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JANSA A PLACHETKA DÝCHAJÍ 
NA ZÁDA VEDOUCÍ TROJICI

GM V. Jansa  
Velmistr Vlastimil 

Jansa je po sedmém 

kole mistrovství svě-

ta seniorů pořáda-

ném v rakouském 

Gmundu pouhých 

půl bodu za vedou-

cí trojicí ve složení 

GM Ivan Faragó (2501), GM Wolf-

gang Uhlmann (2417) a IM Alexej 

Šestoperov (2397). Stejný bodový 

zisk jako náš velmistr má i sloven-

ský reprezentant GM Ján Plachet-

ka (2414) – oba se zatím dělí o 4.–

14. místo s pěti a půl body. Druhý 

český zástupce Rudolf Mesiarik 

(2167) je se třemi a půl body na 81. 

místě. V devátém kole čeká Vlas-

timila Jansu jeden z vedoucích 

hráčů turnaje, v sedmdesátých 

a osmdesátých letech také jeden 

z nejsilnějších hráčů světa Wolf-

gang Uhlmann. Mistrovství světa 

seniorů pokračuje do 28. 9. 2007, 

kdy bude odehráno závěrečné 11. 

kolo. 

ŽIVÉ ŠACHY Z KRUMLOVA 
A GMUNDENU
V sobotu 22. září sehrála velmistryně 

Jana Jacková v rámci doprovodného 

programu mistrovství světa seniorů 

v rakouském Gmundenu na místním 

náměstí partii proti rakouské velmist-

ryni Evě Moser. 

Pokračování na straně 2
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ME DRUŽSTEV
ŽENSKÝ TÝM S PROBLÉMY

WIM O. Sikorová 
Nominaci žen-

ského týmu 

na letošní mis-

trovství Evropy 

družstev prová-

zejí problémy. 

Poté, co svoji 

účast odřekla pro 

nadměrné vytížení naše nejlepší 

hráčka IM Jana Jacková, obdržel 

v tomto týdnu reprezentační tre-

nér našich žen Richard Biolek 

další omluvenku – tentokrát od 

WIM Olgy Sikorové, která pro 

svoji neúčast uvedla obdobné 

důvody. Místo Olgy Sikorové 

byla na turnaj nominována Lucie 

Hodová. V Řecku nás tedy budou 

reprezentovat WIM Kateřina 

Němcová, WIM Eva Kulovaná, 

WIM Kateřina Čedíková, WIM 

Petra Blažková a Lucie Hodová.

Trenér mužské části naší 

reprezentace naštěstí podob-

né problémy nemá. Všichni 

reprezentanti jsou připrave-

ni za národní tým hrát a na 

Krétě nastoupíme s největší 

pravděpodobností v sestavě 

GM David Navara, GM Viktor 

Láznička, GM Zbyněk Hráček, 

GM Vlastimil Babula a náhrad-

níkem bude letošní mistr ČR 

GM Tomáš Polák. Mistrovství 

Evropy se bude konat v termí-

nu 27. 10. 2007–07. 11. 2007.

Václav Pech

Po devíti kolech turnaje mistrovství 

světa 2007 má nejblíže k vítězství tur-

naje skvěle hrající Ind Anand. V sedmi 

partiích první série získal pět bodů a po 

dalších dvou kolech má na mistra světa 

Vladimira Kramnika náskok celého jed-

noho a půl bodu. Mezi tyto dva hlavní 

favority turnaje se překvapivě vklínil 

izraelský velmistr Boris Gelfand, kte-

rý zatím hraje skvělý turnaj a má ještě 

poměrně solidní šanci hlasitě promluvit 

do boje o šachový trůn. Naopak určitým 

zklamáním je slabší výsledek zbylých 

ruských šachistů. 

Pokračování na straně 5

MISTROVSTVÍ SVĚTA MEXIKO 2007

ANAND VEDE V TROPICKÉM VEDRU

Viši Anand
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Pokračování ze strany 1

Pozoruhodné na tom je, že se 

jednalo o šachy živé; bílé fi gurky 

představovali žáci ZŠ z Českého 

Krumlova, Rakušanka hrála gmun-

denskými dětmi. Kostýmy šacho-

vých fi gur zapůjčilo Městské diva-

dlo Český Krumlov. Partie skončila 

remízou.

VIKTOR KORČNOJ 
VYDÁVÁ DALŠÍ KNIHU

GM V. Korčnoj  
Viktor Korčnoj 

vydává společně se 

svým mnoholetým 

spolupracovníkem 

Vjačeslavem Osno-

sem novou knihu 

věnovanou Rauze-

rově variantě sicil-

ské obrany. Knihu vydává naklada-

telství Ruský šachový dům a právě 

proběhla její poslední redakční úpra-

va, na kterou Viktor Lvovič odletěl do 

Moskvy prakticky hned z Karlových 

Varů. Životní elán a posedlost krá-

sou šachové hry můžeme u šesta-

sedmdesátiletého Viktora Korčného 

jen obdivovat. Termín vydání knihy 

zatím nebyl upřesněn.

VYHRÁL SOSNA, 
FAVORIT BABULA AŽ TŘETÍ
Tradiční Memoriál Františka 

Křížka a Milana Grabce uspořádal 

Šachový klub Veselí nad Moravou 

ve Vnorovech. Hlavním favoritem 

byl GM Vlastimil Babula, který 

však v devítikolovém turnaji pod-

lehl v 7. kole Milanu Smištíkovi ze 

Zakřan. Babula nakonec skončil 

třetí, prvenství si odnáší zlínský 

IM Jan Sosna, stříbrnou medaili 

získal FM David Holemář.

