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SPIDERMAN FISCHEREM

Tobey Maguire

H o l l y w o o d s k á 

superstar Tobey 

Maguire, který se 

proslavil rolí Spi-

dermana ve fi l-

mových verzích 

komiksového tr-

háku, změní re-

pertoár - na plátně se stane jedním 

z nejlepších a nejkontroverzněj-

ších šachistů, Bobby Fischerem. 

Film o Fischerově životě připra-

vuje scénárista Steven Knight, 

mimo jiné autor fi lmové adaptace 

románu Dana Browna Ztracený 

symbol. Středobodem Fischerovy 

fi lmové biografi e má být zápas 

proti velkému rivalovi a později 

příteli Borisi Spasskému, proběh-

nuvší v roce 1972 v Reykjavíku. 

Termín natáčení je zatím nejasný, 

stejně jako osoba režiséra: hovoří 

se však o Damianu Chapovi či Ke-

vinu Macdonaldovi. 

TOPALOVOVA PŘÍJEMNÁ POVINNOST 

Veselin Topalov

„Ne, o peníze mně 

opravdu nejde,“ ří-

ká současná ratin-

gová dvojka a vy-

zyvatel mistra světa 

Višiho Ananda, bul-

harský velmistr Ve-

selin Topalov. Vy-

dělal si totiž šachem dost na to, aby 

mohl v klidu skončit a nemít fi nanční 

starosti do konce života. „Nemohu 

ale hrát za málo, protože pak by mu-

seli všichni, kdo se nacházejí v žeb-

říčku pode mnou, hrát za ještě nižší 

honoráře. Je mojí povinností poža-

dovat za svoji hru vysoký honorář. 

O tyto záležitosti se však stará můj 

manažer,“ konstatuje Topalov. Pro 

zajímavost, jeho výdělek na turnaji 

Linares byl na hranici 75.000 EUR. 

Vyloučena prý není Topalovova účast 

na dalším uvažovaném turnaji série 

Grand Slam v Moskvě. „Netuším ale, 

kolik mi v Moskvě nabídnou…“ 
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BLOGY ŠACHISTŮ

SRÁŽKA S DVOJNÍKEM
Dětský zážitek v podobě pod-

zemní srážky s myšlenkovým 

dvojníkem a historka o tom, jak 

zarputile může přední světový 

šachista reagovat na neúspěchy 

v pro něho tak okrajovém spor-

tu, jako je bowling. O tato témata 

rozšířili své blogy velmistr David 

Navara a ředitel Dopravních sta-

veb Brno Vlastimil Chládek.

O extrémní soutěživosti Alexeje 

Širova již bylo napsáno leccos. 

Svědectví může podat i Vlasti-

mil Chládek, který se se Širovem 

utkal na bowlingových drahách. 

„Bowling mu nešel, řezal do toho 

agresivně, střídal bídné kanály 

s maximálně jen průměrnými 

hody a stále nemohl pochopit 

a smířit se s jednoduchým fak-

tem, že bowling mu zatím oprav-

du nejde,“ píše Vlastimil Chládek.

David Navara se tentokrát vrátil 

zpět v čase. Nejde mu ale o popis 

zážitku z dětství, ten je pouze vý-

chodiskem pro další úvahy. „Den-

ně se ale míjíme s mnoha lidmi, 

aniž bychom měli čas, možnost 

či chuť o nich zjistit více… Kdo 

ví, co zajímavého a důležitého by 

nám mohl říci člověk, se kterým 

se mineme na rohu ulice, se kte-

rým se letmo setkáme v doprav-

ním prostředku nebo kdekoliv 

jinde? Možná bychom se někdy 

dozvěděli více i o sobě samých.“

Blogy najdete na adrese 

www.blog.praguechess.cz

Václav Pech

Nejlepší světová hráčka Judita Polgárová 

a Američan Gregorij Kajdanov odehráli 

v Jižní Karolíně tematický zápas na čtyři 

partie, ve kterém byla povinným zahá-

jením Sicilská obrana. Vůdcům černých 

fi gur nepomohl Svěšnikov, Drak, Najdorf 

ani Scheveningen: Nedokázali uhrát ani 

jedinou půlku. Možnost Sicilskou rehabi-

litovat bude mít Polgárová 22.–24.dubna, 

kdy bude hrát v Praze zápas ČEZ CHESS 

TROPHY proti Davidu Navarovi. (Více 

o akci na www.praguechess.cz.)

Pokračování na straně 5

TEMATICKÝ ZÁPAS POLGÁROVÁ-KAJDANOV

OSLAVA SICILSKÉ SKONČILA JEJÍ KATASTROFOU

Judita Polgárová
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KARPOV FOR PRESIDENT

Anatolij Karpov

„Je potřeba znovu 

nastolit pořádek. 

