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TAKTIK FRITZ vs. STRATÉG JUNIOR

Kirsan Iljumžinov

Dva nejlepší šacho-

vé programy sou-

časnosti Deep Fritz 

a Deep Junior se 

utkají v kalmycké 

Elistě od 6. do 12. 

června. Zápas se 

bude hrát na šest 

partií a v případě nerozhodného 

výsledku rozhodne tie-break. Z ceno-

vého fondu 100.000 USD, věnované-

ho Kirsanem Iljumžinovem, získá 

vítěz 60 tisíc a poraženému připad-

ne 40 tisíc dolarů. Zápas bude zají-

mavým počinem zejména proto, že 

se střetnou dva motory s rozdílným 

stylem. Vynikající taktik Fritz narazí 

na stratéga Juniora a bude zajímavé 

sledovat, který z obou stylů bude mít 

navrch. Souboj silikonových monster 

bude prologem k zápasům kandidá-

tů mistrovství světa. 

SHORT OBVINĚN Z NACTIUTRHÁNÍ

GM Nigel Short

Velmistr Nigel 

Short, který přije-

de na konci srpna 

do Prahy sehrát 

zápas s velmis-

trem Davidem 

Navarou, byl 

etickou komi-

sí FIDE obviněn z nactiutrhání. 

Mezinárodní šachová federace 

proti němu otevřela proces kvůli 

údajnému pomluvení dvou jejích 

viceprezidentů Zuraba Azmajpa-

rašviliho a Georgiose Makropou-

lose. Poškodit čest těchto mužů 

měl velmistr Short rozhovorem, 

který poskytl v lednu indické-

mu deníku DNA a ve kterém kri-

tizoval práci Azmajparašviliho 

a Makropoulose v odvolací komi-

si při zápase o mistra světa loni 

v Elistě.
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GAUSDAL CHESS CLASSIC 2007

DALŠÍ TRIUMF MLADÉHO CARLSENA 

JEKATĚRINBURK 
ČEŠKY NA MISTROVSTVÍ 
SVĚTA DRUŽSTEV

IM Jana Jacková

České šachist-

ky se zúčastní 

historicky prv-

ního mistrovství 

světa ženských 

družstev, které 

se koná od 19. 

do 30. května 

v ruském Jekatěrinburku. Právo 

účasti na turnaji má desítka nejsil-

nějších týmů světa, kam se české 

šachistky kvalifi kovaly svým skvě-

lým vystoupením na Olympiádě 

2006 v Turíně, kde obsadily desá-

té místo. Náš tým ve složení IM 

Jana Jacková, WIM Olga Sikoro-

vá, WIM Petra Blažková a Katka 

Němcová se v Rusku střetne se 

šachistkami z Ukrajiny, Ruska, 

Číny, Gruzie, Arménie, Nizo-

zemska, Polska a Vietnamu. 

Kapitánem našeho družstva 

bude IM Pavel Šimáček. 

Skutečnost, proč nebudeme mít 

na turnaji náhradnici objasnil 

reprezentační šéftrenér IM Michal 

Konopka: „Bohužel tato akce 

nebyla v rozpočtovém plánu ŠSČR 

a potřebné fi nance se sehnaly sku-

tečně na poslední chvíli a částečně 

i ze sponzorských zdrojů. I proto 

neodcestuje s mužstvem náhrad-

nice, která by podle reglementu 

mohla startovat. Našim ženám 

budeme v mimořádně těžké kon-

kurenci držet palce, mistrovství 

světa pro ně bude velkou školou“.

GM M. Carlsen

Suverénním vítě-

zem letošního roč-

níku turnaje v nor-

ském Gausdalu se 

stal s náskokem 

1,5 bodu domácí 

šachista Magnus 

Carlsen. Jeho nej-

bližší pronásledovatelé, velmistři 

Portisch, Krasenkow a Rozentalis 

získali shodně 5,5 bodu. V B turnaji 

slavil úspěch německý mezinárodní 

mistr Stefan Bromberger, který zis-

kem sedmi bodů splnil svoji druhou 

velmistrovskou normu. Stejný počet 

bodů získal na druhém místě i náš 

reprezentant GM Tomáš Oral. 

Vítězný Magnus Carlsen nehrál 

podle slov jeho otce na turna-

ji s úplně stoprocentním úsilím 

a kromě hry  se věnoval i plavání 

a lyžování se svými spolužáky, kte-

ří se zúčastnili otevřeného turnaje. 

I přesto byl ale jeho náskok před 

ostatními účastníky propastný 

a svoji suverenitu potvrdil i v pří-

mých soubojích s Krasenkowem 

a Portischem, které ve vzájemných 

partiích porazil. 

