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KLATOVY 2007

IM Petr Neuman

V Klatovech začal 

tradiční prázdnino-

vý turnaj O pohár 

města Klatov 2007. 

Jeho nejvýše nasa-

zenými hráči jsou 

tři plzeňští mezi-

národní mistři Petr 

Neuman (2437), Jan Michálek (2361) 

a Josef Juřek (2350). Turnaj se hraje 

od 30. června do 8. července na devět 

kol švýcarským systémem s časovou 

kontrolou 2 hodiny na partii s přídav-

kem 30 sekund za každý provedený 

tah. Součástí festivalu je kromě dvou 

otevřených turnajů i bleskový turnaj 

a turnaj v rapid šachu.

V úvodním kole se dařilo dvěma 

nejvýše nasazeným hráčům, když 

IM Neuman porazil Jaroslava Novot-

ného a IM Michálek Petra Pardu-

se. Překvapivě rozvážně do turna-

je vstoupil jeho několikanásobný 

vítěz IM Juřek, který v úvodním 

kole jenom remizoval s plzeňským 

Dobroslavem Kracíkem. Úspěšně 

má rozehráno i předseda Šachového 

svazu České republiky Petr Herejk, 

který v prvním kole porazil Jaroslava 

Kubíka.

KARVINÁ 2007

IM Lukáš Klíma

Na severu Mora-

vy byl zahájen 

další z tradičních 

úvodníků domá-

cího šachového 

léta. Turnaje Kar-

viná Open 2007 se 

účastní sedmdesát 

tři šachistů z Česka, Ruska, Ukra-

jiny, Polska a Německa. Nejvýše 

nasazenými hráči je dvojice velmis-

trů. Ukrajinec Vladimir Sergejev se 

těší ratingu 2449 a Rus Venaimen 

Štyrenkov má jen o 14 bodů méně. 

Z našich šachistů je nejvýše nasa-

zen IM Lukáš Klíma 2416. 

Pokračování na straně 2

4. ČERVENCE 2007 ČÍSLO 27

SPARKASSE CHESS MEETING 2007

BÍLÝ KRAMNIK ZÁŘIL V DORTMUNDU

AEROSVIT 2007
CHUCKYHO KRYM

GM Vasil Ivančuk

Vítězem turnaje 

Aerosvit 2007 se 

stal čtvrtý hráč 

světového žeb-

říčku, velmistr 

Vasilij Ivančuk 

s půlbodovým 

náskokem před 

svým krajanem Sergejem Karja-

kinem. O bronzovou příčku 

soupeřili se stejným bodovým 

ziskem hned čtyři šachisté a až 

pomocné hodnocení rozhodlo ve 

prospěch Američana Alexandra 

Oniščuka. Turnaj se hrál v dru-

hé polovině června ve známém 

ukrajinském letovisku Krym.

Vasilije Ivančuka si neobyčejně 

vážím a z každého jeho úspěchu 

mám upřímnou radost. Je přímo 

prototypem člověka, který miluje 

svoji práci, šachu se odevzdává 

mnohdy na více než sto procent 

a bohyně Caissa mu jeho náklon-

nost oplácí v šíři a hloubce jeho 

šachového vědění. Ve dvou dosa-

vadních ročnících superturnaje 

Aerosvit neprohrál Ivančuk ani 

jedinou partii a svoji úctu k jeho 

hře vyjádřil po skončení loňské-

ho ročníku například Alexander 

Griščuk konstatováním: „Ivančuk 

kvalitou své hry jasně překonal 

všechny účastníky turnaje.“ 

V letošním ročníku byl vážně-

ji ohrožen pouze jednou, a to 

v partii s Jakovenkem, kde 

musel nalézt velice úzkou a kři-

volakou cestu k remíze. 

Pokračování na straně 9

Vítězem letošního ročníku dort-

mundského superturnaje Spar-

kasse Chess Meeting 2007 se stal 

s náskokem jednoho bodu mistr 

světa a druhý hráč světového pořa-

dí Rus Vladimir Kramnik. Kramnik 

v Dortmundu exceloval zejména 

bílými figurami, když kromě nej-

výše ratingovaného šachisty světa 

Inda Ananda porazil všechny své 

soupeře, a získal tak impozantních 

tři  a půl bodu ze čtyř partií. Právě 

nad Kramniko-

vou účastí na tur-

naji visel dlouho 

otazník, ale mistr 

světa se stačil ze 

své nemoci včas 

zotavit a v průbě-

hu turnaje opět 

potvrdil svoji skvělou formu. Dru-

hé místo patří Višimu Anandovi 

a třetí Péteru Lékovi.

Pokračování na straně 4

MS V. Kramnik
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Pokračování ze strany 1

Po druhém kole je včele deset hráčů 

s plným bodovým ziskem. Z našich 

hráčů jsou ve vedoucí skupince FM 

Jozef Michenka, FM Vojtěch Rojí-

ček, FM Jaroslav Sobek, WIM Petra 

Blažková, Jaroslav Olšar, Josef Lys 

a Martin Cupek.

BRNO 2007
Kvalitní šachy se hrají v těchto 

dnech i v Brně. Tradičního festi-

valu Duras BVK Open 2007 hrané-

ho v brněnském Boby Centru se 

účastní ve čtyřech turnajích cel-

kem 126 hráčů. Součástí festivalu 

je uzavřený velmistrovský turnaj 

Tespo Enginee-

ring 2007, jehož 

hlavní hvězdou 

je letošní mistr 

republiky velmistr 

Tomáš Polák, dva 

uzavřené mistrov-

ské turnaje (hrané 

pod názvy DS Brno 2007 a Reda 

Brno 2007) a dva otevřené turnaje, 

z nichž ten mezinárodní je zároveň 

hrán jako otevřený krajský přebor 

Jihomoravského kraje.

Ve velmistrovském turnaji se 

zatím nejlépe daří čtveřici FM Ilja 

Brener (2414), FM Štěpán Žilka 

(2419), IM Jan Bernášek (2509) 

a WGM Laura Rogule (2339). 

Na čele prvního mistrovského 

turnaje jsou se stoprocentním zis-

kem WFM Eva Kulovaná (2267) 

a Bronislav Vymazal (2284) a dru-

hému IM turnaji zatím se dvěma 

body po druhém kole vévodí IM 

Pavel Čech (2403) a Cyril Ponížil 

(2256).

ZEMŘEL VELMISTR SOROKIN
Velmistr Maxim Sorokin zemřel 

v nemocnici po automobilové 

nehodě v Kalmykii. Maxim Soro-

kin byl sekundantem Sergeje 

Rublevského během kandidát-

ských zápasů v kalmycké Elis-

tě. Bylo mu třicet devět let. Čest 

jeho památce.

O úpravě systému mistrovství světa 

na konci června opět jednala prezi-

dentská rada FIDE. Na její zasedání 

do estonského Tallinu přijela i sil-

ná bulharská delegace (ministryně 

sportu Vesela Lečeva, prezident 

Bulharské šachové federace Stefan 

Sergijev a manažer Veselina Topalo-

va Silvio Danailov), která se snažila 

prolobbovat bulharského velmist-

ra Topalova do fi nálového turnaje 

mistrovství světa v Mexiku.

Současný cyklus mistrovství světa 

bude, podle v Tallinu přijaté varian-

ty, zakončen až zápasy, které budou 

následovat po skončení zářijového 

fi nálového turnaje v Mexiku. V přípa-

dě, že současný mistr světa Vladimir 

Kramnik nevyhraje turnaj v Mexiku, 

sehraje v nadcházejícím roce zápas 

proti jeho vítězi a Veselin Topalov 

se utká s vítězem Světového poháru 

2007. Vítězové těchto zápasů by se 

pak v roce 2009 utkali o titul mistra 

světa. Pokud by Kramnik v Mexiku 

vyhrál, byla by situace o něco jed-

nodušší. Kramnik s Topalovem by 

se utkali již v roce 2008 a vítěz jejich 

zápasu by pak hrál o titul nejvyšší 

s vítězem Světového poháru 2007.

