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SIMULTÁNKA KATKY NĚMCOVÉ

Kateřina Němcová 
Výstava luxus-

ních psacích 

potřeb PARKER 

a WATERMAN, 

spojená se simul-

tánka Kateřiny 

Němcové na 20 

šachovnicích, pro-

běhne ve dnech 19.-20.září 2007 

proběhne v Obecním domě v Pra-

ze. Celá výstava nese v duchu 

motta PRESTIŽNÍ DÁRKY A HRA 

V ŠACHY a k ní vydána i speciál-

ní brožura se šachovou tématikou 

(www.dgtip.cz). 

V BEZMĚROVĚ ZVÍTĚZIL SOSNA 
PŘED PLÁTEM
Vítězem 1. turnaje Grand Prix Čes-

ké republiky v rapid šachu, který 

proběhl v kulturním domě v Bez-

měrově, se stal IM Jan Sosna. Tur-

naj se hrál v sobotu 8. září jako 6. 

ročník Memoriálu Tomáše Baštin-

ce, letos poprvé se hrál jako sou-

část Grand Prix ČR v rapid šachu. 

Sešla se opět výborná konkurence. 

Mezi 97 šachisty ze sedmi krajů 

byli dva mezinárodní mistři a tři 

mistři FIDE. Vítěz IM Jan Sos-

na (2370, ŠK Zlín) získal 8 bodů, 

když jedinou porážku mu uštěd-

řil talentovaný Vojtěch Plát (2282, 

Sokol Klatovy), který obsadil se 7,5 

body výborné druhé místo. Na tře-

tím místě skončil Tomáš Cagašík 

(2254, Orel Ořechov) se 7 body.

ČÍŇANÉ PORÁŽEJÍ I ANGLIČANY

GM M. Adams  
Ani hvězdná dvo-

jice velmistrů 

Michael Adams 

a Nigel Short, kte-

rá se s britském 

týmu sešla po dva-

cetileté přestáv-

ce, nezachránila 

Angličany od porážky s týmem 

Číny. Zápas se hrál od  4. do 9. září 

2007 na šesti mužských a dvou 

ženských šachovnicích schevenin-

genským systémem v Liverpoolu 

a skončil výsledkem 28:20 ve pro-

spěch asijské velmoci. 
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KASPAROV PŘIZNAL, 
ŽE CHYBOVAL
„Moje rozhodnutí z roku 1993 

opustit společně s Nigelem Shor-

tem FIDE bylo největší chybou 

mé šachové kariéry,“ řekl nej-

lepší šachista novodobé histo-

rie indickému zpravodajskému 

portálu DNA. „Hodně jsem se 

tehdy přepočítal, když jsem si 

myslel, že můžeme nastartovat 

novou profesionální organizaci 

šachistů. Bohužel se však mezi 

samotnými hráči pro takovou věc 

našla jen velmi slabá podpora. 

Krátkodobě to znamenalo příliv 

sponzorských peněz do šachu, 

ovšem z dlouhodobého pohle-

du to hře ublížilo.“ Kasparov se 

tuto svoji chybu podle vlastních 

slov snažil napravit a pokoušel 

se o opětovné sjednocení šacho-

vého světa a to naráželo na různé 

zájmy všech zúčastněných stran. 

Současné sjednocení, ke kterému 

došlo zápasem v Elistě, považuje 

za mimořádně povrchní. FIDE 

podle Kasparova stále klade své 

malicherné zájmy před zájmy 

šachistů a ani sami šachoví pro-

fesionálové svá práva proti FIDE 

nijak razantně nehájí. Mezinárodní šachový turnaj CZECH COAL CARLSBAD 

CHESS TOURNAMENT 2007 vede po čtvrtém kole 

čtveřice velmistrů Vladimir Akopjan, Ruslan Pono-

marjov, Sergej Movsesjan a Jan Timman, kteří získali 

2,5 bodu. O půl bodu za nimi jsou padesátiprocentní 

reprezentanti České republiky David Navara a Viktor 

Láznička. Poslední dvě místa patří veteránu Viktoru 

Korčnému a překvapivě i ratingově nejsilnějšímu hrá-

či turnaje Alexeji Širovovi, kteří zatím získali jen jeden 

bod ze čtyř partií. 

Pokračování na straně 3

CZECH COAL CARLSBAD CHESS TOURNAMENT 2007

ŠIROVŮV ŠPATNÝ START

Bývalý mistr světa  Garry Kasparov
Trofej pro vítěze
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pořádá občanské sdružení 
Pražská šachová společnost 
www.praguechess.cz

Karlovy Vary,
hotel Carlsbad Plaza
(Mariánskolázeňská 23)

7. - 15. 9. 2007
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Turnaj, který je ratingově nejsilněji 

obsazeným turnajem v klasickém 

šachu v historii České republiky 

i Československa, připravilo občan-

ské sdružení Pražská šachová spo-

lečnost jako připomínku legen-

dárního velmistrovského turnaje, 

prvního mezinárodního šachové-

ho turnaje v českých zemích, kte-

rý zde se hrál v srpnu a září 1907 

v Karlových Varech. Tehdy se po 

místním nábřeží procházeli takoví 

šachoví velikáni jako Michail Čigo-

rin, Akiba Rubinstein, Aron Nim-

covič, Frank Marshall a například 

i náš velmistr Oldřich Duras.

Symbióza mezi lázeňskými městy 

a královskou hrou ve světě šachu 

bývala běžnou věcí. Poklidný chod 

věcí, usměvaví a pomalu korzu-

jící turisté, nádherné prostředí 

s množstvím tradic a bohatou his-

torií dávají zapomenout na každo-

denní rušný shon velkoměsta, věč-

ný spěch a stres, kterými se řídí 

životy tam někde, daleko odsud. 

A k tomu všemu šachy! Navenek 

klidná, vznešená hra požívající 

mezi veřejností nálepku jisté dáv-

ky tajemna a úcty.

Celá akce byla zahájena v pátek 

odpoledne tiskovou konferencí 

v hotelu Carlsbad Plaza, kde se 

přítomným novinářům přestavili 

všichni účastníci turnaje. Po jejich 

představení a připomenutí jejich 

úspěchů přišla řada i na dotazy 

přítomných žurnalistů. Logicky 

největší procento dotazů směrova-

lo k nadcházejícím bojů v turnaji. 

Nasazená jednička turnaje Alexej 

Širov, který se při připomenutí 

podobnosti jeho stylu k Michailu 

Talovi pohazujíc neznatelně hla-

vou jemně usmíval, prohlásil že se 

necítí být jasným favoritem nad-

cházejících bojů, protože turnaj 

bude celkově velice silný, a tak by 

o svých šancích na vítězství v něm 

mluvil jen velmi nerad. Ujistil 

však všechny, že udělá maximum 

proto, aby v turnaji uspěl. Stejně 

na podobnou otázku odpověděl 

i velmistr Navara: „Netroufnu si 

odhadnout svoje šance, protože 

moje sportovní forma bývá velice 

proměnlivá a obávám se, že tady 

nebudu hrát nějak výjimečně dob-

ře, ale nakonec uvidíme.“ Stejný 

názor, tedy že nadcházející tur-

naj nemá jednoznačného favori-

ta, potvrdil i exmistr světa FIDE 

Ruslan Ponomarjov. „Možná je pro 

CZECH COAL CARLSBAD CHESS TOURNAMENT 2007

ŠIROVŮV ŠPATNÝ START
Pokračování ze strany 1

Pořadí po 4. kole

1.-4.Movsesjan, Sergej (2667) SVK 2

1.-4.Akopjan, Vladimir (2715) ARM 2

1.-4.Timman, Jan (2560) NED 2

1.-4.Ponomarjov, Ruslan (2705) UKR 1,5

5.-6.Láznička, Viktor (2594) CZE 1,5

5.-6.Navara, David (2654) CZE 1,5

7.-8.Korčnoj, Viktor (2610) SWZ 1

7.-8.Širov, Alexej (2735) ESP 1

V hotelu Carlsbad Plaza v Karlových Varech se druhý zářijový týden sešlo osm mezinárodních velmistrů s průměrným ELO ratingem 2655, 
aby se utkali v uzavřeném jednokolovém turnaji Czech Coal Carlsbad Chess Tournament 2007.
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mě favoritem David Navara, který 

hraje doma a má veliký talent. Ale 

samozřejmě musíme hrát a turnaj 

nám to vše vyjasní,“ dodal ukrajin-

ský velmistr.