Pokračování na straně 8
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V Ostravě byl v sobotu zahájen 

šachový festival Ostravský koník 

2007, probíhající pod záštitou 

hejtmana Moravskoslezského kra-

je Evžena Tošenovského. Od 28. 

dubna do 6. května  proběhne za 

účasti šachistů z Česka, Slovenska, 

Německa, Polska, Ruska a Armé-

nie několik akcí, z nichž na sebe 

největší pozornost poutá uzavře-

ný velmistrovský turnaj s účas-

tí velmistrů Krasenkowa (2661), 

Movsesjana (2642), Hráčka (2613) 

a Lázničky (2608).  

Kromě této hlavní události se v rám-

ci festivalu hrají dva otevřené turna-

je, z nichž jeden je započítáván na 

listinu FIDE a druhý na domácí Lis-

tinu osobních koefi cientů, přebor 

žáků základních a středních škol 

v rapid šachu a řešitelská soutěž.

Festival zahájila simultánka meziná-

rodního mistra Lukáše Klímy, která 

proběhla pod širým nebem v cen-

tru Ostravy na Jiráskově náměstí. 

Z pětatřiceti soupeřů se podařilo 

vyhrát pouze jednomu, tři hráči si 

odnášejí domů remízu a v jedena-

třiceti soubojích byl úspěšný Lukáš. 

Svoje umění pak ostravský mistr 

přesvědčivě ukázal i v prezentaci 

hry naslepo, kde pět partií vyhrál 

a jen v jedné souhlasil s remízou.

V prvním kole velmistrovského 

turnaje remizoval Zbyněk Hrá-

ček s Michalem Krasenkowem 

a v Drážďanech úspěšný Viktor 

Láznička prohrál se svým součas-

ným trenérem Sergejem Movsesja-

nem. Ve druhém kolo skončily 

remízou obě partie, Movsesjan-

Krasenkow i Hráček-Láznička.  

Další průběh festivalu lze sledovat 

na www.ostravskykonik.cz. Přímé 

přenosy z velmistrovského turnaje 

budou k vidění na webu 1.Novobor-

ského ŠK www.novoborsky-sk.cz.

Václav Pech

OSTRAVSKÝ KONÍK

FESTIVAL ZAHÁJILY SIMULTÁNKY

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDOU STŘEDU 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

Festival zahájila simultánka IM Lukáše Klímy na Jiráskově náměstí v Ostravě

IM Lukáš Klíma
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místo, kde se nápady mohou rozvíjet
V České republice vzniklo Centrum moderních technologií v jediné škole svého druhu 

ve střední a východní Evropě. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí na vlastní oči 

přesvědčit o tom, jak moderní technologie prakticky pomáhají při výuce dětí a učitelů. 

Microsoft umožňuje lidem využít svůj potenciál a realizovat sny. 

Více informací najdete na www.microsoft.com/cze/inspirace

watering_Sach_210x295.indd 1 2/5/07 11:16:36 AM
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Mistr světa Vladimir Kramnik 

porazil v zápasu v rapid šachu hra-

ném na osm partií v maďarském 

Miskolci nejlepšího maďarského 

šachistu velmistra Pétera Léka 

4,5:3,5, když se mu podařilo dva-

krát zvítězit bílými fi gurami.

Remake  zápasu o titul mistra svě-

ta 2004 proběhl v uplynulém týd-

nu ve třetím největším maďarském 

městě Miskolci. Miskolc se kromě 

hudební tradice spojené se zná-

mým skladatelem Bélou Bartókem 

pyšní i tradicí spojenou s králov-

skou hrou. Byly zde uspořádány již 

dva zápasy Pétera Léka s předními 

světovými hráči. Po Michaelovi 

Adamsovi a dvanáctém mistru svě-

ta Anatoliji Karpovovi letos místní 

obyvatelé přivítali současného 

mistra světa Vladimira Kramnika. 

V zápasu probíhajícím v budově 

Národního divadla měl mistr světa 

kromě prvního dne stále mírnou 

iniciativu.

V první partii vedl Kramnik bílé 

fi gury a v anglické hře se Léko-

vi podařilo rychle vyměnit  dámy 

a několik lehkých fi gur. Ve zjedno-

dušené pozici ve 25. tahu nabídl 

Kramnik remízu, kterou domácí 

velmistr přijal. 

Druhá partie ale měla dramatičtěj-

ší průběh. Ve španělské hře získal 

velmistr Lékó zřetelnou výhodu. 

Mistr světa se v obtížné  pozici 

rozhodl odevzdat dámu za věž 

a lehkou fi guru, čímž se mu poda-

řilo zaktivizovat zbylé fi gury svojí 

armády a vytvářel hrozby kolem 

citlivého bodu f2. Lékó mohl prav-

děpodobně pěšce f2 oželet, vrátit 

dámu za dvě černé věže a získat 

nadějnou koncovku s kvalitou 

navíc.

LÉKÓ (2738)—KRAMNIK (2772)
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6Q+-zp-snpzP&
5+-+P+r+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-tR-zP-#
2-+r+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41.Ve2?! Pravděpodobně jedinou 

příležitostí, jak ruského šampió-

na potrápit, bylo převedení dámy 

na a7, odkud bude krýt pole f2, 

a následný přechod  do koncov-

ky s kvalitou více 41.Da8!+ Kf7 

42.Da7+ dáma je na místě 42...