TITULY MÍŘÍ DO BESKYD
Beskydská šachová škola získala 

dva ze tří mistrovských titulů v chla-

peckých kategoriích na letošním 

mistrovství republiky v rapid šachu 

v kategoriích od desíti do čtrnácti let 

hraném o víkendu v Jaroměři. Mezi 

desetiletými slavil vítězství Tomáš 

Pavelek se stejným bodovým ziskem, 

ale lepším pomocným hodnocením 

než druhý Ondřej Toman z TJ Sokol 

Udlice. Další úspěch slavili hráči 

severomoravské líhně mezi čtrnác-

tiletými, kde vyhrál s náskokem 

celého bodu Jakub Rabatin. Posled-

ní přebornický titul si na Kladno 

odváží Jakub Haman. Dívčí tituly si 

rozdělily Martina Fusková (ŠK Staré 

Město), Jana Maříková (ŠK Veselí 

nad Lužnicí) a Helena Grussová (TJ 

Klášterec nad Ohří).

OPEN VYSOČINA

IM Jan Bernášek 
Ve Žďáru nad Sáza-

vou odstartoval již 

4. ročník šachové-

ho festivalu Open 

Vysočina, který je 

každoročně hrán 

současně jako polo-

fi nále mistrovství 

České republiky. Na turnaji se bojuje 

o postupová místa na uzavřené mist-

rovství České republiky. Po druhém 

kole je v čele se stoprocentním zis-

kem skupina ve složení IM Martin 

Petr, IM Vladimír Talla, FM Petr Zvá-

ra, IM Michal Konopka, IM Pavel Zpě-

vák, IM Jiří Jirka, IM Petr Pisk a IM 

Roman Chytilek. Jediný velmistr na 

turnaji, novoborský kapitán Marek 

Vokáč, je s půlbodovou ztrátou těsně 

za vedoucí skupinou.

Turnaje se účastní padesát tři hrá-

čů. Nejvýše nasazeným hráčem je 

pardubický Jan Bernášek (2517). 

V polofi nále mistrovství Čes-

ké republiky žen, které je hráno 

v rámci hlavního turnaje, si zatím 

nejlépe vedou WIM Kateřina Něm-

cová, WIM Petra Blažková společně 

s Karolínou Němcovou a Terezou 

Olšarovou s padesátiprocentním 

ziskem. Celkově v turnaji zápolí 

12 hráček. Turnaj skončí 30. září. 

Podrobnosti a aktuální informace lze 

najít na adrese www.czechtour.net.

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

Vítězná trojka GM Vlastimil Babula, IM Jan 
Sosna a FM David Holemář
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EXTRALIGA – NOVÝ ROČNÍK

NEJVYŠŠÍ RATING MÁ OBHÁJCE TITULU Z PARDUBIC
Nový ročník Extraligy České repub-

liky slibuje velice napínavé boje 

o domácí titul. Situace by v mnoha 

ohledech měla být ještě dramatič-

tější než v uplynulých letech – tak to 

alespoň vypadá podle rozlosování 

soutěže. Oproti předchozím roční-

kům se jednak rozšířilo pole týmů, 

o nichž se předpokládá, že mohou 

promluvit do pořadí na medailo-

vých pozicích, jednak se „papírové 

fi nále“ mezi dvěma ratingovými 

favority z Pardubic a Nového Boru 

odehraje až v posledním kole.

Souboj favoritů

Hlavním favoritem pravděpodob-

ně i nadále zůstává několikaná-

sobný mistr z Pardubic; průměr-

ný rating mužstva 2543 vzbuzuje 

pochopitelný respekt. Pardubický 

tým se bude i v dalším ročníku 

opírat o hráče s tradičně silným 

vztahem k domácímu oddílu, 

jakými jsou bezesporu GM Ser-

gej Movsesjan (2667), GM Viktor 

Láznička (2594), IM Jan Bernášek 

(2517), GM Jan Votava (2547) a IM 

Martin Petr (2453). S jeho herní 

silou pravděpodobně příliš neza-

kývá ani překvapivý přechod GM 

Jiřího Štočka k největší konkuren-

ci. Místo velmistra Štočka oddíl 

angažoval polského IM Piotra Bob-

rase (2558), který by měl vzniklou 

mezeru v mistrovské sestavě loň-

ského ročníku spolehlivě zaplnit.

O komentář k odchodu velmist-

ra Štočka jsme požádali zástupce 

kapitána mistrovského týmu Jiřího 

Petružálka: „Samozřejmě že nás 

odchod velmistra Štočka nemile 

překvapil. Mrzí nás to, ale přejeme 

mu, aby se mu i na novém působiš-

ti dařilo. Pardubický tým byl vždy 

mužstvem velice kompaktním, 

složeným z lidí, kteří k němu mají 

vztah a rádi nás reprezentují a tako-

vým i v následující sezoně zůstane. 

Věřím, že se nám Jirku podařilo na 

soupisce dostatečně nahradit.“ Jedi-

nou podstatnější změnou v sestavě 

týmu je pak „rošáda“ mezi IM Ber-

náškem a GM Heberlou, při které byl 

Bernášek posunut na vyšší šachov-

nici, hned za dvojici Movsesjan, 

Láznička. Díky tomuto posunu by 

Bernášek mohl mít blíže ke splnění 

velmistrovské normy.

O jiných než medailových pozi-

cích by pardubičtí neradi mluvili. 