Další série otázek se točila kolem 

v poslední době populárních Fis-

cherových šachů a tady byly názo-

ry přítomných velmistrů poměrně 

rozdílné: „Upřímně řečeno… Já 

miluji normální šachy a v mém 

srdci již pro jiné šachy není místo,“ 

odpověděl s úsměvem Viktor Korč-

noj a pokračoval: „Ve skutečnosti se 

mi Fischerovy názory a myšlenky 

celkově nelíbí a nelíbí se mi ani 

jeho šachy.“ Na Korčného stra-

nu se přidal i Jan Timman, který 

sehrál minulý týden několik partií 

v tomto typu šachu s naší ženskou 

jedničkou IM Janou Jackovou: 

„Myslím, že není žádný důvod hrát 

Fischerovy šachy, protože šachy jako 

takové zůstávají stále dostatečně 

zajímavé. Pokud by o svoji zajíma-

vost přišly, tak pak teprve hledejme 

nějaké jejich variace. Ale věřím, že 

základní pozice, která se vyvíjela 

několik století, je tím nejlepším 

postavením pro zahájení partie.“ 

Oponentem obhajujícím „fi šerov-

ky“ byl David Navara: „Já mám 

naopak Fischerovy šachy rád, pro-

tože mi dávají více prostoru k tvor-

bě a nemusím se ještě po dvacátém 

tahu starat o teorii zahájení a o to, 

že bych prohrál partii díky soupeřo-

vě domácí přípravě.“  

Zajímavá debata se rozvinula po 

dotazech na naše dva velmistry 

ohledně budoucnosti Viktora Láz-

ničky o jeho šancích probojovat se 

do užší světové špičky. Do skrom-

ných odpovědí obou reprezentan-

tů se s úsměvem na tváři vložil 

vnímavě naslouchající Viktor 

Korčnoj, sedící právě mezi dvojicí 

našich šachistů. „Promiňte, sedím 

tu mezi dvěma vynikajícími šachis-

ty a mám pocit, že se oba dva stydí 

za to, že jsou nejlepšími hráči své 

země a myslím si, že by se nad tím 

měli zamyslet.“ Celkově nutno říci, 

že pro mě bylo mé první setkání 

Prezident České republiky Václav Klaus předal cenu Chess Legend Award 2007 velmistru Viktoru Korčnému.

V komentátorském salónku: prezident České republiky Václav Klaus, primátorka Karlových 
Varů Veronika Vlková a generální ředitel společnosti Eden Group Jakov Frenkel.
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s Viktorem Korčným, díky jeho 

výborné náladě, vtipu a přátelské-

mu vystupování tím nejpříjemněj-

ším zážitkem celé konference.

V pátek 7. září večer byl turnaj 

slavnostně zahájen a rozlosován. 

Po uvítacích projevech ředitele fes-

tivalu Pavla Matochy, generálního 

ředitele společnosti Eden Group 

Jakova Frenkela a hejtmana Karlo-

varského kraje Josefa Pavla obdržel 

právě z hejtmanových rukou cenu 

pro nejlepšího šachistu regionu 

velmistr Jiří Štoček. Pak již přišel 

čas na samotné losování, které 

řídil ředitel turnaje Pavel Matocha 

za asistence hlavního rozhodčí-

ho Pavla Votruby. Jako první měl 

příležitost volit nejstarší účastník 

turnaje Viktor Korčnoj a po rozba-

lení jeho krabičky se na těle skle-

něného šachového krále objevilo 

číslo dvě. Následovala další šacho-

vá legenda Jan Timman, a když 

jeho volba znamenala číslo sedm, 

bylo jasné, že má první kolo svoji 

první dvojici a za jedním ze stol-

ků v Rockefellerově sálu proti sobě 

hned v prvním kole usednou prá-

vě tyto dvě šachové legendy. Další 

startovní čísla pak hráči losovali 

podle svých ELO ratingů. 

Druhý den festivalového dění 

zahájila simultánka čerstvě deko-

rovaného nejlepšího šachisty Kar-

lovarského kraje, velmistra Jiřího 

Štočka. Produkce se hrála na dese-

ti šachovnicích s časovou kontro-

lou, kdy obě strany měly na partii 

po jedné hodině. V následujícím 

boji potvrdil pátý hráč domácího 

žebříčku svoji třídu, když v dese-

ti partiích přišel o jedinou půlku 

a to s osvědčeným simultánko-

vým bijcem, dřívějším ministrem 

a dnešním předsedou Úřadu na 

ochranu osobních údajů a prezi-

dentem Šachového svazu Igorem 

Němcem.

Odpoledne pak již odstartoval 

hlavní turnaj a začal s plnou pará-

dou. Potvrdilo se totiž to, o čem se 

v den zahájení v kuolárech šep-

talo. Do Karlových Varů se vydal 

prezident České republiky Václav 

Klaus. Poté, co se prezident repub-

liky pozdravil s většinou diváků 

v sále, přednesl krátkou uvítací 

řeč, ve které zdůraznil, že mezi 

mnoha akcemi žádajícími o jeho 

záštitu mu právě návrat vrcholo-

vého šachu do prostředí Karlových 

Varů připadl jako mimořádná, veli-

ce smysluplná a vítaná věc. Před 

vlastním zahájením partií čekal 

na diváky ještě jeden významný 

akt. Z rukou prezidenta republiky 

obdržel nejstarší účastník turnaje 

Viktor Korčnoj cenu Chess Legend 

Award 2007 za svoji celoživotní, 

vyjímečnou šachovou kariéru. 

„Pane prezidente, děkuji vám za 

velkou pozornost, kterou šachu 

věnujete. Děkuji vám mnohokrát,“ 

odpověděla šachová legenda. Pre-

zident Václav Klaus poté provedl 

v jeho partii proti Janu Timmanovi 

i úvodní tah celého turnaje. 

Jako první skončila partie Davida 

Navary s exmistrem světa Rusla-

nem Ponomarjovem a to až po 

více než 3,5 hodinách tvrdého 

boje!  David Navara vedl černé 

fi gury a v jedné z hlavních variant 

slovanské, propagované bílými 

hlavně Veselinem Topalovem, se 

mu nepodařilo plně vyrovnat hry. 

Ponomarjovova dvojice střelců 

byla stálou potenciální hrozbou, 

proti které se černému jen těžko 

hledala obrana. V tomto duchu 

probíhala i následná analýzy obou 

velmistrů. Ruslan Ponomarjov 

hovořil spíše v ideách, zatímco mu 

na šachovnici sekundovaly hbité 

ruce našeho velmistra předvádě-

jící ohromující množství nápadů 

a variant. 
Prezident České republiky Václav Klaus se zdraví s prezidentem Šachového svazu Igorem 
Němcem. Za nimi stojí velmistři Lubomír Kaválek a Lajos Portisch.