Kf8 (Nešlo pochopitelně 42...

Ke8?? pro jednoduché 43.Da4++-

) 43.Vb3 (Komentátor partie pro 

www.chesspro.ru IM Notkin dopo-

ručuje 43.Ve1 a dále uvádí 43...

Vfxf2+ 44.Dxf2 Vxf2+ 45.Kxf2 Jxd5 

46.Vxe4 Kf7 a díky dalšímu postu-

pu „g“ pěšce se bílému jen těžko 

podaří udržet svého pěšce na h6. 

I tak je pravdou, že pokud by chtěl 

bílý hledat nějaké šance, musel by 

to udělat někde v této variantě.) 

43...Vfxf2+ 44.Dxf2 Vxf2+ 45.Kxf2 

Jg4+ s cílem okamžité likvidace 

nebezpečného pěšce h6 (do úva-

hy přichází i 45...Jxd5 46.Vb7 Jf6 

47.Ke3 Jg4+ 48.Kxe4 Jxh6 49.Vxh7) 

46.Ke2 Jxh6 47.Ke3 (47.Vb7!?) 

s výhodou bílého.  

41...Vxe2 42.Dxe2 Vxd5 Nyní však 

nebude mít  černý s udržením par-

tie nejmenší potíže a partie skonči-

la po několika tazích remízou. 

43.Dc4 Kf7 44.Dc7+ Ke6 45.Dc8+ 

Ke7 46.Kf1 Vc5 47.Db7+ Ke6 

48.Ke2 Vf5 49.Dc8+ Ke7 50.Dc7+ 

Ke6 51.Dc8+ s remízou

Ve třetí partii  zápasu uplatnil 

mistr světa výhodu bílých fi gur, 

a se ujal se tak vedení v zápasu. 

Úvodnímu tahu dámským pěšcem 

se Lékó bránil dámskou indickou 

a na šachovnici se objevila dobře 

známá varianta, ve které bílý obě-

tuje kvalitu za vytvoření silného 

volného pěšce na c7. Ve 29. tahu 

přišel maďarský velmistr s novin-

kou, která však jeho problémy 

nevyřešila.

KRAMNIK (2772)—LÉKÓ (2738)
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-zP-+pzpp'
6-zp-wq-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-zPLzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
26.Vc1 Na šachovnici vznikla - i na 

nejvyšší úrovni - velmi frekvento-

vaná pozice. Bílý získá kvalitu 

zpět, zůstane mu pěšec c7, ale i tak 

MISKOLC 2007: KRAMNIK-LÉKÓ

MISTR SVĚTA VE FORMĚ

Mistr světa Vladimir Kramnik

Rapid zápas v Miskolci

 Kramnik—Lékó ½:½

 Lékó—Kramnik ½:½

 Kramnik—Lékó 1:0

 Lékó—Kramnik ½:½

 Kramnik—Lékó 1:0

 Lékó—Kramnik 1:0

 Kramnik—Lékó ½:½

 Lékó—Kramnik ½:½
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bylo donedávna postavení považo-

váno pro černého za zcela bez-

pečné, protože bílý nemůže nijak 

zabránit postupu černých pěšců 

na sloupcích „a“ a „b“ s následnou 

výměnou všech pěšců na dám-

ském křídle. 

26...b5 27.Dc2 b4 28.Sb7 g6 

29.h4 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpLzP-+p+p'
6-+-wq-+p+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2P+Q+-zP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
29...Vfe8?! Lékova novinka vyplý-

vající z následné analýzy partie 

Ivančuk-Aronjan z nedávného 

turnaje v Monte Carlu. Aronjan 

pokračoval 29...h5 30.Kf1 a5 

31.Dc5 Dxc5 32.Vxc5 a4 33.Ke2 b3 

34.axb3 axb3 35.Kd3 Vfe8 36.Kc3 

Kf8 a tohle je ta kritické pozice, 

která Pétera přinutila ke změně. 

Následná analýza a i počítačové 

doporučení totiž zní 37.Sa6! (zmí-

něná partie pokračovala tahem 

37.Kxb3 a skončila ve 46.tahu remi-

zou.) a černému najednou nepří-

jemně docházejí tahy. Na 37...f6 

(vůbec nejde 37...Ke7? 38.Ve5+ Kd7 

39.Sb5+) 38.Kxb3 Ke7 39.Sxc8 

Vxc8 40.Vc6! a bílý vyhraje.  

30.Da4! Dd2 [30...Vxc7? 31.Dxe8+]  

31.Dc6 a5 Černý chce uskutečnit 

svůj hlavní obranný plán, ale mistr 

světa to nepřipustí. 

32.Sxc8 Vxc8 33.Kg2! Profylaxe 

bránící postupu černých pěšců. 

33...Kg7 Nešlo 33...a4 pro 34.Db7 

Dd7 35.Dxb4. 