„Pochopitelně že bychom titul rádi 

obhájili. Naši hráči jsou poměrně 

mladí a mají jednu věc společnou: 

všichni na sobě pracují a mají svo-

je jak individuální, tak i týmové 

ambice. To by nás v souhrnu mělo 

každým rokem posouvat o něco 

výše. Pokud bude někdo v nadchá-

zejícím ročníku ještě lepší než my, 

pak získá i titul. Budeme bojovat 

o medaile, a pokud z toho bude 

další zlatá medaile v řadě, budeme 

samozřejmě jenom rádi,“ dodává 

J. Petružálek.

Druhý hlavní favorit extraligy, 

1. Novoborský ŠK, se naopak 

před sezonou výrazně posílil, a to 

jak na soupisce hráčů, tak i na 

kapitánském můstku, kde zaujal 

nepřehlédnutelné místo velezkuše-

ný kapitán Marek Vokáč. Ze Zlína 

do Boru zavítá slovenský velmistr 

Ján Markoš, jehož výsledky a hra 

v uplynulém ročníku byly na exce-

lentní úrovni. Spolu s Markošem 

přichází, jak již bylo napsáno výše, 

od hlavních rivalů na třetí novo-

borskou desku Jiří Štoček. Ambice 

týmu sdělil Šachovému týdeníku až 

z dalekého Řecka zástupce kapitá-

na Lukáš Klíma: „Titul určitě letos 

získat chceme a tomu jsme při-

způsobili také naši soupisku. Naší 

hluboce promyšlenou a tajnou tak-

tickou zbraní, která by nám měla 

k zisku titulu výrazně pomoci, je 

předsazení Marka Vokáče na pátou 

šachovnici před Petra Hábu a Radka 

Kaloda.“ Ze soupisky zmizelo jen 

jméno ruského velmistra Jevgenije 

Najera, ale to nelze určitě brát jako 

oslabení již vzhledem k tomu, že 

Jevgenij v loňském roce za tým ani 

jednou nenastoupil.

Dalším z týmů, u kterých předpo-

kládáme, že výrazně promluví do 

boje o mistrovský titul, je pražská 

Mahrla. Z mužstva sice odešel 

IM Lukáš Černoušek směřující do 

týmu nováčka soutěže pražských 

Bohemians, ale jeho odchod by měl 

pravděpodobně více než nahradit 

další  ze silných Poláků v naší nej-

vyšší soutěži, velmistr Tomasz Mar-

kowski (2573). Posilami soupisky, 

která má ve svém čele i nejlepšího 

českého šachistu současnosti, vel-

mistra Navaru, budou jistě i Němec 

David Gross (2491) a běloruský vel-

mistr Jurij Zezulkin (2463). Svoje 

šance vidí zástupce kapitána Josef 

Mahrla takto: „Pochopitelně bychom 

soutěž rádi vyhráli, ale při pohledu 

na soupisky zejména novoborských 

a pardubických to bude velice obtíž-

né. Tým loňského mistra je znám 

jako výborný kolektiv s příkladnou 

docházkou a Nový Bor se pro změnu 

zase výrazně posílil. O medailích se 

podle mě rozhodne mezi Pardubice-

mi, Novým Borem, námi a Ostravou. GM Jiří Štoček

Velmistr Jiří Štoček 

překvapivě odchází 

z Pardubic 

do Nového Boru.
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Kdybych si měl jít vsadit do Fortuny, 

patrně bych vsadil na zisk bronzu. 

Hodně také může napovědět náš 

vzájemný zápas s Pardubicemi. Hra-

je se totiž během Světového poháru 

v ruském Chanty-Mansijsku, a tak 

by oběma týmům měly chybět jejich 

opory. My nastoupíme bez Davida 

Navary a Pardubicím budou chybět 

velmistři Movsesjan a Láznička.“ 

Zápas to může být opravdu nelehký 

a jeho výsledek dopředu rozhodně 

těžko tipovat.

S téměř nezměněnými a velice silný-

mi kádry jdou do extraligových bojů 

šachisté Labortechu Trading Ostrava 

a Zikudy Turnov. V každém z týmů 

přibyla jedna nová zahraniční akvizi-

ce. V Turnově se představí slovenský 

velmistr Igor Štohl (2541) a ostravský 

Labortech zase posílí další z početné 

polské legie v naší extralize, IM Zbig-

niew Pakleza (2463). Oba celky mají 

z loňské sezony stálou sestavu, která 

nezaznamenala větších změn.

Kandidáti sestupu

Velké přesuny se však na Moravě pře-

ce jenom děly, a to zejména na úkor 

třineckého týmu. Třinec pro nadchá-

zející sezonu opustili velmistři Tomáš 

Oral (2543) a Gennadij Timoščenko 

(2492), kteří zamířili do týmu nováč-

ka z Litovle, a také IM Jana Jacková, 

jež se vrací do celku BŠS Frýdek-Mís-

tek. Ten kromě ní posílil i velmistr 

Igor Rausis (2524), a z Frýdku se 

tak může stát velice nebezpečný 

soupeř i pro ty nejlepší mužstva; 

naopak Třinec se tímto exodem stal 

jedním z kandidátů boje o záchranu 

v nejvyšší soutěži. Zajímavé změny 

se o prázdninách udály i ve Zlíně, kde 

se v letošním ročníku budou domácí 

muset obejít bez jejich prvních dvou 

hráčů z loňského ročníku: Jána Mar-

koše (2579) zlákal Nový Bor a Tomáš 

Petrík (2479) odešel do Grygova. Roli 

prvního hráče týmu tak převezme 

letošní přeborník České republiky 

velmistr Tomáš Polák (2544) a sesta-

vu by měli vyztužit také Pavel Vavrák 

(2428) a Juraj Lipka (2433).