Partie komentovali velmistr Vlastimil Hort a mezinárodní mistr Michal Konopka.
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Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

Na slavnostním zahájení se sešli i předseda správní rady Global Chess Bessel Kok a generální 
ředitel společnosti Čepro Pavel Švarc (horní snímek), člen představenstva Telefónica O2 ČR 
Stanislav Kůra, generální ředitel České rafi nérské Ivan Souček a předseda Pražské šachové 
společnosti Pavel Matocha (prostřední snímek), primátorka Karlových Varů Veronika Vlková 
s manželem a hetjman Karlovarského kraje Josef Pavel (dolní snímek).
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RUSLAN PONOMARJOV (2705)—
—DAVID NAVARA (2656)
Slovanská obrana 

Czech Coal Carlsbad Chess 

Tournament 2007

Komentuje: Václav Pech

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.e3 Sf5 

5.Jc3 e6 6.Jh4 Sg6 7.Se2 Jbd7 

8.0–0 Sd6 9.g3 0–0 10.Jxg6 hxg6 

11.b3 a6 12.Sf3 b5 13.Sd2 Sc7 

14.Vc1 bxc4 15.bxc4 Jb6 16.cxd5 

cxd5 17.Ja4 Jc4 18.Sb4 Sd6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-+pzp-'
6p+-vlpsnp+&
5+-+p+-+-%
4NvLnzP-+-+$
3+-+-zPLzP-#
2P+-+-zP-zP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
19.Sxd6?! Velmistr Ponomarjov 

spoléhá na to, že se mu podaří 

udržet výhodu tlakem na dámském 

křídle. Ovládnutí „c“ sloupce spo-

jené s tlakem na černého pěšce „a“ 

vypadá lákavě, ale jak vyplynulo 

z popartiové analýzy tímto tahem 

bílý pravděpodobně vypustil část 

výhody, kterou ze zahájení získal. 

Lépe ve zmíněné analýze vypada-

lo 19.Vxc4!? dxc4 20.Sxd6 Dxd6 

21.Sxa8 Vxa8 22.Dc2 Dc6 23.Vc1 

Vc8 24.Jc5 a černý přece jenom 

tahá za kratší konec. 

19...Jxd6 20.Se2 Da5 21.Vc6 Nic 

pochopitelně nedávalo 21.Vc5, 

protože černý má pokračování 

21...Jb5 a dalším tahem jezdce z f6 

pošle bílou, hezky vypadající věz 

do patřičných míst. 

21...Vfd8 22.Jb6 Vab8 23.Da4 

Dxa4 24.Jxa4 a5 

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+Rsnpsnp+&
5zp-+p+-+-%
4N+-zP-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2P+-+LzP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
25.Vfc1?! Jednoduché zdvojení 

na „c“ sloupci označil Ruslan jako 

chybné. Ani tady není postavení 

věže na c5 spásným řešením. Po 

25.Vc5 Vdc8 26.Sd3 (braní na a5 

nic nedává pro jednoduché 26.Vxa5 

Vc2!) 26...Vxc5 27.dxc5 Jc8 28.Vc1 

Vb4!= černý asi vyrovnává. Ale do 

úvahy pravděpodobně přicházelo  

zahrát 25.Va6 Va8 (25...Vbc8!?) 

26.Vb1 Vxa6 27.Sxa6 Jd7 28.Vc1 

a zdá se, že by tady mohl mít Ukra-

jinec malinké plus. 

25...Vb4! 26.Jc3  [26.Jb6 Vb2 (pro 

černého vypadá schůdně i postup 

„g“ pěšce, ke kterému nakonec 

v partii David i sáhl. Po 26...g5 

27.Sd3 g6 28.V1c5 Jfe4 29.Vxa5 

Vb2 30.Sc2 Jc4 31.Jxc4 Vxc2 32.Je5 

Vxf2= bychom si mohli společ-

ně s velmistrem Adorjanem říci, 

že „Black is OK!“) 27.V1c2 Vxc2 

28.Vxc2 Vb8 29.Vc6 Jf5 30.Vc8+ 

Vxc8 31.Jxc8 a oko zkušeného 

koncovkového nedouka mi napo-

vídá, že smířlivé podání rukou by 

mělo být pravděpodobným výsled-

kem.] 

26...Jfe4 Kvalitně vypadá i skok 

černé věže na druhou řadu pro-

střednictvím 26...Vb2.  27.Jxe4 

Jxe4 28.V1c2 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+R+p+p+&
5zp-+p+-+-%
4-tr-zPn+-+$
3+-+-zP-zP-#
2P+R+LzP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
28...g5! Za tento postup byl David 

z komentátorského centra on-line 

pochválen od skupiny legendárních 

velmistrů v čele s Vlastimilem Hor-

tem. Černý pěšec míří na g4 s tím, 

že hodlá zafi xovat slabiny na bílých 

polích kolem Ponomarjovova krá-

le a zároveň tak omezit působnost 

soupeřova střelce. Sám David se po 

partii vyjádřil: „Já opravdu nevím. 

Nejsem si jistý, že ten postup byl 

úplně správný. Bylo to ještě velice 

složité.“ Druhý den před zahájením 

kola sám uznal, že po postupu „g“ 

pěšce stál již velice dobře. 

29.Sd3 g4 30.Kg2 Jg5 31.Se2  

s remízou

Za souboj titánů by se pravděpodob-

ně dala označit partie na druhém 

stole k níž zasedli velmistr Viktor 

Korčnoj a Jan Timman. Velmistr 

Korčnoj si vylosoval do partie s Ja-

nem Timmanem  bílé fi gury, ale 

podle mého názoru citelnou výho-

du nezískal. Naopak se ve střední 

hře dopustil nepřesností a výhoda 

v partii přešla zcela na stranu čer-

ných fi gur. Nizozemský velmistr se 

ale v závěru partie dopustil chyby 

a dovolil bílému pozici vyrovnat. 

Bývalý mistr světa FIDE GM Ruslan Ponomarjov
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VIKTOR KORČNOJ (2610)—
—JAN TIMMAN (2560)
Czech Coal Carlsbad Chess 

Tournament 2007

Komentuje: Václav Pech

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Jf3 

cxd4 5.Jxd4 d5 6.Sg2 e5 7.Jf3 d4 

8.0–0 Jc6 9.e3 Se7 10.exd4 exd4 

11.Sf4 0–0 12.Je5 Sd7 13.Db3 

Jxe5 14.Sxe5 Sc6 15.Vd1 Sc5 

16.Sxc6 bxc6 17.Jd2 Jg4 18.Jf3 

d3 19.Vxd3 Sxf2+ 20.Kf1 Db6 

21.Sf4?! Sc5 22.Dxb6 axb6 23.a3 

f6 24.Kg2 g5 25.Sd2 Vad8?! 

26.Vxd8 Vxd8 27.Ve1 Jxh2  

28.Kxh2 g4 29.Se3 gxf3 30.Sxc5 

Vd2+ 31.Kh3 bxc5 32.Ve3 f2 

33.Vf3 Kf7 34.Kg2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+p'
6-+p+-zp-+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-+RzP-#
2-zP-tr-zpK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
34...Vxb2? Překvapující chyba 

u velmistra Timmanova formá-

tu. Mnohem hůře by se Viktoru 

Korčnému dýchalo po vynuce-

ném 34...f1D+! 35.Kxf1 Vxb2 

a s odříznutým králem bude bílý 

těžce bojovat o kýžený půlbodík. 

