 6. BŠŠ Frýdek-Místek 5 2 4 17 27

 7. A64 Valoz Grygov 5 2 4 17 26

 8. TJ Zikuda Turnov 3 4 4 13 

 9. Sokol Plzeň I. INGEM 3 2 6 11 

 10. ŠK SK Zlín 3 1 7 10 

 11. Lokomotiva Brno 2 1 8 7 

 12. ŠK Sokol Vyšehrad 0 0 11 0 

10. kolo
 ŠK Mahrla Praha—Labortech Ostrava
 3,5:4,5

 ŠK Sokol Vyšehrad—TJ TŽ Třinec
 3:5

 Sokol Plzeň I. Ingem—BŠŠ Frýdek-Místek
 4,4:3,5

 RC Sport Pardubice—A64 Valoz Grygov
 4,5:3,5

 1. Novoborský ŠK—Lokomotiva Brno
 5:3

 TJ Zikuda Turnov—ŠK SK Zlín
 4,5:3,5

11. kolo
 ŠK Mahrla Praha—TJ TŽ Třinec
 3:5

 ŠK Sokol Vyšehrad—Labortech Ostrava
  1:7

 Sokol Plzeň I. Ingem —A64 Valoz Grygov
 3:5

 RC Sport Pardubice—BŠŠ Frýdek-Místek
 3,5:4,5

 1.Novoborský ŠK—ŠK SK Zlín
 7:1

 TJ Zikuda Turnov—Lokomotiva Brno
 4:4

Průměrné ELO družstev 
(8 nejsilnějš ích hráčů)

 1. RC Sport Pardubice  2543

 2. 1. Novoborský ŠK 2528

 3. Labortech Ostrava 2481

 4. ŠK Mahrla Praha 2469

 5. TJ TŽ Třinec 2469

 6.  TJ Zikuda Turnov 2458

 7.  BŠŠ Frýdek-Místek  2440

 8.  ŠK SK Zlín 2439

 9.  A64 Valoz Grygov 2422

 10. Sokol Plzeň I. Ingem 2374

 11. Lokomotiva Brno 2335

 12. ŠK Sokol Vyšehrad 2321

IM Martin Petr získal v extralize fantas-
tických 9,5 bodu z 11 partií.
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Počítačové dovednosti jsou jedním z klíčů k úspěchu. Microsoft a program 
Počítače proti bariérám pomáhají postiženým lidem v České republice 
zvyšovat si úroveň počítačové gramotnosti. Nově nabyté znalosti výrazně 
ulehčují nalézání nových příležitostí profesního i osobního uplatnění.  
Microsoft podporuje postižené spoluobčany v rozvíjení jejich potenciálu již 
10 let ve třinácti vzdělávacích centrech po celé České republice. 
Více informací najdete na  www.microsoft.com/cze/inspirace
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Člen Rady Asociace šachových 

profesionálů (ACP) velmistr Alexej 

Širov vyjádřil nesouhlas s rozhod-

nutím FIDE ohledně změny pra-

videl pro pořádání zápasů o titul 

mistra světa a s tím spojeného 

kvalifi kačního cyklu. Prezident 

FIDE Iljumžinov 

uvedl v odů-

vodnění výběru 

varianty A, která 

dává mimořád-

ná práva mistru 

světa Vladimíru 

Kramnikovi, že 

jeho rozhodnu-

tí bylo přijato 

s přihlédnutím 

k názoru před-

ních světových 

šachistů a Rady 

ACP. To ale Širov 

ve svém dopise 

zpochybňuje. 

