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KASPAROV SE VRÁTÍ

Garry Kasparov  
Vasilij Ivančuk se 

domnívá, že se 

Kasparov do světa 

šachu ještě vrátí. 

Čtvrtý hráč světo-

vého žebříčku to 

řekl v rozhovoru 

poskytnutém rus-

kému serveru  www.chesspro.ru. 

„Upřímně řečeno příliš nevěřím těm 

vysvětlením, že Garry Kimovič vy-

hrál vše, co mohl, a tak se pro něho 

již šachy staly nezajímavými. Spíš 

se mi zdá, že Kasparov neodešel od 

šachovnice navždy a myslím, že by 

se mohl brzy vrátit,“ uvedl Ivančuk.

ODSTARTOVALO MS SENIORŮ
 Za účasti slavných jmen nedávné ša-

chové minulosti odstartovalo v ra-

kouském Gmundu letošní mistrovství 

světa seniorů. Nejvýše nasazeným 

hráčem turnaje je Rus Nikolaj Puš-

kov (2530), číslem dva je jeho krajan 

Vitalit Ceškovskij (2513) a trojkou pak 

Maďar Ivan Faragó (2501). Vedou-

cí trojici by měli v průběhu turnaje 

zdatně sekundovat 

další šachisté v čele 

s naším zástupcem 

velmistrem Vlas-

timilem Jansou 

(2494), Němcem 

Wolfgangem Ull-

mannem (2417) 

nebo slovenským zástupcem Já-

nem Plachetkou (2414). V prvním 

kole porazil Vlastimil Jansa Švýcara 

Maurera a ve druhém remízoval se 

Španělem Guillermem Buxadem 

Rocou. Informace o turnaji lze najít 

na jeho ofi ciální stránce www.chess-

-worldseniors.austria2007.com.

ŽENY V BAKU
Polská velmistryně Monika Socko 

vyhrála s půlbodovým náskokem 

před exmistryní světa Antoane-

tu Stefanovu silně obsazený žen-

ský turnaj Second International 

Women’s Tournament 2007, který 

se hrál v uplynulém týdnu v Baku. 

Na třetím místě skončila Lela Java-

kišvilia a čtvrté místo zůstalo na 

Švédku Piu Cramling.
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ACP–FIDE
NOVÉ ČASOVÉ KONTROLY

Asociace šacho-

vých profesi-

onálů (ACP) 

zaslala FIDE 

návrh na sjed-

nocení hracího 

tempa v ofi ciál-

ních soutěžích FIDE a v turnajích, 

které by se měly započítávat na její 

ratingovou listinu. Návrh obsahu-

je dvě možná tempa pro klasický 

šach a po jednom tempu pro rapid 

a bleskový šach. Klasické šachy by 

se měly hrát buď kratším tempem, 

které předpokládá na prvních čty-

řicet tahů devadesát minut a dal-

ších třicet minut na dohrání partie 

s přídavkem 30 sekund za každý 

provedený tah. Pomalejší varianta 

pak počítá se sto minutami na prv-

ních čtyřicet tahů, dalšími pade-

sáti minutami na následujících 

dvacet tahů a patnácti minutami 

na dohrání partie s přídavkem 

deseti sekund za tah. První vari-

anta by měla být platná pro hru 

na olympiádách a delší variantou 

by se podle mínění ACP měly hrát 

kandidátské zápasy. Rapid šach 

by se měl hrát s dvaceti minuta-

mi na partii s deseti sekundovým 

přídavkem a blicat by se mělo se 

třemi minutami na každé straně 

s přídavkem dvou sekund. 

ACP navrhuje tato tempa zavést  od 

1. července 2008 a po jejich zave-

dení nezapočítávat turnaje hrané 

jiným tempem na ELO FIDE.

Václav Pech

Nejlépe obsazený uzavřený turnaj v novodobé 

české historii skončil v sobotu 15. 9. v Karlových 

Varech. Vítězem Czech Coal Carlsbad Chess Tour-

nament 2007 se stal se ziskem 4,5 bodu slovenský 

přeborník, velmistr Sergej Movsesjan, kterému 

zajistilo před exmistrem světa FIDE Ruslanem 

Ponomarjovem z Ukrajiny prvenství lepší pomoc-

né hodnocení. Pro Sergeje Movsesjana se jedná 

po vítězství v Bosně a ve slovenském přeboru již 

o třetí letošní triumf. 

Pokračování na straně 3

CZECH COAL CARLSBAD CHESS TOURNAMENT 2007

MOVSESJAN VYHRÁL LÁZEŇSKÝ TURNAJ

Vítězný Sergej Movsesjan

Vlastimil Jansa
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Zákazníky vyhledávaný partner
pro dodávky paliv, energie 
a souvisejících služeb.
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Turnaj uspořádalo občanské 

sdružení Pražská šachová společ-

nost na připomínku prvního mezi-

národního šachového turnaje v čes-

kých zemích, který se hrál v srpnu 

a září 1907 právě v Karlových Varech.  

O bronzové medaile se podělili vel-

mistři Vladimir Akopjan a David 

Navara, přičemž lepší pomocné 

hodnocení přálo hráči z Arménie. 

Náš velmistr se hrubou chybo 

v předposledním kole turnaje prá-

vě proti vítěznému Movsesjanovi 

připravil o celkové vítězství.

Na turnaji se naopak poměrně 

nečekaně nedařilo nejvýše nasa-

zenému hráči turnaje. Alexej Širov 

bývá jinak v České republice zpra-

vidla úspěšný: v roce 1998 pora-

zil v Ostravě celkem jednoznačně 

velmistra Hráčka, poté o několik 

let později v Praze hned dvakrát 

i Davida Navaru. I v Karlových 

Varech zůstal sympatický Alexej 

u svého atraktivního herního poje-

tí, ale důvody k úsměvu měl až ve 

druhé polovině turnaje, kde si se 

smutným úsměvem postěžoval 

na to, že by turnaj mohl být ještě 

o dvě kola další. Velice napínavou 

partii, která vážně aspirovala na 

udělení ceny za krásu, sehrál ve 

třetím kole s Nizozemcem Janem 

Timmanem.

ALEXEJ ŠIROV (2735)—
—JAN TIMMAN (2560)
Dámská indická obrana [E15]

Czech Coal Carlsbad.2007

Komentuje: Václav Pech

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

5.Dc2 Sb7 Po tahu Dc2 se vyplnil 

cíl, proč šel černý střelce na a6. 

Bílý teď už totiž nemá na progra-

mový tah černého c7- c5 jedno-

duše a bezbolestně proveditelný 

postup d4-d5. Proto se Timman 

v poklidu vrací střelcem na důleži-

tou diagonálu.

6.Sg2 c5 7.d5!? exd5 8.cxd5 Jxd5 

9.0–0 Se7 10.Vd1 Dc8 11.Sg5 h6
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CZECH COAL CARLSBAD CHESS TOURNAMENT 2007

MOVSESJAN VYHRÁL LÁZEŇSKÝ TURNAJ
Pokračování ze strany 1

Sedíci zleva: Jan Timman, Andor Lilienthal, Viktor Korčnoj, Vlastimil Hort, Sergej Movsesjan a Lajos Portisch. Stojíci zleva: Jakov Frenkel, 
Michal Konopka, Viktor Láznička, Alexej Širov, Ruslan Ponomarjov, David Navara, Pavel Votruba, Vladimir Akopjan a Pavel Matocha.

Vítěz turnaje velmistr Sergej Movsesjan, ředitel turnaje Pavel Matocha, primátorka KV Vero-
nika Vlkova, ředitel Eden Group Jakov Frenkel



21. ZÁŘÍ 2007 ČÍSLO 384

12.Vxd5!? „Pánové, podívejte na 

toho Širova! Tam se dějí věci,“ 

upozornil na odvážnou oběť kvali-

ty velmistr Hort. Normální pokra-

čování spočívající v tahu 12.Sxe7 

Jxe7 13.e4 s dalším Jc3 a oblehání 

nebo likvidaci černého pěšce „d“ 

bylo Širovovi zjevně málo. Likvida-

ce d-pěšce se pak provádí zejména 

prostřednictvím manévru Jc3, Vd2, 

Vad1 a Sh3, kdežto pokračová-

ní, které se jeví databázově mírně 

úspěšnější, spočívá ve skoku bílého 

jezdce z c3 na b5 a případně d6.