Rozhodl jsem se 

kandidovat na 

funkci preziden-

ta FIDE,“ ozná-

mil po příletu 

na simultánku 

do Saratova dvanáctý mistr světa 

v šachu Anatolij Karpov. „Chaos 

s mistrovstvím světa, kalendářem, 

změny v průběhu rozehraného 

cyklu bojů o nejvyšší titul – tako-

vá situace nikdy nebyla. Je třeba 

vrátit vážnost titulu mistra světa,“ 

shrnuje Karpov podněty ke své 

kandidatuře. Současný prezident 

Kirsan Iljumžinov o Karpovově 

kandidatuře ví a svou bafuňářskou 

židli jen tak lehce opustit nehodlá. 

„Ať bojuje,“ konstatuje lakonicky 

Karpov, pro kterého je důležitá ze-

jména podpora Ruska.

„CINKLÁ“ BLESKOVKA?

Rauf Mamedov

„Šachrijar je 

v bleskovkách 

mnohem silnější 

než já, ale to ne-

znamená, že mi 

tu partii prodal,“ 

říká Mamedjaro-

vův reprezentač-

ní kolega, velmistr Rauf Mame-

dov. Ázerbájdžánský velmistr se 

hájí proti podezření o neférové 

podpoře svého kolegy v rozho-

dující fázi kvalifi kačního turnaje 

pro účast na bleskovém mistrov-

ství světa. „Nestalo se to a nikdy 

se to nestane. Nikdy jsem se neú-

častnil podobných domluvených 

partií a takový bod bych ani ne-

přijal,“ tvrdí Mamedov, podle 

jehož verze Mamedjarov v první 

partii prostě udělal nemožný tah. 

Mamedov i rozhodčí mu údajně 

nabízeli vrácení tahu, což Ma-

medjarov odmítl. „Odvetu pak 

zahájil nervózně, a v důsledku 

toho také prohrál,“ tvrdí Mame-

dov. Pravdou ovšem je, že Mame-

dov postoupil do fi nálového tur-

naje právě díky dvěma bodům, 

které získal proti reprezentační-

mu kolegovi.

ZAPLATÍME VÍCE
V Havlíčkově Brodě proběhla sva-

zová konference. Delegáti na ní 

odsouhlasili postupné zvyšování 

členských příspěvků ŠSČR. Z letoš-

ní stokoruny se díky každoroční-

mu zvýšení o 50 korun dostaneme 

v roce 2014 na poplatek 300 korun. 

Delegáti se také rozhodli zamést 

s individuálním členstvím, které se 

bude zvyšovat o 500 korun ročně 

na 3000 Kč v roce 2014. Rozhovor 

s předsedou VV ŠSČR Vlastimi-

lem Sejkorou na téma svazových 

fi nancí jsme přinesli v prvním 

letošním čísle.

NOVÁ LISTINA FIDE
Magnus Carlsen zůstává světovou 

jedničkou i na nové listině ratin-

gů, platné k prvnímu březnové-

mu dni. Nový rating nejlepšího 

světového šachisty má hodnotu 

2813 bodů, druhý Topalov ztrácí 

osm bodů. Na třetí příčku se před 

aktuálního mistra světa Ananda 

(2787) probojoval nejúspěšnější 

z Rusů, velmistr Kramnik (2790). 

Z českých hráčů je na žebříčku 

nejvýše David Navara (2708), je-

muž patří 31. příčka, o dvanáct 

stupínků si polepšil dvaasedm-

desátý Viktor Láznička (2659). 

Nejlepšímu slovenskému hráči, 

velmistru Movsesjnanovi (2709), 

patří dvacáté deváté místo. Kom-

pletní žebříček první stovky k dis-

pozici zde: ratings.fi de.com

TOP 10 muži
1. Carlsen, Magnus NOR (2815)

2. Topalov, Veselin BUL (2805)

3. Kramnik, Vladimir RUS (2790)

4. Anand, Viši IND (2787)

5. Aronjan, Levon ARM (2782)

6. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2760)

7. Griščuk, Alexandr RUS (2756)

8. Svidler, Petr RUS (2750)

9. Gelfand, Boris ISR (2750)

10. Wang Yue CHN (2749)

TOP 10 Česká republika
1. Navara, David (2708)

2. Láznička, Viktor (2659)

3. Hráček, Zbyněk (2615)

4. Štoček, Jiří (2591)

5. Votava, Jan (2561)

6. Babula, Vlastimil (2554)

7. Oral, Tomáš (2546)

8. Haba, Peter (2542)

9. Šimáček, Pavel (2513)

10. Cvek, Robert (2508)

10. Mirumian, Vigen (2508)

TOP 10 Slovenská republika
1. Movsesjan, Sergej (2709)

2. Markoš, Ján (2549)

3. Ftáčnik, Lubomír (2546)

4. Petrík, Tomáš (2531)

5. Štohl, Igor (2531)

6. Jurčík, Marián (2510)

7. Timoščenko, Gennadij (2495)

8. Likavský, Tomáš (2476)

9. Mačák, Štefan (2470)

10. Vavrák, Peter (2470)

http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
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Jiří Dufek vítězstvím na „freestyle“ 

turnaji Mundialchess.com, kde ve 

fi nále porazil autora Rybky Vašíka 

Rajlicha, vyhrál cestu do Linares, 

kde měl možnost zahrát si rapid 

partii s Veselinem Topalovem. 

