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ŠAMPIONÁT JAKO ANTIKONCEPCE
Mezi mistrem světa a jeho manžel-

kou panuje krásná shoda i v otáz-

ce potomků. V nedávném rozhovo-

ru řekla Marie-Laure, žena mistra 

světa Vladimira Kramnika, že by 

chtěla mít v budoucnu nejméně tři 

děti. Ani Kramnik to nijak nevylu-

čuje: „Víte, abychom měli tři děti, 

k tomu je třeba nejprve mít jedno, 

což asi nepůjde nijak rychle. Blíží 

se mistrovství světa… Na druhé 

straně do roka, nejpozději do dvou 

let bych chtěl mít dítě. A co bude 

pak, to se uvidí. Pokud by to bylo 

jenom na mně, rád bych měl nej-

méně dvě děti. Mám bratra a to mi 

v dětství hodně pomáhalo. Nikdy 

jsem se nenudil!“

KOMISNÍ DOPINGOVÍ KOMISAŘI
Průměrnou rakouskou šachistku 

Monicu Galambfalvyovou, dvaa-

sedmdesátou ženu domácího žeb-

říčku, překvapili doma dopingoví 

komisaři a požadovali po ní vzorek 

moči. Monica, která se podle vlast-

ních slov nacházela ve špatné emo-

ciální situaci, to odmítla a odmítla 

zároveň vpustit neznámé muže 

s průkazy dopingových komisařů 

za práh svého domu. 

pokračování na straně 2
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ČEKÁ SE NA NOVOU PREZIDENTSKOU RADU FIDE

GLOBAL CHESS V EUWEHO CENTRU

DOHRA OLYMPIJSKÉ BITKY 
POVOLENÝ DOPING
Světová pětka Levon Aronjan 

měla při vítězném zápase s mis-

trem světa Vladimirem Kram-

nikem půvabnou pomocnici. 

Při slavnostní večeři seděla po 

jeho levé ruce jako jeho partner-

ka okouzlující jednadvacetiletá 

australská šachistka, zpěvačka 

a tanečnice Arianne Caoili.

Právě Arianne byla na Bermu-

da party, pořádané v průběhu 

Šachové olympiády v Turíně, 

předmětem známé velmistrov-

ské ruční výměny argumentů 

mezi Aronjanem a Britem Dani-

elem Gormallym (více viz např. 

www.chessbase.com). Sličná 

Australanka tehdy odmítala, že 

by jejich tanec, který celou melu 

vyvolal, byl jiný než kamarádský, 

a jakékoli „romantické spoje-

ní“ rezolutně popírala. Jenže na 

fotkách z Jerevanu se slečna od 

protinožců objevuje ve společ-

nosti Levona a manželů Kram-

nikových, což může vyvolávat 

určité fabulace… 

Očekávaný kontrakt mezi Centrem 

Maxe Euweho a společností Global 

Chess  byl podepsán minulý týden. 

Global Chess by měla v budoucnu 

garantovat řadu velkých šachových 

turnajů a zároveň bude mít na staros-

ti i celkový marketing královské hry 

ve světě. Svoji hlavní kancelář bude 

mít společnost právě v Euweho cent-

ru v Amsterodamu.

„Naše zodpovědnost začne v oka-

mžiku, kdy podepíšeme licenční 

dohodu s FIDE. Tu již sice schválil 

prezident FIDE, ale je potřeba, aby ji 

podepsala i prezidentská Rada., která 

se bude nově volit v polovině června. 

Věříme, že všechno dobře dopadne. 

Po podpisu převezmeme řadu aktivit 

FIDE a následně pak budeme platit 

FIDE provize,“ komentoval nejbližší 

budoucnost společnosti její hlavní 

představitel Bessel Kok.

Euweho památník před šachovým centrem, 
nesoucím jméno holandského mistra světa 
Maxe Euweho, v Amsterdamu. Od letošního 
léta zde bude sídlit i společnost Global Chess

WIM Arianne Caoili

Manželé Kramnikovi

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=3171
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Vítězem šestého ročníku turnaje 

Open Karlovy Vary se překvapivě 

stal rakouský šachista Bruno Stei-

ner (2231) před dalším reprezen-

tantem Rakouska IM Hannesem 

Ganausem (2287). Třetí skončil 

nejvýše nasazený hráč turnaje, 

mezinárodní mistr Petr Neuman 

(2414) z Plzně. Turnaj byl zároveň 

hrán jako krajský přebor Karlovar-

ského kraje a titul přeborníka si 

z něho odnesl Jiří Soukup (2241) 

z Karlovarského Šachklubu Tietz. 

Nejlepší ženou v celkovém hod-

nocení byla se ziskem čtyř bodů 

domácí Věra Kubištová (1977). 

Celkem startovalo 73 hráčů. 

 

Turnaj v budově krajské knihov-

ny byl hrán na 7 kol, tempem 90 

minut na partii s přídavkem třiceti 

sekund za každý tah. Náročný tur-

najový režim, kdy se kromě první-

ho a posledního dne hrály denně 

dvě kola, nejlépe vyhovoval zahra-

ničním šachistům. Vítězný Bru-

no Steiner, nasazený do turnaje 

s pátým nejvyšším ratingem, na 

turnaji nezaváhal – pětkrát vyhrál 

a dvakrát remízoval (nejprve 

v pátém kole s nejvýše nasaze-

ným IM Neumanem a následně 

pak v posledním kole se svým kra-

janem, na turnaji stříbrným IM 

Ganausem). 

Lázeňské klima letos tedy nesvěd-

čilo favoritům. Petrovi Neumanovi 

se nepodařilo potvrdit jeho skvělé 

výkony z letošní extraligy, kde byl 

postrachem všech hráčů, i těch 

s ratingem nad 2600 ELO bodů. 

Stejně tak nevyšel ani nasazené 

dvojce, pražskému IM Josefovi Při-

bylovi, kterému se nepodařily dvě 

partie uprostřed turnaje a odsoudi-

ly jej k dělení až 5-11. místa. Podle 

pomocného hodnocení meziná-

rodního mistra Přibyla předstihl 

i jeho bratr Jaroslav (ELO 2049), 

což se dle mistrových slov stalo 

poprvé v jejich šachové kariéře.

Václav Pech

KARLOVY VARY 2007

RAKOUSKÉ LÁZNĚ
pokračování ze strany 1

To ovšem neměla dělat. I když hned 

druhý den svoji chybu uznala a sama 

se nabídla k okamžitému odběru 

vzorků, byla Rakouským antidopin-

govým výborem „odsouzena“ ke 

dvouletému zákazu hry ve všech 

soutěžích. Absurdnost celého pří-

padu velice trefně shrnul náš repre-

zentační trenér, mezinárodní mistr 

Michal Konopka: „Ani mě nepřekva-

pilo, že se podobný případ stal prá-

vě v Rakousku – známe jejich přísné 

šachové funkcionáře a puntičkářské 

dodržování i absurdních pravidel. 

Celou kauzu považuji za nešťastnou 

– jaký smysl má provádět dopingo-

vou kontrolu u bezmála padesátileté 

šachistky s osobním koefi cientem 

2022, která hrála poslední partii, 

započítávanou na mezinárodní ELO, 

v roce 2005? Vůbec žádný! A ještě 

absurdnější je následný trest. Dopin-

goví komisaři chtěli odebrat vzorek 

vybrané šachistky přímo u ní doma, 

což je také úsměvné. U případných 

hříšníků, provozujících fyzické spor-

ty a beroucích podpůrné látky syste-

maticky, to smysl má – látky zůstávají 

v těle a dají se odhalit. Ale u šachistů? 