V následujícím cyklu by se o titul 

mělo hrát pravděpodobně násle-

dující metodou: Vítěz dalšího 

Světového poháru v roce 2009 by 

se utkal s vítězem nově ustanove-

ného šachového grand prix 2008-

-09, který by se měl hrát každé 

dva roky. Takto vzniklý kandidát 

by pak v roce 2010 vyzval k zápa-

su úřadujícího mistra světa. A to 

samé by se následně odehrálo 

v roce 2012. 

FIDE tak zjevně stále hledá nějaký 

přijatelný mechanismus, který by 

vrátil šachový svět do dob jednoho 

nezpochybňovaného mistra světa. 

Zatím jde o hledání ne příliš úspěš-

né, neboť pravidla cyklu mění FIDE 

zhruba jednou za čtvrt roku… Také 

poslední varianta nemusí mít dlou-

hého trvání, protože turnajová série 

Grand Prix je zatím pouze papíro-

vým projektem a její první ročník se 

má hrát příští rok. Navíc tímto kro-

kem by nad budoucími cykly bojů 

o mistra světa získali značnou kon-

trolu organizátoři několika turnajů 

(například Wijk aan Zee, Linares 

a Sofi a), kteří budou do série Grand 

Prix zahrnuti a kteří si mohou účast-

níky na své turnaje vybírat zcela 

libovolně. Pro část cyklu by tak 

nebylo předem jasné férové krité-

rium, podle kterého by se mohli 

velmistři kvalifi kovat. Kdo nebude 

zván, z jakýchkoli důvodů, do něko-

lika turnajů série Grand Prix, musel 

by uspět v knock-outovém Světovém 

poháru, aby měl šanci promluvit do 

bojů o mistra světa.

Tallinské rozhodnutí FIDE je para-

doxní i z toho důvodu, že organi-

zaci mistrovství světa by měla nyní 

od FIDE převzít společnost Global 

Chess, jejímž předsedou je v Pra-

ze žijící holandský byznysmen 

a šachový mecenáš Bessel Kok. Prá-

vě od Bessela Koka a Global Chess si 

mnoho velmistrů slibuje, že do bojů 

o mistra světa vnesou pořádek.

Pavel Matocha, Václav Pech

GM Tomáš Polák

PREZIDENTSKÁ RADA FIDE

TANEČKY KOLEM MISTRA SVĚTA

Prezident FIDE Kirsan Iljumžinov
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Mistr světa Vladimir Kramnik dotá-

hl na nově vyhlášené ELO listině 

FIDE Veselina Topalova, a stal se 

tak světovou ratingovou dvojkou. 

Před nimi však stále s citelným 

náskokem dvaceti tří bodů zůstá-

vá Viši Anand.  Elitní klub 2700+ 

má v současné době 21 hráčů 

a jeho novým členem je Ukrajinec 

Eljanov (2701).

Největší skok v absolutní světové 

špičce učinil Vasilij Ivančuk, který 

se z dvanáctého místa dostal s no-

vým ratingem 2762 na čtvrtou příč-

ku. Vpřed se posunul také Dmitrij 

Jakovenko (z osmnáctého místa na 

desáté, rating 2735) a Alexej Širov 

(z jedenadvacáté příčky na místo 

jedenácté, rating 2735). 

Výrazný skok vpřed udělal nej-

lepší slovenský velmistr Sergej 

Movsesjan, který je po úspěšném 

výsledku v Sarajevu již 42. hráčem 

světa a patří mu rating 2667 bodů.

Naopak výrazný propad zazname-

nal nejlepší český velmistr David 

Navara, který po několika nevy-

dařených zahraničních ligách kle-

sl ze čtrnáctého místa až do šesté 

desítky, když ztratil šedesát čtyři 

bodů (současný rating 2656). 

Světovému ženskému žebříčku stále 

kraluje suverénní Judita Polgárová 

(2707)  před Indkou Humpy Kone-

ru (2572) a Švédkou Piou Cramlin-

govou (2533). Za vedoucí trojicí se 

seřadil čínský dvojblok. Třináctiletá 

Hou Jifan dosáhla na 2523 a dnes 

již reprezentantka Kataru Žu Čen 

(2522). Nejlepší z Rusek, čerstvá 

maminka Alexandra Kostenjuko-

vá je šestá (2515). Nejlepší česká 

šachistka IM Jana Jacková má na 

svém kontě rating 2375 bodů.

NOVÁ ELO LISTINA FIDE

NAVARA PROPADL

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

Světová desítka
 1. GM Viši Anand IND 2792

 2. GM Vladimir Kramnik RUS 2769

 3. GM Veselin Topalov BUL 2769

 4. GM Vasilij Ivančuk UKR 2762

 5. GM Alexander Morozevič RUS 2758

 6. GM Šachrijar Mamedjarov AZE 2755

 7. GM Péter Lékó HUN 2751

 8. GM Levon Aronjan ARM 2750

 9. GM Tejmur Radžabov AZE 2746

 10. GM Dmitrij Jakovenko RUS 2735

 Česká desítka
  1. GM David Navara  2656

 2. GM Zbyněk Hráček  2601

 3. GM Viktor Láznička  2594

 4. GM Vlastimil Babula  2577

 5. GM Jiří Štoček  2572

 6. GM Robert Cvek  2548

 7. GM Jan Votava  2547

 8. GM Tomáš Polák  2544

 9. GM Tomáš Oral  2534

 10. GM Petr Hába  2526

 Slovenská desítka
  1. GM Sergej Movsesjan  2667

 2. GM Lubomír Ftáčnik  2567

 3. GM Ján Markoš  2559

 4. GM Igor Štohl  2541

 5. GM Tomáš Likavský  2494

 6. GM Gennadij Timoščenko  2492

 7. IM Tomáš Petrík  2479

 8. GM Martin Mrva  2474

 9. GM Mikuláš Maník  2457

 10. Ján Smoleň  2438 GM Sergej Movsesjan

GM David Navara

GM Viši Anand
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Dortmundský festival ale nebyl 

zdaleka jen o hlavním turnaji. 

Kromě něj a tradičního openu se 

na společné scéně se současnými 

giganty odehrál ještě jeden zápas. 

Utkal se zde první historický vítěz 

turnaje v Dortmundu, finský vel-

mistr Heikki Westerinen s Vlasti-

milem Hortem. 

Velmistr Hort k tomuto střetnutí 

řekl: „Je to zápas s určitou dáv-

kou nostalgie. Hrajeme s Heikki 

Westerinenem zápas na čtyři par-

tie. Je to skutečný, seriózní zápas 

započítávaný do ELO, ale nijak na 

tom nezáleží. Ani jeden z nás není 

na ELO ratingu nijak závislý. Celé 

je to velice zábavné: Jsem naro-

zen v roce 1944 a svoji první partii 

s Westerinenem jsem hrál právě 

před čtyřiačtyřiceti lety. Navíc, 

Heikki je také narozen v roce 1944 

a oba jsme se tady sešli a měli by-

chom dát průchod určité nostal-

gii. Šachy nejsou jenom internet, 

ale také historie, knihy a mnoho, 

mnoho životů s osudů s nimi spja-

tých.“ Celý rozhovor s velmist-

rem v Hortem je ke shlédnutí na 

www.chessvibes.com.