Freestyle prý znamená, že je vše po-

voleno. Nu, tlouct do hodin ani do 

soupeře se stále nesmí. Povolena je 

však jakákoli nápověda, což v praxi 

znamená použití „našlapaných“ en-

ginů. Jiří Dufek si turnaj v Linares 

užil, s Veselinem Topalovem v napí-

navé partii černými remizoval. Jak 

sdělil Šachovému týdeníku, před 

vzájemnou partií s Topalovem byl 

požádán o kontakt na sebe, pro-

tože prý jej Veselinovi sekundanti 

(Smeets a l‘Ami) pravděpodobně 

osloví. Český šach tak možná bude 

mít opět zastoupení v důležitých ša-

chových bojích. Jiřího Dufka jsme se 

ptali na novou verzi programu Ryb-

ka, kterou měl možnost vyzkoušet. 

V čem bude jiná nová kniha za-

hájení Rybky oproti dnes stan-

dardně prodávané?

Především bude aktuálnější. Obsa-

huje hromadu nových analýz, a to 

nejen „Najdorfa“ nebo Grünfeldovy 

indické, ale třeba i Jänischova gam-

bitu. Snažím se také prosadit no-

vinku: Chci, aby bylo možné využít 

nejen relativně úzkou knihovnu la-

děnou proti enginům, ale aby byla 

připravena mnohem širší část, kte-

rá již nepůjde do takové hloubky, 

ale bude sloužit pro osobní trénink. 

Má představa je mít knihovnu na 

úrovni encyklopedie, ale to zatím 

není otázka týdnů ani měsíců.

V čem je jiný nový engine Rybky?

Nová Rybka je stále opředena mno-

ha tajemstvími. Měl jsem příleži-

tost využít poslední existující verzi 

na klusteru (bude to znít zvláštně, 

ale poslední verze byla o111), ale 

stále chybí výsledky skutečných 

testů a testovacích zápasů. Nemys-

lím si, že mi Vašík (Rajlich) dodá 

beta-verzi ještě před vydáním. Nej-

větší rozdíl mezi Rybkou 3 a no-

vou verzí je v mnohem hlubším 

hodnocení strategických činitelů 

– v turnaji Mundialchess jsem hrál 

v semifi nále černými s hráčem Ne-

ill – po oběti kvality Rybka 3 uvádí 

0,00, zatímco Rybka o111 hodnotí 

pozici prakticky okamžitě cca 0,2 

pro černého. Bohužel jsem zatím 

neměl mnoho příležitostí vyzkou-

šet rozdílnost hodnocení.

Zeptám se ještě, jaký je rozdíl 

u klusteru o 108 jádrech oproti 

standardnímu 2jádrovému PC 

(při stejné verzi Rybky)?

Pozor, stejná verze Rybky nemůže 

běžet na klusteru a na obyčejném 

PC, kluster funguje trošku jinak. Si-

tuaci zjednodušme tím, že obě Ryb-

ky budou využívat stejné „jádro“ 

a budou tak pro nás stejné. Jako prv-

ní uhodí do očí počet pozic za vteři-

nu – na dualcore to může být několik 

desítek tisíc (kolem 60 až 70 000), 

kluster ukazuje v počáteční pozici 

cca 3 500 000, tj. padesátkrát více. 

Odhadem je tedy nárůst výkonnosti 

o cca 400–500 ELO bodů. Co se týká 

hloubky, může to být za stejnou ča-

sovou jednotku až o 6 polotahů více 

(tento údaj je lehce nepřesný, neboť 

dle Vašíka 15 polotahů na jedno-

jádrovém PC je mnohem méně než 

15 polotahů na Quadcoru). Kluster 

běžel na 13 PC o 8 jádrech, každé 

CPU běželo na frekvenci v průměru 

3GHz. Statisticky obyčejné dualco-

rové CPU by mělo šanci jen ve vel-

mi rychlých partiích, pokud by mu 

kluster „spadl“ do varianty. Úspěš-

nost klusteru v dlouhých partiích by 

se blížila 100 %.