Po tahu v partii partie rychle spěje 

ke smírnému rozuzlení. 35.Vxf2 

Vb3 36.Vf3 Vb2+ 37.Vf2 Vb3 

s remízou.

Při následné analýze  byl stolek 

s oběma hráči v obležení diváků. 

Z neproniknutelného hloučku 

se sálem často ozýval Korčného 

hlas s otázkami typu: „Opravdu si 

myslíte, že ten tah jezdcem na e5 

by byl špatný?“  „Tohle nemůžete 

vyhrát. Já budu přece hrát jen na 

remízu!“ Po skončení analýzy se 

Korčnoj hned zajímal: „Mohl bych 

se prosím vás někde podívat na 

partii, která se hraje na prvním 

stole? Víte, zítra hraji černými 

s Movsesjanem a rád bych viděl, 

jak dnes sehrál zahájení proti 

Akopjanovi…“  Korčného šachový 

apetit je obdivuhodný!

Zbylé dvě partie se protáhly až 

do večerních hodin. Velmistr 

Movsesjan nesehrál proti Ako-

pjanovi zahájení nijak přesně a byl 

„vyjemněn“ do horší koncovky, 

o které jsme si střídavě mysleli, že 

je prohraná, nebo zase remízová. 

Naše dohady ukončila velká vyna-

lézavost slovenského přeborníka 

a jeho krásný 49. tah:

SERGEJ MOVSESJAN (2667)—
—VLADIMIR AKOPJAN (2708)
Italská hra [C54]

Czech Coal Carlsbad Chess 

Tournament 2007

Komentuje: Václav Pech

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 

5.d3 d6 6.Sb3 a6 7.h3 Sa7 8.Jbd2 

0–0 9.Jf1 d5 10.exd5 Jxd5 11.Jg3 f6 

12.0–0 Se6 13.Ve1 Dd7 14.d4 exd4 

15.cxd4 Sf7 16.Sc2 Vae8 17.Se3 

Jxe3 18.fxe3 Jb4 19.Sb3 c5 20.a3 

Jc6 21.dxc5 Dxd1 22.Sxf7+ Vxf7 

23.Vaxd1 Sxc5 24.Jf5 Vc7 25.Vc1 

Je5 26.Vc3 Jxf3+ 27.gxf3 Ve5 28.Jg3 

Sb6 29.Vxc7 Sxc7 30.Kf2 Vb5 31.Ve2 

Vb3 32.Jf5 Se5 33.Jd4 Sxd4 34.exd4 

Kf7 35.Kg3 g5 36.d5 Vd3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+k+p'
6p+-+-zp-+&
5+-+P+-zp-%
4-+-+-+-+$
3zP-+r+PmKP#
2-zP-+R+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
37.Vc2! Bílý bere obranu horší 

pozice za správný konec a aktivi-

zuje svoji věž. 

37...Kg6 38.Vc7 h5 O nic lepší asi 

není ani Rybkou a podobnými 

monstry navrhované 38...b5, pro-

tože po 39.Vc6 Vxd5 40.Vxa6 h5 

41.h4 následuje dlouhá varianta 

41...gxh4+ 42.Kxh4 Vd3 43.Va5 

Vb3 44.f4 Vxb2 45.f5+ Kxf5 46.a4= 

s pravděpodobnou remízou. 

39.Vxb7 h4+ 40.Kf2 Vxd5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-+-+-'
6p+-+-zpk+&
5+-+r+-zp-%
4-+-+-+-zp$
3zP-+-+P+P#
2-zP-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyŠachové legendy GM Jan Timman a GM Viktor Korčnoj analyzují svoji partii z prvního kola.
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41.Vb6 V omezeném čase se mi 

nepodařilo najít jak černými smys-

luplně reagovat na tah 41.Ke2, a tak 

si dovolím špitnout, že by měl bílý 

vyrovnání na dosah. 

41...Vd2+ Bílý král je sice v nepří-

jemném vyhnanství na první řadě, 

ale spolupráce jeho věže a pěšců 

dámského křídla může černému 

jeho výhodu zkomplikovat. 

42.Kg1 Pochopitelně nelze s neza-

kaleným rozumem zahrát  42.Ke1?, 

protože po 42...Vh2! je všem nadě-

jím bílého neúprosný konec. 

42...Kf5 43.Vxa6 Vxb2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6R+-+-zp-+&
5+-+-+kzp-%
4-+-+-+-zp$
3zP-+-+P+P#
2-tr-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
44.Va4! Velmistr Movsesjan staví 

na čtvrté řadě svoji obrannou pev-

nost a prorazit ji nebude v silách 

Vladimira Akopjana. 

44...Va2 45.Kf1 Ke5 Nyní už by 

bílému snad ani nevadilo loupeži-

vé 45...Vh2 pro 46.Vg4 a pěšec h3 

je nedotknutelný pro 46...Vxh3? 

47.Kg2. 

46.Ve4+ Kd5 47.a4 f5 48.Vb4 Vh2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+k+pzp-%
4PtR-+-+-zp$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
49.f4! Nádherné řešení vzniklé 

pozice vedoucí k vynucené remí-

ze. Ani dvojice spojených černých 

pěšců na sloupcích „g“ a „h“ nedo-

káže vytvořit odříznutému bílému 

králi dostatečné hrozby. K remíze 

ale snad také vedlo méně hezké 

49.Vb5+ Ke6 50.a5 Vxh3 51.Kg2 

Vg3+ 52.Kf2 g4 53.Vb6+ Ke7 

54.fxg4 Vxg4 (54...fxg4 55.Vb4=) 

55.a6=. 

49...g4 50.hxg4 fxg4 51.f5 g3 

52.Kg1 Ke5 53.a5 K vyrovnání ved-

lo i pokračování 53.f6 Kxf6 54.a5 

h3 55.Vb3 Vg2+ 56.Kh1 Kf5 57.a6 

a není vidět, jak by mohl Akopjan 

svoji pozici zesílit. 

53...h3 54.Vb3 Vg2+ 55.Kh1 Kf4 

56.Vb4+ Kf3 57.Vb3+ Kf2 58.Vb2+ 

Kf1 59.Vb1+ Kf2 60.Vb2+ Kf1 

s remízou.

Úplně nejdelší partií byl souboj 

nasazené jedničky Alexeje Širova. 

Alexej vyjádřil v průběhu slavnost-

ního zahájení určité obavy z úvodu 

turnaje: „Nehrál jsem vlastně od 

června žádný turnaj a cítím v hlavě 

podezřelé prázdno,“ říkal. Tehdy 

mě okamžitě napadlo, že bych si 

do své hlavy docela rád ono „Širo-

vovské prázdno“ přestěhoval, leč 

se to jeví věcí neproveditelnou… 

A kdoví, jak by na to reagoval můj 

zastaralý hardware. 

ALEXEJ ŠIROV (2735)—
—VIKTOR LÁZNIČKA (2594)
Sicilská obrana [B46]

Czech Coal Carlsbad Chess 

Tournament 2007

Komentuje: Václav Pech

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jc6 5.Jc3 a6 6.Jxc6 bxc6 7.Sd3 

d5 8.0–0 Jf6 9.Ve1 Se7 10.e5 Jd7 

11.Dg4 g6 12.Sh6 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-+nvlp+p'
6p+p+p+pvL&
5+-+pzP-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
12...Vb8 Pozice vzniklá na šachov-

nici musí být šachové veřejnosti 

přinejmenším povědomá. Tah 12...