Na šachovnici ale Vlastimil Hort na 

nostalgii zapomněl a Westerinena 

po šachovnici pěkně prohnal. Po 

remíze v první partii se mu poda-

řilo svého soupeře přehrát ve dru-

hém, třetím i čtvrtém dějství, a cel-

kově tak vyhrál 3,5:0,5.  

Naproti tomu letošní hlavní turnaj 

byl poměrně poklidný, na šachov-

nicích jsme nebyli svědky ostrých 

bitev, převládala spíše klidná, 

občas až nudná hra. Všichni hlavní 

favorité turnaje Rus Kramnik, Ind 

Anand, Izraelec Gelfand a Maďar 

Lékó budou již za dva měsíce hrát 

nejdůležitější turnaj roku, mistrov-

ství světa v Mexiku a rozhodně 

neměli zapotřebí svým soupeřům 

ukazovat vše, co mají pro vrchol-

né klání roku připraveno. Zároveň 

se Lékó, Gelfand a Carlsen těsně 

před turnajem účastnili náročných 

zápasů kandidátů a museli být 

unavení. 

Zklamán z turnaje tak zřejmě byl 

kromě posledního Arkádije Naidit-

sche zejména Šachrijar Mamedja-

rov. Dvojnásobný juniorský mistr 

světa a ratingově třetí nejsilnější 

hráč dortmundského turnaje skon-

čil až pátý a získal pouhých pade-

sát procent bodů. Ázerbájdžánec 

Mamedjarov si na začátku turnaje 

věřil a svoje šance hodnotil opti-

misticky: „Vždycky, když hraji 

nějaký turnaj, chci ho vyhrát, ale 

ne vždycky se mi to podaří. Věřím, 

že v Dortmundu šanci mám.“ Svůj 

optimismus dokázal hned v úvod-

ním kole, když přehrál domácího 

Arkadije Naiditsche, jenže tím 

jeho žně skončily.

SPARKASSE CHESS MEETING 2007

BÍLÝ KRAMNIK ZÁŘIL V DORTMUNDU
Pokračování ze strany 1

GM Vlastimil Hort smetl svého dávného soupeře GM Heikkiho Westerinena

S katalánskou si soupeři mistra světa Vladimira Kramnika neuměli poradit

http://www.chessvibes.com/?p=986
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MAMEDJAROV (2757)—
—NAIDITSCH (2654) 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzplvlpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Mamedjarov svého soupeře ve hře 

dvou jezdců v obraně možná pře-

kvapil volbou na nejvyšší úrovni říd-

kého tahu 4.Jg5 a i Arkadij se použi-

tím Borisenkovy varianty (6...Sd7!?)  

odchýlil z prošlapaných cest. Ve 

vzniklé pozici zmizely ze šachovnice 

centrální pěšci obou stran, a tak se 

boudou oba hráči snažit o fi gurovou 

kontrolu centra. 

13.Vd1 De8?! Pravděpodobně se 

kritikou tohoto tahu pouštím na ten-

ký led, ale ústup dámy se mi nezdá 

právě z výše uvedených důvo-

dů. O centrální pole lépe bojovalo 

pokračování 13...Sd6 14.Jc3 Ve8 

a na 15.Jb5?! má černý protivnou 

odpověď v tahu 15...Ve4 16.Jbd4 

(nic nedává 16.Jxd6 Vxc4 17.Jxc4 

De7) 16...De8 s dobrou hrou. 

14.Jc3 Se6 15.Df4 Vc8 Pokračo-

vání 15...Sd6 16.Dh4 dává bílému 

rovněž malou výhodu. 

16.a3 Předchází možnému manévru 

Jb4-d5, a konzervuje tak svoji nadvlá-

du nad centrálními poli. V dalším 

průběhu bude černý trpět právě díky 

neschopnosti využívat centra pro 

zaktivizování svých namačkaných 

fi gur, zatímco se jejich bílí kolegové 

budou pozvolna přesouvat tu na krá-

lovské, tu na dámské křídlo.

XABCDEFGHY
8-+r+qtrk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+lsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-wQ-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zPP+LzPPzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
 16...a6 17.h3 Sd6 18.Dh4 Je7 19.Sd3 

Sf5 Nešlo pochopitelně 19...Jed5? pro 

20.Jxd5 Sxd5 21.Sxh7+ Jxh7 22.Vxd5 

s materializovanou výhodou. Lépe 

ale vypadá 19...Jg6 i když i tady 

dává bílému 20.Sxg6 fxg6 (20...hxg6 

21.Sg5± například s dalším Je4 a jas-

nou výhodou) 21.Ve1 Dd7 22.Sg5 

s dalším Vad1 malou výhodu. 

20.Sg5 Sxd3 Alternativa 20...Jg6 

21.Dd4 Sxd3 22.Sxf6 Sxc2 23.Ve1 

Dc6 24.Sxg7 prostě nemůže být 

bílému nevýhodná. 

21.Vxd3 Jg6 22.Dd4 Jd7 Nakonec 

černý přece jen nachází centrálním 

pole, na kterém může světu před-

stavit, byť je dočasně, krásu svých 

koní. Po 22...Se7 může vzdálení 

a vzájemné usilovné namačkání 

černých fi gur ospravedlnit i lou-

peživou výpravu za zdravými 

a potenciálně i chutnými černými 

pěšci tahem 23.Da7 Vb8 (23...Dc6 

24.Jd4) 24.Ve1 Dc8 25.Jh4± .

23.Ve1 Jde5 24.Jxe5 Sxe5  [24...

Jxe5 25.Vde3] 

25.Dd5 

XABCDEFGHY
8-+r+qtrk+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-+-+n+&
5+-+Qvl-vL-%
4-+-+-+-+$
3zP-sNR+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
25...Dc6? Se svojí dámou v této 

partii Naiditsch příliš štěstí neudě-

lal. Defragmentace černých pěšců 

dámského křídla vzniknuvší po 

výměně jejích veličenstev hrozí 

být v budoucnu závazným problé-

mem. Lepší koncovku by měl bílý 

i po asi vydařenějším pokračování 

25...De6 26.Dxe6 fxe6 27.h4, ale 

přece jenom se zdá, že by byla tato 

cesta nadějnější než tah v partii. 

26.Dxc6 bxc6 27.Ja4± f6?! O něco 

lepší známky za umělecký dojem 

i technickou hodnotu by asi mohlo 

dostat pokračování 27...Sd6 28.Se3 

Vfe8 29.Ved1 Je5 30.Vc3± (30.

Vd4!?±), ale o Mamedjarovově výho-

dě by určitě nikdo nepochyboval. 

28.Se3 Vfd8 Zjednodušení pozice 

výměnou těžkých fi gur pravděpo-

dobně nemusí být nejlepším řeše-

ním. Slabiny na dámském křídle 

pak budou mnohem viditelnější 

a na nějakou, byť jen symbolickou 

protihru prostě „nebudou lidi“. 

29.Ved1 Vd6 30.b3 Vcd8 31.Jc5 

Vxd3 32.Jxd3 Sc3 Spásonosné 

nebude ani 32...a5 33.Kf1 Kf8 (33...

Kf7?? 34.Jxe5++-) 34.Sd2 Va8 35.a4 

a černému opět není co závidět. 