Jakýs takýs smysl mají kontroly při 

turnajích, a i to je sporné. Jaké zaká-

zané látky by mohl šachista užívat, 

aby zlepšil svůj výkon? Jan Chlumský 

se zmiňuje o stimulantech, zlepšují-

cích mentální pozornost. Nemyslím 

si ale, že by to nějak výrazně ovliv-

nilo úroveň jeho hry. Naprosto jiná 

situace je ale s případnou „elektronic-

kou výpomocí“ během partie. Ta se 

v poslední době vyskytovala několi-

krát v různých formách a měla by být 

přísně trestána. Pro mě jednoznačně 

platí rovnice: zakázaná podpůrná lát-

ka u atleta, cyklisty nebo vzpěrače = 

nedovolené použití elektronických 

pomůcek během partie u šachisty. To 

je ten skutečný „doping“, který by se 

měl v šachu trestat.“

Takže pokud jste třeba hráčem okres-

ního přeboru, nacházíte se v Rakous-

ku a zazvoní u vás doma dopingoví 

komisaři, pak jim raději do té skle-

ničky načůrejte. Možná na tom záleží 

udržení vašeho klubu v soutěži…

Václav Pech

Konečné pořadí turnaje
 1. Steiner, Bruno AUT (2231) 6

 2. IM Ganaus, Hannes AUT (2287) 5,5

 3. IM Neuman Petr CZE (2414) 5,5

 4. Hába, Zdeněk CZE (2229) 5,5

 5. Soukup, Jiří CZE (2241) 5

 6. Dusbaba, Karel CZE (2075) 5

 7. Přibyl Jaroslav CZE (2049) 5

 8. Kovář, Petr CZE (2115) 5

 9. Žikeš, Václav CZE (2130) 5

 10. IM Přibyl Josef CZE (2393) 5

 11. Lorenc, Tomáš CZE (2141) 5

      atd. celkem 73 účastníků

Třetí IM Petr Neuman Druhý IM Hannes Ganaus

Vitez turnaje Bruno Steiner

Fo
to

: D
an

ie
l N

ov
ý

Fo
to

: D
an

ie
l N

ov
ý

Fo
to

: D
an

ie
l N

ov
ý



9. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 19 3

Sbírku šachových souprav Dr. Jeana 

Claudia Choleta, jednu z nejcenněj-

ších na světě, vydražila aukční síň 

Christie´s celkem za 847.686 brit-

ských liber (v přepočtu 35 milionů 

korun!). Aukce proběhla ve středu 

2. května a představovala svátek 

a mimořádnou příležitost pro sběra-

tele šachových fi gur. Na diskusních 

sběratelských fórech se nemluvilo 

o ničem jiném. „Je to určitě nejvý-

znamnější dražba za posledních 

třicet let, co sbírám šachové fi gury,“ 

uvedl jeden z desítek diskutujících 

ve skupině The Chess Collectors 

(Šachoví sběratelé) na internetovém 

serveru eBay.com. 

Nejvyšší cena za jednotlivý expo-

nát z této sbírky byla zaplacena 

za neobvyklou německou šacho-

vou soupravu, vyřezanou Waltrem 

Thornhillem kolem roku 1870, 

představující souboj sov proti 

myším (viz foto). Mnohonásob-

ně převýšila očekávanou cenu jak 

prodávajícího, tak i aukční síně, 

zastavila se až na 150.000 £ (více 

než 6 milionů korun!) a vytvořila 

tak nový světový rekord v platbě 

za šachovou soupravu z devate-

náctého století. 

Do každé z fi gur této soupravy 

jsou vloženy skleněné oči. Králové 

a dámy mají korunky a jsou oble-

čeni v královských róbách. Střelci 

nesou biskupské mitry a drží bis-

kupské berly, zatímco jezdci mají 

opeřené helmy, nesou 

štíty a drží meče. Věže 

pak mají usní obrouše-

né, zřícené cimbuří na 

věžičkách a pěšáci jsou 

vymodelovaní jako pro-

třelí válečníci. 

Souprava byla prav-

děpodobně vyrobena 

speciálně pro anglic-

ký trh a předpokládá 

se, že tato jedinečná 

a okouzlující sada 

šachů byl vyrobena 

v Eberbachu v jiho-

západním Německu.  

Eberbach byl od 17. století centrem 

řezbářství slonoviny a vyráběly se 

tam různé druhy slonovinových 

ozdob a zboží. 

Další souprava, která zaujala stej-

nou měrou jak šachisty, tak i uměl-

ce je souprava od Man Raye (1890-

1976). Originální sada byla původně 

vyřezána ze dřeva a vznikla v roce 

1920, nicméně dražená byla zhoto-

vena z hliníku s abstraktními tvary 

fi gur (viz foto), kde soupeří čer-

vení proti zlatým. Souprava byla 

vyrobena po roce 1945 a počátkem 

padesátých let ji daroval její maji-

tel a tvůrce Man Ray svému příte-

li fi lmaři Hansi Richterovi a jeho 

manželce Fridě. Její odhadní cena 

byla 10.000-15.000 liber.

Jedním z mnoha dalších význam-

ných exponátů Choletovy sbírky 

byla arabská slonovinová fi gura 

z konce 11. století (viz foto). Její 

odhadní cena byla 12.000-18.000 

liber. Tento vyřezávaný slon, ilu-

struje rozšíření šachu z východu 

na západ. Další existující příklady 

tohoto druhu jsou k vidění  muze-

ích v Paříži a Florencii. 

Dr.  Cholet byl široce respektovaný 

ortodontista v Paříži, s ohromným 

nadšením pro sbírání kuriozit. 

Zároveň byl i horlivým šachistou. 

To se záhy proměnilo v okouzlení 

šachovou hrou, studium její histo-

rie a obdivem ke kráse šachových 

souprav. Dr. Cholet byl aktivním 

členem globální sběratelské sítě 

Chess Collectors International.

Jeho pečlivě shromážděná sbírka, 

zahrnovala 180 exponátů vybra-

ných do aukce pro jejich vzácnost, 

kvalitu a jedinečnost. Odhadní 

ceny jednotlivých kusů se pohy-

bovaly v rozsahu od 200 do 20.000 

liber. Sbírka byla pozoruhodná 

rozmanitostí svých souprav, které 

ilustrovaly světovou kulturu pře-

vážně 19. a 20. století. Byly v ní 

soupravy z období britské koloni-

zace Indie, kde se střetávají ang-

lická vojska s orientální indickou 

armádou, neobvyklé mongolské 

soupravy, okrasné ruské a čín-

ské fi gury, ale zároveň kameny 

symbolizující bohatství Evropanů 

a různé druhy anglických hracích 

souprav. 

Václav Pech

CHOLETOVA SBÍRKA

FIGURKY ZA 35 MILIONŮ 

Šachové fi gury od Man Raye

Arabská fi gura z konce 11. století

Nejcennější šachové fi gury z Choletovy sbírky. Souprava 
vyřezaná Walterem Thornhillem roku 1870 byla vydražena 
za 150 tisíc liber (více než 6 milionů korun).
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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

jen samé otevřené cesty

Příležitost

Nad
ěje

Úspěch

Ambice

Moudrost

micr_rozcesti_sach_210x295.indd 1 2/5/07 11:18:58 AM
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Nejlépe obsazený ročník tradiční-

ho šachového festivalu Ostravský 

koník skončil v neděli posled-

ním kolem. Vítězem uzavřené-

ho velmistrovského turnaje zemí 

visegrádské čtyřky se stal polský 

velmistr, čtyřicátý druhý hráč svě-

tového žebříčku, Michal Krasen-

kow. V šesti kolech získal čtyři 

a půl bodu a na druhého v pořa-

dí slovenského velmistra Sergeje 

Movsesjana měl bodový náskok. 

Na české velmistry, kteří při absen-

ci maďarského borce byli dva, zby-

ly až poslední dvě příčky. Zbyněk 

Hráček skončil třetí. Pardubické-

mu Viktorovi Lázničkovi se na 

turnaji vůbec nedařilo a se ziskem 

hubeného jeden a půl bodu skon-

čil beznadějně poslední. Po nedáv-

ném úspěchu na drážďanském 

mistrovství Evropy a vybojovaném 

postupu do Světového poháru byl 

možná unaven, nebo mu chyběla 

opora trenéra Movsesjana (ten byl 

tentokrát jeho soupeřem), nebo 

prostě měl jen smůlu. 

V hlavním otevřeném turnaji, 

započítávaném na ELO listinu 

FIDE, se díky lepšímu pomocnému 

hodnocení radoval z prvenství 

ukrajinský mezinárodní mistr Vla-

dimir Sergejev  před Polákem Woj-

ciechem Przybylskim a nejlepším 

z našich hráčů Štěpánem Žilkou. 

Vítězem národního openu se stal 

Zbyněk Baroš z TJ Fulnek a nejlep-

ší ženou mezinárodního turnaje 

byla polská WFM Hanna Leksová 

na 33. místě tabulky.