„Plně rozumím těm mým kolegům 

špičkovým světovým velmistrům, 

že jsou někdy příliš plaší a nedo-

volí si veřejně prezentovat svoje 

názory.“ píše Širov prezidentovi 

FIDE. „Dozvěděl jsem se, že Vaše 

rozhodnutí mělo jen velmi málo 

co dělat s názory dalších velmistrů 

a zároveň Rady ACP. Uvedu něko-

lik faktů: Na ACP se po zveřejnění 

vašeho rozhodnutí obrátili tři kan-

didáti s tím, že rozhodně nepodpo-

rovali Vámi vybranou variantu ‚A‘,  

ale nevadila jim varianta ‚B‘. Další 

z kandidátů uvedl, že považoval 

obě varianty za chybné, ale pokud 

by si z nich musel vybrat, zvo-

lil by variantu ‚B‘. Následně jsem 

při brouzdání na Internetu  našel 

zajímavou citaci z blogu Magnu-

se Carlsena napsanou jeho otcem: 

„Magnus tuto variantu nepodpo-

roval a myslím, že ji nepodporo-

valo i mnoho dalších vrcholových 

hráčů. Znovuobnovení starých 

privilegií pro mistra světa dává 

Kramnikovi příliš  velkou výhodu.“ 

Dalším důkazem toho, že mnoho 

silných šachistů nepodporuje pri-

vilegia pro Vladimira Kramnika je 

i vyjádření Alexandra Chalifma-

na: „Systém je to možná tradiční, 

ale absolutně nečestný.“ Dále pak 

Chalifman pokra-

čuje. „Chápejte, 

sport je v mém 

pojetí soupeření 

za rovných, nebo 

alespoň za srov-

natelných pod-

mínek. Jestli ale 

musí jeden uká-

zat převahu nad 

všemi a druhému 

stačí porazit pou-

ze jednoho, je to 

absurdní. Tečka.  

V žádném jiném 

druhu sportu, 

snad s výjimkou 

boxu, nic podobného nenajdete, 

protože je to nesportovní.“ Myslím, 

že mohu sumarizovat. Nejméně 

čtyři přední světoví hráči by nedá-

vali přednost ani variantě A ani 

variantě B. Naopak by dali před-

nost poctivé sportovní konkuren-

ci, kde by Kramnik musel svůj titul 

obhajovat na turnaji v Mexiku bez 

šance na jeho získání zpět v pří-

padě, že v Mexiku neuspěje. Dal-

ší přední šachisté dávají přednost 

vaší  variantě B a nikdo tedy neví, 

co bylo důvodem k tomu, že jste 

nakonec vybrali variantu A,“ uvedl 

Alexej Širov.

Jako řešení pak velmistr Širov navr-

huje uspořádat v průběhu zápasů 

kandidátů v Elistě podobné roz-

hovory, jaké proběhly před něko-

lika lety v Praze v průběhu turnaje 

Eurotel World Chess Trophy a na 

jejich základě rozhodnout o nej-

spravedlivější a nejdemokratičtější 

variantě uspořádání následujícího 

cyklu. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA

ŠIROV KRITIZUJE 
KRAMNIKOVA PRIVILEGIA

GM Alexej Širov
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Velmistr Dmitrij Jakovenko zvítě-

zil na turnaji Pojkovskij 2007, když 

mu v devíti kolech k zisku samo-

statného prvního místa s bodo-

vým náskokem před Oniščukem, 

Alexejevem a Bologanem stačilo 

získat pouhých šest bodů.

Již to napovídá, že diváci byli svěd-

ky poměrně velkého počtu neroz-

hodných partií. Z odehraných pět-

ačtyřiceti soubojů skončilo pouze 

patnáct rezultativním výsledkem 

a z těchto patnácti se o celých 

sedm postaral moldavský velmistr 

Viorel Bologan a další čtyři má pak 

na svědomí Jevgenij Alexejev…  

Výkon Bologana je skutečně obdi-

vuhodný. Po porážkách v prv-

ních dvou kolech s Jakovenkem 

a Sutovským se dokázal vzchopit 

a ziskem pěti bodů ze sedmi partií 

se dokázal z poslední příčky pro-

bojovat dokonce na dělení druhé-

ho místa!