33.Kf1 Kf8 34.Ke2 Ke8 

XABCDEFGHY
8-+-trk+-+(
7+-zp-+-zpp'
6p+p+-zpn+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zPPvlNvL-+P#
2-+P+KzPP+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

GM Šachrijar Mamedjarov

Konečné pořadí
 1. Kramnik, Vladimir (2772) 5

 2. Anand, Viši (2786) 4

 3. Lékó, Peter (2738) 4

 4. Alexejev, Jevgenij (2679) 4

 5. Mamedjarov, Šachrijar (2757) 3,5

 6. Carlsen, Magnus (2693) 3

 7. Gelfand, Boris (2733) 2,5

 8. Naiditsch, Arkádij (2654) 2
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35.Jc5+- Přiblížení černého krá-

le k ruinám dámského křídla má 

jedeno závažné mínus. Ani pěšce 

g7 není zrovna Chuckem Norrisem, 

který by se o sebe postaral zcela 

sám a proti jakékoli přesile nepřá-

telských padouchů. Visí pěšec a6 

a hrozí jezdcový skok na e6 s vidle-

mi na g7 a c7... Frapantní situace... 

35...Vxd1 36.Kxd1 a5 37.Je6 Je7 

[37...Kf7 38.Jd8+ Ke7 39.Jxc6+ 

Kd6 40.Ja7+-] 

38.Jxg7+ Kf7 39.Jh5 Černá pěš-

cová struktura je zcela rozebrána, 

bílý má pěšce více... Zbytek je již 

je ruční prací, kterou velmistři 

zvládají. 

39...Jd5 40.Jf4 Sb2 41.Jxd5 cxd5 

42.a4 c6 43.Ke2 Se5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+p'
6-+p+-zp-+&
5zp-+pvl-+-%
4P+-+-+-+$
3+P+-vL-+P#
2-+P+KzPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
44.Sb6 1–0

Ve druhém kole ale Šachrijar svůj 

optimismus přehnal a podlehl po 

nekorektní oběti kvality Jevgenijo-

vi Alexejevovi.  Na vedlejším stole 

v tu chvíli začala spanilá jízda mis-

tra světa. Vladimir Kramnik tam 

bílými využil nepřesnosti v obra-

ně Borise Gelfanda a dostal se do 

vedení, které už v dalším průběhu 

pouze zvyšoval.

KRAMNIK (2772)—
—GELFAND (2733) 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-wq-mkpzpp'
6-+P+psn-+&
5+l+-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-wQLzP-#
2-+-+-zPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
V pozici diagramu má bílý výhodu 

a hrozí zahrát soudný šach Dc5+ 

s napadením střelce b5.  Izraelský 

velmistr se hrozbě bránil tahem 

28...a6?, ale jeho volba nebyla šťast-

ná. Jak ukázal v televizním pořadu 

V šachu velmistr Miloš Jirovský, 

Gelfand měl spíše zahrát 28...Je8 

a na plánovaný šach 29.Dc5+ střel-

ce krýt prostřednictvím 29…Jd6. 

Pak by měl Kramnik podle GM 

Jirovského jen poměrně malou šan-

ci svoji převahu jakkoli stupňovat. 

29.Dc5+ Ke8 30.b4 Teď se musel 

Gelfand rozhodnout pro oběť pěš-

ce... 

30…Jd5 31.Sxd5 exd5 32.Dxd5 ... 

jenže za něho nezískal dostateč-

nou kompenzaci a mistr světa par-

tii následně vyhrál.

V dalším průběhu už Kramnik 

bílými své soupeře přímo válco-

val. „Jednobrankovu“ partii sehrál 

i s Magnusem Carlsenem, který do 

Dortmundu rozhodně nepřijel opti-

misticky naladěn. Své šance před 

turnajem hodnotil slovy: „Myslím, 

že se mi tady nepodaří obsadit něk-

teré z předních míst. Chci si prostě 

dobře zahrát a zlepšovat svoji hru.“ 

Jeho proroctví se potvrdilo, mini-

málně v jeho první části.

VLADIMIR KRAMNIK (2772)—
—MAGNUS CARLSEN (2693)
Katalánská [E05]

Dortmund 2007

Komentuje: Václav Pech

1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 Se7 

5.Sg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Dc2 a6 

8.Dxc4 b5 Katalánská je v posled-

ní době pro černé velice nepříjem-

nou záležitostí, se kterou se jejich 

vůdci ne vždy úspěšně vyrovnáva-

jí. V rukou mistra světa je pak kraj-

ně nebezpečná. 

9.Dc2 Sb7 10.Sd2 Hlavním cílem 

bílého je zabránit uvolňujícímu 

tahu c7-c5 a následně, po zmraze-

ní protihry černého na dámském 

křídle a v centru, zahájit aktivitu 

v centru. Plán by mohl bílý provést 

třeba takto: nejprve Sd2-a5 a pak 

v nějakém pořadí Vc1, Jbd2, b4.

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+lzp-vlpzpp'
6p+-+psn-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPQvLPzPLzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy
10...Jc6 Carlsen se pokusil mistra 

světa překvapit nepříliš často hra-

ným pokračováním. Hlavní varian-

tové propletence vznikají po 10...Se4 

GM Boris Gelfand

GM Magnus Carlsen
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11.Dc1 Jbd7 (hrálo se i 11...Sb7 12.Sf4 

Jd5 13.Jc3 Jxf4 14.Dxf4 Jd7 15.Vfd1 

Aronjan - Ivančuk (Monaco 2007) 

a osvědčilo se také 11...Dc8 12.Sg5 

Jbd7 13.Jbd2 Sb7 14.Je5 Sxg2 15.Kxg2 

c5 16.Jxd7 Dxd7 17.dxc5 Dd5+ 18.Jf3 

Dxc5 19.Dxc5 Sxc5 20.Sxf6 gxf6 

21.Vfd1 jen se symbolickou výhodou 

bílého podle partie Barejev-Oniščuk, 

Soči 2007) 12.Sa5 Va7 (remízu v partii 

s exmistrem světa FIDE dosáhl Yanick 

Pelletier po 12...Vc8 13.Jbd2 Sa8 14.Dc2 

De8 15.b4 Sd6 16.Vac1 e5 Ponomarjov 

- Pelletier ESP 2007) 13.De3 Da8 

14.Jbd2 Sd5 15.Vfc1 Griščuk - Zubov 

Canada Calatrava 2007. Kromě hlavní 

linie se letos na vysoké úrovni ještě 

objevilo 10...Va7 s tím, že po 11.Vc1 

teprve přišlo nakopnuti bílé dámy a ta 

se pak musela spokojit s exponovaněj-

ší pozicí, než je klidné pole c1. Po 11...

Se4 12.Db3 Sd5 (klidnější 12...Jc6 ved-

lo po 13.e3 Da8 14.Dd1 b4 15.Se1 Sd5 

16.Jbd2 Jb8 v partii Barejev – Griščuk, 

Soči 2007 k okamžité remíze.) 13.De3 

Jg4 14.Dd3 Sc4 15.Vxc4 bxc4 16.Dxc4 

Jf6 17.Jc3 s velmi dobrou kompenzaci 

za kvalitu (Sargissjan – T. Kosincevo-

vá, Aerofl ot 2007).

11.e3 Jb4 12.Sxb4 Sxb4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzp-+pzpp'
6p+-+psn-+&
5+p+-+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-zPNzP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy
13.a3 Až do této chvíle hrál černý 

partii rychle a dá se předpokládat, 

že vše pocházelo z domácí přípravy. 

Tady se Magnus poprvé zamyslel. Po 

partii řekl, že si nebyl vůbec jistý tím, 

kam má napadeného střelce umístit. 

Nakonec vybral vzdálenější pole. 

13...Se7 Lepší asi bylo vzít pod 

kontrolu pole e5, kam se za chvíli 

s velkou parádou postaví bílý jez-

dec. Po 13...Sd6 14.Vd1 Va7 15.Je5 

Sxg2 16.Kxg2 Sxe5 17.dxe5 Jd7 

stojí bílý pravděpodobně lépe, ale 

černá pozice je pevná a hratelná. 