34.Vc2 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-zP-+pmkp'
6-+Q+-+p+&
5zp-+-+-+-%
4-zp-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2P+Rwq-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

34...Dd3?! Snad poslední šancí 

černého bylo snažit se o postave-

ní pevnosti po bílých polích tahem 

34...De1!? 35.Db7 (35.Vc5 De6 

36.Db7 Dd7) 35...De6 36.Vd2 De8 

37.Db6 De7, i když se zdá, že jed-

nou černí pěšci dámského křídla 

padnou. 

35.Vc5+- Teď se černý materiál-

ním ztrátám nevyhne a partie je 

rozhodnuta. 

35...a4 36.Dxa4 De4+ 37.Kh2 Dd4 

38.Dc2 h5 39.Kg2 Dd6 40.Db2+ f6 

41.Dc2 Kf7 42.Dc4+ Kg7 43.Vc6 

Dd7 44.Dc5 Kf7  1–0

Ve čtvrté partii se domácí šachista 

snažil inkasovaný úder vrátit, ale bez-

úspěšně. Hrála se opět španělská, ve 

které měl Lékó ve druhé partii reálné 

šance mistra světa porazit. Tentokrát 

tomu tak nebylo. Kramnik sehrál 

zahájení velice dobře, podařilo se 

mu získat protihru na dámském kří-

dle, spojenou s volným sloupcem „c“. 

Po přechodu do koncovky stál černý 

dokonce o něco lépe, ale když se mu 

nepodařilo využít nepřesnosti bílého 

ve 38. tahu, partie skončila remízou.

LÉKÓ (2738)—KRAMNIK (2772)
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-tR-+pzpk+&
5zP-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-sNP#
2r+-+-+PmK"
1+-+-vl-+-!
xabcdefghy

38...Sxa5? Vzetí pěšce mohl Kram-

nik ještě odložit. Lepším pokračo-

váním bylo na první pohled nepří-

liš viditelné 38...Sc3! s myšlenkou 

převodu střelce na e5 a následným 

využitím vazby bílého jezdce: 

39.Vb3 (nejde 39.Vxe6? pro 39...

Se5!–+; a ani ústup jezdce z avizo-

vané vazby tahem 39.Je4 nepomá-

há kvůli 39...Se5+ 40.Kg1 Sd4+–+ 

a černý lehce vyhraje.) 39...Sxa5 

s velkými šancemi na úspěch. 

39.Vxe6 Sc7 40.Ve3 Va4 41.Vf3 h5 

42.Kg1 Sb6+ 43.Kh2 h4 44.Jf5 Sc7+ 

45.g3 hxg3+ 46.Jxg3 f5 47.Kg2 f4 

48.Jf1 Kf5 49.Je3+ Ke4 50.Jg4 Va2+ 

51.Jf2+ Kf5 52.Vb3 remíza

Třetí den byl nejbojovnější. Oba 

soupeři využili výhody bílých fi gur. 

Nejprve bodoval Kramnik, a tak zís-

kal tři kola před koncem dvoubo-

dový náskok. Po celou pátou partii 

udržoval mistr světa malou výho-

du a donutil Léka k sérii drobných 

chyb, které se mu staly osudnými. 

Lékovi se podařila až šestá partie. Po 

třetí se hrála španělská a tentokrát 

domácí hráč mistra světa přehrál.

Miskolc hostil již třetí velmistrovský zápas. 
Po Karpovovi a Adamsovi čelil tentokrát 
Lékó mistru světa Kramnikovi.

Velmistr Péter Lékó otevřel v maďarském 
Miskolci svoji šachovou školu.



2. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 186

LÉKÓ (2738)—KRAMNIK (2772) 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+rtr-mk-'
6pwQ-+p+p+&
5+-+-zp-snp%
4P+P+P+-+$
3+-zP-tR-+P#
2-+-wq-+PsN"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

39...Vf7? I mistr světa dělá chyby 

a tato ho bude stát partii. Po lepším 

39...Vb7 40.Dc5  40...Jf7 překry-

tím „f“ sloupce uvolňuje černou 

věž z e7. 41.Jf3 Vec7 42.Jxd2 Vxc5 

43.Vd3 a bílý sice stojí lépe, ale 

černý by měl mít dostatek šancí na 

přežití. Efektní, nikoli však efektiv-

nější 39...Vd4 vede po 40.Dc5 (40.

cxd4? Dxe3+ 41.Kh1 Jxe4–+) 40...

Dxe3+ 41.Kh1  41...Ved7 42.Dxe5+ 

± k výhodě bílého. 

40.h4! Věž „ucpala“ svému jezdci 

nejlepší ústupové pole a Lékó toho 

hned využívá. 

40...Vb7 Ústup jezdce není o nic 

lepším řešením 40...Jh7 41.Jf3 

Vb7 42.Dc5 s dalším dobráním na 

e5 a pravděpodobně rozhodující 

výhodou. 