12...hxg5 Co měl Alexej na mysli 

po 12...Sxd5, to nejspíš odhalí až 

budoucnost. Varianty typu 13.Jc3 

Se6 14.Sxe7 Kxe7 15.Jh4 Jc6 16.Jf5+ 

Kf8 17.Jd6 bílému při pohledu na 

černé věže pravděpodobně urči-

tou kompenzaci dávají. Je-li to ale 

cíl, ke kterému Širov směřoval, to 

posoudit nedokážu.

13.Jc3 Dobrání pěšce na g5 po 

tahu 13.Jxg5 bílému pravděpodob-

ně nedává dostatečnou satisfakci 

v podobě nějaké výhody. Černý 

bude pokračovat v proléváni krve 

na poli g5 a po 13...Sxg5 (Slabší je 

asi 13...Sxd5 14.Sxd5 Sxg5 15.De4+ 

Kf8 16.Sxa8 Jc6 17.Sxc6 Dxc6 18.Jc3 

Dxe4 19.Jxe4 a i když bílá pozice 

vypadá díky prozatímně vyřazené 

černé věži nepatrně lépe, tak věřím 

ve smírný rezultát.) 14.Vxg5 Sxg2 

15.Kxg2 Dc6+ (15...d5?! 16.h4±) 

16.f3 De6 17.h4 s malou výhodou 

bílého.
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13...Jc6! Tento jezdcový skok ozna-

čil Alexej po partii jako velice silnou 

odpověď, po které se jeho iniciativa 

začala postupně vytrácet. Problé-

mem bílého bude to, že se černému 

vždy naskytne nějaká příležitost 

k podstatné redukci materiálu, po 

které bude  pro vůdce bílých fi gur 

obtížné vytěžit z pozice něco více 

než rovnováhu. A rovná hra byla 

proti Timmanovi po prohře v úvod-

ním kole Alexejovi určitě málo.. 

14.Vad1 V analytické místnosti jsme 

během partii pevně věřili v kompen-

zaci bílého a měli jsme pro tento 

postoj dva argumenty. Při podrob-

nějším rozboru se ale optimismus 

pomalu vytrácí. Na náš první trumf 

14.Jxg5 má černý silnou repliku 

v podobě tahu 14...Jb4! Po 15.Df5 

(15.De4!? Vh6 s nejasnou hrou.) 

vede partie k přibližně rovné hře pro-

střednictvím 15...Sxg5 16.Dxg5 Jxd5 

17.Jxd5 Sxd5 18.Sxd5 0–0 19.Sxa8 

Dxa8 20.Vd1 Dc6. Věřili jsme také 

v sílu tahu 14.De4, ale černý má opět 

ono zpropadené 14...Jb4 (14...Vh6!?) 

a po 15.Jxg5 (K přibližně rovné hře 

vede i 15.Vad1 ) má černý kromě 

jiného opět povědomé zjednodušení 

pomocí 15...Jxd5 (15...Vh6!?) 16.Jxd5 

Sxd5 17.Dxd5 Sxg5 

14...Jb4 15.De4 Kf8 16.Je5 Jxd5 

17.Jxd5 Sf6 
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18.Jc4?! Pravděpodobně pochybe-

ní. Jezdci se sice nabízí na první 

pohled hezké pole d6, ale přece 

jenom lépe vypadá pokračování 

18.Df5!?. Na jediné 18...Sxe5 (nel-

ze pochopitelně 18...Sxd5? pro 

19.Jxd7+) 19.Dxe5 má ale černý 

nadějnou obranu v tahu 19...Vh6!? 

(i zde je braní na d5 slabší. Po 19...

Sxd5?! 20.Sxd5 Vb8 (20...De8!?) 

21.Vd3 Vh6 22.Vf3 má bílý nebez-

pečnou iniciativu). Po 20.De7+ Kg8 

21.Dxg5 Dd8 22.Je7+ Kf8 23.Sxb7 

Vb8 by mělo být u černého všech-

no v pořádku. 

18...Dc6 19.Dg4 Vd8
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20.Jde3 Lépe se mi jeví 20.Jce3 

s udržením blokády na poli d5 

a stále snad ještě s nějakou kom-

penzací za kvalitu. Nyní černý 

prosadí energický postup centrál-

ního pěšce a jeho šance na úspěch 

se podstatně zvýší.

20...d5! 21.Vxd5 Dc8 Timman 

je veden pochopitelnou snahou 

o maximální zjednodušení. Dobře 

ale vypadá také 21...Vxd5 22.Sxd5 

Dc7 s výhodou černého. 

22.Vxd8+ Sxd8 23.Sxb7 Dxb7 

24.Jd6 Dc6?! Ve spojení s dalšími 

tahy dává toto pokračování Širo-

vovi šanci situaci na šachovnici 

zkomplikovat. Dáma bude stát na 

c6 nešťastně a dovolí bílému hrozit 

různými taktickými nepříjemnost-

mi. Lépe asi bylo 24...De7! 

25.Jec4 Sf6 

GM Alexej Širov
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26.Df5! S nepříjemnou hrozbou 

braní na f7 a následnými vidlemi 

na e5.  

26...Dc7 Nejde dobře 26...b5? 

27.Jxf7! Kxf7 28.Je5+ 

27.e4 Vh6 Sympaticky vyhlíží i tah 

27...Sd4!?  

28.e5 S blížící se časovou kon-

trolou roste i počet nepřednos-

tí. Okamžitý postup centrálního 

pěšce izoluje bílou dámu od cen-

tra šachovnice, a omezuje tak její 

akční rádius. Lépe vypadá nejprve 

28.Dd5!? a až po například 28...

Kg8 natáhnout 29.e5 s ideou 29...

Sd8 30.Jxf7 28...Sd8 29.Je3? 
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Chyba, která černému dovoluje 

vrácením materiálu zjednodušit 

pozici, po čemž mu zůstane citel-

ná výhoda. Více problémů mohl 

bílý Timmanovi způsobit pomocí 

pokračování 29.Jb5 De7 30.Jbd6 

29...Vxd6! 30.exd6 Dxd6 –+  

31.Dc8 g6 32.Db7 Sf6 33.b3 De7 

34.Dxe7+ Kxe7 35.Jd5+ Ke6 

36.Jc7+ Ke5 Pravděpodobně ješ-

tě jednodušší cestou k výhře bylo 

36...Kd7 37.Jb5 a6–+ 

37.Jb5 a6 38.Jc7 Sd8 39.Jxa6 Kd6 

40.a4 Se7 41.b4 Kc6 42.b5+ Kd5 
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43.Kf1  Bílého nespasí ani 43.Jb8 

c4 44.Kf1 c3 45.Ke2 Kc4–+ 

43...Sd6 44.Ke2 Kc4 0–1

Karlovým Varům vládly šachy 

i o volném dni, který byl vyplněn 

doprovodnými akcemi. Dopo-

ledne byla na pořadu simultánka 

s legendárním maďarským šachis-

tou, velmistrem Lajosem Portis-

chem a odpoledne byl pro pozvané 

VIP připraven turnaj v bleskovém 

šachu, kde na jeho vítěze čekala 

vskutku pikantní cena. Simultán-

ky jsem se měl možnost zúčastnit 

jako jeden z velmistrových protiv-

níků a ráno jsem vyrazil procház-

kou do hracího sálu. Na kolonádě 

jsem potkal procházejícího se vel-

mistra Horta: „Tak co pane Pech, 

jdete na to? Tak dejte Lájošovi tu 

královskou indickou, ať se potí!“ 

Inu, proč ne. Královskou hraji stej-

ně celý život, tak jestli Portisch 

zahájí dámským pěšcem… „Maďar-

ský Botvinnik“ to v Rockefellerově 

sálu hotelu Carlsbad Plaza neměl 

vůbec jednoduché. Z osmnác-

ti soupeřů, kteří jej v dopolední 

Simultánka s velmistrem Lajosem Portischem v Rockefeller hall hotelu Carlsbad Plaza.