Vb8 zvolil například David Navara 

černými v roce 2004 v partii proti 

Rusovi Alexejevovi a jejich souboj 

skončil smírně. Dámské věži je 

v této variantě téměř vždy svěřeno 

klíčové poslání nějakým vynaléza-

vým způsobem neutralizovat citel-

nou převahu bílého na královském 

křídle. 

13.Vab1 Vb4 14.De2 Vh4 15.Sd2 

Db6 Pravděpodobně novinka. Na 

podobné téma se hrála například 

partie Zapata-Bruzon 2003, ale tam 

černý v patnáctém tahu odbočil 

a rochoval. 16.g3 Vh5 17.Ja4 Dd4 

Temné síly obklíčily bílého cent-

rálního pěšce a začíná být jasné, 

jakéže to úkoly černá věž dostala. 

Černý obětuje kvalitu na e5, získá 

za ní pěšce a snad i černý pěšcový 

blok ve středu šachovnice, který 

by mohl Širovovi značně zkompli-

kovat manévry jeho fi gur. 

18.b4 Bílý chce fi xovat a následně 

i pro své fi gury i využít pole  c5.  

18...Vxe5 19.Se3 Vxe3 

XABCDEFGHY
8-+l+k+-tr(
7+-+nvlp+p'
6p+p+p+p+&
5+-+p+-+-%
4NzP-wq-+-+$
3+-+Ltr-zP-#
2P+P+QzP-zP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Držitel zlaté medaile z poslední šachové 
olympiády GM Vladimir Akopjan.
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20.Dxe3?! Nevím, jestli je vymi-

zení dam ze šachovnice tím 

správným receptem pro bílou 

armádu. Přinejmenším jako zají-

mavost by se dalo vyzkoušet vzetí 

pěšcem. IM Klíma uvádí variantu 

20.fxe3 Da7 21.c4 s výhodou bílé-

ho. Pravděpodobně se jedná pou-

ze o začátek komplikací jejichž 

analýza zabere zájemcům spous-

ty času. 

20...Dxe3 21.Vxe3 e5 S IM Petrem 

Piskem jsme na chodbě hovořili 

o tom, jak je pro Viktora důležité 

uspět v prvním kole a jak to bude 

těžké při tak náročném nalosová-

ní. Ani černá pozice se nám nijak 

nepozdávala. Oběť kvality je sice 

nebezpečnou zbraní, ale přece 

jenom jsme ve vzniklé složité 

pozici dávali malé plus španěl-

skému velmistrovi. Ten se také 

spokojeně procházel po hracím 

sálu. Jeho dlouhá postava byla 

při energické chůzi nahrbená 

a obličej prozrazoval spokoje-

nost. Mihl se na něm i chápavý 

a lišácký úsměv, když

kolem něho prošel jeden z divá-

ků nesoucí si do hracího sálu ve 

sklenici český národní nápoj... 

22.c4 d4 23.Ve2 f5 24.f3 Kd8 

25.c5 Sg5

 XABCDEFGHY
8-+lmk-+-tr(
7+-+n+-+p'
6p+p+-+p+&
5+-zP-zppvl-%
4NzP-zp-+-+$
3+-+L+PzP-#
2P+-+R+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

26.Jb2? Mnohem slibnějším a lep-

ší by bylo 26.Jb6 Se3+ 27.Kg2 

Jxb6 28.cxb6 a o pěšcovém blo-

ku a s ním spojenou dostatečnou 

kompenzací si může bílý nechat 

jenom zdát. 

26...Se3+ 27.Kg2 Jf6 28.Jc4 e4 

XABCDEFGHY
8-+lmk-+-tr(
7+-+-+-+p'
6p+p+-snp+&
5+-zP-+p+-%
4-zPNzpp+-+$
3+-+LvlPzP-#
2P+-+R+KzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

29.fxe4?! Širovovi bylo pravděpo-

dobně málo zahrát 29.Sc2 exf3+ 

30.Kxf3 f4 31.Je5 Se6 s vyrovnanou 

pozicí. To se mu rozhodně s dru-

hým nejníže ratingovaným hráčem 

a k tomu bílými fi gurami nechtělo. 

Jenže tah v partii jej dostane do 

nevýhody. 

29...fxe4 30.Vxe3 dxe3 31.Se2 Jd5 

Jakmile ovšem Širov kvalitu vrátil 

a s tím se vytratily i poslední zbyt-

ky  výhody a začínalo být zřejmé, 

že může dojít k překvapení. 

32.Vb3 Se6 33.Jxe3 Kc7 34.Jc2 

Vd8 35.Va3 Jf6 36.Kf1 Vd2 37.Je3 

Vb2 38.Vxa6 Vxb4 39.Jc2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-+p'
6R+p+lsnp+&
5+-zP-+-+-%
4-tr-+p+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+N+L+-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

39...Vb2! Černý kontroluje 

důležité pole d5 a zaktivizoval svo-

je fi gury a jedinou šancí bílého by 

mohl být černý král. Jenže.... na 

to „musí bejt lidi“ a ti jsou nedo-

statkovým zbožím. Jedinou práce-

schopnou fi gurou je tady Va6 a to 

zjevně nestačí. 

40.Jd4 Sd5 41.Va7+ Kb8 42.Ve7 

Vxa2 43.Jxc6+ Sxc6 44.Ve6 Va1+ 

45.Kg2 

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+l+Rsnp+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+L+KzP"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

U projekce se po tomto tahu sešli 

IM Konopka, GM Korčnoj a FM 

Modr a náš reprezentační tre-

nér říkal, že po tomto tahu (45...

Kc7) již černý vyhrává. „Nět, 

eto nějasno“ říkal Korčnoj, ale 

mýlil se, což mu dokázal šéfre-

daktor časopisu Šach-Info Břeti-

slav Modr. „Nět užé vsjo jasno. 

Slon bjot na f3, Karol bjot na f3, 

i Ladja f1 šach!“ Viktor Lvovič se 

na šachovnici zahleděl pozorně-

ji a uznal názor svých kolegů : 

„Oooo, charašó, charašó. Vy prá-

vy!“  A bohužel pro Širova to sku-

tečně v pořádku bylo. I když se 

Alexej snažil a kladl tuhý odpor, 

přece jen se musel přen naším 

mladým hráčem nakonec sklo-

nit a za nespokojeného kroucení 

hlavou opustit sál. 

Ratingově nejsilnější hráč v turnaji 
GM Alexej Širov.
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45...Kc7 46.Vxf6 e3+ 47.Kh3 Va2 

48.Vf7+ Kd8 49.Sd3 Vd2 50.Sa6 

Sd7+ 51.g4 e2 52.Sxe2 Vxe2 53.c6 

Se6 54.Vxh7 Ve4 55.Vh4 Ke7 

56.Kg3 Vc4 57.c7 Vxc7 58.Vh7+ 

Sf7 59.h4 Kf6 60.h5 g5 61.Vh6+ 

Ke5 62.Vh8 Vc3+ 63.Kh2 Sd5 

64.Vf8 Se4 65.Vf7 Vf3 66.Ve7+ 

Kf4 67.h6 Vf2+ 68.Kh3 Sg2+ 

69.Kh2 Sf3+ 70.Kg1 Kg3 0–1

V první dnu se tedy se nedařilo 

bílým fi gurám. Na čele turnaje se 

usadil Viktor Láznička, kterého 

ovšem další den čekaly opět čer-

né fi gury a druhý nasazený hráč 

turnaje velmistr Akopjan.