Rozhodujícím okamžikem turnaje 

se nakonec ukázala partie sedmého 

kola mezi vedoucím Jakovenkem 

a turnajovým favoritem Jevgeni-

jem Alexejevem.

JAKOVENKO (2691)—
—ALEXEJEV (2661)
XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7+l+n+rzpp'
6p+-zp-+-+&
5+-+Pzppvl-%
4P+-+-+-+$
3+NzP-+P+-#
2-+-+LvLPzP"
1+R+Q+R+K!
xabcdefghy

19.c4 Z Najdorfovy varianty sicil-

ské vznikla v devatenáctém tahu 

strategicky poměrně složitá pozi-

ce. Bílými hrající Jakovenko spolé-

há především na svoji převahu na 

dámském křídle, kde se mu poda-

řilo zazdít černého bělopolného  

střelce na b7 a do budoucna bude 

hrozit průlomem Alexejevových 

obranných valů prostřednictvím 

postupu c4-c5. Ruský přeborník se 

bude naopak spoléhat na energii 

svých centrálních pěšců na sloup-

cích „e“ a „f“. 

19…Jf6 20.Dc2 g6 21.Vfd1 Jako-

venkovi se zřejmě ještě nechtělo 

pozici hrotit okamžitým postupem 

21.c5  a raději centralizací věže 

překrývá bod d5. Po 21…Sxd5 

(špatné nemusí být ani 21…Vc8!? ) 

22.Vfd1 Dc7 23.Vxd5 Jxd5 24.Sc4 

Jf4 by byla situace na šachovnici 

nejasná. 

21…Vc8 22.c5!? 

XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7+l+-+r+p'
6p+-zp-snp+&
5+-zPPzppvl-%
4P+-+-+-+$
3+N+-+P+-#
2-+Q+LvLPzP"
1+R+R+-+K!
xabcdefghy

Jakovenko volí přímočaré a nekom-

promisní řešení. Velmistr Koroty-

lev navrhoval v rámci on-line pře-

nosu manévr bílé dámy  22.Da2!? 

s případným dalším Da2-a3 s pod-

porou postupu c4-c5 nebo tlakem 

na citlivý bod d6. 

22…Kg7? Chyba, která dostane 

Alexejeva do méněcenné pozi-

POJKOVSKIJ 2007 – 4.-9. KOLO

BOLOGAN BOJOVAL

Poklidně remízově naladěné účastníky 
turnaje Pojkovskij 2007 narušoval jen GM 
Viorel Bologan

BORIS GELFAND: 
DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně 

komentovaných partií 

izraelsko-běloruského 

šachisty Borise Gelfanda, 

doplněnou o krásný 

portrét tohoto hráče 

od velmistra Lubomíra 

Kaválka, si můžete 

objednat na dobírku 

na adrese:

prazska.sachova@gmail.com

Cena: 148 Kč 

plus poštovné
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ce. Klíčovým pokračováním bylo 

určitě 22…Sxd5!? 23.Sxa6 Vc6 

24.Sb5 Vc8 25.Sc4 Sxc4 26.Dxc4 

De7 (zajímavě vypadá 26…d5!?) 

27.Vxd6 Dxd6 28.Dxf7+ Kxf7 

29.cxd6 Ke6 a nehledě na to, že 

má bílý pěšce více, je pozice rov-

ná, míní GM Korotylev. 

23.Sc4 Proč nezahrál bílý nad 

slunce jasné 23.c6, ví asi opravdu 

jenom Jakovenko. Pravdou ovšem 

je, že i po tahu v partii stojí bílý 

jasně lépe. 

23…Vcc7 24.Ja5 Ani teď není moc 

jasné, jak chtěl Alexejev pokra-

čovat po 24.c6 Sc8 25.Sb6. Poku-

sy typu Jh5, Sf4, Dh4 by měl bílý 

s pousmáním ustát. 