Vítěz bleskového turnaje Vlastimil Chládek (ředitel Dopravních staveb Brno) se na konec 
utkal i s bývalým mistrem světa FIDE, velmistrem Ruslanem Ponomarjovem.
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simultánce čekali, mělo hned 

několik své ratingy nad úrovní 

2100 bodů! Zahájení produkce 

hrané bez časové kontroly ozdobil 

svojí přítomností i nejstarší žijí-

cí velmistr na světě André Lilien-

thal se svojí manželkou  a nejvýše 

ratingovaný  hráč turnaje velmis-

tr Alexej Širov. Z osmnácti partii 

vyhrál slavný maďarský šachista 

jedenáctkrát, pět partií skončilo 

remízou a ve dvou soubojích ode-

šel poražen. Těmi šťastnými, kteří 

si ze středečního dopoledne kromě 

skalpu velmistra Portische odnáše-

jí i reprint knihy o karlovarském 

turnaji z roku 1907, byli domácí, 

karlovarští šachisté Jiří Soukup 

(2253) a Jiří Krejčík. Nerozhodné 

výsledky si připsali k dobru Štěpán 

Tichý (2128), Miloš Bittner (1987), 

velitel Městské policie v Karlových 

Varech Marcel Vlasák, jednatel 

společnosti ČEZ Libor Kičmer 

a konečně i moje maličkost.

Mezitím, co Lajos Portisch tvrdě 

bojoval se svými protivníky, se 

v předsálí u jednoho ze šachových 

stolků sešli IM Petr Pisk, IM Pavel 

Šimáček a šachová legenda GM 

Andre Lilienthal. Maestro všem 

přihlížejícím přehrával své slavné 

partie, ve který porážel jednoho 

velkého hráče dvacátého století 

za druhým. V pozicích na šachov-

nici se postupně zjevovali takoví 

giganti jako José Raul Capablan-

ca či Michail Botvinnik, o kterých 

Maestro vyprávěl s velkou chutí 

i se zřetelným respektem.

Odpolední turnaj v bleskovém 

šachu se stal kořistí ředitele 

Dopravních staveb Brno Vlasti-

mila Chládka, který svého fi nálo-

vého soupeře, domácího Štěpána 

Tichého, porazil až z závěrečném 

tie-bracku.  Jako odměna za první 

místo v bleskovém turnaji a náplast 

na dopolední nepodařenou partii 

s velmistrem Portischem jej čekal 

ještě jeden souboj, totiž blesko-

vá partie s exmistrem světa FIDE 

Ruslanem Ponomarjovem. Bron-

zovou příčku obsadil Jiří Soukup, 

který v malém fi nále porazil Vladi-

míra Skopalíka.

Pořadatelé turnaje se rozhodli 

kromě klasických cen za umístění 

v turnaji udělit ještě několik ved-

lejších cen. Cenu pro nejbojovněj-

šího účastníka turnaje získal hráč, 

který v jeho průběhu udělal nej-

více tahů; byl jím veterán turnaje, 

známý nekompromisní bojovník 

Viktor Korčnoj. Korčnoj měl v prů-

běhu turnaje několik ohrožených 

pozic, ale při jejich obraně proká-

zal ohromnou vytrvalost a urput-

nost, které vedla k zisku výše 

zmíněného primátu. Jednou 

z takových partií byl i jeho souboj 

s naším Viktorem Lázničkou, kte-

rý si z Karlových Varů odváží cenu 

a titul „švihák lázeňský“.

VIKTOR KORČNOJ (2610)—
—VIKTOR LÁZNIČKA (2594)
Slovanská obrana [D10]

Czech Coal Carlsbad 2007

Komentuje GM Viktor Láznička

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 a6 

5.Dc2 b5 6.b3 Sg4 7.Jge2 Jbd7 

8.h3 Sh5 9.Jf4 Sg6 10.Jxg6 hxg6 

11.Se2 e6 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-+n+pzp-'
6p+p+psnp+&
5+p+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+PsN-zP-+P#
2P+Q+LzPP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
12.a3 Idea je vyloučit navždy 

tah b4. Za hlavní pokračování je 

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

Konečné pořadí

1. Movsesjan, Sergej (2667) SVK 4,5

2. Ponomarjov, Ruslan (2706) UKR 4,5

3. Akopjan, Vladimir (2708) ARM 4

4. Navara, David (2656) CZE 4

5. Širov, Alexej (2735) ESP 3,5

6. Timman, Jan (2560) NED 3

7. Láznička, Viktor (2594) CZE 3

8. Korčnoj, Viktor (2610) SUI 1,5
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považováno 12.0–0 Sd6 13.e4 b4 

14.exd5 bxc3 15.dxc6 Jb8 16.Sf3 

Dc7 17.d5 0–0 18.Se3 exd5 19.cxd5 

Vd8 20.Dxc3 Jbd7 s vyrovnanými 

vyhlídkami. 

12...Sd6  12...Vc8 s nejasnou hrou. 

13.Sb2 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-+n+pzp-'
6p+pvlpsnp+&
5+p+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zPPsN-zP-+P#
2-vLQ+LzPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
13...De7?! Zbytečný tah, černý 

mohl bez jakýchkoli rozpaků zaro-

chovat. Nicméně soupeře tento tah 

patrně překvapil na tolik, že se ih-

ned dostal do horší pozice a navíc 

černý v dalším průběhu dokázal 

využít i stále jím ovládaný „h“ 

sloupec. 13...0–0 14.c5 Sc7 15.0–

0–0 (15.f4 Jh5=) 15...e5 (15...a5 

16.Kb1 b4 17.axb4 axb4 18.Ja4 e5 

s nejasnou hrou) 16.g4 (16.e4 exd4 

17.Vxd4 Jxc5 a černý stojí lépe) 16...

Ve8 17.h4 exd4 18.exd4 a5 19.h5 b4 

s malou výhodou černého.  

14.e4 Po 14.0–0 0–0 15.Vfe1 (15.

c5 Sc7 16.f4 Jh5 17.Sd3 f5 18.Df2 

g5 s nejasnou hrou) 15...Vac8 by 

vznikla charakteristická pozice 

pro tuto variantu. 

14...dxe4 15.Jxe4 Jxe4 16.Dxe4 

Vc8 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+nwqpzp-'
6p+pvlp+p+&
5+p+-+-+-%
4-+PzPQ+-+$
3zPP+-+-+P#
2-vL-+LzPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
17.c5?! Bílý zcela ztrácí smysl pro 

objektivitu. Nevím, co si to celou 

partii můj zdatný soupeř brblal, ale 

řekl bych, že kdybych si myslel, že 

pěšci zpět nechodí, tak bych nebyl 

daleko od pravdy. Pacienta na d5 

už nikdo nevyléčí a když ano, 

tak se to bez hlubokých násled-

ků neobejde. Po 17.0–0 0–0 (17...

Dh4 18.Dxh4 Vxh4 19.Vac1 bxc4 

20.bxc4 a5 21.c5 Se7 22.Sc3) 18.Sf3 

bxc4 19.bxc4 c5 by byla pozice 

v rámci rovnováhy. 17.cxb5 cxb5 

18.Db7 0–0 19.Dxa6 Vc2 20.Vb1 

Sb4+ 21.Kf1 Dg5 22.axb4 Vxb2 

s malou výhodou černého. 

17...Sb8 18.0–0–0 Můj nebojácný 

soupeř i ve svém vysokém věku 

zřejmě tolik toužil po vítězství... 

18...Dg5+  18...Vh4 19.Df3 Dg5+ 

20.Kb1 Vf4 21.Sc1 Df5+ 22.Dd3 

Vxf2 23.Sf3 s nejasnou hrou. 

19.Kb1 Jf6 20.Df3 Ke7 21.Sd3 Čer-

ný  zaktivizoval vše, co mohl, nyní 

musí najít cíl svého útoku. 

XABCDEFGHY
8-vlr+-+-tr(
7+-+-mkpzp-'
6p+p+psnp+&
5+pzP-+-wq-%
4-+-zP-+-+$
3zPP+L+Q+P#
2-vL-+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
21...Vh5 22.Ka2 Jd5 Velmi mě 

lákalo přejít do koncovky po 22...

Dd5 23.Dxd5 Jxd5 24.Se4, ale 

neviděl jsem, jak prorazit přes pre-

cizně zformovanou obranu. 

23.g3 Řekl bych, že voda na můj 

mlýn. Mým plánem bylo vynu-

tit jakékoli oslabení královského 

křídla. A ono zničehonic přichází 

samo. 