Při vstupu do turnajového sálu 

před zahájením 2. kola turnaje 

jsem potkal usměvavého velmis-

tra Navaru, který se nám svěřil, 

že dnes vynechal dopolední pro-

cházku po Karlových Varech na 

úkor přípravy na partii s velmis-

trem Širovem. A není divu. Ale-

xej je pro našeho velmistra velice 

nepříjemným soupeřem. Poprvé 

mu David podlehl v jejich zápasu 

hraném v rámci šachového festi-

valu společnosti Microsoft v roce 

2004, druhou a tentokrát drtivou 

porážku pak inkasoval o rok poz-

ději v zápase v bleskovém šachu  

(6,5:1,5) a stejnému soupeři pod-

lehl i letos v zimě na turnaji ve 

Wijk aan Zee. 

Davidova příprava byla tentokrát 

detailní. IM Konopka se domní-

val, že se David připravoval 

hlavně na ruskou, ve které měl 

v minulosti  potíže získat viditel-

nou výhodu, ale tentokrát se náš 

reprezentační kouč mýlil. Hrála 

se španělská a bleskurychlá hra 

našeho velmistra ukazovala, že 

o pozici hodně ví. Naopak Širov 

se ocitl na nepříliš známé půdě 

a v nebezpečné pozici oproti 

Davidovi ztrácel v jednu chvíli 

více jak hodinu. Do když kolem 

23. tahu měl velmistr Navara 

spotřebovaných pouhých sedm 

minut, zatímco velmistr Širov již 

skoro hodinu a půl.

DAVID NAVARA (2656)—
—ALEXEJ ŠIROV (2735) 
Španělská hra [C78]

Czech Coal Carlsbad Chess 

Tournament 2007

Komentuje: Václav Pech

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

Jf6 5.0–0 b5 6.Sb3 Sc5 7.a4 Vb8 

8.axb5 axb5 9.c3 d6 10.d4 Sb6 

11.h3 0–0 12.Ve1 Sb7 13.Ja3 exd4 

14.cxd4 Ja5 15.Sc2 b4 16.Jb1 c5 

17.Sg5 h6 18.Sh4 cxd4 19.Dd3  

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-+pzp-'
6-vl-zp-sn-zp&
5sn-+-+-+-%
4-zp-zpP+-vL$
3+-+Q+N+P#
2-zPL+-zPP+"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy
V této pozici jsou principiálně 

možná tři pokračování, z nichž 

si Alexej Širov vybral tah 19...

b3 „Velmistr Ganguly mi řekl, že 

tady černý musí hrát tah 19...b3“ 

říkal po partii Širov „tak jsem ten 

tah i zahrál. Tu pozici jsem nijak 

detailně neanalyzoval a spolehl se 

na Gangulyho doporučení.“ Podle 

mínění velmistra Navary je další 

z možností tah 19...Jc6 pochyb-

nou cestou, ale za dobře hratelné 

považuje náš velmistr tah 19...

Ve8.  

20.Sxb3 Jxb3 21.Dxb3 g5 

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-+p+-'
6-vl-zp-sn-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+-zpP+-vL$
3+Q+-+N+P#
2-zP-+-zPP+"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy
22.Jxg5 Pokračování spojené 

s obětí fi gury, které bílý v partii 

zvolil je zde pravděpodobně jedi-
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ným řešením. Po krotkém 22.Sg3 

černý asi jednoduše sebere na e4 

a stojí dobře. 

22...hxg5 23.Sxg5 Za obětova-

nou fi guru má bílý dva pěšce, 

doživotní vazbu po diagonále 

h4-d8 a velmi dobré perspektivy 

útoku na královském křídle. Bílá 

dáma se může přesunout přes g3 

na h4 a zajímavý manévr k zapo-

jení bílé dámské věze do  úto-

ku na černého krále spočívající 

v převodu Va1–a3-g3 navrhl vel-

mistr Portisch. Černý musí hrát 

velice přesně, aby se nedostal do 

prohrané pozice. 

23...d3! Pravděpodobně nejlepší 

reakce černého. Zpomaluje přesun 

bílých  fi gur na královské křídlo 

a zároveň otvírá dráhu Sb6. 

24.Jd2 Podle velmistra Širova zde 

měl bílý hrát 24.Dxd3.

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-+p+-'
6-vl-zp-sn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-+P+-+$
3+Q+p+-+P#
2-zP-sN-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

24...Sxf2+ V tom je pointa obra-

ny černého. Bílý střelce nemůže 

nevzít a pak musí počítat s obě-

ma odtažnými šachy černého 

jezdce. 

25.Kxf2 Jxe4+ 26.Vxe4 Partie se 

nyní vynuceně zjednoduší a pře-

jde do koncovky s nejvýše mini-

mální výhodou bílého. I 26.Jxe4 

Sxe4 27.Sxd8 Vxb3 28.Sf6 (28.Vxe4 

Vxd8 29.Vd4 Vc8 s protihrou) 28...

d5 dává černému dobré vyhlídky 

na obranu. 

26...Sxe4 27.Sxd8 Vxb3 28.Jxb3 

Vxd8 29.Jd2 f5 

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

„Je často osudem podobně dra-

matických a kombinačně vede-

ných partií, že končí ve vyrovna-

ných  koncovkách, „ komentoval 

vzniklou transformaci velmistr 

Vlastimil Hort. Tady se nadě-

je bílého mohou opírat pouze 

o potenciálně nebezpečné pěš-

ce „b“ a „h“, ale černý střelec je 

dostatečně silný, aby celou situa-

ci zvládl. 

30.b4 Vc8 31.g4 Vc2 32.Ke3 d5 

33.gxf5 Sxf5 34.Va5 Sxh3 35.Vxd5 

Vb2= 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+R+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+pmK-+l#
2-tr-sN-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

36.b5 Se6 37.Ve5 Sd7 remíza.

VLADIMIR AKOPJAN (2708)—
—VIKTOR LÁZNIČKA (2594) 
Sicilská obrana [B46]

Czech Coal Carlsbad Chess 

Tournament 2007

Komentuje: GM Radek Kalod

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jc6 5.Jc3 a6 6.Jxc6 bxc6 7.Sd3 d5 

Viktor se rozhoduje zopakovat vari-

antu, se kterou měl úspěch v prv-

ním kole proti Širovovi. Žel, v této 

partii narazila kosa na kámen. 

8.0–0 Jf6 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+p+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
9.De2 Alexej Širov zvolil plán s 9.

Ve1 a 10.e5 a útokem na králov-

ském křídle. Vladimir Akopjan také 

patří do elitního klubu hráčů s ELO 

2700+ a má na celou variantu jiný 

názor, než španělský velmistr. 

9...Se7 10.b3 0–0 11.Sb2 Sb7 

12.Ja4 Bílý kombinuje hru na 

obou křídlech, a předchází tak pro-

tihře černého na dámském křídle 

a v centru šachovnice. 

12...Dc7 13.e5 Jd7 14.c4 dxc4 

15.Sxc4 Jb6 Zajímavé je i 15..c5. 