Podle papírových předpokladů by 

se kromě Třince měly o udržení 

v nejvyšší soutěži poprat především 

celky Plzně a Bohemians. Plzeň utr-

pěla právě postupem Bohemky do 

nejvyšší soutěže – kvůli tomu jí ode-

šli hráči předních šachovnic IM Petr 

Neuman a IM Jiří Jirka. Na rozdíl od 

Zlína se však v západočeské metro-

poli náhrada nenašla a výsledkem 

je nejnižší průměrný rating. Tým je 

ovšem složen z velice silných mla-

dých šachistů a ti rozhodně nic ne-

odepisují. Pesimismus nepostihl ani 

dlouholetého plzeňského sponzora 

IM Jana Michálka: „Ono jde vlastně 

hlavně o dva zápasy, které musí-

me vyhrát. V ostatních zápasech 

můžeme jen překvapit, a pokud by 

se to podařilo, naše šance na udržení 

se výrazně zvýší. Naši hráči mají 

velice dobrou docházku a vzhledem 

k jejich mládí i velice solidní motiva-

ci. I to může našemu týmu v klíčo-

vých okamžicích pomoci.“

Nadcházející ročník Extraligy Čes-

ké republiky, který slibuje velice 

zajímavé boje jak na špičce tabul-

ky, tak i v jejím závěru, bude zahá-

jen prvním kolem v sobotu 17. lis-

topadu 2007.

Václav Pech

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

Pořadí týmů podle průměrného 

ratingu základních sestav
1. RC Sport Pardubice (2543)

2. 1. Novoborský ŠK (2527)

3. Mahrla Praha (2495)

4. Labortech Trading Ostrava (2491)

5. ŠK Zikuda Turnov (2477)

6. BŠŠ Frýdek-Místek (2455)

7. A64 VALOZ Grygov (2425)

8. Tatran Litovel (2423)

9. ŠK SK Zlín (2417)

10. TŽ Třinec (2397)

11. TJ Bohemians Praha (2375)

12. Sokol Plzeň I. (2345)

GM Tomáš Oral
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Turnaj probíhá ve vražedném 

mexickém vedru. Na tropické kli-

ma si stěžuje poměrně citelná část 

startovního pole a za všechny hráče 

to vyjádřil maďarský velmistr Peter 

Lékó: „Myslím, že se tady hráči 

necítí příliš dobře. Není jednodu-

ché tady hrát. Mexiko je nádherná 

země na odpočinek a dovolenou, 

ale hrát tu šachy je opravdu velice 

těžké.“ Evropské účastníky tedy trá-

pí mexické klima a turnaji vládnou 

hráči z teplých krajů. Výjimkou je 

prozatím Armén Levon Aronjan, 

který ovšem před odletem do Mexi-

ka onemocněl a prozatím nechce 

svůj případ příliš komentovat: „Pro-

miňte, nechci o tom teď mluvit, pro-

tože bych nerad zbytečně znepoko-

joval své blízké,“ uvedl arménský 

velmistr zpravodaji ruského serveru 

www.chesspro.ru Juriji Vasiljevovi.

Jak již bylo řečeno, turnaji v jeho 

první polovině vládl první hráč 

světového žebříčku Ind Viši 

Anand. V minulém vydání Šacho-

vého týdeníku jsme přinesli jeho 

ostrou vítěznou partii s Levonem 

Aronjanem a dnes vám předkládá-

me další z úspěšných partií „Tygra 

z Madrasu“, tentokrát s Alexan-

drem Griščukem. I když se jedná 

o partii úplně jiného typu, hloub-

ka Anandovy hry musí na každého 

opět silně zapůsobit.

VIŠI ANAND, (2792)—
—ALEXANDER GRIŠČUK (2726) 
Španělská hra [C88]

Mexico City 2007

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.a4 

b4 9.d3 d6 10.Jbd2 Ja5 11.Sa2 c5 

12.c3 Jc6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-zp-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2LzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
13.d4  Člověku se skoro nechce 

věřit, že je tento přirozený vtah 

zřejmě teoretickou novinkou 

– a pak, že jsou šachy přeteore-

tizované a prozkoumané až na 

dno! Na nejvyšší úrovni se již hrá-

lo například 13.Jc4 Vb8 14.h3 h6 

15.d4exd4 16.cxd4 Jxd4 17.Jxd4 

cxd4 18.Sf4 Se6 s dobrou hrou 

černého podle partie Morozevič 

– Lékó, Monte Carlo 2006. Zkou-

šelo se pochopitelně také 13.Jf1, 

ale tah v partii kupodivu ne.

13...bxc3 14.bxc3 exd4 Na 14...

cxd4 by pravděpodobně následo-

valo 15.cxd4 exd4 16.Jb3 

15.cxd4 Jb4 V hlavních variantách 

španělské mívá černý s dámským 

jezdcem často problémy. V Čigo-

rinově variantě hledá kůň často 

jen těžko další prostor z pole a5, 

a tak se namísto často používal 

jeho zpětný převod přes b8 na d7. 

Griščuk staví jezdce na b4 a vyhá-

ní bílého střelce až na první řadu. 

Tam ale střelec zpravidla vůbec 

nemusí stát špatně. 

16.Sb1 Sg4 17.h3 Sh5 18.g4 Sg6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6p+-zp-snl+&
5+-zp-+-+-%
4Psn-zPP+P+$
3+-+-+N+P#
2-+-sN-zP-+"
1tRLvLQtR-mK-!
xabcdefghy
19.d5 Anand vyjasňuje pěšcovou 

konfi guraci v centru a uzavírá jej. 