23...Df6 Nyní jsou již koncovky 

– při ne za dlouho otevřeném „h“ 

sloupci – velmi nepříjemné. 

24.De2 Vch8 25.h4 g5 26.hxg5 

Dxg5 27.Se4  27.f4 Trošku stísnit 

černé fi gury stalo taktéž za povšim-

nutí. 27...Dh6 28.Se4 nejasno. 

27...Vh2 28.De1  K nejasné pozici 

vedlo i 28.Dd3 

28...Kd7 29.Ka1 Sc7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-vlk+pzp-'
6p+p+p+-+&
5+pzPn+-wq-%
4-+-zPL+-+$
3zPP+-+-zP-#
2-vL-+-zP-tr"
1mK-+RwQ-+R!
xabcdefghy
30.Dg1?! Menší nepřesnost, dáma 

bude na chvíli vyloučena ze hry. 

30.Vxh2 Vxh2 31.Dg1 s nejasnou 

hrou. 

30...Vxh1 31.Sxh1 Df5 Na g5 svou 

funkci dáma už splnila. 

Šachový veterán GM Viktor Korčnoj získal v Karlových Varech jen tři půlky.
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32.Vd2 Sa5 33.b4 Sc7 34.g4 Další 

krok chybným směrem, který měl 

být ztrestán. Po 34.De1 stojí černý 

o něco lépe. 

34...Dg5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-vlk+pzp-'
6p+p+p+-+&
5+pzPn+-wq-%
4-zP-zP-+P+$
3zP-+-+-+-#
2-vL-tR-zP-+"
1mK-+-+-wQL!
xabcdefghy
35.Vd1 Jak dále? Vyvinout pozič-

ní tlak na královském křídle nebo 

se zaměřit na ne zcela bezpečně 

ukrytého soupeřova krále? 

35...a5 Škoda, nejspíš by zničují-

cí tlak vyvinul černý po jednodu-

chých a logických tazích, kdyby 

se soustředil na těch pár slabin 

na královském křídle a nesnažil 

se vytvářet další na dámském. Na 

to nemá věže, stačí jen jeden ote-

vřený plně ovládaný sloupec. 35...

Vh4 36.Sf3 Df4 37.Vd3 Vh2 a černý 

stojí lépe. 

36.bxa5 Va8 Černý ztrácí nit, věž 

měla zůstat na „h“ sloupci. 36...

Sxa5 37.Dg3 Sc7 38.Df3 Sf4 39.De2 

Vh2 s malou výhodou. 

37.Se4 Vxa5 38.Dg2 Va6 38...b4 

39.Df3 Ke7 40.Sxd5 Dxd5 41.Dxd5 

exd5 42.Ka2 bxa3 43.Sxa3 Kf6 

44.Kb3 nejasno. 

39.Sxd5 39.Kb1 Jf6 a černý stojí 

o něco lépe. 

39...Dxd5 39...exd5 40.Df3 Dg6 

41.Ka2 Va8 42.Ve1 s malou výho-

dou černého. 

40.Dxd5+ exd5 Vypouští výhodu. 

O něco lépe by černý stál po 42...

Sf4 43.Kc2 (43.Vh7 Ke7) 43...Ke6 

44.Ve1+ Kf6 45.Kb3 Vh8. I přes to, 

že se bílému podařilo donutit čer-

ného vzít na d5 pěšcem, tak stojí 

stále hůře a nebýt zbrklosti černé-

ho, neměl by život tak lehký jako 

v partii.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-vlk+pzp-'
6r+p+-+-+&
5+pzPp+-+-%
4-+-zP-+P+$
3zP-+-+-+-#
2-vL-+-zP-+"
1mK-+R+-+-!
xabcdefghy
41.Kb1  41.Vh1 Va8 (41...b4 

42.Vh7 bxa3 43.Sc3 Ke6 44.Vxg7 

Va4 45.Ka2 Vc4 46.Kb3 s nejas-

nou hrou.) 42.Vh7 Vg8 43.Sc1 Ke6 

44.Kb2 Kf6 45.f4 Ve8 46.f5 nejas-

no. 

41...Va8 42.Vh1 Ve8?! 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-vlk+pzp-'
6-+p+-+-+&
5+pzPp+-+-%
4-+-zP-+P+$
3zP-+-+-+-#
2-vL-+-zP-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
43.Vh7 Ve1+ 44.Ka2 Ve2 45.Vxg7 

Ke7 46.f3 Sf4 47.Kb1 Ve3 48.Vg8 

Vxf3 49.g5 Vg3 50.Vc8 Kd7 50...

Vxg5 51.Vxc6 f5 52.Vb6 Se3 (52...

Sc7 53.Vxb5 f4 54.Sc1 Vg1 55.Vb3=) 

53.Vb7+ Ke6 54.Vb6+ Ke7= 

51.Vf8 Ke7 52.Vc8 Kd7 53.Vf8 

s remízou.

Další z mimořádných ocenění, 

které byly uděleny na slavnost-

ním zakončení turnaje za přítom-

nosti primátorky města Karlovy 

Vary, byla cena pro nejodvážněj-

šího hráče. O této ceně rozhodo-

val počet rezultativních výsledků 

v sehraných partiích. Stejný počet 

jich měli hned dva hráči, Viktor 

Korčnoj a Alexej Širov. Pro Alexeje 

Širova nakonec rozhodl větší počet 

výher. Jednou z nich byla partie 

sehraná v extrémně bojovném 

posledním kole, kde se Alexejovi 

podařilo zdolat do té doby vedou-

cího Vladimira Akopjana.

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 550 Kč
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ALEXEJ ŠIROV (2735)—
—VLADIMIR AKOPJAN (2708) 
Španělská hra [C89]

Czech Coal Carlsbad 2007

Komentuje GM Radek Kalod

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 

0–0 8.c3 d5 Akopjan se rozhodu-

je pro ostré zahájení, i když mu 

v turnaji stačila remíza na celko-

vé vítězství.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6p+n+-sn-+&
5+p+pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
9.exd5 Jxd5 10.Jxe5 Jxe5 11.Vxe5 

c6 Bílý přijímá výzvu a hraje hlav-

ní variantu Marshalla. 12.d4 Sd6 

13.Ve1 Dh4 14.g3 Dh3 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+pvl-+-+&
5+p+n+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+LzP-+-zPq#
2PzP-+-zP-zP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
15.Ve4 Bílý má možnost zvolit 

také 15.Se3, což se stalo v nedáv-

ném rapid zápase Kramnik-Aron-

jan, Jerevan 2007. Čtenáři šacho-

vého týdeníku o tuto šachovou 

lahůdku nebyli připraveni a nyní 

můžou obě partie porovnat. Pro 

jistotu tuto důležitou partii připo-

juji také. 15.Se3 Sg4 16.Dd3 Vae8 

17.Jd2 Ve6 18.Df1 Dh5 19.f3 Jxe3 

20.Df2 Jd5 21.fxg4 Dxg4 22.Df3 

Dg5 23.Vxe6 fxe6 24.Je4 Dg6 

25.De2 Jf4 26.Dc2 Jh3+ 27.Kg2 

Dg4 28.Sxe6+ Dxe6 29.Db3 

Jf4+ 30.gxf4 Dxb3 31.axb3 Sxf4 

32.Vxa6 Vc8 33.Jc5 Kf7 34.Jd3 g5 

35.Jxf4 gxf4 36.Kf3 Ke6 37.Kxf4 

Kd6 38.c4 Vf8+ 39.Ke3 Kc7 

40.Va7+ Kb6 41.Vxh7 Vf1 42.Vh6 

Kb7 43.Vh5 Vb1 44.Kd3 bxc4+ 

45.Kc2 1–0 

15...g5 16.Df1 Chybou by bylo 

16.Sg5 pro Df5 a černý získává 

materiál. 

16...Dh5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-+p+p'
6p+pvl-+-+&
5+p+n+-zpq%
4-+-zPR+-+$
3+LzP-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tRNvL-+QmK-!
xabcdefghy
17.Jd2 Širov se podle vlastních 

slov připravoval i na „Marshalla“, 

ale ostrou variantu po 17...f5 mír-

ně podcenil.