Aleš Kubeczka

ROZHOVOR S JIŘÍM DUFKEM

BUDE DUFEK POMÁHAT TOPALOVOVI?

Jiří Dufek

BORIS GELFAND:

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty Borise 

Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, 

si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné



Chrání před virovými útoky
Zastaví každého hackera
Nepustí spam do e-mailové schránky

chráníme vaše digitální světy

www.eset.cz/eset-smart-security

Tisíce rozhodnutí
v jediné mikrosekundě.
A žádný omyl.

Rychlejší a účinnější ochrana počítače

Eset software spol. s r. o., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 090 233, e-mail: info@eset.cz
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Pro Sicilskou nepovedený zápas 

byl divácky neobyčejně zajíma-

vý. Ostré zahájení jim nabídlo 

podívanou, ve které nebyla nou-

ze o dramatické okamžiky, oběti 

a ostré útoky. „Takové tematické 

zápasy nebo turnaje by mohly 

být pro diváky zajímavé,“ po-

znamenal jeden z fanoušků při 

on-line přenosu, ale hned dodal: 

„Tedy pokud by to nebyl zápas 

s povinnou Ruskou…“ Potenciál-

ní budoucí sicilský duel – a že by 

jej bylo pro rehabilitaci Sicilské 

zapotřebí – by si své diváky ne-

pochybně našel. 

„Myslím, že nejzajímavější partie 

zápasu byly úvodní dvě,“ komen-

tuje průběh velmistryně Polgá-

rová. Dodává, že líbit se musely 

všechny, což je ostatně pro ost-

rou Sicilskou příznačné.

Přinášíme ukázky rozhodujících 

okamžiků z úvodních dvou par-

tií za využití komentářů Juditiny 

sestry Susan. 

GREGORIJ KAJDANOV (2583) 
– JUDITA POLGÁROVÁ (2687) 
Sicilská obrana [B33]

Hilton Head 2010

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 

4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e5 6.Jdb5 d6 

7.Sg5 a6 8.Ja3 b5 9.Sxf6 gxf6 

10.Jd5 f5 11.Sd3 Se6 12.c3 

Sg7 13.Jxb5 axb5 14.Sxb5 Sd7 

15.exf5 Jb8 16.a4 0–0 17.0–0 

Sxf5 18.Df3 Se6 19.Je7+ Dxe7 

20.Dxa8 d5 21.a5 Jd7 22.Da7 

Dd6 23.a6 e4 24.Sxd7 Sxd7 

25.De3 f5 26.Vfd1 Sc6 27.a7 Sa8 

28.De2 Dc5 29.Da6 f4 30.Va5 

De7 31.Vaxd5 e3 32.Dd6 exf2+ 

33.Kf1 De3 „Možná že 33…De4 

je ještě o něco přesnější než tah 

v partii, ale 33…De3 je také dob-

rý tah,“ soudí Susan Polgárová. 

34.V5d3 

XABCDEFGHY
8l+-+-trk+(
7zP-+-+-vlp'
6-+-wQ-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-zPRwq-+-#
2-zP-+-zpPzP"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

34…Sxg2+? Chyba, která při-

vede černou do horší pozice. V 

oboustranné časové tísni je ale 

nemožné se s podobně nepře-

hlednými postaveními bezchyb-

ně vypořádat. Správným pokra-

čováním bylo, jak navrhovala 

TEMATICKÝ ZÁPAS POLGÁROVÁ-KAJDANOV

OSLAVA SICILSKÉ SKONČILA JEJÍ KATASTROFOU
pokračování ze strany 1

Judita Polgárová
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také Susan Polgárová, 34…De4! 

Po 35.Vf3 Da4 36.Vxf2 f3 37.gxf3 

Dxa7 je pozice s velkou prav-

děpodobností vyrovnaná. Nic 

špatného by nemělo černou po-

tkat ani po 34…Dxa7, opět s ne-

jasnou hrou a pravděpodobně 

s vyrovnanými vyhlídkami na 

úspěch. 

35.Kxg2 f3+ 36.Kh3 De2 37.a8D 

f1D+ 38.Vxf1 Dxf1+ 39.Kh4 

De1+?? Hrubá chyba, která končí 

partii okamžitě. V boji, ve kterém 

není při těžké časové tísni výsle-

dek zcela jasný, mohlo pokračo-

vat 39…Sf6+, i když po 40.Dxf6 

Df2+ 41.Kg5 Dg2+ 42.Kf4 Dxh2+ 

43.Kxf3 soudí chladný kalkulátor, 

že bílý má rozhodující výhodu. 