Velmistr Krasenkow přijel do 

Ostravy téměř okamžitě po dohrá-

ní silného turnaje v norském 

Gausdalu (viz. Šachový týdeník 

18/2007) a i v severomoravské met-

ropoli ukázal svoji kvalitu. I když 

měl v několika partiích podezře-

lé pozice, první místo mu náleží 

zaslouženě. To potvrzuje i Viktor 

Láznička: „Před turnajem jsem 

se domníval, že Krasenkow bude 

vyčerpaný z turnaje v Norsku 

a nebude podávat až tak kvalitní 

výkony, ale bylo tomu jinak. Kra-

senkow vyhrál zaslouženě o bod, 

i když v některých partiích s not-

nou dávkou štěstí a významnou 

soupeřovou spoluprácí. V tak krát-

kém turnaji, je to vskutku skvělý 

výsledek.“

V posledním kole se Krasenkowo-

vo prvenství vážně otřásalo, když 

se černými fi gurami v sicilské 

dostal do velice ošemetné situa-

ce. Pokud by velmistr Hráček svoji 

převahu uplatnil, bylo by všechno 

jinak a zlato by zůstalo v Česku. 

Bohužel se tak nestalo, ale i tak je 

náš velmistr se svým vystoupením 

na turnaji i s jeho průběhem spoko-

jen. „Myslím, že turnaj to byl vcel-

ku zajímavý. Všichni hráči sehráli 

několik napínavých a bojovných 

partií. Mně k úplné spokojenosti 

chyběla pouze výhra v posledním 

kole s Krasenkowem, která by pro 

mě znamenala vítězství v turnaji.“ 

řekl Šachovému týdeníku velmistr 

Zbyněk Hráček.

Od Viktora Lázničky se očekáva-

lo rozhodně více, ale při přehrání 

jeho partií je vidět, že tvořil a hrál 

na svůj styl až překvapivě aktiv-

ní šachy. Jen mu scházelo trochu 

štěstí a to zejména v úvodním 

kole turnaje. „Možná, že klíčový 

moment pro vývoj turnaje nastal 

v 1. kole, kdy jsem v přivyhra-

né pozici nespočítal primitivní 

variantu, po které by byl ihned 

konec,“ vysvětluje prohru se svým 

trenérem velmistrem Movsesja-

nem velmistr Láznička a dodává: 

„v dalším průběhu partie jsem již 

OSTRAVSKÝ KONÍK 2007

KRASENKOW ZAŘEHTAL

GM Michal Krasenkow zvítězil v uzavřeném velmistrovském turnaji.

Konečné pořadí GM turnaje

 1. GM Krasenkow, Michal POL (2661) 4,5

 2. GM Movsesjan, Sergej SVK (2642) 3,5

 3. GM Hráček, Zbyněk  CZE (2613) 2,5

 4. GM Láznička, Viktor CZE (2608) 1,5

 

Konečné pořadí – FIDE OPEN

 1. IM Sergejev, Vladimir UKR (2449) 7

 2. FM Przybylski, Wojciech POL (2320) 7

 3. FM Žilka, Štěpán CZE (2419) 7

 4. IM Urban, Klaudiusz POL (2464) 7

 5. IM Michenka, Jozef CZE (2344) 6,5

 6. IM Majorov, Nikita BLR (2485) 6,5

 7. GM Maník, Mikuláš SVK (2438) 6,5

 8. IM Rašík, Vítězslav CZE (2480) 6,5

 9. Kolosowski, Mateusz POL (2248) 6,5

 10. FM Rojíček, Vojtěch CZE (2308) 6,5

 11. IM Zacharenko, Arnold UKR (2278) 6,5

      atd. celkem hrálo 122 hráčů

Konečné pořadí – Národní OPEN

 1. Baroš, Zbyněk  (1988) 7,5

 2. Rabatin, Jakub  (1986) 7,5

 3. Hlubina, Pavel  (1946) 7

 4. Schoupal, Patrik  (1998) 7

      atd. celkem hrálo 98 hráčů
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nebyl schopen ničeho, navíc jsem 

zřejmě nesmyslně pod dojmem 

blízkosti vítězství odmítl soupeřo-

vu nabídku remízy.“

V žádném případě však svoje 

čtvrté místo nebere nijak tragic-

ky: „I přes nedostatečný bodový 

zisk jsem s turnajem spokojený. 

Hrál jsem uvolněně, někdy až 

moc, riskoval jsem často až na 

neúnosné mezi. Jednotlivé par-

tie mě ale bavily, což se nedá 

srovnávat s mistrovstvím Evro-

py. Doufám, že i diváci nebyli 

zklamaní. Mým cílem pro tento 

turnaj bylo hrát každou partii na 

výhru a tím jsem se také řídil. 

Nevím, kde hledat příčiny mého 

výsledku.Vyloučil bych únavu, 

špatnou životosprávu, ale i matu-

ritu. Spíše si myslím, že soupeři 

prostě hráli dobře a kladli mně 

neustále překážky. V rozhodují-

cích momentech jsem měl smů-

lu, ale nechci se na ni v žádném 

případě vymlouvat!“ 

Stříbrnou medaili si z nejsilněj-

šího turnaje letošního „Šemíka“ 

odváží slovenský reprezentant   

Sergej Movsesjan. Po velmi dob-

rém startu si svoji turnajovou 

pozici udržel až do závěrečné-

ho fi niše. Pro čtenáře Šachového 

týdeníku okomentoval teoreticky 

zajímavou partii, kterou sehrál 

bílými fi gurami s velmistrem 

Zbyňkem Hráčkem.

Václav Pech

GM Viktor Láznička GM Zbyněk Hráček 
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SERGEJ MOVSESJAN—
—ZBYNĚK HRÁČEK 
Ostrava 2007

Sicilská [B90]

Komentuje: GM Sergej Movsesjan

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e5 7.Jb3 Se6 

8.f3 Se7 9.Dd2 0–0 10.0–0–0 Jbd7 

11.g4 b5 12.g5 b4 13.Je2 Je8 14.f4 

a5 15.f5 a4 16.Jbd4 exd4 17.Jxd4 

b3 18.Kb1 bxc2+ 19.Jxc2 Sb3 

20.axb3 axb3 21.Ja3 Je5 22.h4

XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7+-+-vlpzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-snPzP-%
4-+-+P+-zP$
3sNp+-vL-+-#
2-zP-wQ-+-+"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
V posledních několika letech jsem 

se superostrým variantám spíše 

vyhýbal. Turnaj v Ostravě však byl 

trochu výjimečný snahou orga-

nizátorů maximálně zatraktivnit 

partie pro diváky (platilo tady pra-

vidlo o neuzavírání remízy před 30 

tahem). Bral jsem to jako takové 

povzbuzení k oprášení svého kdy-

si poměrně agresivního stylu… ☺   

22…Va4!? Tento tah v poslední 

době vytlačil z turnajové praxe 

Vallejovo 22…Va5 

23.Dg2 Da8 24.f6 Sd8 25.Sd4 Jc7 

26.fxg7 Kxg7 27.h5 Je6 28.Sxe5+ 

XABCDEFGHY
8q+-vl-tr-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-zpn+-+&
5+-+-vL-zPP%
4r+-+P+-+$
3sNp+-+-+-#
2-zP-+-+Q+"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
Toto pokračování doporuču-

je GM Landa na stránkách 

www.chesspro.ru ve svém komen-

táři k partii Širov-Van Wely, která 

pokračovala 28.g6? Vxd4 29.Vxd4 

Jxd4 30.h6+ Kf6 31.g7 Vg8 32.Df2+ 

Jdf3 33.Sg2 Dxe4+–+ (Širov-Van 

Wely, Wijk aan Zee 2007) 

28…dxe5 29.g6 Sg5 30.gxf7 Velmi 

lákavě vypadá 30.h6+, ovšem po 

30…Kxg6 31.Dh3 Kf6 32.Vd7 Vxe4 

není vidět pokračování útoku. 

30…h6!? Velmistr Landa doporuču-

je 30…Vxf7 31.Sb5 Dxe4+ 32.Dxe4 

Vxe4 33.Sc4 Vf6 34.Sxb3 s příjem-

nější koncovkou pro bílého. 

31.Sb5 Vxe4 32.Sc4 Jd4 Nepřesné 

by bylo 32…Jf4, neboť po 33.Df3 

černý nemá užitečný tah. 

33.Vhf1 

XABCDEFGHY
8q+-+-tr-+(
7+-+-+Pmk-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-zp-vlP%
4-+Lsnr+-+$
3sNp+-+-+-#
2-zP-+-+Q+"
1+K+R+R+-!
xabcdefghy
33…Ve1! Vykřičník je spíš za este-

tickou hodnotu tahu, který však 

řeší i problém nestabilního posta-

vení černé věže na e4. 

34.Sd5 Vxf1 35.Vxf1 Da6 Jinak by 

přišlo 36.De4. 

36.Sc4 Da8 37.Dxa8 Pokus ještě 

něco vytěžit z koncovky. 