17...f5 Až do této partie hrál Ako-

pjan skvěle a měl vynikající výsle-

dek. Byl na plus dva, zatímco Ši-

rov, ač turnajová jednička, jen na 

minus jednom bodu. Širov ale v té-

to partii bez problému vyhraje...

18.Sd1 Vše se již hrálo, jak ještě 

ukážeme za několik tahů.

18...Dh6 19.Ve1 f4 20.Je4 Sc7

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-vl-+-+p'
6p+p+-+-wq&
5+p+n+-zp-%
4-+-zPNzp-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vLLtRQmK-!
xabcdefghy
21.Sd2 Je úžasné sledovat, jak špič-

koví hráči elitního klubu 2700 znají 

skvěle takovéhle forsírované vari-

anty a často je dokonce vylepší. 

Normální smrtelník má problém si 

podobné dlouhé varianty zapamato-

vat, a to vůbec nemluvím o různých 

podvariantách. 21.Sf3 Sh3 22.Dd3 

Vf7 23.Sd2 Vaf8 24.Sh1 Vg7 25.Sf3 

Vgf7 26.Sh1 Vg7 27.Sf3 Vgf7 1/2–1/2 

Svidler, P. (2728)--Lékó, P. (2749), 

Morelia/Linares MEX/ESP 2007.

21...Sf5 22.Jc5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-vl-+-+p'
6p+p+-+-wq&
5+psNn+lzp-%
4-+-zP-zp-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-vL-zP-zP"
1tR-+LtRQmK-!
xabcdefghy

GM Vladimir Akopjan proti GM Alexeji Širovovi hrát neumí.
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22...Vf7 Nevím, proč Akopjan 

v teto partii odbočil, když Nielsen 

stál v partii proti Galkinovi po 22...

Sd6 dobře. Ledaže by měl něco 

nového v rukávě, tomu ale průběh 

partie vůbec nenasvědčuje. 22...

Sd6 23.Sf3 Kh8 24.Jb7 Sb8 25.a4 

Va7 26.axb5 Vxb7 27.Vxa6 fxg3 

28.fxg3 Jf6 29.Sxc6 Sh3 30.Sg2 

Sxg2 31.Dxg2 Vxb5 32.b4 Dh5 

33.Vf1 Jd7 34.Vxf8+ Jxf8 35.Vf6 

Jd7 36.Vf1 Dg6 37.Df3 Kg7 38.De2 

a bílý o 20 tahů později zvítězil 

(Galkin, A. (2590)--Nielsen, P. 

(2649), Drážďany 2007)

23.De2 Velmi silný manévr Alexe-

je. Chce bud vyměnit dámy, nebo 

zhoršit postavení černé dámy. 

23...Vaf8 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-vl-+r+p'
6p+p+-+-wq&
5+psNn+lzp-%
4-+-zP-zp-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-vLQzP-zP"
1tR-+LtR-mK-!
xabcdefghy
24.Dh5!± Bílý má převahu, zatím-

co jeho soupeř má problém. Mám 

měnit dámy, nebo ne? 

24...Df6 25.g4 Alexej své postavení 

několika posledními tahy značně 

vylepšil. Vytlačil nepřátelské fi gu-

ry z jejich aktivních pozic a nyní 

zavírá královské křídlo. Pozice je 

stabilizovaná a Alexej může hledět 

do budoucnosti s optimismem. 

25...Sg6 26.Dh3 Ve7 Černý nemá 

jak projevit protihru. Například po 

26...f3 přijde 27.Sb3 a černá pozice 

je žalostná. 

27.Vxe7 Dxe7 28.Sf3 Ve8 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-vl-wq-+p'
6p+p+-+l+&
5+psNn+-zp-%
4-+-zP-zpP+$
3+-zP-+L+Q#
2PzP-vL-zP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
29.Df1!± Širov preventivně kryje 

první řadu a nedává Akopjano-

vi ani náznak protihry. Na druhé 

straně ale nedávala černému velké 

šance ani oběť na e1: 29.Ve1 Dxe1+ 

30.Sxe1 Vxe1+ 31.Kg2 Kg7± 

29...Je3? Přiznání toho, že pozice 

černého je již prohraná. Akopjan 

zkouší nemožné. Vůdci bílých 

si tak mohou do svých statistik 

zapsat další důležitou a vítěznou 

„marshalovskou bitvu“.

30.fxe3 fxe3 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-vl-wq-+p'
6p+p+-+l+&
5+psN-+-zp-%
4-+-zP-+P+$
3+-zP-zpL+-#
2PzP-vL-+-zP"
1tR-+-+QmK-!
xabcdefghy
31.Se1+- Bílý sebral fi guru, za kte-

rou nemá černý vůbec nic. Bílý 

si jenom musí dávat pozor na 

nějakou „náhodnou taktiku“. 

31...Vf8 32.De2 Následující tahy není 

ani třeba moc komentovat, jelikož 

pozice bílého je vyhraná a to si hráč 

kalibru Alexeje Sirova nenechá ujít. 

32...Sf7 33.Dg2 Sc4 34.b3 Vxf3 

Další oběť, ale nabízí se otázka, 

s čím hodlá černý partii dál hrát… 

35.Dxf3 Sd5 36.Df5 e2 37.Dc8+ 

Sd8 37...Kg7 38.Dd7+- 

38.Sf2 Df6 39.Df5 Dh6 40.Ve1 Dh3 

XABCDEFGHY
8-+-vl-+k+(
7+-+-+-+p'
6p+p+-+-+&
5+psNl+Qzp-%
4-+-zP-+P+$
3+PzP-+-+q#
2P+-+pvL-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
41.Je4 Důležitá teoretická výhra. Závě-

rem bych rad podotkl, že turnaj v Kar-

lových Varech, kde jsem byl jen jako 

skromný divák, byl skutečně skvěle 

zorganizován! Doufám, že se organi-

zátorům povede podobný husarský 

kousek i v dalších letech. 1–0

Samotná karlovarská primátorka 

se rozhodla udělit cenu za nejkrás-

nější partii turnaje. Dlouho vedla 

partie mezi Alexejem Širovem a Ja-

nem Timmanem sehraná ve třetím 

kole, jejíž analýza je uvedena výše, 

ale v posledním kole porotu v čele 

s velmistrem Vlastimilem Hortem 

uchvátila partie Viktora Lázničky 

s Ruslanem Ponomarjovem.GM Alexej Širov se zdraví s Alim Mirzoevem ze společnosti Terma.
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VIKTOR LÁZNIČKA (2594)—
—RUSLAN PONOMARJOV (2706) 
Grünfeldova indická [D70]

Czech Coal Carlsbad 2007

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cxd5 

Jxd5 5.e4 Jb6 6.Jc3 Sg7 7.Se3 0–0 

8.Dd2 Jc6 9.0–0–0 f5 10.h4 fxe4 

11.h5 gxh5 12.Vxh5 Sf5 13.Vg5 

Sg6 14.Se2 e5 15.d5 Jd4 16.fxe4 c6 

17.dxc6 Jxc6 18.De1 Df6 19.Dg3 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-vlp'
6-snn+-wql+&
5+-+-zp-tR-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vL-wQ-#
2PzP-+L+P+"
1+-mKR+-sN-!
xabcdefghy
Viktor Láznička má s touto vari-

antou bohaté zkušenosti a dá se 

říci, že systém začínající tahem 

3.f3 patří mezi jeho hlavní zbraně. 

V Karlových Varech jej použil již ve 

třetím kole proti Davidovi Navaro-

vi, který zvolil královskoindickou 

výstavbu, ale ze zahájení rozhodně 

nevyšel s dobrou pozicí. Exmistr 

světa FIDE volí výstavbu Grünfel-

dovy indické, ale ani ta není par-

dubickému velmistrovi neznámá. 

Pozici diagramu měl na šachovnici 

poměrně nedávno. Na Ostravském 

koníkovi ji bílými hájil proti pol-

skému velmistrovi Krasenkowovi, 

a tak hrál i v posledním kole velice 

svižně a na dosavadní průběh par-

tie spotřeboval něco kolem dvou 

minut. Ponomarjov ale přichází 

s novým tahem.