24…Sc8 25.cxd6 Vcd7 Nepomáhá 

ani 25…Dxd6 26.Vb6 Dd8 27.d6+-. 

26.Jc6 De8 

XABCDEFGHY
8-+l+q+-+(
7+-+r+rmkp'
6p+NzP-snp+&
5+-+Pzppvl-%
4P+L+-+-+$
3+-+-+P+-#
2-+Q+-vLPzP"
1+R+R+-+K!
xabcdefghy
27.Vb8! Znehybnění černých 

fi gur je přímo ukázkové. Dokonce 

i o nějakém zoufalém pokusu v cen-

tru, nebo na královském křídle si 

může černý nechat jenom zdát. 

27…Vb7 28.Va8! e4 29.Je7 Vfxe7 

30.dxe7 e3 31.Sf1 K podobné pozi-

ci a triumfu bílého by vedlo 31.Sxa6 

exf2 32.d6!. 

31…exf2 32.d6  1–0

Celý turnaj bohužel probíhal za 

poměrně silného stupně utajení, což 

nejlépe dokazuje citace komentátora 

turnaje pro server chesspro.ru vel-

mistra Korotyleva, který se opozdil 

na zahájení posledního kola: „Infor-

mační defi cit ve všem, co se tohoto 

turnaje týká je takový, že jsem ani 

já prostě nikde nedokázal najít čas 

zahájení posledního kola.“

Do dalšího ročníku by se měli 

pořadatelé chytit za nos. Aby 

v dnešní době neměl silný uza-

vřený turnaj ani vlastní, byť třeba 

skromnou, webovou stránku je 

tristní.

Václav Pech

4. kolo

 Rublevskij—Tkačijev 1:0

 Sutovsky—Drejev ½:½

 Oniščuk—Jakovenko ½:½

 Alexejev—Bologan 1:0

 Istratescu—Žang ½:½

5. kolo

 Tkačijev—Alexejev ½:½

 Bologan—Istratescu 1:0

 Žang—Oniščuk ½:½

 Drejev—Rublevskij ½:½

 Jakovenko—Sutovsky 1:0

6. kolo

 Alexejev—Drejev 1:0

 Istratescu—Tkačijev ½:½

 Žang—Bologan 0:1

 Rublevskij—Jakovenko ½:½

 Oniščuk—Sutovsky 1:0

7. kolo

 Jakovenko—Alexejev 1:0

 Drejev—Istratescu ½:½

 Tkačijev—Žang ½:½

 Bologan—Oniščuk ½:½

 Sutovsky—Rublevskij ½:½

8. kolo

 Alexejev—Sutovsky ½:½

 Istratescu—Jakovenko ½:½

 Žang—Drejev ½:½

 Bologan—Tkačijev 1:0

 Oniščuk—Rublevskij ½:½

9. kolo

 Sutovsky—Istratescu ½:½

 Jakovenko—Žang ½:½

 Drejev—Bologan ½:½

 Rublevskij—Alexejev 0:1

 Tkačijev—Oniščuk ½:½

Konečné pořadí

 1 Jakovenko (2691) 6

 2 Oniščuk (2663) 5

 3 Alexejev (2661) 5

 4 Bologan (2658) 5

 5 Istratescu (2619) 4,5

 6 Rublevskij (2677) 4,5

 7 Drejev (2658) 4

 8 Sutovsky (2629) 4

 9 Tkačijev (2649) 3,5

 10 Žang  (2643) 3,5

GM Dmitrij Jakovenko



28. BŘEZNA 2007 ČÍSLO 1312

inzerce_Euro_curves.ai 8.8.2006 13:43:46



28. BŘEZNA 2007 ČÍSLO 13 13

Po sedmém kole již šestnáctého 

ročníku turnaje Amber 2007 je na 

čele mistr světa Vladimir Kram-

nik, který získal ze čtrnácti partií 

deset a půl bodu. Dává tak pochy-

bovačům jasně najevo, že je nejen 

„zápasovým mistrem světa“, jak 

jej někteří posměšně nazývají, ale 

že umí skvěle hrát a vyhrávat i na 

silných turnajích.  