37…Vxa8 38.Sd5 Vf8 39.Jc4 e4 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+Pmk-'
6-+-+-+-zp&
5+-+L+-vlP%
4-+Nsnp+-+$
3+p+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+K+-+R+-!
xabcdefghy
40.Vd1 Původně jsem chtěl 

pokračovat 40.Ja5?! e3 41.Jxb3 e2 

42.Vg1, naštěstí jsem ale včas uvi-

děl 42…Vxf7! 43.Sxf7 Jf3 a černý 

vyhraje. 

40…Jf5 41.Sxe4 Vxf7 42.Vf1 Jg3 

43.Vxf7+ Kxf7 44.Sf3 Se7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vlk+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+N+-+-+$
3+p+-+Lsn-#
2-zP-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
Bílý sice získá pěšce b3, přijde však 

o h5 a remíza je nevyhnutelná.  

45.Jd2 Kf6 46.Jxb3 Kg5 47.Jd4 

Jxh5 48.Sxh5 Kxh5 49.Jf5 Sf6 

50.Jxh6 Sxb2 remíza

GM Sergej Movsesjan
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Po čtvrtém kole Přeboru Ruska 

družstev je na čele se stoprocent-

ním ziskem tým Tomsk 400,  před 

papírovým favoritem Uralem Jeka-

těrinburg a Ekonomistem Saratov. 

V turnaji hraném systémem každý 

s každým na 9 kol hraje sedm čle-

nů elitního klubu 2700+, mnoho 

dalších předních hráčů, včetně 12. 

mistra světa v šachu Anatolije Kar-

pova (2668), Alexeje Širova (2699) 

či veterána Viktora Korčného. Kaž-

dé družstvo se skládá ze šesti hrá-

čů a dvou náhradníků a první čtyři 

týmy v celkovém pořadí si vybojují 

postup do Evropského klubového 

poháru 2007, kam už má přímý 

postup zajištěn Tomsk-400. Ceno-

vý fond turnaje je 40 tisíc dolarů. 

Stejná soutěž probíhá také v kate-

gorii žen a i tam se objevují zajíma-

vá jména. Prim hrají Číňanky Hou 

Jifan, Xie Žao a Jang Šen, kterým 

sekundují Antoaneta Stefanovová, 

Elizabeth Paehtzová, Kateryna Lah-

nová a další špičkové šachistky. 

Nejvyšší ratingový průměr základní 

sestavy (2701), má v mužské části 

tým Ural Jekatěrinburgu. Králov-

skoindický bijec Tejmur Radžabov, 

Alexander Griščuk hrající kromě 

šachu skvěle i poker (v dubnu se 

účastnil fi nále velkého turnaje 

v Monaku, kam postoupil z inter-

netové kvalifi kace), ostrý útočník 

Alexej Širov, další sedmistovkař Vla-

dimir Akopjan, pevný a solidní Mala-

chov a originální Zvjagincev, to je 

základní sestava papírového favorita 

turnaje. O tom jak se sestavuje tako-

vý tým vypráví jeho kapitán Naum 

Raškovskij: „Náš tým je pohromadě 

již delší dobu a jeho kostra existuje 

už několik let. Občas přidáme někte-

rého ze současných koryfejů, jednou 

za nás hráli dokonce Kasparov se 

Svidlerem. Ale ani jednomu z nich 

se tehdy příliš nedařilo. Ostatní hrá-

či spolu hrají už několik let, a tak se  

jsem problémy se sestavou vlastně 

neměl. Letos jsme vzali Radžabova, 

který se nám již několik let nabízel, 

a protože se mu v poslední době daři-

lo jak v Rusku, tak v Evropě, tak jsme 

pochopitelně rádi souhlasili.“ 

Možná ještě větší pozornost ale 

v šachovém světě budí jiný Ural 

a sice ten, který hraje po názvem 

Južnyj Ural. Jeho kapitánovi 

Šnejderovi se podařil husarský 

kousek. Na světě je spousty nesmi-

řitelných protikladů, jako černá 

a bílá, noc a den a v neposlední 

řadě Karpov a Korčnoj! A právě tito 

dva hráči, známí v šachové historii 

jako nesmiřitelní soupeři, zasedají 

v Dagomysu na jedné straně stolu 

a hrají ve stejném týmu!

Na začátku prvního kola se málem 

podepsalo nepříznivé počasí, kte-

ré v Soči panovalo, a tak se něko-

lik hráčů dostavilo k šachovnicím 

v podstatě rovnou z letiště. To ale 

nijak nebránilo tomu, aby se do 

sebe hráči pustili na plné obrátky. 

Z pěti zápasů skončil pouze jediný 

remízou 3:3. A bylo to právě utkání 

favoritů z Jekatěrinburgu. A partie 

z úvodu turnaje se divákům muse-

ly líbit. Nádhernou detektivku pro 

ně  připravil například Alexander 

Morozevič.

ALEXANDER MOROZEVIČ (2762)—
—KAMIL MITON (2653)
Dagomys  2007

Poloslovanská [D31]  

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

dxc4 5.e3 b5 6.a4 Sb4 7.Sd2 Sb7 

8.b3 a5 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+ntr(
7+l+-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5zpp+-+-+-%
4PvlpzP-+-+$
3+PsN-zPN+-#
2-+-vL-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
9.Je4 Morozevič má na světě hod-

ně příznivců zejména díky své 

snaze hrát komplikované, nejas-

né pozice. I z tohoto důvodu ho 

nemohlo uspokojit druhé nabí-

zející se pokračování 9.bxc4 Sxc3 

10.Sxc3 b4 11.Sb2 Jf6 12.Sd3 s pev-

nou pozicí černého.

PŘEBOR RUSKA DRUŽSTEV

KARPOV A KORČNOJ V JEDNOM TÝMU

Dva nesmiřitelní rivalové dvanáctý mistr světa Anatolij Karpov a jeho trojnásovný vyzyvatel 
Viktor Korčnoj se na ruském mistrovství družstev sešli v jednom týmu.
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9…f5 Polský velmistr výzvu k  tan-

ci přijímá. Je třeba dodat, že příliš 

alternativ pravděpodobně neměl. 

Po 9…Jf6 10.Jxf6+ Dxf6 11.Sxb4 

axb4 12.axb5 c3! (12…cxb5?! 

13.Vxa8 Sxa8 14.bxc4 má bílý 

výhodu) 13.Vxa8 Sxa8 14.Da1 je 

bílý přece jen o něco lepší, i když 

po 14…Df5 není zdaleka všechno 

zcela průzračné. 

10.Jc5 c3  Miton mohl vyzkou-

šet klidnější 10…Sxc5 11.dxc5 Jd7 

12.axb5 cxb5 (po slabším 12…Jxc5 

by se po několika tazích 13.Sxc4 

Jd3+ 14.Sxd3 Dxd3 15.Je5 Dxb5 

16.Jc4 ozvalo: „advantage Mr. 

Morozevič“) 13.bxc4 b4 14.c6 Sxc6 

15.Jd4 Dc7 16.Jxe6 De5 17.Jd4 Je7 

s dobrou hrou černého. 

11.Jxb7 De7 12.Jc5 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+ntr(
7+-+-wq-zpp'
6-+p+p+-+&
5zppsN-+p+-%
4Pvl-zP-+-+$
3+Pzp-zPN+-#
2-+-vL-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
12…e5! Miton nemusí pospíchat 

s dobíráním mrtvého střelce na 

d2, a tak se správně věnuje výrobě 

dalších problémů spojených s cen-

tralizovaným bílým králem. 

13.Se2 Alexandra ani trochu 

nezajímá zjednodušení spojené 

s přibližně vyrovnanou pozicí 

po 13.De2 cxd2+ 14.Jxd2 exd4 

15.exd4 bxa4 16.Vxa4 Jf6. 

13…e4 14.0–0 Strojová mysl se 

jasně přiklání k tahu 14.Sxc3!? 

exf3 (třeba takovou Rybku ani na 

chvíli nezaujme odběr kvality po 

14…Sxc3+ 15.Jd2 Sxa1, protože po 

16.Dxa1 má přece bílý solidní kom-

penzaci…) 15.Sxb4 fxe2 16.Dc2 

axb4 17.Dxf5 Jd7 nepouští bílou 

dámu na trampolínu c8, odkud 

by se mohla rychle přemístit na 

b7 a způsobit černému problémy 

s dovyvinutím dámského křídla. 

14…exf3 15.Sxf3 cxd2 16.axb5 

Jf6  Na útěk z pod rentgenu bílé-

ho střelce mohlo následovat napří-

klad 16…Va7 17.b6 s dalším Dc2. 