40.Kh5 

1–0

JUDITA POLGÁROVÁ (2687) 
– GREGORIJ KAJDANOV (2583) 
Sicilská obrana [B78]

Hilton Head 2010

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c xd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 Jc6 

8.Dd2 0–0 9.Sc4 Sd7 10.0–0–0 Vc8 

11.Sb3 Je5 12.Kb1 Ve8 13.h4 h5 

14.g4 hxg4 15.h5 Jxh5 16.Vdg1 e6 

17.Sh6 Df6 18.fxg4 Sxh6 19.Dxh6 

Dg7 20.Dd2 Jf6 21.g5 Jh5 22.Jce2 

Jc4 23.Sxc4 Vxc4 24.b3 Vc5 

25.Jg3 Jxg3 26.Vxg3 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+l+pwq-'
6-+-zpp+p+&
5+-tr-+-zP-%
4-+-sNP+-+$
3+P+-+-tR-#
2P+PwQ-+-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

26…Vec8? Rozhodující chyba. 

Místo typicky dračího tahu měl 

velmistr Kajdanov zahrát 26…e5 

27.Je2 Se6 28.Dxd6 Vec8 29.Vc3 

Df8 30.Vh8+ Kxh8 31.Dxf8+ Vxf8 

32.Vxc5, i když i tady má bílá vý-

hodu (S. Polgárová).

27.Vgh3! e5 28.Vh4 Bílá neztrá-

cí čas s ústupem jezdce a dává 

přednost přímému obtěžování čer-

ného krále. Oběť fi gury je pouze 

dočasná.

28…exd4 29.Dh2 Kf8 30.Dxd6+ 

Kg8 31.Dxd7 d3 32.c4 Dc3 

33.V4h2 b5 34.e5 Dxe5 35.Vh7 

„Správné pořadí tahů,“ říká Susan 

Polgárová. „Černý nemůže bránit 

pěšce f7, protože hrozí Vh8 s dal-

ším V1h7 mat. Černá dáma musí 

proto zůstat na dlouhé diagonále. 

Pokud zahraje černý 35…V5c7, 

přijde 36. Dd6 s obdobnou mato-

vou hrozbou a na 35…Vf8 následu-

je 36. Dh3 s neodvratitelnou mato-

vou hrozbou.“ 

35…V5c7 36.Dd6 

1–0

Bílé fi gury ovládly nejenom čtyři 

zápasové partie, ale také závěreč-

ný tie-break, hraný tempem bles-

kového šachu. Nejprve byl bílý-

mi úspěšný americký šachista, 

aby mu v odvetné partii Maďarka 

jeho výhru oplatila. O všem roz-

hodla „náhlá smrt“ ve třetí partii 

prodloužení, kde pevnější ner-

vy prokázala Judita Polgárová, 

a stala se tak celkovou vítězkou 

zápasu. 

Václav Pech

Gregorij Kajdanov
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Při přerovnávání šachové 

knihovny jsem objevil knihu 

z montrealského turnaje 1979, 

nazvaného Turnaj hvězd. Název 

nebyl nadsázkou. Vzpomínám 

si, jak jsem ve škole o přestávce 

hltal zprávy z Kanady a prožíval 

úspěchy a neúspěchy se svým 

tehdejším hrdinou Vlastimilem 

Hortem. Tehdy jsem si byl jist, 

že účastníky turnaje nikdy ne-

mohu potkat. Ono také nebylo 

kde, snad kromě plzeňského 

Turnaje Rudého práva, kam 

Vlastimil Hort jednu dobu pra-

videlně jezdil. Dnes je situace 

jiná. Při rekapitulaci zjišťuji, že 

se stal zázrak. Do „sbírky“ mi 

chybí pouze tři tehdejší hvězdy: 

již zesnulý Michail Tal, Lubomir 

Ljubojevič a právě „kralevic dán-

ský“ Bent Larsen, který v tomto 

týdnu oslaví pětasedmdesátiny.

„Šachy mě naučil jeden z mých 

spolužáků a vzpomínám si, jak 

mě bez milosti porážel. Posbí-

ral mi všechny fi gury a zůstal se 

dvěma věžemi navíc. Pamatuji si, 

s jakou radostí zahnal mého krá-

le na kraj šachovnice a dal mu 

mat.“ Každé začátky jsou krušné, 

ale u mladého Benta neměly trvat 

dlouho. Rychle se zlepšoval a brz-

ký nedostatek „normálních“ sou-

peřů jej ve dvanácti letech přive-

dl do místního šachového klubu 

a knihovny, kde začal vyhledávat 

šachové knihy. Doma měl pouze 

jedinou šachovou knihu, zato kar-

dinální. „Pravděpodobně ji tam 

při stěhování zapomněli původní 

obyvatelé našeho bytu. Psalo se 

v ní o Královském gambitu – mo-

hutném zahájení se silou uragá-

nu. Nikdo se mu nemůže ubrá-

nit! Současní mistři pro mě byli 

zbabělci a prostě nemohli hrát 

Královský gambit.“ Láska ke Krá-

lovskému gambitu zůstala Bentu 

Larsenovi i v dobách největších 

úspěchů. 