14.Jbd2 Vc8 15.b4 a5 Mistr světa po 

partii přiznal, že právě tady skončila 

jeho znalost teorie. 16.Je5 Jd5 Ale až 

tento tah je pravděpodobně novin-

kou. V partii Marin – Mariano, Buku-

rešť 1993 se hrálo 16...Sxg2 17.Kxg2 

c6 (17...axb4 18.Jc6) 18.Jd3 a výho-

da byla zjevně na straně bílého. Ani 

Carlsenovo zlepšení ale není něčím, 

co by variantou zahýbalo. 

17.Jb3 axb4 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+lzp-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+p+nsN-+-%
4-zp-zP-+-+$
3zPN+-zP-zP-#
2-+Q+-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
18.Ja5± Podle vlastních slov pravě 

tento tah norský mladík při svých 

úvahách nedocenil a dalších deset 

tahů považoval za zbytečné utrpení. 

18...Sa8 Pokus oslabit kontrolu 

pole c5 vložením 18...b3 vede po 

19.Dxb3 Sa8 20.Jec6 jen k napro-

sté nadvládě bílých hřebců nad 

zuboženými černými střelci. 

19.Jac6 Sxc6 20.Jxc6 Dd7 21.Sxd5! 

Vladimir svoji výhodu podtrhuje cit-

livou výměnou. Ve vzniklé pozici je 

pro černého těžké hrát cokoli smys-

luplného. Slabí pěšci dámského 

křídla jsou zralí na sklizeň a špatný 

černý střelec, pro kterého by smys-

luplnou práci nenašel ani ten nej-

lepší pracovní úřad, jsou hlavními 

příčinami mizérie černých fi gur. 

21…exd5 22.axb4 Pozice bílého musí 

být již z vyššího principu vyhraná. 

Mohou se vyskytnout dílčí problémy, 

ale s Kramnikovou technikou se nedá 

o výsledku pochybovat.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-zpqvlpzpp'
6-+N+-+-+&
5+p+p+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+Q+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
 22...Vfe8 23.Va5 Sf8 24.Je5 Pocho-

pitelně nic proti 24.Vxb5, ale mistr 

světa ještě chvíli nechává stékat 

studený pot po čele k smrti odsou-

zeného černého pěšce a vylepšuje 

postavení svého jezdce. 

24...De6 25.Vxb5 Vb8 26.Vxb8 

Vxb8 27.Dxc7 Sd6 Situaci by nezmě-

nilo ani vzetí pěšce 27...Vxb4 28.Va1 

s hrozbou proniknutí bílé věze na 

sedmou nebo osmou řadu (např. 

Va1–a8xf8) 28...f6 (28...De8 29.Jd7 

s následnou výměnou na f8 a pádem 

dalšího černého pěšce na d5.) 29.Jd7 

De4 30.Dc8 Vb1+ 31.Vxb1 Dxb1+ 

32.Kg2 De4+ 33.f3+- 

28.Da5 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+-vlq+-+&
5wQ-+psN-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
28...Sxb4? Chyba, která jen urych-

lila nevyhnutelné. 

29.Vb1 Dd6 30.Da4 1–0

Václav PechMS Vladimir Kramnik
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Vítěz pražského uzavřeného mis-

trovského turnaje Abner 2007, 

reprezentační trenér Michal 

Konopka okomentoval pro Šacho-

vý týdeník jednu ze svých deseti 

partií z tohoto podniku. Na tur-

naji nechal za sebou i tak zkuše-

né harcovníky, jakými jsou GM 

Eduard Meduna či IM Josef Přibyl. 

Informace o tomto turnaji najdete 

v Šachovém týdeníku 26.

JAN VOKOUN (2238)—
—IM MICHAL KONOPKA (2418) 
Grunfeldova indická [D94]

Abner 2007

Komentuje: IM Michal Konopka

Vybral jsem mou nejméně povede-

nou partii, o které jsem si myslel, 

že je dobrá. Až doma jsem si všiml 

hrubé chyby v 21. tahu... 

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.Jc3 d5 

5.e3 0–0 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

6.b4  Jedna z dobrých možnos-

tí bílého v Grunfeldově indické. 

Musí ovšem hrát dobře i dále... 

6...a5 Snaha o trochu vzruchu. 

Lepší je solidní  6...b6  nebo  6...

Se6  

7.b5 c5  Logický doplněk předcho-

zího tahu, ve skutečnosti to žádný 

zázrak není. 

8.bxc6 Právě tady může bílý zku-

sit  8.dxc5!?  Kdo by chtěl hrát po 

8...Je4 9.Jxe4 Sxa1 10.cxd5  proti 

bílému centru? 

8...Jxc6 [8...bxc6!?]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-zppvlp'
6-+n+-snp+&
5zp-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

9.Sb2? Špatný tah, provokující 

marš černého „a“ pěšce. Lepší 

bylo ideové 9.c5 nebo i  9.Sa3  9...

Se6 10.Vc1 a4!  Uvolňuje pole a5 

pro dámu. 

11.Sa1?!  Nebo 11.Jxa4 Da5+ 12.Jc3 

dxc4  s výbornou hrou. Stále neby-

lo pozdě na tah 11.c5. 11...dxc4 

Teď se černý ideálně rozehraje.  

12.Jg5 Sg4  Nyní černý uskuteční 

důležitý manévr e7-e5. 

13.f3 Sd7 14.Sxc4 e5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+l+pvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+-zp-sN-%
4p+LzP-+-+$
3+-sN-zPP+-#
2P+-+-+PzP"
1vL-tRQmK-+R!
xabcdefghy

15.d5? Poslední chyba. Nutná byla 

15.0–0.  

15...Jxd5  Všechny zápletky jsou 

výhodné pro černého. 

16.Jxf7  Po 16.Dxd5 Dxg5 17.Dxd7 

Dxg2 18.Vf1 Vad8 visí mat na d2, 

bílý ztrácí dámu. 16...Dh4+ 17.g3 

Dxc4 18.Jxd5 Dxa2  Všechno visí. 

19.Vc2 Db3 20.Jg5 Vad8 Bez pěš-

ce, s visícími lehkými figurami 

a králem v centru je naděje bílého 

na záchranu partie nulová. 

21.0–0 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+p+l+-vlp'
6-+n+-+p+&
5+-+Nzp-sN-%
4p+-+-+-+$
3+q+-zPPzP-#
2-+R+-+-zP"
1vL-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Snad všechny normální tahy čer-

ného nyní vyhrávají, kromě...

21...h6??  Bílý nevšímavě přechá-

zí kolem neočekávaného dárku 

a hraje  

22.Vd2?? Po  22.Vxc6 Sxc6 (čer-

ný může pokračovat 22...hxg5 

23.Vxg6, ale je otázkou, jestli stojí 

vůbec lépe) by bílý černého zvěčnil  

23.Je7+ Kh8 24.Jxg6+ Kg8 25.Je7+ 

22...hxg5  Nyní se může bílý klid-

ně vzdát. 