Právě tak hrál Sergej Karjakin na 

olympiádě v Turíně 2006.. 15...c5 

16.Vad1 Vfd8 17.Vd3 Sc6 18.Sc3 g6 

19.Vfd1 Vdb8 20.Dg4 Vb7 21.Df4 

Sxa4 22.bxa4 Jb6 23.Sa5 Dc6 

24.Sxb6 Vxb6 25.Vf3 De8 26.h4 

Vb4 27.a3 Vbb8 28.h5 0–1 (Filip-

pov-Karjakin, Turín 2006). Bílý si 

držel malé plus, ale Sergej Karjakin 

svého soka nakonec přelstil a poda-

řilo se mu zvítězit v 67. tahu. 

16.Jxb6 Dxb6 

Nejlepší český šachista GM David Navara.
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-vlpzpp'
6pwqp+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+L+-+-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-+QzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17.Vac1 Zlepšení oproti partii 

Dominguez-Andersson, Hava-

na 2001, která skončila remízou. 

Akopjan si chytře nechává fi gury 

ve hře a nechce měnit věže na 

otevřeném sloupci „d“ a věž z c1 

putuje na královské křídlo k úto-

ku na černého krále. 17.Dg4 Vad8 

18.Vad1 a5 19.Sc1 Vxd1 20.Vxd1 

Vd8 21.Vxd8+ Dxd8 22.Sh6 Sf8 

23.Se3 Dc7 24.Dd4 c5 25.Dc3 

Se7 26.Sf1 Sd5 27.Sd2 Sd8 28.Se3 

Se7 29.Sd2 Sd8 30.Se3 1/2–1/2 

(Dominguez-Ulf Andersson, 

Havana 2001). 

17...Vfd8 18.Vc3 Vd7 19.Vh3 Jed-

noduchý plán, ale není vidět, co 

by proti němu měl černý  podnik-

nout. 

19...g6 20.Dg4 c5 21.Df4 Nyní pro 

změnu hrozí 22.Dh6, což Viktor 

svým následujícím tahem kryje. 

21...Sf8 22.Dh4 h5 23.Sc3 Bílý kry-

je body vniku do své pozice a při-

pravuje další část svého útoku. 

Akopjan vše připraví a chce prora-

zit obranné valy černého pěšcem f. 

23...Dc6 24.Vg3 Sg7 25.f4 De4 

26.Dg5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+l+r+pvl-'
6p+-+p+p+&
5+-zp-zP-wQp%
4-+L+qzP-+$
3+PvL-+-tR-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Bílý si drží malou výhodu a zle 

dotírá na černého monarchu. (Je 

zajímavé, že v průběhu partie její 

komentátoři velmistr Vlastimil 

Hort a IM Michal Konopka považo-

vali černou pozici jako poměrně 

dobrou a bílému útoku na králov-

ském křídle příliš nedůvěřovali. To 

potvrzoval i velmistr Lajos Portisch. 

Vzniklá pozice pak byla označena 

za kritickou s tím, že pokud černý 

nenajde dobré pokračování, pak 

bude nutno svoje názory na prů-

běh partie a potažmo plán bílého 

korigovat. Pozn. Václav Pech) 

26...Df5 Bílý hrozil tahem 27.f5, 

a proto se černý rozhoduje pro 

výměnu dam. [26...Vad8 27.f5 Kh7 

28.Sxe6!]  

27.Dxf5 gxf5 28.Vh3 Černý sice 

dámy vyměnil, ale výhoda je stále 

na straně bílého. 

28...a5 29.Vxh5 Sa6 30.Sxa6 Vxa6 

31.Vf3 a4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+pvl-'
6r+-+p+-+&
5+-zp-zPp+R%
4p+-+-zP-+$
3+PvL-+R+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
32.h3! Důležitý preventivní tah, 

kterým si bílý dělá úkryt pro své-

ho krále. Akopjana možná proti-

hra černého pomocí průniku věží 

po „d“ sloupci a následného nepří-

jemného šachování vůbec nezají-

má a chce svého krále schovat na 

bezpečné pole. 

32...axb3 33.axb3 Vb7 V průběhu 

partie bylo komentátory, ke kte-

rým se přidal i velmistr Navara, 

považováno za jedinou šanci 33...

Va3 s myšlenkou odpovědět na 

likvidaci pochybného černého střel-

ce prostřednictvím jednoduchého 

34.Vg3 Vxb3 35.Vhg5 Kh8 36.Vxg7 

vtipnou replikou 36...Vxc3. Tah 

v partii sleduje podobný motiv, ale 

druhou věží, která pak nakonec 

chybí při krytí bodu f7. Pozn. Vác-

lav Pech 

34.Vg3 Vxb3 35.Vhg5 Kh8 Pozi-

ce černého je špatná. [35...Kf8 

36.Vxg7 Vxc3 37.Vg8+] 36.Vh5+ 

Kg8 37.Vhg5 Kh8 38.Vxg7 Vxc3 

Viktor zkouší Vladimira z malé 

násobilky, ale Akopjan se nedá 

ošálit a pohrozí černému nekrytel-

ným matem.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+ptR-'
6r+-+p+-+&
5+-zp-zPp+-%
4-+-+-zP-+$
3+-tr-+-tRP#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
39.Vg8+ Kh7 40.V3g7+ Kh6 

41.Vxf7+- Vc4 42.Vh8+ Kg6 

43.Vhh7 a černý se před matem na 

g7 vzdal. Závěrem bych rád podo-

tkl, že se Viktor Láznička nebo-

jácně pustil do této ostré varianty, 

která mu přinesla slávu v prvním 

kole proti Širovovi. Akopjan však 

zvolil jedovatý plán s 9.De2 a hlav-

ně pak silný tah 17.Vac1, kdy bílý 

převádí svoji dámskou věž k útoku 

na černého velitele a černá pozice 

se pak jen těžko bránila. 

1–0

Nejlepší český junior a nejmladší účastník 
turnaje GM Viktor Láznička.
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SERGEJ MOVSESJAN (2667)—
—VIKTOR KORČNOJ (2610) 
Sicilská obrana [B80]

Czech Coal Carlsbad Chess Tourna-

ment 2007

Komentuje: GM Radek Kalod

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jc6 Viktor Korčnoj je šachová 

legenda a i dnes, kdy má je mu již 

76 let, se rozhodl bojovat a hra-

je proti Sergejovi ostrou sicilku, 

i když mohl zabrousit do klid-

nějších vod francouzské obrany 

a zkoušet štěstí v pozičním boji. 

5.Jc3 d6 Variantu s 5..a6 hrál již dva-

krát Viktor Láznička. Viktor Korčnoj 

volí přechod do Scheveningenu. 

6.Se3 Jf6 7.f3 Se7 8.Dd2 0–0 Tato 

varianta je charakteristická dynamic-

kým bojem na opačných křídlech 

šachovnice. Bílému zpravidla patří 

královské a černému dámské křídlo. 

9.g4 d5 10.g5 Jxd4 11.Dxd4 Jh5 

12.Vg1 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-zPn%
4-+-wQP+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-+-mKLtR-!
xabcdefghy

Sergej si kryje pěšce g5. Jiným plá-

nem je jeho oběť po 12.0–0–0. Pilným 

čtenářům doporučuji prostudovat 

dvě modelové partie na toto téma: 

12.0–0–0 Sxg5 13.Kb1 Sf6 Zajimavé 

a lepší je preventivní 13...Kh8, které se 

stalo v partii Ivančuk-Rublevsky, Rus-

ko 2007. Po 13...Sf6 má bílý možnost 

rozvinout iniciativu na královském 

křídle a černý bude pod neustalým 

tlakem. (13...Kh8 14.Sb5 a6 15.Sxg5 

Dxg5 16.Dc5 Vg8 17.Sc4 1/2–1/2 Ivan-

čuk-Rublevsky, Sochi 2007) 14.e5 Sg5 

15.f4 Sh6 (15...Se7 16.Se2) 16.Se2 

Dh4 17.Sf2 Dh3 18.Vdg1 f5 19.Sg3 

Sd7 20.Jd1 Jxf4 21.Sxf4 Dh4 22.Vf1 

g5 23.Vhg1 Kf7 24.Se3 Dxd4 25.Sxd4 

Kg6 26.Jf2 b6 27.h4 1–0 (Fressinet-

Sokolov, Remagen 2006). 