Mistr světa zatím převyšuje všech-

ny účastníky ve hře naslepo. Tabul-

ku v této kategorii vede s náskokem 

jednoho a půl bodu před Borisem 

Gelfandem a zatím se v sedmi par-

tiích podařilo s Kramnikem remí-

zovat pouze Ukrajinci Vasiliji Ivan-

čukovi. V této kategorii se naopak 

příliš nedaří Anandovi, kterého 

zpomalila prohra s Alexandrem 

Morozevičem hned v úvodním 

kole.

Partiím v rapid šachu však naopak 

vévodí právě indický velmistr. Se 

ziskem pěti a půl bodu ze sedmi 

odehraných her má Anand půlbo-

dový náskok pře dvojicí Levon 

Aronjan a Vasilij Ivančuk

Výbornou hru v partiích hraných 

naslepo, kde soupeři využívají 

monitor počítače, na kterém je 

vidět pouze šachovnice bez fi gur 

a tahy zadávají hráči pomocí myši, 

předvádí v Monte Carlu i izraelský 

reprezentant Boris Gelfand.

GELFAND (2733)—
—ARONJAN (2744)
(naslepo)

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+nvl-zpp'
6-zp-+-zp-+&
5+-+pvL-+n%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
15.Sc7!! Blesk z čistého nebe, kte-

rý svoji silou a úderností v podsta-

tě okamžitě rozhoduje průběh věcí 

příštích. 

15…Dxc7 Arménský velmistr nemá 

na výběr a musí Gelfandem daro-

vaného trojského střelce přijmout. 

Na ústup černé dámy 15…De8 by 

následovalo buď nevzhledné, ale 

účinné 16.g4 nebo trpělivé 16.Db3 

Df7 17.Jh4 s následným odběrem 

na d5 a vyhranou pozicí.  

16.Jh4!? Dostatečně smrtelné 

bylo i 16.Jxd5 Dd6 17.Jh4! Sxd5 

18.Jf5! Sxg2 19.Jxd6 Sxf1 20.Db3+ 

(nebo 20.Dxh5 Sxd6 21.Dd5+ Kh8 

22.Kxf1+-) 20…Kh8 21.Jf7+ Vxf7 

22.Dxf7 a bílý vyhraje. 

16…Jf4 Černému by ze smrtelné 

postele nepomohlo ani na první 

pohled logičtější a lepší 16…Jxg3 

po 17.hxg3 Vfc8 18.Jxd5 Dxc1 

19.Jxe7+ a po Kf8 by Gelfand sou-

peře překvapil tahem 20.Dg4 s roz-

hodující výhodou. 

17.gxf4 Šlápnutím na bludný 

kámen by ovšem bylo 17.Jxd5? pro 

17…Dxc1! 18.Jxe7+ Kh8, a i když 

má bílý třeba po 19.Sxb7 (nebo 

i 19.Dg4!? ) přece jenom navrch, 

není bojům zdaleka ještě konec. 

17…Vf7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zplwqnvlrzpp'
6-zp-+-zp-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-zP-sN$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
18.Jxd5 Nyní je ale všechno čis-

té a jasné. Černý ztrácí vynuceně 

materiál a následkem toho i celou 

partii. 