23.Je7+ Jxe7 24.Vxd7 Dxd1 

25.Vfxd1 Jc6 

0–1

Trenér reprezentace IM Michal Konopka

UZAVŘENÝ MISTROVSKÝ TURNAJ

ABNER 2007
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Povedlo se. Zbytek turnaje pak 

sehrál „Big Chucky“ excelentně 

a palma vítězství mu patří zcela 

zaslouženě. Rozhodující partií pro 

konečný výsledek byl jeho střet 

s Alexejem Širovem. Ten zahájil 

turnaj skvěle a byl famózní zejmé-

na při hře černými kameny. Jeho 

tři výhry černými pro něho také 

znamenaly zisk jedné ze speciál-

ních cen. Proti Ivančukovi ale čer-

né neměl…

ŠIROV (2699)—IVANČUK (2729) 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zpq+-zp-'
6-+n+-vlQ+&
5+p+-+-+p%
4p+-zPpzPP+$
3+-zP-+N+P#
2P+-+-vL-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
V pozici diagramu se Širov dopus-

til rozhodující chyby, když zahrál 

26.Jh2? Po správném tahu 26.Jg5 

a jediné odpovědi černého 26…

Sxg5 27.Dxg5 hxg4 (možné je i 27…

b4!?, ale tady by bílý po 28.d5! Je7 

29.c4 stál lépe než v partii) 28.hxg4 

Vf6!? je situace stále nejasná.

26…Jxd4!! Nádherný kombi-

nační úder, který Ivančukovi při-

nesl nejen vítězství v partii, ale 

i v celém turnaji. Bílý prakticky 

nemá alternativu a musí trojského 

koně přijmout. 

27.cxd4 Beznadějné je 27.Ve1 Jf3+ 

28.Jxf3 exf3 29.gxh5 Sxc3. 

27…Sxd4 28.Vb1 Ani jiné varian-

ty strategických ústupů bílé věze 

nemohou Alexeje zachránit. Po 

28.Ve1 přijde několik šachů a za 

nimi někde asi i mat 28…Sxf2+ 

29.Kxf2 Dd2+ 30.Ve2 Vxf4+–+; a ani 

28.Vf1 e3 není nijak povzbuzující. 

28…e3! 29.Sg3 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zpq+-zp-'
6-+-+-+Q+&
5+p+-+-+p%
4p+-vl-zPP+$
3+-+-zp-vLP#
2P+-+-+-sN"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
29…h4! Prolamuje brány k pozi-

ci bílého krále. S pádem pěšce f4 

bude cesta otevřena a běh věcí 

příštích nabere na rychlosti. 

30.Sxh4 Zdánlivé hrozby čer-

nému působí tah 30.Jf3, ale po 

chladnokrevném 30…hxg3 31.Jg5 

Vxf4! je zjevné, že v nebezpečí je 

pouze jeden z přítomných monar-

chů. Bílý má dva šachy a tím celé 

dobrodružství končí: 32.Dh7+ Kf8 

33.Dh8+ Ke7–+. 

30…Vxf4 31.Dd3 Hezké a neob-

vyklé maty je možno vidět na konci 

variant začínajících tahem 31.Se1. 

Bílý král padne po 31…e2+ 32.Kg2 

Dd5+ 33.Kg3 Se5! 34.Kh4 Vf6 

35.De8+ Kh7 36.g5 De4+ 37.Kh5 

(37.Jg4 Vh6+! 38.gxh6 Sf6+ 39.Kg3 

Dxe8) 37…Vh6+! 38.gxh6 g6+ 

39.Kg5 Df4# 31…Dd5! Okamžité 

a netrpělivé 31…e2+? by vypustilo 

bílé fi gurky do hry 32.Kg2 Dd5+ 

33.Jf3 a to by si Alexej jistě zhlu-

boka oddechl. 

32.Jf1 Na pravděpodobně o něco 

lepší 32.Vb4 může černý, kromě 

tahu Vf2+, přejít do vyhrané kon-

covky pomocí 32…e2+ 33.Vxd4 

Dxd4+ 34.Dxd4 Vxd4–+ 35.Kf2 b4 

AEROSVIT 2007

CHUCKYHO KRYM
Pokračování ze strany 1

Konečné pořadí

 1. Ivančuk, Vasilij (2729) 7,5

 2. Karjakin, Sergej (2686) 7

 3. Oniščuk, Alexander (2663) 6

 4. Svidler, Peter (2736) 6

 5. van Wely, Loek (2674) 6

 6. Širov, Alexej (2699) 6

 7. Dominguez Perez, Lenier (2678) 5,5

 8. Rublevsky, Sergej (2680) 5

 9. Jakovenko, Dmitrij (2708) 4,5

 10. Eljanov, Pavel (2686) 4,5

 11. Šašikiran, Krišnan (2690) 4

 12. Nisipeanu, Liviu-Dieter (2693) 4

GM Vasilij Ivančuk
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36.Kxe2 b3 37.axb3 axb3 38.Jf3 b2 

39.Jxd4 b1D–+ 

32…Vf2 33.Jxe3 Vg2+ 34.Kh1 34.Kf1 

Df3+ 35.Ke1 Sc3+! 36.Dxc3 De2#

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-zp-+-zp-'
6-+-+-+-+&
5+p+q+-+-%
4p+-vl-+PvL$
3+-+QsN-+P#
2P+-+-+r+"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy
34…Df3! Nejrychlejší a nejspo-

lehlivější. Po 35.Jxg2 přijde Dxd3 

a bílý ztratí ještě věž.  0–1

Úsměvný příběh z poslední-

ho dne klání uvádí na stránkách 

www.chesspro.ru komentátor tur-

naje velmistr Goluběv. Na konci kola 

Oniščuk proti Nisipeanovi zrealizo-

val svého pěšce navíc a kdosi v press 

centru použil starou frázi o tom, že 

v šachu je nejtěžší vyhrávat vyhrané 

pozice. Ivančuk na tuto starou „prav-

du“ okamžitě zareagoval: „Kdepak, 

vždycky je těžší vyhrát prohranou 

partii. Třeba vyhrát tuto pozici je 

určitě těžší pro Nisipeana!“

Druhé místo patří zaslouženě Sergeji 

Karjakinovi. Sergej po většinu turnaje 

vedl, nebo se aspoň dělil první místo, 

ale v závěru se mu nepodařilo zachy-

tit Ivančukův trhák a po sérii remíz na 

něho zůstalo jen stříbro. Svoji nejhez-

čí partii v letošním ročníku turnaje 

sehrál proti Loeku van Welymu.

KARJAKIN (2686)—VAN WELY (2674) 
XABCDEFGHY
8-trl+rvlk+(
7+-+-+pzp-'
6pwqnzp-+-zp&
5+-+Pzp-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+P+-+N+P#
2-+P+-zPP+"
1tR-vLQtRLmK-!
xabcdefghy

20…Ja5 Černý chce pohlídat prav-

děpodobný převod bílého jezdce 

na c4, ale zároveň vzdaluje svého 

jezdce od centra šachovnice, kde 

bude v rozhodující chvíli chybět. 

Za úvahu asi stálo 20…Je7 21.a5 

Db7 22.Sc4 s oboustrannými mož-

nostmi. 

21.Se3 Dc7 22.Jd2 f5 23.Jc4 Se7 

Pravděpodobně bych zvažoval 

spíše výměnu na c4. Po texto-

vém tahu se černá dáma ocitne 

na několik tahů někde, kde nemá 

moc co pohledávat. Černá pozice 

po 23…Jxc4 24.Sxc4 Df7 vypadá 

poměrně hratelně. 

24.Dh5 Vf8?! Po 24…Sd7 by 

podobná kombinace, jaké jsme 

byli svědky v partii, nevycházela. 

Na 25.Jxa5 Dxa5 26.Sxh6 gxh6 

27.Dg6+ má černý král k ústupu 

ještě pole f8  27…Kf8 a ani Rybka 

s Fritzem na Intel Centrino Core 

2 Duo výhru nenacházejí. Pokus 

o „cosi“ černý s lehkým pousmá-

ní odráží pomocí 28.Dxh6+ Kf7 

29.Vxe5 Sf6. 