Zároveň se černého také potichu 

ptá, kam že to vlastně chce jít se 

svým jezdcem na b4, který v bílé 

pozici, jak se zdá, nepříjemně 

uvízl. Bílý má také pěšcovou pře-

vahu v centru a může hrozit pro-

gramovým postupem e4-e5, kte-

rý by ale mohl vést k otevření hry 

a tím i zkompromitování pozice 

bílého krále. 

19...Jd7 Na zajímavou myšlenku, 

jak zabránit bílému jezdci v oka-

mžitém usazení na hezkém poli 

c4, upozornil IM Notkin. Černý 

mohl hrát 19...Vb8!? s tím, že 

na 20.Jc4 by přišlo 20...Jbxd5! 

21.exd5 Sxb1

20.Jc4 Vb8 Obráceně již zmíně-

ný strojek nefunguje a Anand 

hrozbu lehce pokryje. 

21.Sf4 Jb6 22.Jxb6 Vxb6 Jedno-

ho bílého jezdce černý vyměnil, 

ale na c4 rychle směřuje druhý 

a s tím už to bude mít Griščuk 

mnohem těžší.

MISTROVSTVÍ SVĚTA MEXIKO 2007

ANAND VEDE V TROPICKÉM VEDRU
Pokračování ze strany 1

Pořadí po 9. kole
1. Anand, Viši IND 2792 6

2. Gelfand, Boris ISR 2733 5

3. Lékó, Peter HUN 2751 4,5

4. Griščuk, Alexander RUS 2726 4,5

5. Kramnik, Vladimir RUS 2769 4,5

6. Aronjan, Levon ARM 2750 4

7. Morozevič, Alexander RUS 2758 4

8. Svidler, Peter RUS 2735 3,5

Levon Aronjan patří k hráčům, jimž se 
zatím v Mexiku příliš nedaří.
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XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6ptr-zp-+l+&
5+-zpP+-+-%
4Psn-+PvLP+$
3+-+-+N+P#
2-+-+-zP-+"
1tRL+QtR-mK-!
xabcdefghy
23.Jd2 Sg5 Indický šachista se po 

partii vyjádřil, že byl rád, když 

mohl vyměnit černopolné střel-

ce a zahrát následné 26.Dd2, což 

vyhlídky bílého zlepšilo.

24.Sxg5 Dxg5 25.Jc4 Vbb8 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+-zp-+l+&
5+-zpP+-wq-%
4PsnN+P+P+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zP-+"
1tRL+QtR-mK-!
xabcdefghy
26.Dd2! Do této pozice Anand 

pravděpodobně směřoval. Jeho 

soupeř se teď musí vyjádřit k nabí-

zené výměně dam a volba černé-

ho není vůbec jednoduchá. Pokud 

ponechá dámy na šachovnici, musí 

počítat s nástupem bílého pěšce 

„f“, který bude spojen se ziskem 

značné prostorové převahy a může 

přinést bílému i nebezpečnou ini-

ciativu. Po výměně dam a redukci 

materiálu zahraje bílý ale někdy 

tah f2-f4 také a zároveň vynikne 

špatná pozice Jb4 (Nejenže jezdec 

nemá žádné pole, ale zároveň také 

brzdí možnou protihru černého na 

dámském křídle.) a ani černý bělo-

polný střelec nebude hledat smys-

luplnou diagonálu nijak lehce. 

Chybné naopak samozřejmě bylo 

26.Jxd6??, protože po 26...De5 

by se bílý pravděpodobně musel 

vzdát. „Původně jsem chtěl hrát 

26.Dc1, ale po 26...Df6 tam pro 

mě taktika nevycházela tak, jak 

bych si představoval,“ říká Anand. 

„Černá pozice je po tahu Dd2 hor-

ší, nevím, možná je i prohraná, 

alespoň pokud bude černý jenom 

pasivně vyčkávat.“

26...Dxd2 27.Jxd2 f6 28.Jc4 Vfd8 

29.f4 Podle slov vítěze partie hrá-

no s myšlenkou nástupu bílých 

pěšců na královském křídle a pro-

sazením tahu g4-g5.

29...Sf7 

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-+-+lzpp'
6p+-zp-zp-+&
5+-zpP+-+-%
4PsnN+PzPP+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1tRL+-tR-mK-!
xabcdefghy
30.Va3 Plán s postupem bílého krá-

le na podporu svých pěšců Anand 

zavrhl. „Snažil jsem se vyvarovat 

tahů, jako je Kf1 nebo Kf2, pro-

tože by v některých variantách po 

ústupu Sf7 mohl černý hrát Jc6. 

Při králi na f2 by bylo nepříjem-

né Vb2+ a při králi na f1 má černý 

zase na případné dxc6 Sxc4+. Pro-

to jsem se rozhodl ponechat svého 

krále na g1.“

30...g5 Tah, který byl pro Ananda 

podle jeho vlastních slov překva-

pením. „Těžko říci, jestli je tento 

postup chybou. Při partii jsem cítil, 

že ano, ale není to tak jednoznač-

né. Pokud by černý hrál pasivně, 

pak by to pro něho bylo také velice 

obtížné.“

31.h4 gxf4 32.Vf3 Se8 33.Vxf4 Kg7 

Špatné je 33...Sxa4 pro 34.Vxf6 

a padá i klíčový pěšec d6. 