41.Dc5 Vb2 Kramnik vsadil svým 

39. tahem pravě na toto aktivní 

www.fischer.cz  |  infolinka 800 12 10 10
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jiÏ od

5 990 Kč
polopenze

Djerba
odlet 9. 5. z Prahy, 7 nocí
Homere*** 

Turecká Riviera
odlet 8. 5. z Prahy, 7 nocí
Bungalovy Altinkum***

jiÏ od

6 490 Kč
polopenze

Gran Canaria 
odlet 12. 5. z Prahy, 7 nocí
Vista Flor**+

jiÏ od

7 990 Kč
bez stravy

Zápas v Miskolci měl být malou odvetou za zápas o mistra světa v Brissagu. Na domácí půdě se 
však velmistru Lékovi vedlo ještě hůře než ve švýcarském centru tabákového průmyslu. Mistr 
světa Kramnik v Brissagu udržel svoji korunu remízou, v Miskolci přesvědčivě vyhrál.
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rozestavení fi gur, ale bohužel pro 

něho najde bílý pádné argumenty 

k jeho pacifi kaci.  

42.Dxe5+ Kh7 43.Dxg5 Vxf1+ 

44.Jxf1 Df2+ 45.Kh2 Dxf1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6p+-+p+p+&
5+-+-+-wQp%
4P+P+P+-zP$
3+-zP-tR-+-#
2-tr-+-+PmK"
1+-+-+q+-!
xabcdefghy

Pozice s těžkými fi gurami nemůže 

černému přinést nic dobrého. Čer-

ný král je příliš slabý a opuštěný 

a to v podobných pozicích zpravi-

dla rozhoduje... 

46.Vg3 Df7 47.c5 Černý může 

mít problémy i na dámském kří-

dle a s takovouto převahou by se 

nevypořádal ani legendární Bru-

ce Lee. 

47...Ve2 48.De5 K výhře vedlo 

i další posunutí pěšce o „políčko“ 

vpřed 48.c6 Vxe4 49.Dd8 Vc4 

50.Dd7+- 

48...Db7

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

49.Vxg6! Hezký kombinační úder 

na závěr. Kramnik nemůže vzít věž 

pro 50. Dg5+ s dalším Dxh5+ a Dxe2 

a vyhranou koncovkou.  1–0

Poslední dvě partie skončily remí-

zou. Vladimira Kramnika nyní čeká 

další náročný zápas, ve kterém se 

v šesti partiích utká s arménskou 

jedničkou a pátým hráčem světa 

Levonem Aronjanem. Hrát se bude 

od 4. do 6. května v Jerevanu. Ofi -

ciální stránka zápasu je na adrese 

www.aroniankramnik2007.am. 

Václav Pech
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Účastník blížících se zápasů kandi-

dátů se v zahájení poměrně často 

vyhýbal principiálním variantám 

a volil méně prošlapané cestičky. 

„Někdo mohl být překvapen, že 

Magnus nehrál ve většině partií 

ty nejaktuálnější varianty. Hlav-

ním důvodem bylo, že nám den 

před zahájením turnaje zkolabo-

val počítač, a tak jsem se museli 

v Gausdalu obejít bez naší databá-

ze zahájení,“ vysvětloval jeho otec 

Henrik. Otázkou je nakolik byl na 

vině porouchaný počítač a nakolik 

nechtěl Magnus odkrývat karty 

před blížícími se zápasy v Elistě.

Rozhodující partií, kterou si Carl-

sen zabezpečil samostatné první 

místo, byl souboj se skvěle hrají-

cím Lájosem Portischem.

MAGNUS CARLSEN (2693)—
—LÁJOS PORTISCH (2512) 
Katalánská [E04] 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 Jf6 4.g3 dxc4 

5.Sg2 Jbd7 6.0–0 Vb8  

XABCDEFGHY
8-trlwqkvl-tr(
7zppzpn+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
Portisch si vybral proti poslední 

dobou velice nepříjemné katalán-

ské méně obehrané pokračování. 

Vyklízí dlouhou diagonálu a chys-

tá se opevnit svého uloupeného 

pěšce postupem b7-b5. 

7.Dc2 b5 8.b3 Pokračování 8.a4 

použil proti našemu reprezentan-

tovi Babulovi v Bundeslize velmis-

tr Nielsen  a i zde měl po 8... a6 

9.axb5 axb5 10.Je5 Jxe5 11.dxe5 

Jd5 12.Vd1 Sd7 13.Jc3 c6 14.Je4 

bílý za pěše určitou kompenza-

ci (Nielsen,Peter Heine (2620) - 

Babula,V Bundesliga 2002). 

8...cxb3 9.axb3 a6 10.Je5 Jxe5 

Na první pohled samozřejmý tah. 

Méně viditelnou alternativou je 

10...Jd5 11.Sxd5 (11.Jc6 Jb4!) 11...

Jxe5 12.Sg2 Jd7 13.Jc3 s dobrou 

kompenzací za pěšce (GM Ščerba-

kov). 