25.Jxa5 Dxa5 Černá pozice vypa-

dá poměrně bezpečně. Bílé fi gury 

nejsou přímo zacíleny na královské 

křídlo, a tak se nizozemský hráč 

mohl cítit poměrně bezstarostně. 

Opak je ale pravdou a následující 

Karjakinův tah zahájil jeden z nej-

hezčích útoků turnaje. 

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-+-vl-zp-'
6p+-zp-+-zp&
5wq-+Pzpp+Q%
4Pzp-+-+-+$
3+P+-vL-+P#
2-+P+-zPP+"
1tR-+-tRLmK-!
xabcdefghy
26.Sxh6! „Co je to za pitomost, 

chce to snad zvěčnit?“ řekl by si 

ihned po provedení tahu průměr-

ný šachista. Jenže Karjakin zdale-

ka není průměrným hráčem a vidí 

něco, co je prostým smrtelníkům 

dopředu neviditelné. Po sérii vidi-

telných šachů přijde 

26…gxh6 27.Dg6+ Kh8 28.Dxh6+ 

Kg8 29.Dg6+ Kh8 30.Ve3  Také ne 

zrovna neviditelný tah a navíc pře-

ce není důvod, proč bílou věž na to 

g3 pouštět. Prostě zahraji 

30…f4 a je klid…

XABCDEFGHY
8-trl+-tr-mk(
7+-+-vl-+-'
6p+-zp-+Q+&
5wq-+Pzp-+-%
4Pzp-+-zp-+$
3+P+-tR-+P#
2-+P+-zPP+"
1tR-+-+LmK-!
xabcdefghy
Jenže není. 31.Vxe5!! Ne klid, ale 

bouře se ozývá. Když se k černé-

mu králi nedostane věž, udělá to 

zatím nepříliš důvtipně vypadající 

střelec z f1. Ze stranou postávající 

fi gury se vyklube dobře vyškole-

ný vrah, proti jehož schopnostem 

není obrana. Jeho dokonalé mimi-

kry budou slavit rychlý úspěch.  

31…dxe5 32.Dh6+ Kg8 33.d6!+- 

Proti bolestivému Sc4+ není uspo-

kojivá obrana. 

33…Vf7 34.Sc4 Sf5 35.dxe7 1–0

Ačkoli si bronz odvezl Alexander 

Oniščuk, mnohem více zaujal svý-

mi partiemi jak ukrajinské divá-

ky, tak i porotu posuzující kvalitu 

partií právě Karjakinem poražený 

GM Sergej Karjakin
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Loek Van Wely. Jeho nádhernou 

výhru v partii s Jakovenkem jsme 

přinesli v minulém čísle Šachové-

ho týdeníku, ale svoji chuť bojovat 

a tvořit Nizozemec demonstroval 

například v souboji s novopeče-

ným členem klubu 2700 Pavlem 

Eljanovem.

VAN WELY (2674)—ELJANOV (2686) 
Loek van Wely získal v předcho-

zím zajímavém průběhu pěšce, ale 

jeho materiální výhoda stále není 

příliš citelná. Černé fi gury stojí 

dobře a  Loekova pěšcová majori-

ta na dámském křídle je prozatím 

bezcenná. I tak ale nizozemský 

šachista přemýšlí jenom o vítěz-

ství a v takových chvílích bývá 

nezvykle kreativní.

XABCDEFGHY
8-+r+-vlk+(
7+-+-+p+-'
6-zp-+-+-zp&
5+Pwq-+-zp-%
4P+N+p+P+$
3+KwQ-zP-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
53.Vd4!? Bílý se rozhodl přivést 

svoji pěšcovou majoritu na dám-

ském křídle k životu pomocí oběti 

kvality. Ukrajinci nezbývá nic jiné-

ho než přistoupit na zjednodušení 

a uvolnění bílých pěšců. 

53…Sg7 54.Dd2 Sxd4 55.Dxd4 

Dxd4 56.exd4 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-zp-+-+-zp&
5+P+-+-zp-%
4P+NzPp+P+$
3+K+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
56…f5? Těžko uvěřitelná chyba, 

která dá van Welyho myšlence 

zcela za pravdu. Vytvoření dvou 

spojených volných pěšců na 

dámském křídle nemůže černý ve 

zdraví rozchodit. Po správném, byť 

nevzhledném 56…Vb8! má Eljanov 

všechna oprávnění k tomu, aby 

pozici zremizoval. Pěšcová struk-

tura na královském křídle mu totiž 

dává možnost vytvoření volného 

pěšce, který je pak zdrojem dosta-

tečné protihry. 57.a5 (Na 57.d5 

přijde 57…f5 se stejnými myšlen-

kami na tvorbu volného pěšce 

jako v partii.  A ani po 57.Jd6 Kf8 

58.Jxe4 Ke7 se pro černého nic tak 

strašného neděje.) 57…bxa5 58.b6. 

Záludnosti před kterými se musí 

mít bílý na pozoru ukazuje vari-

anta 58.Ka4 f5! 59.Kxa5 f4 a bílý 

pravděpodobně nemůže okamžitě 

pokračovat v postupu na dámském 

křídle 60.b6?! pro 60…e3! 61.Jxe3 

(61.fxe3 fxg3) 61…fxe3 62.fxe3 

Kf7 63.Ka6 Ve8 64.e4 (64.b7 Vxe3 

65.b8D Va3+ 66.Kb7 Vb3+ 67.Kc7 

Vxb8 68.Kxb8 Ke6–+) 64…Vxe4 

65.b7 Ve8 66.Kb6 Ke6 67.Kc6 Vb8 

68.d5+ Ke5 69.d6 Vxb7–+) 58…f5! 

59.Ka4 e3!

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6-zP-+-+-zp&
5zp-+-+pzp-%
4K+NzP-+P+$
3+-+-zp-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

varianta

Po vzetí na e3 přijde fxg4 s násled-

ným zhmotněním volného pěšce 

prostřednictvím h6-h5-h4 a dostat-

kem šancí k pacifi kaci úvodní myš-

lenky bílého. 60.fxe3 fxg4 61.e4 h5 

62.Kxa5 h4 63.Je3 hxg3 64.Ka6 

Va8+ 65.Kb5 Kf7 66.b7 Va1= Nyní 

je ovšem vše ztraceno a bílý zvítě-

zí. 

57.Jxb6 Ve8 58.Jd5 Dynamika 

černých pěšců, kterou jsme mohli 

sledovat v předchozí poznámce, je 

pryč. 

58…Kf7 59.a5 Vd8 60.Kc4 Vc8+ 

61.Kb4 Ke6 62.Jb6 Vc2 63.a6 

Vb2+ 64.Ka5 1–0

Z ostatních účastníků turnaje nejví-

ce zklamal nejvýše nasazený Peter 

Svidler, který příliš často ukazoval 

svoji mírumilovnou tvář a výsledek 

+1 při deseti remízách je zřejmě 

horší, než sám očekával. Výsledko-

vě se nedařilo ani Dmitriji Jakoven-

kovi, kterého jeho rating nad 2700 

předurčoval do role jednoho z favo-

ritů. Jakovenko bojoval, ale bojov-

nost nestačila. V partii proti Širovovi 

odmítl remízu opakováním tahů, 

aby nakonec podlehl ve dvojsečné 

koncovce. V následujícím kole poka-

zil zahájení se Svidlerem a neúspěch 

byl na světě. Věřme, že si to mladý 

Rus vynahradí v partiích španělské 

ligy, kam odletěl okamžitě po slav-

nostním zakončení turnaje.