XABCDEFGHY
8-tr-trl+-+(
7+-+-+-mkp'
6p+-zp-zp-+&
5+-zpP+-+-%
4PsnN+PtRPzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+L+-tR-mK-!
xabcdefghy
34.h5! Anand chce vyměnit své-

ho krajního pěšce za černé „efko“, 

a tím si otevřít cestu k Achillově 

patě černé pozice, pěšci d6. S jeho 

pádem se, aniž by se sám pohnul, 

bílý pěšec d5 citelně přiblíží k poli 

proměny a bude na sebe neustále 

vázat černé síly. Špatné by ovšem 

bylo 34.Vef1 pro 34...Sxa4 35.Vxf6 

Sb5! 

34...Sxa4 Nyní již nejde 34...

h6 35.Vef1 Sxa4 36.Vxf6 Sb5 pro 

37.Vg6+ Kh7 38.Vf7+ +- 

35.h6+ Kxh6 36.Vxf6+ Kg7 37.g5 

S ideou Jxd6 s dalším Jf5+ a úto-

kem na opuštěného černého krá-

le.

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+-+(
7+-+-+-mkp'
6p+-zp-tR-+&
5+-zpP+-zP-%
4lsnN+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+L+-tR-mK-!
xabcdefghy
37...Vf8 38.Vxd6 „Nevím, jest-

li jsem hrál tuto koncovku úplně 

přesně, ale od té doby, co jsem 

vzal na d6, to bylo pro černého 

už velice složité,“ zakončil svůj 

komentář partie její vítěz. Slabé 

bylo 38.Vef1?! opět pro 38…Sb5! 

GM Alexander Griščuk
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38...Sc2?! Za úvahu stálo 38...Sb5!? 

39.Je3 Vbe8 (39...Kh8) 40.Vc1 

s výhodou bílého.

39.Je5 Na 39.Sxc2 by snad moh-

lo přijít 39…Jxc2 40.Vf1 Vxf1+ 

41.Kxf1 Vb4 42.Jd2 Vd4 43.Ke2 Jb4 

se záměrem dát v nejhorším jezd-

ce za dvojici bílý pěšců a spoléhat 

na značnou redukci materiálu.

39...Vf4 40.Vf6 Vh4 41.d6 Sxb1 

42.Vxb1 Vxe4 43.Vf7+ Černý má 

sice pěšce navíc, ale jeho fi gury 

stojí podstatně hůře. Pasivní věž 

na b8 a mrtvý jezdec na b4 hovoří 

dostatečně srozumitelnou řečí.

43...Kg8 44.Ve7 Vd8 45.Vd1 c4 

45...Vf4 46.d7 Vf5 47.g6 (47.Vd6!?) 

47...hxg6 48.Vd6+- 46.d7 Vf4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+PtR-+p'
6p+-+-+-+&
5+-+-sN-zP-%
4-snp+-tr-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
47.Vf1!+- Vff8 48.Vxf8+ Jinou ces-

tou k výhře bylo například 48.g6! 

hxg6 49.Vxf8+ Kxf8 50.Jxg6+ Kg8 

51.Ve8+, ale i tah v partii je dosta-

tečně bezbolestný.

48...Kxf8 49.Vxh7 Hrozí Jg6

49...c3 50.Jg6+ 1–0

Na druhém místě turnaje se zatím 

poměrně nečekaně drží Boris Gel-

fand. Mnozí komentátoři hovoří 

o velkém překvapení či o dru-

hé míze izraelského šachisty, 

ale dovolil bych si s nimi trochu 

nesouhlasit. Gelfand je univerzál-

ní šachistou a jeho chápání šachu 

je podle velmistra Šipova „napros-

to kolosální“. Jediným problémem 

sympatického a skromného Borise 

je to, že své schopnosti nedovede 

vždy na sto procent prodat. V Mexi-

ku se mu to po většinu turnaje 

zatím daří a zastavit by ho mohla 

až prohra v devátém kole, která ho 

postihla s poraženým z předchá-

zející partie, Rusem Griščukem. 

Ke skvělým výkonům mu v Mexi-

ku možná pomáhá i značně disku-

tovaná černá láhev, kterou s sebou 

Gelfand nosí ke každé partii. Na 

otázku ohledně jejího tajemství 

pak s úsměvem odpovídá „Je to 

láhev jako každá jiná. Přece tady 

máme antidopingovou kontrolu. 

Složení toho, co je uvnitř, vám rád 

prozradím – ale až po skončení 

turnaje!“

Třetí místo patřilo až do 9. kola 

mistru světa Vladimiru Kramni-

kovi. Vladimir uvyklý z mládí na 

horké podnebí podával v Mexiku 

svoje tradiční, spolehlivé výkony: 

Bílými výhoda a tlak, černými rus-

ká. Při příjezdu na turnaj překva-

pil Kramnik zejména svým sekun-

dantem. Mistra světa v Mexiku 

doprovází ne všem sympatický 

Loek Van Wely. „Máme s Loekem 

velice přátelské vztahy,“ odpově-

děl mistr světa na otázky ohled-

ně svého sekundanta. „Navíc se 

vždycky snažím vybírat si pro spo-

lečnou práci nové lidi. To mi dovo-

luje po tvůrčí stránce nezakrnět.“ 

Tým dvou dlouhánů mohl být se 

svými výsledky celkem spokojený. 