Přestože cesta mladého Benta 

vypadala poměrně jednoduše, 

do kategorie zázračných dětí 

prý nepatřil. „Moji hru skutečně 

nešlo porovnávat s tím, co před-

váděly opravdové zázračné děti, 

jako byli Morphy, Capablanca, 

Reshevsky, Pomar, Fischer nebo 

Mecking,“ tvrdí Larsen. Jeho pu-

tování po království dánském se 

zastavilo v největším domácím 

městě, v Kodani. „Byl jsem velice 

rád, že se mi podařilo ‚probojovat 

se‘ na kodaňskou univerzitu, kde 

jsem mohl získat technické vzdě-

lání.“ V té době (1951) již patřil 

Bent Larsen k největším nadějím 

domácího šachu a jeho premiéra 

na MS mládeže v Birminghamu 

nto potvrzovala. „Když vezme-

me v úvahu, jak špatně jsem byl 

na tento turnaj připraven, lze dě-

lení čtvrtého místa považovat za 

dobrý výsledek,“ komentoval svůj 

výsledek Larsen, který v dalších 

letech zvítězil hned v několika 

silných mezinárodních turnajích. 

Zlom v jeho kariéře však zname-

nal až rok 1956.

Rok poté, co se Larsen stal pře-

borníkem celé Skandinávie, když 

v zápase porazil tehdy již „nedo-

tknutelného“ Islanďana Fridrika 

Olafssona, mu narostla křídla. 

„Kdyby se mě tehdy někdo ze-

ptal, zda se chci stát velmistrem, 

těžko by dostal zápornou odpo-

věď. Myslel jsem si ale, že cesta 

k tomuto titulu bude trvat roky.“ 

Mýlil se. Larsenův šachový vý-

joj urychlila šachová olympiáda 

v Moskvě, kde jej čekala ta nej-

těžší prověrka. „S velmistry jsem 

remizoval a mistry jsem porážel,“ 

vzpomíná Bent svůj tehdejší vý-

kon. Do této krátké věty ale ukryl 

mimo jiné remízu s  Michailem 

Botvinnikem a výhru nad Svetoza-

rem Gligoričem. Na první šachov-

nici uhrál lepší procentuální vý-

sledek než mistr světa Botvinnik 

a poprávu obdržel velmistrovský 

titul. Larsen neměl respekt z en-

klávy sovětských velmistrů a byl 

prvním hráčem Západu, který do-

kázal porazit v zápase sovětského 

šachistu.

Jaké vlastnosti dovedly Larsena 

málem až na šachový trůn? Před-

ně oplýval neotřesitelným sebe-

vědomím. Jak upozornil jeden 

z jeho soupeřů Lev Polugajevskij, 

nikdy to však nebyla pýcha: „Lar-

sen je prostě bezprostřední člo-

věk, který na rovinu říká to, co si 

myslí. Je optimistou od přírody 

a vůbec by pravděpodobně ne-

mohl hrát šachy, pokud by se měl 

posadit k šachovnici bez víry ve 

svůj úspěch. Odtud pak pocházejí 

jeho výroky, že právě on se stane 

v tomto cyklu mistrem světa. Ale 

to zdaleka nebyla arogance. Byla 

to zcela jednoduše víra ve vlastní 

síly – nutná složka bojové nálady 

šachisty.“ A to potvrzoval i samot-

ný Larsen. Když byl před cyklem 

vrcholícím v roce 1972 dotázán, 

kdo má největší šance, odpově-

děl: „Nejvážnější kandidáti na ti-

tul mistra světa jsme my dva s Fis-

cherem, ale vítězem budu já… 

PĚTASEDMDESÁTINY BENTA LARSENA

KRÁLOVSKÝ STRATÉG I TAKTIK

Bent Larsen
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Věřím ve svoji sílu. Neříkám to 

proto, abych vyvolal nějakou sen-

zaci, ale proto, že pevně věřím ve 

svoji sílu,“ řekl Larsen a svět mu 

věřil. Že to dopadlo jinak, to je již 

jiná pohádka o jiném hrdinovi.

Dalším velkým plusem jeho hry 

byla všestrannost. „Vždy mě 

u něho zaráželo paradoxní spo-

jení iniciativy a klidu,“ soudí Lev 

Polugajevskij. „Stejně dobře úto-

čil, bránil se nebo manévroval. 