Kromě ofi ciálních výsledků turnaje 

byly pořadateli uděleny ještě tři spe-

ciální fi nanční ceny. První z nich, 

4000 USD, získal Alexej Širov za 

nejvyšší počet výher černými kame-

ny. Tři tisíce dolarů patří Vasilijovi 

Ivančukovi, jehož výkon v závěreč-

né fázi partie proti Nisipeanovi byl 

oceněn jako nejlépe sehraná kon-

covka turnaje. Stejnou částkou byl 

pak za nejlepší útok odměněn Loek 

Van Wely. Jeho partie s Jakovenkem 

byla shledána o něco působivější 

než závěrečné útoky v partiích Širov 

– Ivančuk a Karjakin – Van Wely.

Václav Pech

GM Loek van Wely
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Dvanáctý mistr světa Anatolij 

Karpov přerušil dlouhá léta, ve 

kterých se neúčastnil žádného 

klasického šachového turnaje, 

a 13. června 2007 se opět objevil 

za turnajovým stolkem. Stal se 

tak nepochybně největším tahá-

kem uzavřeného mezinárodního 

turnaje GORENJE 2007.

Turnaj, který byl hrán tradič-

ní časovou kontrolou, se konal 

v srbském Valijevu a sestava jeho 

účastníků byla, alespoň podle 

ratingů, velice vyrovnaná. Mezi 

nejvýše nasazeným Karpovem 

a papírově nejslabším velmistrem 

Pavasovičem byl rozdíl pouhých 

sto bodů. 

Týdenní zápolení skončilo 

nakonec společným vítězstvím 

GM Michael Roize a GM Suat 

Atalika. Anatolij Karpov se až do 

šestého kola držel na špici, v roz-

hodující partii turnaje však pod-

lehl černými Roizovi a zůstala na 

něho pouze bronzová medaile. 

Jeden triumf si ovšem Karpov 

z Valijeva odváží. Nepochybně 

nejhezčí partií turnaje byl jeho 

výkon proti IM Mihajlo Stojano-

vičovi. 

KARPOV (2668)—
—STOJANOVIC (2588) 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zpnvlpzpp'
6-zpl+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+NsN-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
Svým posledním tahem 10…b6 chce 

černý uvolnit prostor svému střel-

ci a zároveň také připravit budoucí 

protiúder c7-c5. To ovšem skvělý 

profylaktik Karpov nedopustí. 

11.Sa6!? Vb8  Na pokus o vyhná-

ní 11...Jb8 přijde 12.Je5 s výhodu 

bílého. 

12.c4 Sb7 Snad stálo za úvahu scho-

vat střelce na a8, ale celkově nemám 

o perspektivách černého bělopolného 

střelce v této variantě zvláště kladné 

mínění. Umělý mozek navrhuje 12...

Sb4 ale po odpovědi 13.Vd1 se mnou 

nepříliš ochotně souhlasí, když říkám, 

že má bílý malou výhodu.  

13.Sxb7 Vxb7 14.Je5 Karpov získal 

jednoduchými prostředky zřetelnou 

prostorovou převahu, která mu dává 

dobré vyhlídky prakticky na všech 

částech šachovnice. Naopak vůdce 

černých příliš na výběr nemá. Akti-

vitu by tady nevyčaroval ani David 

Coperfi eld a nezbývá než trpělivě 

čekat, k čemu se rozhodne bílý. 

14...Dc8 Pouští bílého jezdce na 

c6, a to rozhodně není nic příjem-

ného. Na druhé straně by si černý 

příliš zábavy neužil ani po 14...

Jxe5 15.dxe5 Jd7 má bílý velký 

výběr z tahů vedoucí k silnému 

tlaku na královské křídlo. Kromě 

16.Jh5!? se nabízí také 16.Dg4!? 

a případně i 16.Sf4.  

XABCDEFGHY
8-+q+-trk+(
7zprzpnvlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
15.Jc6!± Ve8 16.Sg5 Hrozí Jh5. 

GORENJE 2007

KARPOV ZNOVU NA SCÉNĚ
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16...Sf8 Na výhodě bílého nic nezmě-

ní ani 16...h6 17.Sxf6 Jxf6 18.b4±. 

17.Sxf6 Jxf6 18.Jh5! Karpov se roz-

hodl jít přímočaře po krku černému 

králi. Jeho rozhodnutí nahrávají 

i zazděné černé fi gury na dámském 

křídle. Jak dostat do hry Vb7 je 

vskutku rébusem. 

18...Jd7?! Spíše bych doporučil 

redukci útočného materiálu bílého 

tahem 18...Jxh5 19.Dxh5 Dd7 (19...

g6 20.Df3 a5 21.d5+-) 20.Df3±, ale 

i tady by byl Anatolij Karpov zjev-

ným pánem dění na šachovnici. 

Z bílého Jh5 se ale vyklube ještě vět-

ší příšera, než se Stojanovičovi nad 

šachovnicí zdálo. 

19.Dg4 Kh8 
XABCDEFGHY
8-+q+rvl-mk(
7zprzpn+pzpp'
6-zpN+p+-+&
5+-+-+-+N%
4-+PzP-+Q+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Karpov hraje tak logicky, že po pře-

hrání partie si možná každý hráč 

s druhou výkonnostní třídou řekne: 

„Tohle bych přece zahrál taky. Vždyť  

je to tak jednoduché“. Inu, někdy 

ano, někdy ne. V každém případě 

sehrál dvanáctý mistr světa tuto par-

tii tak, jako hrával v dobách své  nej-

větší slávy... 

20.Ve3 Jb8 21.Vg3! Jednodu-

chost především! Brát na c6 se 

pochopitelně nedoporučuje a ani 

jiné tahy nepomáhají 

XABCDEFGHY
8-+q+rvl-mk(
7zprzp-+-zpp'
6-zpn+p+-+&
5+-+-+p+N%
4-+PzP-+-wQ$
3+-+-+-tR-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
23.Jf6! h6 [23...gxf6 24.Dxf6+ Sg7 

25.Dxg7#] 

24.Dxh6+! gxh6 25.Vg8#  1–0

Hned po Karpovovi mě nejvíce zau-

jalo čisté řešení vyhrané koncov-

ky v podání velmistra Ivaniševiče. 

Zkuste se na chvíli zamyslet a zod-

povědět otázku: „Jak byste nejrych-

leji realizovali nespornou převahu 

bílého?“ Partie bude mít již jen čty-

ři (!) tahy…

IVANIŠEVIČ (2614)—
—IORDACHESCU (2587) 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+pzp-%
4Nzp-+-+-+$
3+P+KvL-+-#
2r+-+-zPPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
33.Sd4! Kf7 34.Sb2! Vše je nad slun-

ce jasné. Černá věž neměla v úvodní 

pozici jinou únikovou cestu než přes 

a1, a to ji bílý střelec odebral… Dojít si 

pro ni na a2 nebude pro bílého krále 

žádným problémem. Nádherný pří-

klad na omezení působnosti fi gur! 

34...Ke6 35.Kc2 Kd5 36.Kb1  1–0

Václav Pech

Konečné pořadí

 1. GM Roiz, Michael (2616) 6,5

 2. GM Atalik, Suat (2584) 6,5

 3. GM Karpov, Anatolij (2668) 5,5

 4. GM Ivaniševič, Ivan (2614) 5

 5. GM Nikolič, Predrag (2631) 5

 6. GM Georgijev, Kiril (2653) 4,5

 7. GM Damljanovič, Branko (2585) 4

 8. IM Stojanovič, Mihajlo (2588) 3

 9. GM Iordachescu, Viorel (2587) 2,5

 10. GM Pavasovič, Duško (2567) 2,5
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