Po první polovině šampionátu měl 

Kramnik na vedoucího Ananda jen 

malou ztrátu a byl poměrně opti-

mistický: „Turnaj zatím probíhá 

tak, jak jsem předpokládal: Je veli-

ce nároční a silný. Co se týče mé 

hry, tak prozatím nemám důvod 

k nespokojenosti. Jediným neú-

spěchem bylo, že jsem nevyhrál 

partii s Griščukem, kde jsem měl 

velkou výhodu. Nebýt toho, tak 

bych mohl říct, že všechno jde ide-

álně. Ale zatím máme ještě skoro 

polovinu turnaje před sebou, a tak 

je příliš brzo dělat nějaké závěry.“ 

A skutečně bylo. V devátém kole 

Kramnik podlehl černými svému 

krajanu Alexandru Morozevičovi 

a propadl se až na páté místo tur-

najové tabulky. Příjemným zjiš-

těním je tak přinejmenším to, že 

je zjevné, že v současném světě 

profesionálního šachu již pověst-

ná sovětská týmová souhra nemá 

místo. O tom, že se Rusové v Mexi-

ku mezi sebou bijí hlava nehlava, 

svědčí i následující partie, v níž 

Alexander Griščuk střetl s trápícím 

se Peterem Svidlerem.

ALEXANDER GRIŠČUK (2726)—
—PETER SVIDLER (2735) 
Dámský gambit [D43]

Mexico City 2007

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

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

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

12.0–0 Jbd7 13.Dc2 Jxe5 14.Sxe5 

Sg7 Oba soupeři rozehráli poměr-

ně překvapivě opět moskevskou 

variantu, která je v těchto dnech 

v Mexiku častým hostem. Překva-

pením je to hlavně u Svidlera, kte-

rý ji prakticky nikdy nehrál. Celá 

věc se nakonec pravděpodobně 

vysvětlila. V Mexiku se totiž jako 

Svidlerův sekundant objevil jeden 

z největších specialistů na tuto 

variantu, velmistr Motylev a prav-

děpodobně dosud se trápícímu 

Loek van Vely, Kramnikům nečekaný 
sekundant

Boris Gelfand: V Mexiku ho provází tajemná 
černá láhev.
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Svidlerovi s přípravou pomohl. 

Alexander Griščuk na to po par-

tii opověděl: „Motylev je jedním 

z největších odborníků na mos-

kevskou hru. Naopak Péťa Svidler 

tuhle variantu nikdy předtím 

nehrál. Z nějakého důvodu jsem si 

to dal dohromady až ve chvíli, kdy 

jsem přišel k naší partii. Prostě to 

včera ani dnes nenapadlo ani mě, 

ani mé sekundanty.“

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+-+pvl-'
6-+p+psn-+&
5+p+-vL-+p%
4-+pzPP+pzP$
3+-sN-+-+-#
2PzPQ+LzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
15.Sg3 První odchylka od partie 

Aronjan–Anand z 2. kola turnaje, 

kterou jsme přinesli v minulém 

vydání Šachovém týdeníku. Tam 

bílý zahrál 15.Vad1. Tah v partii 

je vlastně obětí pěšce za získání 

několika temp, které se mohou 

bílému hodit...

15...Dxd4 16.Vfd1 Po druhém 

věžovém tahu 16.Vad1 se zdá, že 

černý může odpovědět 16...Db6 

17.Kh1 Jd7 18.f3 gxf3 s dalším Je5 

a černá pozice je v pořádku.

16...Dc5 Podle velmistra Svidlera 

se jedná pravděpodobně o novin-

ku. Je otázkou, k čemu je černému 

dobré nechat bílého zahrát Sd6. 

Logicky vypadá úmysl odlákat 

bílého střelce od krytí často citlivé-

ho bodu f2.

17.Sd6 Db6 18.a4 I v této partii 

může bílého trápit prozatímní bíd-

ný osud jeho bělopolného střelce, 

a tak se bude pokoušet zahájit akce 

směřující k jeho osvobození.

18...a6 Na 18...b4?! je silné 19.a5

19.e5 Pokus „vykousnout“ střelce 

ze zajetí pomocí 19.a5 Da7 20.b3 

narazí na 20...cxb3 (k nejasné 

pozici vede i tah 20...b4 21.Ja4 cxb3 

22.Dc4 Jd7) 21.Dxb3 Jd7 s nejas-

nou hrou.

19...Jd7 19...Jd5 20.Je4!?

20.a5 Da7 21.Je4 c5! Svidler staví 

protihru na typických tazích a ote-

vírá další nebezpečnou diagonálu. 

Katastrofou by ovšem bylo hlado-

vé 21...Jxe5 22.Sc5 Db8 23.Jd6+ +- 

a ani druhé braní není o moc lepší: 

21...Sxe5 22.Sxe5 Jxe5 23.Dc3 Jg6 

24.Dg7+- a hrozí mat Jf6 a Vd7

22.Jg5 Možná by nebylo úplně 

nesmyslné pokusit se o aktiviza-

ci dámské věze prostřednictvím 

manévru 22.Va3!? s dalším Ve3. 

22...Jxe5 23.Sxe5 I zde se nabízí 

23.Va3 s dalším Ve3 a možným 

dalším útokem na černé centrum, 

ale Griščuk má na mysli něco jiné-

ho – a hodně jedovatého.

23...Sxe5 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7wql+-+p+-'
6p+-+p+-+&
5zPpzp-vl-sNp%
4-+p+-+pzP$
3+-+-+-+-#
2-zPQ+LzPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
24.Sxc4!? Radikální řešení problé-

mu špatného střelce spojené s cen-

trálním průnikem do Svidlerova 

postavení černému určitě zamo-

talo hlavu. Velmistru Svidlerovi 

se v dosavadním průběhu turna-

je příliš nedařilo a o této partii se 

vyjádřil jako o snad jediné, ve kte-

ré jeho hra snesla všechna kritéria 

a od které odcházel spokojený se 

svým výkonem. Vznikající taktic-

ké přestřelky musely zaujmout 

nejenom oba aktéry, ale zároveň 

i tisíce diváků sledujících partie 

mistrovství světa na Internetu.