Ale při vší té rozmanitosti byla 

jeho největší zbraní strategie, 

přestože jej mnozí považovali 

hlavně za taktika. Byla to strate-

gie osobitá, ‚larsenovská‘. Až po-

divuhodně připomínal Nimcoviče 

s jeho zvláštní dynamickou hrou 

podřízenou jedinému strategic-

kému cíli,“ hodnotí Larsenův styl 

velmistr Polugajevskij. Larsena 

kromě vyvážené strategie a tak-

tiky zdobil také osobitý pohled 

na zahájení. Často v nich impro-

vizoval a přikládal veliký význam 

prvku překvapení: „Stávalo se mi, 

že jsem musel hrát hodně zajíma-

vých variant a mezi nimi byly i ta-

kové, které byly šachovými teore-

tiky již zapovězeny. Ale i učenci 

občas chybují, a pokud najdeš 

zesílení v již odvrhnuté variantě, 

můžeš získat značnou psycholo-

gickou výhodu.“

V neposlední řadě Benta Larsena 

zdobila pověstná bojovnost. Lar-

sen přímo žíznil po výhře a pomy-

slná krev jeho soupeře pro něho 

byla ohromnou motivací. „Člověk 

musí mít charakter bojovníka, aby 

se mohl stát dobrým šachistou. 

Ve chvíli, kdy zasedne za šachov-

nici, musí mít v hlavě jenom jedi-

nou myšlenku: zvítězit nad svým 

soupeřem. Porazit ho. Porazit!“ 

Pro Larsena nemělo smysl pro-

jít celým turnajem bez porážky 

a skončit někde na pátém místě. 

Takový výsledek chápal jako dů-

sledek příliš ostražité hry, která 

je oproštěna od jakékoli fantazie. 

„Něco jiného je pochopitelně to, 

pokud bez porážky prošel turna-

jem jeho vítěz. Abyste nabrali to-

lik bodů, kolik je jich potřeba na 

vítězství v turnaji, musíte v řadě 

partií riskovat,“ konstatuje legen-

dární dánský šachista a milovník 

klidu a samoty. „Občas jej bylo 

možno vidět, jak sedí celý večer 

v restauraci nad sklenicí suché-

ho bílého vína a oddává se pou-

ze svým myšlenkám,“ vzpomíná 

Polugajevskij na společné turna-

je. Podle svědectví jeho soupeřů 

Larsen na turnaji velice často pro-

spal celé dopoledne a následně 

proseděl celou noc nad šachovni-

cí.V jeho podání se nekonaly ani 

procházky do přírody. „V průbě-

hu turnajů dával před procházka-

mi do přírody přednost sedavému 

způsobu života,“ konstatuje suše 

velmistr Polugajevskij cenící si na 

dánském velmistrovi i jeho širo-

kou vzdělanost a rozhled. 

Pro Polugajevského byl Larsen 

do roku 1972 mnohem lepším 

a zajímavějším šachistou než v le-

tech pozdějších, s čímž souhlasí 

také Garri Kasparov, podle jehož 

názoru přerostlo Larsenovo se-

bevědomí při hodnocení pozice 

do nezdravých rozměrů a Dána 

pak v jeho rozvoji brzdilo. Počet-

né úspěchy Larsena zbavily nut-

né sebekritiky a nedovolily mu 

objevovat nedostatky ve vlastní 

hře. Kromě toho měl Larsen ješ-

tě jednu slabinu: „Larsen ne vždy 

hraje rád jednoduché pozice. Za-

tímco komplikované koncovky 

hrál velice rád a zpravidla dobře, 

v technických koncovkách, kde 

je potřeba především přesnost, se 

Bent Larsen
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v jeho tvorbě objevuje poměrně 

velké množství braku,“ říká Po-

lugajevskij. Navíc je v jeho hře na 

některých turnajích patrná i ur-

čitá ležérnost. Larsen hrál dobře 

jenom tehdy, když to chtěl, což 

se obyčejně stávalo v důležitých 

a významných turnajích. „V těch 

ostatních bylo možné zpozorovat, 

že občas hraje lehkomyslně a veli-

ce často experimentuje.“ 

Klady a nedostatky přehledně se-

řazené do odrážek dávají poměr-

ně zřetelný přehled o Bentu Lar-

senovi jako šachistovi. Výsledky 

turnajů jasně vypovídají o tom, 

která z těchto skupiny dominuje. 

Několik desítek vyhraných me-

zinárodních turnajů, mezi nimiž 

jsou i ta nejzvučnější jména, účas-

ti v mezipásmových turnajích či 

zápasech kandidátů, první ša-

chovnice výběru „Zbytku světa“ 

v památném zápase proti Sovět-

skému svazu, vynikající výsledky 

na mnoha šachových olympiá-

dách… Dánsko a možná ani celá 

Skandinávie nikdy neměly tako-

vého šachistu. 