19...Jd4!? Krasenkow ve zmíněné 

partii pokračoval tahem 19...Vad8

20.Sh5 V komentátorské místnos-

ti probíhal přátelský spor o celou 

variantu, když na jedné straně stál 

reprezentační trenér IM Konopka 

s názorem, ze v této variantě pros-

tě musí stát černý dobře, a druhou 

stranu hájil velmistr Jan Votava, kte-

rý variantu 3.f3 také používá. Spor 

sice nevyústil v konkrétní řešení, 

sledovaná partie však ano...

20...Sxh5 21.Vxh5 Vac8 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-+-vlp'
6-sn-+-wq-+&
5+-+-zp-+R%
4-+-snP+-+$
3+-sN-vL-wQ-#
2PzP-+-+P+"
1+-mKR+-sN-!
xabcdefghy
22.Kb1? Zahráno stále ještě v kva-

píkovém tempu, ale jedná se již 

pravděpodobně o rozhodující chy-

bu. Viktor zřejmě v domácí analýze 

následující oběť kvality podcenil... 

Jedinou možností bílého bylo ještě 

22.Sh6, ale o výhodě si už může 

bílý nechat jenom zdát... 

22...Vxc3!–+ Bílé fi gury zatoula-

né na královské křídlo chybí, a to 

značně zvyšuje šance černého na 

konečný úspěch. 

23.bxc3 Ja4 24.Sxd4 exd4 25.Kc2 

Pokud chce mít bílý ještě jakou-

si šanci na spásu, nemůže hrát 

25.cxd4 Db6+ 26.Db3+ (26.Kc2 

vede k rychlému matu po 26...Db2+ 

27.Kd3 Dxd4+ atd.) 26...Dxb3+ 

27.axb3 Jc3+ 28.Kc2 Jxd1 29.Kxd1 

Vf1+  a ke slovu přichází další pro-

blém: nevyvinutý bílý jezdec g1...

25...Df7 Vyhrávala i další pokračo-

vání, například 25...Db6 nebo 25...

De6

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+qvlp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+R%
4n+-zpP+-+$
3+-zP-+-wQ-#
2P+K+-+P+"
1+-+R+-sN-!
xabcdefghy
26.Vxd4 Prohrává okamžitě. Snad 

stálo za úvahu vyzkoušet 26.Vd5, 

ale po 26...Jxc3 27.V1xd4 Jxd5 

28.Vxd5 Df1! 29.Jf3 Vc8+ nakonec 

zapláče zase jenom bílý král. 

26...Dxa2+ 27.Kd3 Db1+ 28.Kd2 

Db2+ a bílý se vzdal. Ruslan Pono-

marjov, kterému se ve Varech 

podle jeho vlastních slov velice 

líbilo, za tento svěží útok získal 

i cenu za nejhezčí partii turnaje 

a náš šachista má o čem přemýš-

let. Bude muset svoji zbraň znovu 

naleštit a nebo se poohlédnout po 

jiné. 0–1

Poslední z ocenění, cenu fair play, 

obdržel za svoje rytířské jednání 

velmistr Jan Timman. Jeho partie 

s Davidem Navarou se pro něho 

od počátku nevyvíjela příliš dob-

GM Viktor Láznička spadl v partii s bývalým mistrem světa GM Ruslanem Ponomarjovem 
do své vlastní přípravy.
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ře a nizozemský velmistr musel 

vynaložit mnoho úsilí k tomu, 

aby odolal tlaku našeho velmistra. 

Davidovi se nakonec podařilo zís-

kat rozhodující výhodu, ale stálo 

ho to příliš času…

DAVID NAVARA (2656)—
—JAN TIMMAN (2560) 
Ruská obrana [C42]

Czech Coal Carlsbad 2007

Komentuje: Václav Pech

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 

Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Sd6 7.0–0 

0–0 8.c4 c6 9.Dc2 Ja6 10.a3 Sg4 

11.Je5 Sxe5 12.dxe5 Jac5 13.f3 

Jxd3 14.Dxd3 Jc5 15.Dd4 Jb3 

16.Dxg4 Jxa1 17.Sh6 g6 18.Jc3 

Db6+ 19.Vf2 Vfe8 20.Df4 Dc7 

21.Ve2 Ve6 22.Kf1 Vd8 23.Sg5 Jb3 

24.cxd5 cxd5 25.Da4 Ja5 26.Jb5 

Db6 27.Sxd8 Dxd8 28.Jd4 Ve7 

29.e6 Dc7 30.Db5 Dc1+ 31.Kf2 

Dc4 32.Dxc4 dxc4 33.exf7+ Vxf7 

34.Ve8+ Kg7 35.Vd8 Ve7 36.g4 a6 

37.h4 Kf6 38.g5+ Kf7 39.Kg3 Jb3 

40.Jxb3 cxb3 41.Vd3 Ve2 42.Vxb3 

b5 43.Vb4 Vc2 44.b3 Va2 45.a4 

bxa4 46.Vxa4 Vb2 47.b4 Kg7 

48.f4 Vb3+ 49.Kg4 Vb1 50.Kf3 h5 

51.Ke4 Kf7 52.Kd5 Vd1+ 53.Kc5 

Vc1+ 54.Kd5 Vd1+ 55.Kc5 Vc1+ 

56.Kd4 Vf1 57.Vxa6 Vxf4+ 58.Kc5 

Vxh4 59.b5 Vh1 60.b6 Vb1 61.Va4 

Ke6 62.Vf4 Vc1+ 63.Kb5 Vb1+ 

64.Ka6 Va1+ 65.Kb7 Ke5 66.Vf6 

h4 67.Kc7 Vc1+ 68.Vc6 Vb1 

69.Vxg6 Kf5 70.Vg8 Vc1+ 71.Kb8 

h3 72.g6 h2 73.g7 h1D 74.Vf8+ 

Ke5 75.g8D Dh2

XABCDEFGHY
8-mK-+-tRQ+(
7+-+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-wq"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy
76.Vf7  K poměrně jednoduché 

výhře vedlo pokračování 76.Dh8+, 

kdy po vynucené výměně dam 

76...Dxh8 77.Vxh8 vznikne základ-

ní věžová koncovka, kterou bílý 

hladce vyhraje (77...Kd6 78.b7 

Kd7 79.Vh2+-). Velmistra Navaru 

už ale značně trápil čas. Na zby-

tek partie mu nezůstávalo více jak 

minuta a půl času, a tak se dostá-

val do situace, kdy bývá rychlý tah 

lepší nežli tah výborný. 

76...Kd4+ 77.Vc7 Vxc7 78.bxc7 

XABCDEFGHY
8-mK-+-+Q+(
7+-zP-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-mk-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-wq"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
78...Kc5 Jana Timmana by nespa-

silo ani dlouhé šachování. Bílý 

král nakonec najde bezpečné pole, 

a to paradoxně právě na součas-

ném stanovišti, poli b8. 78...Db2+ 

79.Ka7 Da3+ 80.Kb7 Db4+ 81.Kc6 

Da4+ 82.Kd6 Da6+ 83.Kd7 Db5+ 

84.Kd8 Da5 85.Db3 Dg5+ 86.Kc8 

Df5+ 87.Kb8+- 

79.Dg5+ Kc6 80.Dg6+ Kd7 

81.Df7+ Kc6 82.Df3+ Kc5 83.Dc3+ 

Kb6 84.Db4+ Kc6 85.Dc3+ Kb6 

86.Db3+ Kc6 

XABCDEFGHY
8-mK-+-+-+(
7+-zP-+-+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+Q+-+-+-#
2-+-+-+-wq"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
87.Dc2+!! „To je známý studio-

vý obrat, na který jsem při par-

tii bohužel zapomněl," uvedl po 

partii nizozemský velmistr. Čer-

ný ztrácí vynuceně svoji dámu, 

zatímco si náš velmistr postaví 

novou. V této chvíli by Davidu 

Navarovi zbývalo na zmacení 

Timmanova krále jen pouhých 

šestnáct sekund. Mnohého hráče 

by napadlo vyzkoušet jeho rych-

lou ruku a znám i „šachisty“, kteří 

by mu to notně, byť nepříliš spor-

tovně ztížili. To ale Nizozemce ani 

nenapadlo: „Hrát tu pozici na čas? 