Nic zvláštního nedá ani 16…Sxc5 

17.dxc5 Dxc5 pro jednoduché 

18.Dxd2 s nebezpečnou iniciati-

vou bílého. 

17.bxc6 Va7 

XABCDEFGHY
8-sn-+k+-tr(
7tr-+-wq-zpp'
6-+P+-sn-+&
5zp-sN-+p+-%
4-vl-zP-+-+$
3+P+-zPL+-#
2-+-zp-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
18.Jd3! „Plán bílého je zcela jasný. 

Rád by vyměnil černého střelce na 

b4, sebral pěšce na d2 a jeho tři 

pěšci a silný střelec by byli silnější 

než dvojice černých jezdců. Navíc 

je bílý pěšec c6 velice významným 

faktorem v hodnocení pozice. Pro 

černého je nesmírně těžké jej zís-

kat.“ (IM Barskij) 

18…0–0 19.Jxb4 Dxb4 20.Dc2 

S nezakrývaným úmyslem postou-

pit pěšcem až tam, kde končí 

šachovnice. Černý se nyní musí 

bílým drzounem seriózně zabý-

vat a nezbude mu tak čas na krytí 

pěšce f5, čímž ztratí kontrolu nad 

bílým centrem. 

20…Ja6  Rybka radí 20…Vc7 a tvá-

ří se, že po 21.Dxf5 Dd6 nemá čer-

ný žádný problém. 

21.Dxf5 Jc7  Po 21…Dxb3? 22.Vfb1 

Dc3 23.Dxa5 Dxa5 24.Vxa5 by síla 

bílých pěšců vynikala ještě o něco 

více, než v partii. 

22.Dc2 Vb8 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7tr-sn-+-zpp'
6-+P+-sn-+&
5zp-+-+-+-%
4-wq-zP-+-+$
3+P+-zPL+-#
2-+Qzp-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
23.Vfd1 Existence pěšce d2 je 

u konce a ke slovu může přijít bílá 

centrální lavina. 

23…Jfd5 Přirozená snaha o proti-

hru, která černého bohužel neza-

chrání. Také 23…Dxb3 24.Dxd2 

vede k Morozevičově výhodě. 

24.e4 Jc3 25.Vxd2 J7b5 26.Vc1 a4 

27.bxa4 Vxa4 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6-+P+-+-+&
5+n+-+-+-%
4rwq-zPP+-+$
3+-sn-+L+-#
2-+QtR-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
28.Sg4 „Podle počítače je mno-

hem lepší zahrát rovnou 28.d5 Va2 

29.Dd3 s rozhodující výhodou. 

Osobně se mi ale víc líbí tah v par-

tii. Po 28.d5 budou všichni centrál-

ní pěšci bílého na bílých polích při 

přítomnosti bělopolného střelce. 

Po tahu v partii stojí všechny bílé 

fi gury výborně.“ (IM Barskij) 

28…De7 Hezky prohrává vzetí 

jednoho z centrálních pěšců 28…

Jxd4 pro 29.c7 Jxc2 30.Vd8+ Kf7 

31.cxb8D Dxb8 32.Vxb8+-; ale asi 

stálo za úvahu tuhé 28…Dc4.

29.Db3++- Kf8 [29…Kh8 30.Vxc3 

Vb4 31.c7!+-]

GM Alexander Morozevič
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XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+-+-wq-zpp'
6-+P+-+-+&
5+n+-+-+-%
4r+-zPP+L+$
3+Qsn-+-+-#
2-+-tR-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
30.Vxc3 Va3 31.Vf3+ 1–0

Svěží partie s hezkým závěrem se 

na ruském přeboru družstev obje-

vují velice často a z úvodních kol 

vybíráme ještě dvě povedené kom-

binace.

VOLOKITIN—BAREJEV
XABCDEFGHY
8-+rtr-snk+(
7zpp+-+psn-'
6-+-+p+p+&
5+-+pzP-vl-%
4-+-zP-sNL+$
3+-+-+QzP-#
2PzPq+-zPK+"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy
Převaha bílého na královském kří-

dle přímo volá po aktivitě. A kdy-

by se ještě dala spojit s oživením 

fi gur dámského křídla, mohlo by 

to černého krále jak se patří bolet. 

Mladý Ukrajinec to pochopitelně 

ví a udělá s Barejevem krátký pro-

ces…

25.Jxd5! Nejenže bere pěšce, ale 

hlavně likviduje černého střelce 

a to je ve spojení s oslabením čer-

ných polí královského křídla pěk-

ná polízanice. 

25…Vxd5 Pochopitelně nejde 25…

Sxc1 pro 26.Jf6 mat. 

26.Sxg5 Dxb2 27.Sf6 Jd7

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpp+n+psn-'
6-+-+pvLp+&
5+-+rzP-+-%
4-+-zP-+L+$
3+-+-+QzP-#
2Pwq-+-zPK+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy
Král je beznadějně slabý. Konec je 

blízko, velmi, velmi blízko. 

28.Sxg7 Kxg7 29.Vh7+!  29…

Kxh7. 30. Dxf7 Kh6 31.Vh1+ Kg5 

32.Df4 mat!  

1–0

KARJAKIN—RYČAGOV
XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7+p+l+pzpp'
6p+-+p+-+&
5wq-+-+-vL-%
4-+-+-+Q+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
Poměrně nenáročné zahájení, které 

Karjakin zvolil, nedávalo žádný sig-

nál k tomu, že by partie měla skon-

čit do 25. tahu. Ale stalo se. Černý 

ponechal svého krále v centru a to 

se mu vymstilo velice rychle. 

18.Vhe1 h5 Ryčagov doufá, že se 

mu nakopnutím bílé dámy podaří 

získat čas pro nějaký užitečný tah. 

Leč zůstane pouze u zbožných 

přání. 

19.Sxe6! „Kdepak příteli, dáma 

zůstane!“ říká mladý Ukrajinec. 

Tím, kdo se odporoučí, bude čer-

ný král. 

19…Sa3 Černému není záchrany 

a je v podstatě jedno, co zahraje. 

20.Sxd7+ Kf8 21.Dg3! h4 Černému 

nepomůže ani 21…Vxc3+ pro fl eg-

maticky chladnokrevné 22.Kb1.

22.De5  

1–0

Václav Pech

GM Sergej Karjakin

GM Jevgenij Barejev
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Vítěz Světového poháru a pátý 

hráč světového žebříčku armén-

ský velmistr Levon Aronjan porazil 

mistra světa Vladimira Kramnika 

4:2 v zápasu hraném na šest partií 

v rapid tempu v Jerevanu. Kromě 

první partie si mistr světa prakticky 

ani neškrtl. O vítězství domácího 

velmistra rozhodl druhý den zápa-

su, kdy se Levonovi podařilo porazit 

mistra světa v obou partiích, a získat 

tak rozhodující dvoubodový náskok. 

O atraktivitě a bojovnosti souboje 

dvou předních světových šachistů 

svědčí i to, že ze šesti sehraných 

partií skončily pouze dvě závěrečné 

hry remízou a i v nich mohli přízniv-

ci královské hry sledovat napínavé 

a atraktivní šachy. 

Mistr světa nastoupil k zápasu krátce 

po úspěšném představení v maďar-

ském Miskolci, kde porazil Pétera 

Léka (viz Šachový týdeník 18), a tak 

měl Aronjan pro přípravu k dispo-

zici velice aktuální materiál. Podle 

svých vlastních slov jej ale příliš 

nevyužil: „Bohužel jsem neměl čas 

sledovat zápas mezi Lékem a Kram-

nikem, protože jsem byl na příprav-

ném kempu tady v Arménii,“ tvrdí 

Aronjan na ofi ciální stránce turnaje. 

„Partie jsem si zběžně prohlédl až 

po ukončení našeho soustředění, 

a tak je nemohu nijak hodnotit.“

Není tajemstvím, že mezi oběma 

účastníky zápasu vládne přátel-

ská atmosféra, která byla patrná 

jak z fotografi í z průběhu zápasu, 

tak i z Aronjanova vyjádření o síle 

hry současného mistra světa: „Je 

všeobecně známo, že Kramnik jen 

zřídkakdy prohrává. Je klasickým, 

pozičním hráčem a musím přiznat, 

že i mně se líbí hrát podobné šachy. 