11.dxe5 Jd5 12.Vd1 De7 13.Jc3 

Dc5 Nic nedává nervózní 13...Jb4 

14.Dd2 s dalším možným plánem 

Je4, Sa3, Vac1 a jasnou výhodou. 

A k výhodě bílého vede také 13...

c6 14.Je4± 

XABCDEFGHY
8-trl+kvl-tr(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+pwqnzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+PsN-+-zP-#
2-+Q+PzPLzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
14.Vxd5!? Norský mladík si vybral 

náročné a možná ne úplně korekt-

ní pokračování. Zachovává své-

ho katalánského střelce, kterého 

považuje za silnější fi guru než 

svoji věž. Magnusův výběr byl 

pravděpodobně založen i na přá-

ní dostat maďarského veterána 

do složité pozice, ve které bude 

muset hodně počítat a mohl by 

se i dříve unavit. K výhodě bílého 

vedlo 14.Sxd5 exd5 15.Se3 (dob-

ré je jistě i 15.Vxd5 Dc6 16.Sg5 

s nebezpečnou iniciativou. Po 

16...Se6 (slabší je 16...Se7 17.Sxe7 

Kxe7 18.Vad1± Se6? 19.Vc5! Db6 

20.Vxc7++-) 17.Dd3 Se7 stojí čer-

ný hůře, ale vypadá to, že je jeho 

pozice dostatečně pevná (17...Sxd5 

18.Jxd5 s hrozbou Vc1 a Jxc7+ 18...

Dd7 19.Vd1 Dc8 20.De4 s drtivým 

útokem)) 15...Dc6 16.Dd3 a bílý 

stojí díky své iniciativě a převaze 

ve vývinu určitě lépe. 

14...exd5 15.b4! Dxb4? Po 15...

Dd4! by bílý zřejmě ve shodě 

s doporučením velmistra Ščerba-

kova pokračoval tahem 16.Se3 a po 

16...Dxe5 17.Sf4 má černý stále 

závažné problémy se svým vývi-

nem. K dispozici jsou však i jiná 

pokračování, například: 

a) 16.e3 Dxe5 17.Sb2 Sf5 18.Jxd5 

Sxc2 19.Sxe5 Kd7 20.Vxa6 s kom-

penzací; nebo

GAUSDAL – 1. AŽ 4. KOLO

DALŠÍ TRIUMF MLADÉHO CARLSENA
Pokračování ze strany 1

GM Lájos Portisch

GM Magnus Carlsen

foto: B
řetislav M

odr
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b) 16.Sb2 c6 17.e4 (17.Jxd5 Dc4!) 

17...Sxb4 (celkem nadějně vypadá 

i 17...dxe4 18.Jxb5 Db6 19.Jd6+ 

Sxd6 20.exd6 0–0 21.Sxe4 s kom-

penzací) 18.Jxd5 Dc4 19.Jxb4 Dxb4 

20.Dxc6+ Sd7 a bílý nic nemá.

XABCDEFGHY
8-trl+kvl-tr(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+pzP-+-%
4-wq-+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2-+Q+PzPLzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy
16.Sa3?! Na první pohled se nabíze-

jící pokračování 16.Jxd5! pacifi ku-

je černý prostřednictvím 16...Dc4 

17.Jxc7+ Kd8 18.Dd1+ Kxc7 (pro-

hrává 18...Sd7? 19.Jxa6 Vc8 20.Sg5+ 

Ke8 21.Vc1+-) 19.Sf4 Se6 20.Vc1 Sc5 

21.Vxc4 bxc4 a černý odrazil oka-

mžité hrozby a má i celkem hra-

telnou pozici (GM Ščerbakov). Je 

ale otázka, jestli bílý místo 19.Sf4 

nemůže zahrát lépe a to 19.Sd5!. 

Černá dáma pak postrádá dobrá 

pole pro ústup a vypadá to, že jsou 

její dny na šachovnici sečteny. 

16...Dg4?! Lépe bylo černou dámu 

centralizovat prostřednictvím 16...

Dd4!, ale i tak by po 17.Vd1 Dxe5 

(na „hezký strategický ústup“  17...

Da7 by mohlo následovat 18.Sxf8 

Kxf8 19.Jxd5 s Carlsenovou krajně 

nebezpečnou iniciativou. Černá 

pozice by ovšem i tak byla po 19...

Se6 obranyschopná) 18.Vxd5 (18.

Sb2 d4 19.Sc6+ Sd7 20.Jd5 s nejas-

nou hrou) 18...Df6 19.Sb2 Db6 

20.Ve5+ nebyla úloha černého 

nijak jednoduchá. 

17.Sxf8 Do úvahy přicházelo i 17.

Jxd5 Sxa3 18.Jxc7+ Kf8 19.Vxa3±, 

například s ideou e6, nebo i Sd5 

a Vf3. 