Na to jsem ani na chvilku nepo-

myslel. Partie byla prohraná a tak 

jsem ji vzdal,“ odpověděl s napro-

stou samozřejmostí v hlase. Za 

svůj přístup obdržel Jan Timman 

od ředitele turnaje Pavla Matochy 

zcela zaslouženě při závěrečném 

ceremoniálu cenu fair play. 1–0

Václav Pech

GM David Navara GM Jan Timman
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Po čtvrtém kole mistrovství světa 

jsou na čele turnaje dva největší 

favorité, současný mistr světa Vla-

dimir Kramnik a jeho hlavní kon-

kurent Ind Viši Anand. Oba získali 

ve čtyřech kolech 2,5 bodu, a jsou 

tak jedinými hráči, kteří se mohou 

pyšnit více než padesátiprocentním 

ziskem. Mistrovství světa se hraje 

od 12. do 30. září v hotelu Shera-

ton Centro Histórico v Mexico City. 

Cenový fond turnaje je 1,3 milionu 

americký dolarů a o titul mistra 

světa se kromě Kramnika s Anan-

dem dvojkolově utkávají Rusové 

Peter Svidler, Alexander Griščuk 

a Alexander Morozevič, Maďar 

Peter Lékó, Izraelec Boris Gelfand 

a Armén Levon Aronjan.

Díky neustálým změnám v pravi-

dlech týkajících se zápasů o titul 

mistra světa, které FIDE vyrábí 

poměrně často, je fi nálový turnaj 

mistrovství světa v podstatě pou-

ze určitý mezistupeň, kde se pří-

mo o titul ještě nehraje. Další boje 

o nejvyšší titul se ovšem budou 

odvíjet od výsledku mexického 

klání. Pokud v turnaji zvítězí dosa-

vadní mistr světa Vladimir Kram-

nik, pak bude přiznáno právo na 

odvetný zápas Bulharu Topalovovi 

a o konečném držiteli titulu by se 

mělo rozhodnout právě v tomto 

střetnutí. Pokud Kramnik v tur-

naji nezvítězí, bude mít právo 

nastoupit v zápasu o titul mistra 

světa proti vítězi z Mexika. Vla-

dimir tak bude hrát o titul mistra 

světa, ať se v Mexiku stane vlastně 

cokoli. Nabízí se otázka, proč není 

mexický turnaj jednoduše „turna-

jem kandidátů“, jehož vítěz může 

vyzvat mistra světa k boji o jeho 

titul. Pak by se v turnaji uvolnilo 

jedno místo, Kramnik by jen čekal 

na jeho vítěze, a bojů v Mexiku 

by se mohl zúčastnit třeba letos 

famózní Vasilij Ivančuk nebo Bul-

har Topalov. To jsou ale pouze úva-

hy bez vztahu k současné realitě.

Na ofi ciálním zahájení stejně jako 

při celém prozatímním průběhu 

turnaje chybí jeho hlavní strůjce 

a organizátor, prezident FIDE Kir-

san Iljumžinov. Názory na jeho 

nepřítomnost v Mexiku se různí 

a lze je rozdělit do dvou skupin. 

První varianty hovoří o politicko-

ekonomických důvodech, kon-

krétně o značném zhoršení vzta-

hů mezi Kirsanem Iljumžinovem 

a ruským prezidentem Vladimirem 

Putinem. Jiným důvodem, o kte-

rém se v kuloárech hovoří, by pak 

mohlo být závažné onemocnění 

prezidenta FIDE.

V prvním kole zahájil turnaj nepří-

liš populárními čtyřmi smírnými 

výsledky. Svidler opustil černými 

v partii s Kramnikem svoji oblíbe-

nou Grünfeldovu indickou a zvolil 

na úvod turnaje dámský gambit. 

Překvapil i mistr světa, nepoužil 

totiž tradiční katalánskou, kterou 

hraje naprosto virtuózně, ale jed-

nu z hlavních variant dámského 

gambitu. Výsledkem bylo dvacet 

tři tahů a smír. I v ostatních par-

tiích to po zahájení vypadalo na 

zajímavý boj, ale kolem dvacátého 

tahu zasáhla hrací sál vlna míru-

milovnosti a ani jeden ze soubojů 

nepřekročil třicítku tahů.

Určité zklamání z úvodu šampioná-

tu vynahradili jeho účastníci hned 

v následujícím kole. Svidler použil 

jako bílý v Mashallově útoku již ve 

13. tahu méně časté pokračování, 

získal výhodu, ale tu se mu nepo-

dařilo uplatnit. Druhou a poslední 

remízou kola byl souboj Gelfanda 

s Griščukem. Oba hlavní favorité 

však naplno bodovali. 

LEVON ARONJAN (2750)—
—VIŠI ANAND (2792) 
Dámský gambit [D43]

Mexico City 2007

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 c6 

5.Sg5 h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 

b5 9.Je5 h5 10.h4 g4 11.Se2 Sb7 

12.0–0 Jbd7 13.Dc2 Jxe5 14.Sxe5 

Sg7 15.Vad1 0–0 16.Sg3 Jd7 17.f3 

MEXIKO: MISTROVSTVÍ SVĚTA 2007

ANAND A KRAMNIK V ČELE

1. kolo
Vladimir Kramnik ½–½ Peter Svidler

Alexander Morozevič  ½–½ Levon Aronjan 

Viswanathan Anand ½–½ Boris Gelfand

Alexander Griščuk ½–½ Peter Lékó

2. kolo
Peter Svidler ½–½ Peter Lékó

Boris Gelfand ½–½ Alexander Griščuk

Levon Aronjan 0–1  Viswanathan Anand

Vladimir Kramnik 1–0  Alex. Morozevič

3. kolo
Alexander Morozevič 1–0 Peter Svidler 

Viswanathan Anand ½–½ Vladimir Kramnik

Alexander Griščuk ½–½ Levon Aronjan

Peter Lékó ½–½ Boris Gelfand

4. kolo
Peter Svidler ½–½ Boris Gelfand

Levon Aronjan 1–0  Peter Lékó 

Vladimir Kramnik ½–½ Alexander Griščuk

Alex. Morozevič ½–½ Viswanathan Anand

Pořadí po 4. kole
1. Anand, Viswanathan (2792) IND 2,5

2. Kramnik, Vladimir (2769) RUS 2,5

3. Griščuk, Alexander (2726) RUS 2

4. Gelfand, Boris (2733) ISR 2

5. Morozevič, Alexander (2758) RUS 2

6. Aronjan, Levon (2750) ARM 2

7. Svidler, Peter (2735) RUS 1,5

8. Lékó, Peter (2751) HUN 1,5

GM Viši Anand
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XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+n+pvl-'
6-+p+p+-+&
5+p+-+-+p%
4-+pzPP+pzP$
3+-sN-+PvL-#
2PzPQ+L+P+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
17...c5 „Celá partie se bude točit 

kolem tohoto tahu. Je to velice 

zajímavá myšlenka, kterou jsme 

našli až tady v Mexiku – navrhl 

ji GM Nielsen asi před třemi dny. 

Někdy je prostě jediné dobře zvo-

lené překvapení lepší než celá série 

dobrých tahů, protože soupeř pak 

musí přímo nad šachovnicí řešit 

jemu naprosto neznámé problé-

my.“ (V. Anand) 

18.dxc5 De7 19.Kh1 Na očivid-

né 19.Sd6 si Anand pravděpo-

dobně připravil pokračování 19...

Dxh4 s tím, že pochopitelně nejde 

20.Sxf8?? (k nejasné pozici vede 

správné 20.fxg4 ) pro 20...g3–+ 

s rychlým matem.

19...a6 20.a4 Sc6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+nwqpvl-'
6p+l+p+-+&
5+pzP-+-+p%
4P+p+P+pzP$
3+-sN-+PvL-#
2-zPQ+L+P+"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy
21.Jd5? „Aronjan tento tah zahrál 

velice rychle, ale podle mého názo-

ru si nevšiml mého plánu 22...Se5 

s dalším 23...Sg7, nebo ho pros-

tě podcenil. Nevím, co z toho je 

pravdou. Když se podíváte na celý 

průběh partie, pak jsem po celou 

dobu hrál proti bílému střelci na 

e2. Moji pěšci h5 a g4 a b5 a c4 ho 

neustále omezovali a měli ho pod 

plně kontrolou. To byl také rozho-

dující motiv celé partie.“ (Anand). 