Líbí se mi Kramnikovy partie. Pocho-

pitelně, že i Vladimir má silná a slab-

ší období, ale když je v optimální for-

mě, je v podstatě neporazitelný.“ Na 

šachovnici ale bylo všechno jinak, 

přátelství jakoby neexistovalo a divá-

ci byli svědky od úvodních tahů 

nezvykle tvrdého boje. 

V první partii vedl bílé fi gury mistr 

světa a překvapil domácího hráče 

vylepšením v jedné z hlavních vari-

ant Aronjanem často používaného 

Marshallova útoku. Bílý se ocitl ve 

značně lepší pozici, získal pěšce 

a převedl partii do vyhrané koncov-

ky. A to všechno se spotřebovanými 

necelými pěti minutami času!

KRAMNIK—ARONJAN
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+pvlr+-+&
5+p+n+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+LzPQvL-zPq#
2PzP-sN-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
18.Df1!? Méně obvyklé, ale plně 

hratelné pokračování, které si mis-

tr světa pro úvodní partii detailně 

připravil. Obvyklou cestou prošla-

panou tisícovkami hledačů pravdy 

je 18.a4. 

18…Dh5 19.f3 Pokračování zaha-

jující víceméně vynucenou vari-

antu, ve které bílý vrací pěšce, ale 

zároveň rozehrává fi gury a útok 

černého se vytrácí. 

19…Jxe3 20.Df2 Jd5 21.fxg4 Dxg4 

22.Df3

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+pvlr+-+&
5+p+n+-+-%
4-+-zP-+q+$
3+LzP-+QzP-#
2PzP-sN-+-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
22…Dg5 Výměny fi gur a zejmé-

na těch nejcennějších černému 

k remízovému klidu nepomohou. 

Po 22…Dxf3 23.Jxf3 Vfe8 24.Vxe6 

Vxe6 25.c4 má bílý v koncovce 

výhodu a hrát takovou pozici právě 

proti Kramnikovi by bylo neskuteč-

ným utrpením. Pozornost zaslouží 

i 22…Dg6.  

23.Vxe6 fxe6 24.Je4 Tah, který 

zahrál Kramnik okamžitě, stejně 

jako všechny svoje tahy až do toho 

s pořadovým číslem 32. Když ama-

tér vidí takovouhle přípravu, ptá 

se, jestli se proti takovým hráčům 

dá vůbec hrát. Pátý hráč světa, 

vynikající teoretik a šachista Levon 

Aronjan si nezahrál a Vladimir na 

partii spotřebuje jen pár minut… 

JEREVAN: KRAMNIK–ARONJAN

ZMASAKROVANÝ MISTR SVĚTA 

President Arménské šachové federace a ministr obrany Arménie Sergej Sargsjan na slavnostní 
večeři připíjí s Vladimirem Kramnikem a Levonem Aronjanem.
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24…Dg6 25.De2± Jf4 Výhodu drží 

bílý i po ústupech střelce například 

25…Sf4 26.Kh1 Se3 27.Sxd5 exd5 

28.Jc5; 25…Se7 26.Jf2! s případ-

ným převodem jezdce na e5 

26.Dc2 Jh3+?! [26…Se7!?] 

27.Kg2 Na vidličku po 27.Kh1 

Dxe4+ 28.Dxe4 Jf2+ spoléhat nel-

ze, na to mistr světa nenaletí. 

27…Dg4 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6p+pvlp+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zPN+q+$
3+LzP-+-zPn#
2PzPQ+-+KzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

28.Sxe6+! Vynucuje přechod do 

koncovky s pěšcem více a klade 

marshalovým vyznavačům nepří-

jemnou otázku: Kde mohl hrát 

černý vlastně lépe? 

28…Dxe6 29.Db3 Jf4+ 30.gxf4 

Dxb3 31.axb3 Sxf4 32.Vxa6 Vc8 

33.Jc5! S rozhodující výhodou 

bílého.

Kdo by čekal, že na Levona tako-

vá porážka nějak zapůsobí a psy-

chicky jej srazí, mýlil by se. 

Ve druhé partii se vše obrátilo. 

V principiálním duelu ve slovan-

ské byl lépe připraven Armén, brzy 

převedl partii do vyhrané koncov-

ky, kde se Kramnikovi nepodařilo 

ani přes úpornou obranu pacifi ko-

vat zároveň silného volného pěšce 

a6 a aktivní Aronjanovu hru.

ARONJAN—KRAMNIK
XABCDEFGHY
8-+-+k+r+(
7+p+n+pzp-'
6p+-+p+lzp&
5+-tr-+-+-%
4P+-+P+-zP$
3+-sN-+P+-#
2LzP-+K+P+"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

Po osmnáctém tahu vznikla na 

šachovnici pozice diagramu. Bílý 

má malou výhodu zejména díky 

vyautování Kramnikova bělopol-

ného střelce a toho se bude snažit 

využít co nejrychlejším zahájením 

války na dámském křídle. 

19.Jb1 Ke7 20.Vxc5 Jxc5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+p+-mkpzp-'
6p+-+p+lzp&
5+-sn-+-+-%
4P+-+P+-zP$
3+-+-+P+-#
2LzP-+K+P+"
1+N+-+-+R!
xabcdefghy

21.h5 „Pane, do chudáků se neko-

pá,“ řekl by jeden za dvou zná-

mých kolínských animovaných 

medvídků. Na druhé straně ale 

neškodí umístit soupeřova střel-

ce včas na ještě horší pole odkud 

se bude mistru světa mobilizovat 

mnohem obtížněji. 

21…Sh7 22.Vc1 Jd7 23.Jd2 [23.

Vc7 Vb8 s dalším Kd8] 

23…g6 Mistr světa zahajuje vypro-

šťovací práce na svém bělopolném 

střelci a ponechává prozatím Aron-

janovi otevřený „c“ sloupec. 

24.hxg6 Vxg6 25.Kf2 Vg5 26.Vc7 b5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tRnmkp+l'
6p+-+p+-zp&
5+p+-+-tr-%
4P+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2LzP-sN-mKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

27.a5 Fixuje černému potenciálně 

průšvihového pěšce a6. Jinou ces-

tou bylo IM Devjatkinem při on-

line přenosu navrhované 27.axb5 

Vxb5 28 Jc4, také se zřejmou výho-

dou bílého.  

27…Vc5 28.Vxc5 Jxc5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkp+l'
6p+-+p+-zp&
5zPpsn-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2LzP-sN-mKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

29.Ke3± Ve druhé partii se situace 

kompletně obrátila. Díky půlminuto-

vému přídavku za tah nespotřeboval 

Aronjan na partii ani minutu a zjev-

ně tedy slaví úspěch pro změnu jeho 

domácí analýza. Stejnou variantu 

spolu oba soupeři odehráli letos 

ve Wijku a Levon nad partií zjevně 

popracoval. Troufnu si tvrdit, že bílá 

pozice je již technicky vyhraná. Sla-

bý pěšec a6 ve spojení se Sh7 a roz-

bitou strukturou na královském kří-

dle = Problém. A v dalším průběhu 

se s ním nevypořádal ani Vladimir 

Kramnik a partii prohrál.

Václav Pech

MS Vladimir Kramnik s chotí Marií-Laurou
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GM LEVIN ARONJAN (2759)—
—GM VLADIMIR KRAMNIK (2772) 
Jerevan 2007

Dámský gambit [D45]

Komentuje: GM Radek Kalod

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

e6 5.e3 Jbd7 6.Dc2 Sd6 7.g4 

Oba soupeři hrají bojovné šachy 

a zejména Levon Aronjan je velmi 

ambiciózní a vůbec svého slavné-

ho soupeře nešetří. Tato varianta 

platí bílými za agresivní. Anatolij 

Karpov, ale i Vladimir Kramnik by 

zde bílými kameny zvolili poziční 

7.Se2 nebo 7.b3, 

7…dxc4 Černý reaguje podle kla-

sických pouček. Na křídelní útok 

následuje protiakce v centru.

8.Sxc4 Jd5 9.Je4 Se7 10.Sd2 b6 

11.Jg3 Tato pozice se již hrála. 

Aronjanův sekundant 11.0–0–0 

Sb7 12.Je5 a5 13.h4 f6 14.Jd3 b5 

15.Sb3 a4 16.Sxd5 cxd5 17.Jec5 

Jxc5 18.Jxc5 Sxc5 19.dxc5 d4 20.e4 

1/2–1/2 Sargissjan—Kornějev, Var-

šava  2005. 

11…0–0 11…Sb7 12.e4 Jc7 13.0–0–

0 0–0 14.Sf4 Vc8 bílý má mírnou 

výhodu Kempinski—Orzechowski, 

Katowice 1995. 