17...Kxf8 18.Jxd5 Dc4 [18...Dd4 

19.Vd1 Dxe5 20.Dc5+ Dd6 21.Da7 

Vb6 (21...c5!? 22.Je3 Db6 23.Dxb6 

Vxb6 24.Vd8+ Ke7 25.Vxh8 Se6 

26.f4) 22.Je3±] 

19.Dd2 Se6 “Takové pozice je 

nesmírně těžké ubránit. Mož-

ná bylo přesnější zahrát 19...Sf5 

20.Vc1 Db3 21.Jxc7, kdy by se čer-

ný střelec dostal z dosahu bílého 

jezdce, ale i tak by byla černá pozi-

ce krajně obtížná.“ (GM Ščerba-

kov) 

20.Vc1 Db3 21.Jxc7 Kg8 Černý 

král nenalezne klidný odpočinek 

ani na g7. Po 21...g6 přijde 22.Sd5! 

Sxd5 23.Jxd5 Kg7 a 24.e6!± s uvol-

něním pole d4 pro bílou dámu. 

22.Dd6 Vc8 23.Sb7

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

Konečné pořadí A turnaje

 1. Carlsen, Magnus (2693) 7

 2. Rozentalis, Eduardas (2578) 5,5

 3. Portisch, Lájos (2512) 5,5

 4. Krasenkow, Michal (2661) 5,5

 5. Kulaots, Kaido (2525) 5

 6. Drejev, Alexej (2633) 4,5

 7. Krushová, Irina (2464) 4,5

 8. Lie, Kjetil (2529) 4

 9. Jones, Gawain (2518) 2,5

 10. Moskow, Eric (2260) 1

 Konečné pořadí B turnaje

 1. Bromberger, Stefan (2495) 7

 2. Oral, Tomáš (2543) 7

 3. Lie, Espen (2335) 6

 4. Rausis, Igors (2537) 6

 5. Pavlovic, Milos (2538) 6

 6. Greet, Andrew (2425) 6

 7. Stokke, Kjetil (2339) 5,5

 8. Reinderman, Dimitri (2504) 5,5
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XABCDEFGHY
8-+r+-+ktr(
7+LsN-+pzpp'
6p+-wQl+-+&
5+p+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+q+-+-zP-#
2-+-+PzP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
23...h6 Vynuceno. Ke špatné pozi-

ci vedlo i nevzhledné shromáždění 

posledních věrných kolem vládce 

černého království tahem 23...

Vf8. Po téměř vynuceném 24.Sd5 

Db2 25.Jxe6 Dxc1+ 26.Kg2 Dc8 

27.Jxf8 Dxf8 přijde 28.Dd7± s dal-

ším postupem „e“ pěšce a velkou 

výhodou. Materiál zde nehraje 

velkou roli. Černému se nepodaří 

včas oživit mrtvolku na h8. 

24.Sxc8 Sxc8 25.Jxb5 Norský vel-

mistr převádí partii vynuceně do 

koncovky těžkých fi gur, kde cítí 

šance díky horšímu postavení sou-

peřova krále. 

25...axb5 Otec mladého Magnuse 

zde navrhoval spíše pokračování 

25...Dxb5!? s tím, že by měl černý 

ve vzniklé koncovce přece jen větší 

šance na remízu, než po braní pěš-

cem. 26.Vxc8+ Kh7 27.Vc1 Ve8?! 

Aktivnější bylo 27...Va8!?, byť i tady 

třímá bílý výhodu pevně v rukách. 

28.Kg2 Kg8 29.Vc5 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-wQ-+-zp&
5+ptR-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+q+-+-zP-#
2-+-+PzPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zde se dopustil velmistr Portisch 

rozhodující chyby. Ve špatné pozi-

ci a s nedostatkem času přehlíží 

dvojí úder a s ním spojenou ztrátu 

své jediné šance - pěšce b5. 29...

Da2? 30.Dc6  1–0

Uvedená partie však byla jedinou 

porážkou sedmdesátiletého Por-

tische v turnaji. Maďarský vete-

rán sehrál vynikající turnaj a po 

celou dobu bojoval o medailová 

umístění. O jeho síle se přesvěd-

čil jak domácí GM Lie, tak i Polák 

Krasenkow. V klidných pozicích 

maďarský velikán své mnohem 

mladší soupeře, tak jako v minu-

losti, s přehledem přehrával.

Šest rezultativních partií sehrála 

v Gausdalu Američanka ukrajinského 

původu Irina Krushová. Po skvělém 

startu, kde rozstřílela například i vel-

mistra Drejeva (viz. Šachový týdeník 

17/2007) měla 3 body ze čtyř partií 

a rozhodně mohla pomýšlet na spl-

nění mužské velmistrovské normy. 

Na tu potřebovala získat 5,5 bodu, 

což nebylo nesplnitelné. V posledním 

kole ji čekal nejslabší účastník turna-

je Eric Moskow a pokud by mezitím 

udělala tři remízky… Ale nestalo se. 

Střední část turnaje se Američance 

nepodařila a tři prohry v řadě ji z boje 

o normu a stupně vítězů vyřadily. 