Lepší cestou bylo pro bílého asi 

21.fxg4 hxg4 (21...Jxc5 22.gxh5 b4 

23.h6 Sxh6 24.Vd6 Vac8 25.Jd5!?) 

22.Sxg4, i když ani tady po 22…

Jxc5 nemá černý problémy.

21...exd5 22.exd5 Se5 23.f4 Cela 

ta varianta počínaje tahem 21.Jd5 

se mi moc nelíbí. Po tahu v partii 

není vůbec jasné, co bude Aronjan 

dělat se svým bělopolným střel-

cem. Ani jiné tahy však bílému 

štěstí nepřináší. Černý stojí jasně 

lépe jak po 23.Sxe5 Dxh4+ 24.Kg1 

Jxe5, tak i v případě 23.Se1 g3

23...Sg7 24.dxc6 Jxc5 Bílý má sice 

dvojici střelců, ale najít nějaký 

způsob uplatnění bílého bělopol-

ného střelce je pravděpodobně 

zcela nemožné. Snad měl Aronjan 

místo 

25.Vd5 zkusit alespoň 25.f5!?, 

i když i tady je výhoda černého po 

25...Je4 zjevná.

25...Je4 26.Se1 De6 27.Vxh5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pvl-'
6p+P+q+-+&
5+p+-+-+R%
4P+p+nzPpzP$
3+-+-+-+-#
2-zPQ+L+P+"
1+-+-vLR+K!
xabcdefghy
27...f5  Diagnóza pozice je celkem 

jednoduchá. Bílý hraje prakticky 

bez střelce e2 a ani věž na h5 není 

určitě plnohodnotnou fi gurou. 

Černý svoji velikou výhodu v dal-

ším průběhu přesvědčivě uplatnil. 

28.Kh2 Vac8 29.Sb4 Vfe8 30.axb5 

axb5 31.Ve1 Df7 32.Vg5 Jxg5 

33.fxg5 Vxc6 34.Sf1 Vxe1 35.Sxe1 

Ve6 36.Sc3 Dc7+ 37.g3 Ve3 38.Dg2 

Sxc3 39.bxc3 f4 40.Da8+ Kg7 

41.Da6 fxg3+ 0–1

Nádhernou a napínavou partii 

sehrál, tentokrát už ve své korun-

ní katalánské, mistr světa pro-

ti svému krajanovi Alexanderu 

Morozevičovi.

VLADIMIR KRAMNIK (2769)—
—ALEXANDER MOROZEVIČ (2758)
Katalánská [E04]

Mexico City 2007

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

5.Sg2 a6 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
6.Je5 Kramnik překvapivě nevolí 

hlavní varianty a hraje tah, který 

nemá v daném postavení nijak osl-

nivou reputaci. Za ambicióznější 

do této partie platilo 6.0–0

6...Sb4+ Ani Morozevič nevolí 

podle dosavadního stavu věcí nej-

nadějnější pokračování. Většina 

partií sehraných v této variantě 

přísahá na vyrovnání po 6...c5!?. 

Ale černý asi nebyl na Kramniko-

vu domácí přípravu nijak zvlášť 

zvědavý.

7.Jc3 Jd5 8.0–0 Zřejmě nový tah, 

jehož důsledky není nijak jedno-

duché ohodnotit jen na základě 

výsledku této partie. Mistr světa 

se příliš nestará o hrozby černé-

ho na dámském křídle a prostě 

MS Vladimir Kramnik
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dokončuje vývin. To přivede partii 

k velice ostrým zápletkám. 

8...0–0 I černý raději ukrývá svo-

ji nejcennější fi guru do bezpečí. 

Zápletky po vzetí na c3 by se moh-

ly černému, zejména díky prav-

děpodobné Kramnikově detailní 

domácí přípravě, stát osudnými.

9.Dc2 b5 10.Jxd5 exd5 „První 

optický dojem z pozice je masivní 

stěhování černých fi gur z králov-

ského křídla na opačnou stranu 

šachovnice. Bílý ovšem paradoxně 

nezkouší zaútočit právě na opuště-

né královské křídlo, ale svůj hlavní 

úder chystá tam, kde má jeho sou-

peř poměrně velkou koncentraci 

svých sil. Tento plán je možný díky 

tomu, že se černému zatím nepo-

dařilo byť jen začít s vývinem fi gur 

na dámském křídle.“ (GM Marin)

11.b3 c6 12.e4 f6!? 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7+-+-+-zpp'
6p+p+-zp-+&
5+p+psN-+-%
4-vlpzPP+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+Q+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
13.exd5 Oběť fi gury je v této pozi-

ci v podstatě vynucenou cestou, 

se kterou musel mistr světa kalku-

lovat již dříve, a tak je tah v par-

tii jen pokračováním předchozího 

plánu. Jeho iniciativa na dámském 

křídle vyjádřená téměř vynuceně 

vznikajícími, daleko postoupilými 

bílými pěšci bude velice nebezpeč-

ná, a pokud se černému nepodaří 

vyvinout fi gury a najít dostatečné 

protišance, bude mít bílý velikou 

výhodu.

13...fxe5  K výhodě bílého vede 

13...cxd5 14.bxc4 bxc4 15.Jxc4± 

14.bxc4 exd4  Druhé vzetí pěšce 

vede do obtížné pozice po 14...

bxc4 15.Dxc4 Dd6 16.dxe5 Dc5 

17.Dxc5 Sxc5 18.dxc6 Se6 19.c7±

15.dxc6 Se6 Morozevič přistupuje 

k vývinu dámského křídla, ale je 

možné, že ještě silnější bylo15...

Va7 16.cxb5 Se6 17.Vb1 d3 s nejas-

nou hrou.

16.cxb5 O konzumaci černé věže 

na a8 Kramnik pochopitelně pří-

liš zájmu neprojevuje. Není ani 

o co stát, po16.c7 Dxc7 17.Sxa8 

Dxc4 (17...Jc6 18.Sf4) 18.Se4 Dxc2 

19.Sxc2 Sc3 stojí černý dobře. 

16...d3  Opět stálo za úvahu zvážit 

tah 16...Va7. Po 17.Vd1 Sc3 18.Sf4 

má bílý za fi guru zjevnou kom-

penzaci, ale předpovědět výsledek 

by šlo jen velmi obtížně.

17.c7 Dd4?! Nijak zvlášť dobré 

asi není, a to i přes doporučení 

několika komentátorů, 17...dxc2 

18.cxd8D Vxd8 19.Sxa8±. Osobně 

bych uvažoval o tahu 17...Dd6, po 

18.Db2 Jc6 19.Sxc6 (19.b6!?) 19...

Vac8 20.Vb1 axb5 se mi jeví pozice 

nejasná. Ale možná, že je to nejas-

né jenom mně… 

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7+-zP-+-zpp'
6p+-+l+-+&
5+P+-+-+-%
4-vl-wq-+-+$
3+-+p+-zP-#
2P+Q+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
18.Da4!±  Nyní je výhoda bílého 

již zjevnou věcí. 

18…Jd7 19.Se3 Dd6 20.Sxa8 

Vxa8 

21.Sf4? Chyba, která mohla pozici 

mistra světa značně ztížit a vrátit 

Morozeviče zpátky do hry. Uzavřít 

své mistrovské dílko bílý mohl po 

21.Vac1! Po 21...Vc8 22.Vc6 s dal-

ším Vxe6 by Kramnik získal rozho-

dující výhodu. 

21...Df8? Morozevič přechází mož-

nost ke znovuobnovení bojů. Po 

silném 21...Dd5!! nelze brát na b4 

pro vyhrávající výpad 22...Df3–+ 

s těžkými hrozbami Sd5 a Sh3. 

Nyní je po boji, podruhé již mistr 

světa milost zpravidla neuděluje. 

XABCDEFGHY
8r+-+-wqk+(
7+-zPn+-zpp'
6p+-+l+-+&
5+P+-+-+-%
4Qvl-+-vL-+$
3+-+p+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
22.b6 +- Nelze 22... Jxb6 pro 

23.Dc6 

22...Je5 23.Sxe5 Df3 24.Dd1 De4 

25.b7 Vf8 26.c8D Sd5 27.f3 1–0

Václav Pech

GM Alexander Morozevič