18…Db8 19.Jxe7+ Vxe7 20.Jf5 Ve8 

[20…Vf7 21.Sxb7 Dxb7 22.Dg4 Jf8 

(22…Kh8 23.Jd6) 23.Jh6+] 

21.Db3+ Kh8 22.Sxb7 Dxb7 

23.Jd6  1–0

Již byla řeč o skvělé formě mistra 

světa. Jako ukázku jeho hry na 

turnaji, ale nevybíráme žádnou 

MONAKO – AMBER 2007 – 1.-7. KOLO

KRALUJE SLEPÝ KRAMNIK

GM Boris Gelfand

Celkově

 1. Kramnik, Vladimir RUS (2766) 10,5

 2. Ivančuk, Vasilij UKR (2733) 9,5

 3. Anand, Viši IND (2750) 8,5

 4. Aronjan, Levon ARM (2728) 8

 5. Svidler, Peter RUS (2741) 7,5

 6. Gelfand, Boris ISR (2729) 7,5

 7. Morozevič, Alexander RUS (2779) 7

 8. Lékó, Péter HUN (2744) 6,5

 9. Carlsen, Magnus NOR (2749) 6

 10. Radžabov, Tejmur AZE (2690) 6

 11. Vallejo Pons, Francisco ESP (2683) 4

 12. van Wely, Loek NED (2679) 3

Pořadí po 7. kole

Hra naslepo 

 1. Kramnik 6,5

 2. Gelfand 5

 3. Ivančuk 4,5

 4. Svidler 4,5

 5. Morozevič 3,5

 6. Radžabov 3,5

 7. Anand 3

 8. Aronjan 3

 9. Lékó 3

 10. Carlsen 2,5

 11. van Wely 1,5

 12. Vallejo Pons 1,5

Rapid
 1. Anand 5,5

 2. Aronjan 5

 3. Ivančuk 5

 4. Kramnik 4

 5. Morozevič 3,5

 6. Carlsen 3,5

 7. Lékó 3,5

 8. Svidler 3

 9. Radžabov 2,5

 10. Gelfand 2,5

 11. Vallejo Pons 2,5

 12. van Wely 1,5
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z jeho výher. Po přehrání následu-

jící partie jistě pochopíte proč…

ANAND (2779)—
—KRAMNIK (2766)
(rapid)

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lzp-+pzp-'
6p+-zp-wq-zp&
5+p+-+N+-%
4-+-snPzPP+$
3zP-+P+-+Q#
2LzPP+-+-+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
Anand, podlehl mistru světa v par-

tii hrané naslepo a v rapidu tedy 

zjevně toužil po odvetě. To dalo 

celé partii velice bojovný nádech 

a diváci v sále i na Internetu byli 

svědky doposud nejdramatičtější-

ho souboje. 

24.c3 Jc2 25.Ve2 Ještě zde se mohl 

Anand vyhnout kaskádě obětí 

tahem 25.g5 Dg6 26.Jd4 Jxd4 (pře-

kvapivě rychle prohrává chamti-

vé 26…Jxe1?? 27.f5 Sc8 (nehezké 

27…Dh7 vede po 28.g6 Dh8 k hez-

kému matu 29.Sxf7#) 28.Dh1+-) 

27.cxd4. 

25…Jxa1 26.g5 Dg6 27.Jxh6+! 

Chybné by bylo „zesilovací“ 

27.Vg2? pro 27…Sc8 28.Jxh6+ 

Dxh6! 

27…gxh6 28.f5 

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lzp-+p+-'
6p+-zp-+qzp&
5+p+-+PzP-%
4-+-+P+-+$
3zP-zPP+-+Q#
2LzP-+R+-+"
1sn-vL-+-mK-!
xabcdefghy
Mistr světa má sice v pozici dia-

gramu věž více, jezdce na a1 si 

dovolím nepočítat, ale na obranný 

val jeho krále se valí bílá tsunami 

a je otázkou, zda její příchod černý 

ustojí. Obě strany musí hrát maxi-

málně přesně. 

28…Dg7 Nepříjemná obrana moh-

la být pravděpodobně založena na 

jedovatém útočném ústupu 28…

Sc8! 29.Vg2 (bílému nic nedává 

29.fxg6 Sxh3 30.gxf7+ Kh8 31.fxe8D 

Vxe8 a černý se následným Sh3-

e6 může pokusit uvolnit jezdce 

a1) 29…Kh8 (29…h5?! 30.Df3!) 