12.e4 Jb4 13.Db3 c5 14.Sxb4 

Levon se rozhoduje pro vyjasně-

ní centra s jasným plánem bílého. 

Dynamiku bílému ponechávalo 

14.Vd1. 

14…cxb4 15.0–0 a6 Černý začíná 

vytlačovat aktivní fi gury bílého 

na dámském křídle a vytváří si 

protihru. 

16.De3 b5 17.Sd3 Sféry vlivu jsou 

rozděleny. Bílý hraje v centru a na 

královském křídle, černý má volné 

ruce na dámském křídle. Nezapo-

mínejme též na trumfy černého: 

odkryté královské křídlo bílého 

a černá dvojice střelců. 

17…Sb7 18.g5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+nvlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+p+-+-zP-%
4-zp-zPP+-+$
3+-+LwQNsN-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
18…Vc8 Zajímavé je dynamické 

f6. Černý bude sice mít chronic-

kou slabinu na e6, ale na druhé 

straně se otevírá f-sloupec a posta-

vení bílého krále dává černému 

dobré taktické protišance. Osobně 

si myslím, že podobné pozice moc 

Kramnikovi nesedí. Vladimir se 

opírá o silnou teoretickou přípra-

vu, skvělou techniku a má vynika-

jící poziční cit. Ale tato pozice je 

spíše iracionální. 18…f6!? 19.gxf6 

Jxf6 20.Vac1 Jg4 21.De2 Db6 s pro-

tihrou. 

19.Vad1 Db6 20.Sb1 Vfd8 21.h4 

Bílý stupňuje tlak na královském 

křídle. 

21…Jf8 22.h5 Vc7 23.Df4 Bílý si 

postupně ukrajuje více prostoru 

z 64 polí. 

23…Sd6 Dáma na f4 stojí aktiv-

ně, bílý hrozí 24.h6, nebo 24.Je5, 

a proto černý hraje 24…Sd6, aby 

mu tyto plány překazil. 

24.e5 Se7 25.Se4 Bílý cítí 

důležitost dlouhé dia-

gonály, a proto oponuje 

černému na diagonále 

b1–h7. 

25…Sc8 26.Sb1 Sb7 

27.Se4 Sc8 28.Kh2 

Aronjan se rozhoduje 

bojovat a nechce remí-

zu i přesto, že pozice je 

v dynamické rovnováze 

a vede 2:1. 

28…Vcd7 29.Sb1 Sb7 

30.Je4 Levon hrozil 

31.h6, ale i obětí Jf6 

s následným otevřením g-sloupce, 

což by bylo pro černého smrtelné. 

30…Sxe4 31.Sxe4 g6 32.hxg6 Jxg6 

33.De3 Sf8 34.Kg2 Sg7 35.Vh1 

Bílý sice stojí o hodně lépe, ale jed-

ná se o rapid šach a i velká výhoda 

při časovém defi citu nemusí nic 

znamenat. 

35…Db8 36.Vc1 Da7? Nevím, jak 

velkou časovou tíseň soupeři měli, 

ale černému se nabízela celá řada 

jiných pokračování. Problémem 

tahu 36.. .Da7 je, že černá dáma jde 

dobrovolně do vazby. Samozřejmě, 

tento tah je spojen s tlakem na d4 

a e5, ale má taktický nedostatek, 

který Levon později bleskurychle 

využije. Lepší bylo 36…Vc8, nebo 

36…Vc7, cílem je získat protihru 

na c-sloupci. 

37.Vh3± Vxd4 Kramnik již nechce 

být v této partii pasivním divákem 

a obětuje kvalitu. Jinou cestou bylo 

37…a5!? s ideou 38.Vch1 Vxd4 

39.Jxd4 (39.Vxh7 V4d7) 39…Dxd4 

40.Dxd4 Vxd4 

38.Vd1! 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7wq-+-+pvlp'
6p+-+p+n+&
5+p+-zP-zP-%
4-zp-trL+-+$
3+-+-wQN+R#
2PzP-+-zPK+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
Pozice je nabitá různými taktický-

mi motivy. Šlo i prozaické 38.Jd4, 

ale pokračování bílého je nároč-

nější. 38.Jxd4 Dxd4 39.Dxd4 (39.

Vc8!? Dd7 40.Vxd8+ Dxd8±) 39…

Vxd4 40.Vc8+ Sf8 41.Sxg6± 

38…Jf4+ [38…Sxe5 39.Jxe5 Jxe5 

40.Vxh7± (40.Sxh7+ Kf8 41.Dxe5 

Vxd1 42.Dh8+ Ke7 43.Df6+ Ke8 

44.Se4+-)] 

39.Kh2 Je2 40.Vd2 Sxe5+ 41.Jxe5 

Dc7 42.Sxh7+ Kf8 43.Vxe2 Levon 

vedl celou partii velmi ambiciózně. 

1–0MS Vladimir Kramnik a GM Levon Aronjan
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Nejúspěšnějším hráčem Šacho-

vého festivalu v Ústí nad Labem, 

hraného od 27. do 29. dubna, se 

stal hráč mistrovského extraligo-

vého týmu z Pardubic, velmistr 

Jiří Štoček. GM Štoček vyhrál jak 

hlavní turnaj festivalu hraný tem-

pem rapid šachu, tak následně 

i silně obsazený bleskový turnaj.

Turnaj v rapid šachu byl letos 

poslední součástí celého seriálu 

obdobných turnajů. Tento zají-

mavý projekt se zrodil z iniciati-

vy známého mladoboleslavské-

ho pořadatele Václava Klaina. 

A poslední turnaj rozhodl o tom, 

že celkové vítězství v Grand Prix 

si odnesl velmistr Jiří Lechtýnský, 

tradiční úspěšný účastník ústecké-

ho festivalu.

Festivalu, který probíhal v ústec-

kém Interhotelu Bohemia, se 

zúčastnilo více než tři sta domácích 

i zahraničních šachistů, z nichž 

nejdelší cestu do severočeské met-

ropole vážil Portugalec Mario Cor-

reira, žijící v Lisabonu. Důkazem 

toho, že si město svého tradičního 

festivalu váží, byla účast náměstka 

primátora Arno Fišera na slavnost-

ním zahájení turnaje a při předá-

vání medailí. V rámci festivalu pro-

běhlo celkem devět turnajů, kde 

si na své přišli jak  kvalifi kovaní 

šachisté, tak i naprostí začátečníci, 

senioři, děti a tělesně postižení.

Výsledky víkendového šachové-

ho klání shrnul jeho ředitel Pavel 

Chrz:  „Oba nejsilněji obsazené 

hlavní festivalové turnaje vyhrál 

přední reprezentant ČR, meziná-

rodní velmistr Jiří Štoček z Ostro-

va. V otevřeném bleskovém turna-

ji se pak stal krajským přeborníkem 

celkově na čtvrtém místě se umís-

tivší Ing. Vladimír Hadraba z Tep-

lic, který v dramatickém čtvrtfi -

nále vyřadil ruského mistra Olega 

Spirina a titulem krajské přeborni-

ce se může pyšnit Marie Bažanto-

vá z našeho klubu. Superbleskový 

turnaj se stal kořistí mezinárodní-

ho velmistra Jiřího Lechtýnského 

z Turnova.“ 

Žákovskou soutěž družstev vyhrál 

Spartak Ústí nad Labem, a získal 

tak putovní pohár za třetí vítězství. 

Před Festivalem měli stejně tak 

dvě výhry vyryté na poháru mladí 

šachisté ŠK Most. V jednotlivcích 

žáků byl nejúspěšnější Tomáš Kra-

cík z východočeských Třebecho-

vic nad Orebem, který si odvezl 

1. cenu digitální hodiny DGT XL. 

Soutěž veteránů nad 60 let vyhrál 

bývalý ústecký hráč Rudolf Sou-

kal z DA Praha. Mezi dvacítkou 

startujících seniorů byl i  Bedřich 

Seliger z Teplic, který se narodil 

tři roky před vznikem domácího 

klubu Spartak. Vítězem zdravotně 

hendikepovaných se stal Jiří Var-

ta z Děčína. V začátečnících byla 

nejlepší Simona Jínová z Nového 

Boru a v neregistrovaných Venuše 

Souralová. 

„Z pohledu pořadatelů bych 

chtěl poděkovat sponzorům Fes-

FESTIVAL ÚSTÍ NAD LABEM 2007

ŠTOČEK DVAKRÁT NEJRYCHLEJŠÍ

Vítězný tým žáků, domácí Spartak Ústí 
n.L., získal putovní pohár, neboť jej vyhrál 
potřetí v pěti ročnících. Zleva: Daniel Kolář, 
Jan Mikeš, Patrik Bartoš a Martin Vlasák.