12...b6 Nový tah. Hrává se spí-

še 12..dxe4. Vůdci černých fi gur 

zatím v obou partiích drželi obra-

nu, a tak by bylo zajímavé zjistit, 

co měl Sergej připraveno. 12...

dxe4 13.Dxe4 g6 14.Sd3 Dc7 15.0–

0–0 Sd7 16.Sb5 (16.h4 Sc6 17.Dg4 

Vfd8 a černý stál dobře v partii 

Wang Hao-Timofeev, China 2006, 

která skončila remizou v 36 tahu.) 

16...Sc6 17.Sxc6 bxc6 18.Je2 Vfd8 

19.Sd4 Vd5 20.h4 Vad8 21.c4 V5d7 

22.Sc3 Sf8 23.Jd4 Sg7 24.Je2 1/2–

1/2 (Movsesjan-Jansa, ČR 2002). 

13.0–0–0 Sc5 14.Dd2 Sxe3 15.Dxe3 

Sb7 16.exd5! Sergej vyjasňuje 

situaci v centru šachovnice a jeho 

cílem nyní bude černý pěšec na d5 

a následně pak černý král. 

16...exd5 17.f4 Dc7 18.Vd4 Skvělý 

blokádový a zároveň obranný tah. 

18...g6  [18...Vfe8 19.Dd2] 

19.Sg2 Jg7 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-+psnp'
6-zp-+-+p+&
5+-+p+-zP-%
4-+-tR-zP-+$
3+-sN-wQ-+-#
2PzPP+-+LzP"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy
20.Vxd5 Využívá oslabených čer-

ných polí kolem černého krále 

k taktické oběti věže na d5, kterou 

černý nepřijímá. Ona to ani oběť 

v pravém slova smyslu není, pro-

tože bílý si dobere vždy kvalitu 

zpět na a8. 

Nejlepší slovenský šachista GM Sergej Movsesjan hovoří s manželkou rozhodčího turnaje 
Pavla Votruby.

Manželé Viktor a Petr Korční při slavnostním zahájení.
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20...Vae8  [20...Sxd5 21.Jxd5 Dd6 

22.Jf6+ Kh8 23.Sxa8 Vxa8±] 

21.Ve5 Jf5 22.De1 Vxe5 23.fxe5 

Sxg2 24.Vxg2 Ve8 Bílý má sice pěš-

ce více, ale černý za něho má jistou 

protihru. Bílý pěšec na e5 je slabý 

a černý disponuje dobře postave-

ným jezdcem na f5. Bílé fi gury jsou 

zatím schované a jsou v obranném 

postaveni. Sergej proto bude potře-

bovat čas k jejich vylepšení. 

25.Ve2 Kg7 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zp-wq-+pmkp'
6-zp-+-+p+&
5+-+-zPnzP-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+R+-zP"
1+-mK-wQ-+-!
xabcdefghy
26.a3! To není vzorové oslí ouško, 

jak bylo napsáno v jedné z interne-

tových diskusí, ale možná nepří-

liš viditelné zahájení důležitého 

manévru pokračujícího tahy Kb1, 

Ja2 a následujícím převodem jezd-

ce na pole d3 odkud bílý kůň pod-

poří pěšce e5. Pozn. Václav Pech. 

26...Dc5 27.Ve4 Po partii se vítězný 

velmistr Movsesjan svěřil, že se mu 

věží na e4 vůbec nechtělo, protože 

ho lákalo tudy proskočit jezdcem 

na f6. Pozn. Václav Pech. 

27...Ve6 28.Kb1 a6 Černý zkouší 

protihru na dámském křídle. Jeho 

plánem může být snaha o otevření 

dámského křídla po b6-b5 a a6-a5 

s možností hrát b5-b4. 

29.h4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6pzp-+r+p+&
5+-wq-zPnzP-%
4-+-+R+-zP$
3zP-sN-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+K+-wQ-+-!
xabcdefghy
29...b5? Podle vítěze partie rozho-

dující chyba. Černý přehlíží hezký 

závěr partie. 

30.Ja2 Skvělý poziční tah. Bílý chce 

převést svého jezdce na d3 a pak 

uvolnit ruce bílým těžkým fi gurám. 

30...Jd4? Ale Viktor Korčnoj 

v napjaté situaci chybuje. I po 30...

a5 31.Jc1 je ovšem výhoda stále na 

straně bílého. 

31.Df2 A Sergej svou šanci nepouš-

tí a jde si pro černého jezdce. Pro-

blémem černého je nekrytelnost 

jeho dámy. 

31...Jb3 32.Ve3 Poslední přesný 

tah, po kterém bude mít bílý fi gu-

ru více. Závěrem bych dodal, že 

Viktor Korčnoj zvolil velmi ostrou 

variantu sicilské a přišel se zajíma-

vým plánem 12.. .b6. Bílý následně 

vyjasnil situaci v centru a brzy zís-

kal slabého pěšce na d5. Pak měl 

velmistr Korčnoj stále ještě urči-

té šance, ale v zápalu boje udělal 

hrubou chybu a záhy prohrál. 1–0

Poslední partií 2. kola byla partie mezi 

Janem Timmanem a exmistrem svě-

ta FIDE Ruslanem Ponomarjovem. 

Ponomarjov po partii s úsměvem 

konstatoval: „Je to malinko symbo-

lické. V prvním kole jsem hrál proti 

Navarovi českou variantu a nyní ve 

druhém s Janem Timmanem se na 

šachovnici vyskytla karlovarská pěš-

cová struktura.“ Partie hraná obě-

ma stranami naprosto v korektním 

pozičním duchu dospěla do pozice:

XABCDEFGHY
8r+r+-vlk+(
7+-+n+p+-'
6-+pwql+pzp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+N+LzP-+-#
2-+Q+NzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Kde se ukrajinský šachista zcela 

uvolnil programovým postupem 

21…c5 a po několika tazích se sou-

peři shodli na remíze.

Ke druhému kolu ještě jednu poznám-

ku. Druhé kolo bylo v Churchillově 

salonku zcela ve znamení Michaila 

Tala. Skvělý vypravěč velmistr Hort 

si pro tento den vybral právě toho-

to velikého šachistu, se kterým měl 

možnost vídat se na sklonku Talova 

života v Německu a připravil poslu-

chačům nádherné a zajímavé odpo-

ledne plné nových a neznámých 

informací o tomto géniovi šachové 

kombinace. To je přesně to, kromě 

osobních pocitů a dojmů, co odlišuje 

chladné internetové přenosy od tur-

najového dění a zejména ten důvod, 

proč se vyplatí se do Karlových Varů 

třeba jen na jeden den zavítat.

Analýzy partií z dalších kol vám 

přineseme příští týden v Šacho-

vém týdeníku.

Václav Pech

V simultánce s velmistrem Jiřím Štočkem 
udržel remízu pouze předseda Úřadu na 
ochranu osobních údajů Igor Němec.
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