30.gxh6 Sxf5 31.exf5 Df6 (31…

Ve1+? 32.Kh2 Dxg2+ 33.Dxg2 Vxc1 

34.Dg5+-) 32.Sg5 De5 s nejasnou 

hrou, jak ukázal velmistr Golubev. 

29.Vg2 

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lzp-+pwq-'
6p+-zp-+-zp&
5+p+-+PzP-%
4-+-+P+-+$
3zP-zPP+-+Q#
2LzP-+-+R+"
1sn-vL-+-mK-!
xabcdefghy
29…Vxe4?! Protiúder v centru zde 

bohužel pro Vladimira Kramnika 

není spásnou cestou. Jako lep-

ší alternativa přicházelo do úva-

hy profylaktické 29…Kh8  a po 

30.gxh6 Dxg2+!? (chybné by bylo 

Fritzem zpočátku navrhované 30…

De5? pro 31.Sxf7 a černý král bílou 

tsunami nerozchodí 31…d5 32.h7 

Sg7 33.Sh6+-) 31.Dxg2 d5 nemá 

černý ani ty nejmenší starosti. 

30.dxe4 Sxe4 

XABCDEFGHY
8-+-tr-vlk+(
7+-zp-+pwq-'
6p+-zp-+-zp&
5+p+-+PzP-%
4-+-+l+-+$
3zP-zP-+-+Q#
2LzP-+-+R+"
1sn-vL-+-mK-!
xabcdefghy
31.Vg3? Zde mohl indický velmistr 

pokračovat lépe. Po 31.g6! by par-

tii pravděpodobně vyhrál a vrátil 

Kramnikovi úder z partie nasle-

po. Černému totiž nepomáhá ani 

vynucené 31…Sxg2 32.Sxf7+ Kh8 

33.Kxg2 Jc2 (33…Vd7 34.f6+-) 

34.Sg5! s rozhodující výhodou 

bílého. Nepomáhá ani 34…Je1+ 

(34…Vc8 35.f6; a i po 34…De5 

35.Sxh6 De2+ najde bílý král 

spolehlivý úkryt před šachy běs-

nící černé dámy po 36.Kg3 Dd3+ 

37.Se3+!+-) 35.Kf1 Vd7 36.Se8+-. 

31…De5 32.gxh6+ Kh7 33.Dg4 

Se7 [33…Sxh6 34.Vh3] 

34.Sxf7  Zajímavé mohlo být 

34.Sf4!? Df6 35.Se3 s nejasnou 

hrou. 

34…Sxf5 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-zp-vlL+k'
6p+-zp-+-zP&
5+p+-wql+-%
4-+-+-+Q+$
3zP-zP-+-tR-#
2-zP-+-+-+"
1sn-vL-+-mK-!
xabcdefghy
35.Dg7+  Anand mohl vynu-

tit poměrně jednoduše remízu 

prostřednictvím 35.Sg6+ Sxg6 

36.Dxg6+ Kh8 37.h7, ale touha po 

odvetě mu to nedovolovala. 

35…Dxg7 36.hxg7 Vg8! 37.Sxg8+ 

S touto výměnou nemusel bílý 

nijak pospíchat. Lépe bylo zahrát 

MS Vladimir Kramnik
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nejprve 37.Sh6, a když 37…d5 

(37…Se4? 38.Sxg8+ Kxg8 39.Ve3! 

d5 40.Ve1 s hrozbami Vxa1 a Vf1+), 

pak 38.Sxd5, GM Golubev. 