Vítězi turnaje veteránů, bývalému ústeckému hráči, Rudolfu Soukalovi (dnes Dům armády 
Praha) předává pohár náměstek ústeckého primátora Arno Fišera.

GM Jiří Štoček vyhrál v Ústí nad Labem 
turnaje v rapid šachu a v bleskovém šachu.
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tivalu, bez jejichž pomoci by se 

tato významná akce nemohla 

uskutečnit. Akci podpořili : Město 

Ústí n.L., Stavby silnic a železnic, 

Interhotel Bohemia, Spolchemie 

a.s., Aplica, s.r.o. a časopis Česko-

slovenský šach,“ dodal ředitel tur-

naje Pavel Chrz.

Krátké ohlédnutí za úspěšným 

víkendem pro Šachový týdeník 

poslal vítěz turnaje velmistr Jiří 

Štoček. “O posledním dubnovém 

víkendu jsem měl tu čest znovu 

se zúčastnit dvou hlavních tur-

najů festivalu v Ústí nad Labem, 

který opět probíhal pod osvědče-

nou taktovkou Pavla Chrze a jeho 

týmu. Dokonce jsem si připsal 

vítězství, ale v sobotním sedmiko-

lovém turnaji v rapid šachu mi byl 

pohár pro vítěze přiřknut Buchol-

zem. O prvenství v turnaji jsem 

se dělil s Pavlem Jirovským, jenž 

prokázal, že navzdory v posled-

ní době menší praxi zůstává stále 

velmi houževnatým hráčem rych-

lých partií. V nedělním bleskovém 

turnaji po základní třináctikolové 

části následovala klání vyřazova-

cím systémem. Přední místní hráči 

mohli v rychlých partiích změřit 

síly s aktivními šachisty, což je 

jeden z hlavních přínosů takového 

turnaje. Jako obvykle si statečně 

počínal Vladimír Hadraba z Teplic. 

Ve fi nále bleskového turnaje mi byl 

soupeřem reprezentační kapitán, 

mezinárodní mistr Michal Konop-

ka,“ shrnul velmistr Jiří Štoček.

Dvě partie pro Šachový týdeník 

okomentoval vítěz turnaje a ke 

své volbě dodal: „Vybrat k publi-

kaci bleskovou partii bývá hodně 

náročným úkolem. Když už jsem 

se nechal k tomu přemluvit, vybí-

rám ukázky, jejichž zahájení může 

posloužit coby inspirace pro lehké 

partie.“

Václav Pech 

MICHAL KONOPKA (2418)—
—JIŘÍ ŠTOČEK (2567) 
Ústí nad Labem 2007

Dámský gambit [D06]

Komentuje: GM Jiří Štoček

1.Jf3 d5 2.d4 Sf5 3.c4 e6 4.Jc3 

Nebo třeba 4.Db3 Jc6 5.c5 Vb8, 

a mezi dalšími plány černého 

vévodí postup g7-g5. 

4…Jf6 5.Sg5 c6 6.e3 Jbd7 7.Se2 h6 

8.Sh4 Se7 9.0–0 0–0 10.Db3 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+nvlpzp-'
6-+p+psn-zp&
5+-+p+l+-%
4-+PzP-+-vL$
3+QsN-zPN+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

10…dxc4 Korektní bylo 10…Db6, 

ale v rychlé partii se černý přede-

vším snaží vytvořit úrodnou půdu 

pro různé obraty.

11.Sxc4 Bílý mohl klidně vzít na 

b7. 

11…b5 12.Se2 a6 13.Vfd1 Bílá 

dáma má málo polí…

13…Vc8 14.Je5 c5 15.dxc5 De8 

16.Sxf6 Padá do malé léčky, k při-

bližné rovnováze vedlo vzetí na d7 

a e7. 

16…Jxc5 17.Da3 Sxf6 18.Jd3 Sxc3 

19.bxc3 Sxd3 20.Sxd3 Dc6 Může 

se bílý zbavit svých pozičních pro-

blémů kombinační cestou? Při pře-

hrávání naslepo je limit na odpo-

věď celá minuta! 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-+pzp-'
6p+q+p+-zp&
5+psn-+-+-%
4-+-+-+-+$
3wQ-zPLzP-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

21.c4 Jxd3 22.cxb5 Dc3 Tedy 

nemůže. 

23.Dxc3 Vxc3 24.bxa6 Va8  

0–1

Ostře sledované fi nále turnaje v bleskovém šachu. Velmistr Jiří Štoček (vpravo) trenéra 
reprezentace Michala Konopku porazil, a odnesl si tak po vítězství v rapid turnaji i druhý 
vavřín.

Konečné pořadí hlavního turnaje

 1. GM Jiří Štoček (2567) 6

 2. IM Pavel Jirovský (2349) 6

 3. IM Michal Konopka (2418) 5,5

 4. Vlastimil Louček (2279) 5,5

 5. Vladimír Hadraba (2193) 5

 6. Jan Balín (2268) 5

 7. Miroslav Blecha (2194) 5

 8. Miloš Kozák  (2228) 5

 9. Jiří Horák (2192) 5

 10. Michal Bujak (2218) 5
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9. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 1916

JIŘÍ LECHTÝNSKÝ (2445)—
—JIŘÍ ŠTOČEK (2567)
Ústí nad Labem  2007

Dámský gambit [D35]

Komentuje: GM Jiří Štoček

1.Jf3 d5 2.d4 Sf5 3.c4 e6 4.Jc3 Jf6 

5.cxd5 exd5 6.Sg5 c6 7.Db3 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+p+lvL-%
4-+-zP-+-+$
3+QsN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
7…Jbd7 Opět korektně vypadá 

7…Db6. Jiří Lechtýnský mi násled-

ně prozradil, že tak kdysi sám hrál 

černými v turnajové partii s W. 

Uhlmannem. Ale jako milovník 

šachové historie jsem si vybavil 

partii Fairhust-Marshall z Londý-

na z roku 1927, kde černý nabídl 

stejnou oběť pěšce, ovšem bez 

předchozí výměny na d5, tedy 

v o něco výhodnějším provedení. 

Během přípravy tohoto příspěvku 

jsem pak s překvapením zjistil, že 

k postavení z naší partie již existu-

je poměrně rozsáhlá teorie. 

8.Dxb7 Ta ovšem zřejmě právem 

doporučuje 8.e4!? 

8…Vb8 9.Dxc6 Vxb2 10.e3 Po 

10.g4 Vb6 11.Da4 Sb4 by vznikl 

pro černého nikoliv nevýhodný 

zmatek, o který od počátku usilo-

val. Po odříznutí dámského střelce 

však bude mít následující vazba 

osudové následky. 

10…Sb4 11.a3 Da5 12.Vc1 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zp-+n+pzpp'
6-+Q+-sn-+&
5wq-+p+lvL-%
4-vl-zP-+-+$
3zP-sN-zPN+-#
2-tr-+-zPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy
12…Dxa3 Přehmat. Vyhrávalo 

12…Vb1 13.Vxb1 Sxc3+ 14.Ke2 

Sxb1 15.Dc8+ Ke7 16.Dxh8 Db5+ 

17.Kd1 Db3+. 

13.Sxf6 Nevyužívá příležitosti. Po 

13.Se2 by černý neměl nic roz-

hodujícího vzhledem k možnosti 

13…Vb1 14.0–0 Vxc1 15.Dc8+ Ke7 

16.Jxd5+ Kd6 17.Sf4+ Ke6 18.Jg5+. 

13…gxf6 14.Sb5 Nyní by po 14.Se2 

Vb1 15.0–0 Vxc1 16.Dc8+ Ke7 

17.Jxd5+ Kd6 černý král triumfoval. 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zp-+n+p+p'
6-+Q+-zp-+&
5+L+p+l+-%
4-vl-zP-+-+$
3wq-sN-zPN+-#
2-tr-+-zPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy
14…Sxc3+ 15.Dxc3 Dxc3+ 16.Vxc3 

Vxb5 17.Vc8+ Ke7 18.Vxh8 Vb1+ 

19.Ke2 Vxh1 a černý  vyhrál  0–1
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Roční předplatné 550 Kč

Celkový vítěz série pěti turnajů Grand 
Prix v rapid šachu velmistr Jiří Lechýnský 
z Turnova skončil v bleskovém turnaji třetí.
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