Václav Pech

MILOS PAVLOVIC (2538)—
—TOMÁŠ ORAL (2543)
Trompowského [A45]

Gausdal 2007

Komentuje GM Tomáš Oral 

1. d4 Jf6 2. Sg5 Je4 3. Sf4 c5 4. f3 

Da5 5. c3 Jf6 6. d5 Db6 7. e4!? Čas-

těji se hrává 7.b3 nebo 7.Sc1. Daný 

tah se dostal do módy po partii 

Černyšov-Griščuk, kde bílý svého 

daleko silnějšího soupeře vyloženě 

rozdrtil.

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7zpp+pzppzpp'
6-wq-+-sn-+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+PvL-+$
3+-zP-+P+-#
2PzP-+-+PzP"
1tRN+QmKLsNR!
xabcdefghy
7... Dxb2 8. Jd2 Dxc3 9. Sc7 d6 

Tuto pozici měl již bílý na šachov-

nici, to jsem se naštěstí dozvěděl 

až po partii: 9... b6 10. Vc1 Da5 11. 

Se5 Sa6 12. Sc3 Da3 13. Jc4 Sxc4 

14. Sxc4 d6 15. Sd2 Db2 16. Je2 De5 

17. Sb5 Kd8 18. O-O g6 19. Sf4 Dh5 

20. Jg3 Dh4 21. Dd2 h6 22. e5 1-0 

(Pavlovic - Aleksej, 2005); Ve výše 

zmíněné partii se hrálo: 9... g6 10. 

Vc1 De3 11. Je2 Ja6 12. Jc4 Dh6 13. 

Sf4 Dg7 14. Da4 g5 15. Se5 g4 16. 

f4 Dg6 17. Jg3 Vg8 18. Je3 Jb4 19. 

a3 Jc6 20. dxc6 1-0 (Černyšov 2531 

– Griščuk, 2005).

10. Je2 Dd3! Osobně si myslím, 

že daný tah je výrazným zlepše-

ním varianty. De3 s dalším Dg5 či 

Dh6 sice dočasně řeší problémy 

IM Irina Krushová

GM Kaido Kulaots
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s chycením dámy, ale dáma na 

h6 či g5 je mimo hru, a navíc ani 

tady nezůstane dlouho v klidu. Při 

partii jsem vsadil na cit a pone-

chal dámu ve středu šachovnice, 

kde brání v rozehrání bílých fi gur. 

Opíral jsem se o tuto variantu (viz 

poznámka k 11.Vc1)

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7zppvL-zppzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+q+P+-#
2P+-sNN+PzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
11. Vc1 Vzhledem k průběhu par-

tie se nabízí tah Vb1, který brání 

manévru Sd7, Da6, b5, ale naráží 

na další  obranné možnosti černé-

ho. 11. Vb1 c4 (11... Sd7 12. Vb3 

Da6 13. Jc3 b5 14. Jxb5) 12. Vc1 

Ja6 13. Vc3 Jc5 14. Da1 Jxd5 15. 

exd5 Dxd5 a černý již převzal ini-

ciativu. 

11... Sd7 12. Jc3 12. Vc3 Da6 13. 

Jd4 b5 14. Jxb5 Sxb5 15. Sxb5 

Dxb5 16. Vb3 Da6 17. Sxb8 Dc8 18. 

Db1 Jd7 a černý vyhraje.

12... De3 13. Se2 Ja6 14. Sa5 Jb4 

15. Sxb4 Jen o málo nadějnější 

bylo 15. Jc4 Jd3 16. Dxd3 Dxc1 17. 

Jd1 b5 a bílý nemá reálnou kom-

penzaci. 

15... cxb4 16. Jc4 Dg5 17. Jb5 Zou-

falá oběť fi gury, ale bílý již neměl 

nic lepšího na výběr. Např. 17. Jb1 

Dxg2 18. Vf1 g6.

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+lzppzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+N+P+-wq-%
4-zpN+P+-+$
3+-+-+P+-#
2P+-+L+PzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy
17... Sxb5 18. Jxd6 exd6 19. Sxb5 

Kd8 20. O-O De3 21. Kh1 Vc8

XABCDEFGHY
8-+rmk-vl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+L+P+-+-%
4-zp-+P+-+$
3+-+-wqP+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tRQ+R+K!
xabcdefghy
Bílý nemá žádnou kompenzaci za 

fi guru a jeho pozice je prohraná. 

V partii dále pokračuje, neboť se 

oba soupeři nachází v silné časové 

tísni. 

22.Vb1 Dc5 23.Da4 a6 24.Sd3 

Jd7 25.Vxb4 b5 26.Db3 Dc3 

27.Db1 Se7 28.a4 Jc5 29.Sc2 Sf6 

30.axb5 a5 31.Va4 Jxa4 32.Sxa4 

Db4 33.Dd1 Ke7 34.e5 dxe5 

35.d6+ Dxd6 36.De2 Vc3 37.Sc2 

Vhc8 38.Se4 Vc1 39.g3 Vxf1+ 

40.Dxf1 Vc3 41.Sc6 Dd2 0:1
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