24...bxc4 25.Da4+ Kf8 26.Vd7 

Sd5 Chladnokrevná a správná 

reakce. Nejasně působí i vznikají-

cí duel „špatných králů“ po 26...g3 

27.Vxf7+ Kg8. 

27.Vd1! Brát dámu bílému nic 

nedá. Po 27.Vxa7 bude mít sice 

nějaký materiál, ale úplně ztratí 

iniciativu po 27...Vxa7 s dalším 

Vb7, nebo Sd4 s bohatou kompen-

zací černého.

27...Sd4 Bolavý bod f7 může čer-

ný pokrýt i pomocí 27...Sh2+!? 

28.Kxh2 (28.Kf1!?) 28...Db8+ 

29.Kg1 Va7 

28.Vxa7  28.Vxd4 cxd4 29.Db4+ 

Kg7 30.De7 Dxd7! 31.Dxd7 Vhf8 

a černý by snad neměl mít vážné 

problémy. Po partii uvedl Griš-

čuk, že pokud byla někde mož-

nost přímé výhry, mohlo to být 

buď nyní, kdyby zahrál tah 28.b3, 

nebo potom později, ve 37. tahu. 

Neomylný stroj ovšem jasné říká: 

„Kdepak výhra! Pane Griščuk, to 

je remíza jako vyšitá!“ Černý však 

musí hrát přesně. Cesta ke smíru 

vede přes tah  28...Db8. Bílý pak 

má pravděpodobně jen remízu 

po 29.Vxf7+ Kg8 30.Vxd4 cxd4 

31.Dd7 De5 32.Vh7 De1+ 33.Kh2 

De5+ 34.g3 Vf8= 28...Vxa7 29.b3 

Kg7 Slabší je 29...cxb3 30.Vxd4 

cxd4 pro hezký dvojúder 31.Dxd4, 

Peter Svidler se v turnaji dosud trápí. GM Motylev je zřejmě odpovědný za popu-
laritu moskevské varianty na mexickém 
mistrovství světa.



27. ZÁŘÍ 2007 ČÍSLO 39 9

ale ani zde po 31...Vb7 32.Dxh8+ 

Ke7 nemusí být všechno zase až 

tak jasné.

30.bxc4 Sa8 31.Dc2 g3

XABCDEFGHY
8l+-+-+-tr(
7tr-+-+pmk-'
6p+-+p+-+&
5zP-zp-+-sNp%
4-+Pvl-+-zP$
3+-+-+-zp-#
2-+Q+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

32.Vxd4 Griščuk likviduje silného 

černého střelce a bude se chtít po 

uvolněných černých polích přestě-

hovat svými fi gurkami do Svidle-

rovy pozice. To se mu i podaří 

a v kritické pozici vznikající  po 

36. tahu bude mít možná na hokej-

ce rozhodující gól.

32...cxd4 33.De2 gxf2+ 34.Dxf2 

Vd8 Pěšec „d“ by měl být hlavním 

trumfem obrany černého. 35.Dg3 

Kf8 36.De5! Ke8 

XABCDEFGHY
8l+-trk+-+(
7tr-+-+p+-'
6p+-+p+-+&
5zP-+-wQ-sNp%
4-+Pzp-+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
37.Jxe6?! Toto je ten druhý okamžik, 

o kterém Alexander Griščuk po partii 

hovořil. Místo tahu v partii mohl zvo-

lit pokračování 37.Dh8+! Ke7 38.Dg7, 

které z hlediska šancí na výhru vypa-

dá nadějněji než předchozí zmíněný 

okamžik. Například po 38...Vad7 

(38...Vf8 39.Jxe6 Kxe6 40.Dxf8 s vel-

kými šancemi na výhru. I když černé-

mu by se mohlo podařit nějak sehrát 

své fi gury a s pěšcem na d4 vykouz-

lit i určitou protihru.) 39.Dxf7+ Kd6 

40.Dxe6+ Kc7 41.Dxa6 d3 42.Da7+ 

s reálnými šancemi na úspěch.

37...fxe6 38.Dh8+ Ke7 39.Dg7+ 

Ke8 40.Dh8+ Sebrání materiálu 

40.Dxa7 bílému zřejmě nic nedá, 

protože ke slovu přijde černý pěšec 

a dobře spolupracující fi gury. Po 

40...d3 41.Dxa6 d2 42.Dxe6+ Kf8 

43.Dh6+ Kf7 44.Dxh5+ Ke7 45.Dd1 

Se4= bílý rozhodně nevyhraje. 

40...Ke7 41.Dg7+ s remízou.

Bez ohledu na nerozhodný výsle-

dek nádherná a bojovná partie.

Po devátém kole turnaje má tedy 

k „půltitulu“ mistra světa zatím 

nejblíže Viši Anand. Jeho bodový 

náskok může být s blížícím se kon-

cem turnaje čím dále citelnější, ale 

sám Anand odmítl spekulace o tom, 

že by se mohl začít zaměřovat na 

jeho údržbu. Žádná změna turna-

jové taktiky se prý konat nebude: 

„Ne, určitě ne. Budu i dále hrát tak, 

jak jsem zvyklý a jak jsem hrál od 

prvního kola,“ prohlásil Anand.

Turnaj v Mexiku bude pokračovat 

až do konce září a kritickou pro jeho 

průběh může být zejména partie mis-

tra světa Kramnika s vedoucím Anan-

dem. Souboj se odehraje v desátém 

kole a indický šachista v něm povede 

černé fi gury.
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