37…Kxg8 38.Sh6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-zp-vl-zP-'
6p+-zp-+-vL&
5+p+-+l+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-tR-#
2-zP-+-+-+"
1sn-+-+-mK-!
xabcdefghy
38…d5! Tímto důležitým tahem se 

Kramnik defi nitivně ubránil a mož-

ná stojí i objektivně lépe. Anand  se 

ale po zbytek partie žádné chyby 

nedopustil a tak tato nádherná partie 

skončila zaslouženou dělbou bodu. 

39.Vf3 Se6 40.Vf8+ Kh7 41.Vh8+ 

Kg6 42.g8D+ Sxg8 43.Vxg8+ 

Kxh6 44.Va8 Jb3 45.Vxa6+ Sd6 

46.Kf1 Kg5 47.Ke2 Kf5 48.Va8 Ke6 

49.a4 bxa4 50.Vxa4 c5 51.Kd3 c4+ 

52.Kc2 Sf4 53.Va8 Jc5 54.Vc8 Kd6 

55.Vf8 Se5 56.Vg8  ½:½ 

Na závěr ještě jednu hezkou Anan-

dovu kombinaci, kterou zakončil 

svůj souboj s van Welym:

ANAND (2779)—
—VAN WELY (2683)
(naslepo)

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-wq-vlPzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+p+Qzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+LvLP+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

21.Vxg7! Kxg7 Na sebrání Paní-

mámy 21…Jxd5?, nemůže černý 

ani pomyslet, neboť by dostal jed-

notahový mat 22.Vxh7# 

22.Vg1+ Kh8 23.Sh6 Všechno fun-

guje skvěle, a tak nějak na první 

pohled samozřejmě. 

23…Jg4 Matu černý neunikne ani 

po 23…Jh5 24.Sxf8 Vxf8 25.Vg8+. 

24.Vxg4 Vxf7 25.Dxa8+  1–0

Václav Pech
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1. kolo 
 Aronjan—Vallejo Pons 2:0 

 Lékó—Svidler 1:1 

 Gelfand—Carlsen 1:1 

 Radžabov—Kramnik 0,5:1,5 

 van Wely—Ivančuk 0:2 

 Morozevič—Anand 1,5:0,5 

2. kolo 
 Anand—Radžabov 2:0 

 Ivančuk—Morozevič 1:1 

 Kramnik—van Wely 2:0 

 Vallejo Pons—Carlsen 1,5:0,5 

 Svidler—Gelfand 1:1 

 Lékó—Aronjan 0.5:1,5 

3. kolo 
 Lékó—Vallejo Pons 1,5:0,5 

 Gelfand—Aronjan 1:1 

 Carlsen—Svidler 1:1 

 van Wely—Radžabov 1:1 

 Morozevič—Kramnik 0,5:1,5 

 Ivančuk—Anand 1:1. 

4. kolo 
 Radžabov—Ivančuk 0,5:1,5 

 Kramnik—Anand 1,5:0,5 

 Van Wely—Morozevič 1:1 

 Vallejo—Svidler 1:1 

 Aronjan—Carlsen 1,5:0,5 

 Lékó—Gelfand 1:1 

5. kolo 
 Gelfand—Vallejo Pons 1:1 

 Carlsen—Lékó 1:1 

 Svidler—Aronjan 1:1 

 Morozevič—Radžabov 0,5:1,5 

 Anand—van Wely 2:0 

 Ivančuk—Kramnik 1,5:0,5 

6. kolo 
 Kramnik—Aronjan 1,5:0,5 

 van Wely—Lékó 0,5:1,5 

 Morozevič—Gelfand 1:1 

 Anand—Carlsen 1:1 

 Ivančuk—Svidler 1:1 

 Radžabov—Vallejo Pons 1,5:0,5 

7. kolo 
 Svidler—Anand 0,5:1,5 

 Vallejo Pons—Ivančuk 0,5:1,5 

 Carlsen—Radžabov 1:1 

 Lékó—Kramnik 2:0 

 Gelfand—van Wely 1,5:0,5 

 Aronjan—Morozevič 0,5:1,5
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