Začal jsem montrealským turna-

jem hvězd, který spadal již do té 

druhé, méně zdařilé etapy Lar-

senovy kariéry. Byla to epocha 

Anatolije Karpova, který šel od ví-

tězství k vítězství. Společně s Mi-

chailem Talem zvítězil i v Montre-

alu. Prohrál jedinou partii a navíc 

bílými… 

ANATOLIJ KARPOV (2705) 
– BENT LARSEN (2620) 
Skandinávská obrana [B01]

Montreal 1979

Komentuje: GM Bent Larsen

1.e4 d5 „Jasně, jsi přece Skandi-

návec,“ řekl mi Hort a já mu od-

pověděl: „Ano, to souhlasí. Je to 

prostě jenom lepší varianta Ca-

ro-Kannu.“ Myslím si, že proti 

Karpovovi je myšlenka vyhýbat 

se pěšcovým slabinám správnou 

strategií. 

2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.d4 

Jf6 5.Sd2 Poněkud pasivní tah. 

Nad tahem Sd2 Karpov poměrně 

dlouho přemýšlel. Pravděpodob-

ně se chtěl vyhnout mé domácí 

přípravě. Obyčejně zde bílí hráva-

jí 5. Jf3. V roce 1964 mě porazil 

Kaválek ve variantě 5.Sc4. 

5…Sg4 Možná jsou pokračování 

5…c6 nebo 5…Sf5. 

6.Se2 Sxe2 7.Jcxe2 Neočekávané! 

7…Db6 8.Jf3 Jbd7 9.0–0 e6 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzpn+pzpp'
6-wq-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPvLNzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

10.c4 Četl jsem, že Karpov hraje 

gambity nerad. Nad tahem v partii 

přemýšlel asi jenom čtyři minuty. 

Byl jsem celkově ve vážné a solid-

ní náladě a po krátkém přemýšlení 

jsem zavrhl 10…Dxb2 11. Jc3 jako 

pro černého příliš nebezpečné 

pokračování. 

10…Se7 11.b4 0–0 12.a4 c6 Můj 

původní plán spočíval v tahu 

12…a6, ale po 13.Db3 Je4 14.c5 

Dc6 15.b5 axb5 16.axb5 Dd5 

17.Dxd5 exd5 18.Sf4 by měl bílý 

silnou iniciativu a velice silného 

a dobrého střelce. 

13.Dc2 Dc7 14.Vfe1 Karpov před-

chází pokračování 14…e5. 

14…b6 15.a5 Vfb8 

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7zp-wqnvlpzpp'
6-zpp+psn-+&
5zP-+-+-+-%
4-zPPzP-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+QvLNzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

16.a6 To je na můj vkus příliš op-

timistické pokračování, které ale 

plně odpovídá Karpovovu stylu. 

Karpov se nebojí špatného střelce, 

pokud za něho získá prostorovou 

převahu. 

16…b5 17.c5 Jd5 18.Jc1 Ve8 

19.Jd3 Vad8 20.g3 Sf6 21.Ve4 Jf8 

Abych nedostal mat. Při postave-

ní jezdce na f8 je pro bílého velice 

těžké dát nějaký mat. 

22.h4 Vd7 23.Kg2 Ved8 24.g4!? 

Ve8 Cíl provokace byl dosažen. 

25.g5 Sd8 26.Jfe5 Vde7 27.Sf4 

Střelec sice vstupuje do hry, ale já 

jej považuji především za „špatné-

ho“ střelce. „Hrát poziční šachy, to 

znamená především říkat názory 

na pozici a snažit se je dokázat.“ 

(Aaron Nimcovič) 

27…Dc8 28.Sg3 f6 29.Jf3 Vf7 

30.Dd2 

XABCDEFGHY
8-+qvlrsnk+(
7zp-+-+rzpp'
6P+p+pzp-+&
5+pzPn+-zP-%
4-zP-zPR+-zP$
3+-+N+NvL-#
2-+-wQ-zPK+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Anatolij Karpov
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30…fxg5! Pro Karpova neoče-

kávaný tah. Většina v sále pří-

tomných expertů nečekala ná-

sledující tah bílého a ten není, 

objektivně řečeno, nejlepší. 

31.Jxg5 Po 31.hxg5 Vf5 bych byl 

z vyššího pohledu se svojí po-

zicí spokojen. Prvního jezdce, 

který skočí na e5, mohu sebrat 

střelcem (32.Jde5 Sc7). Kontro-

la bílého nad centrálním polem 

e5 vypadá strašidelně, ale černý 

má protišance na sloupci „f“. Pro 

bílého je nepříjemné i to, že hru 

na královském křídle musí vést 

ve spojení s obranou svých pěš-

ců b4 a a6.

31…Vf5 32.Va3 Kombinuje obra-

nu bodů a6 a f3, ale zjevně se 

smiřuje s ústupky. Tahem v par-

tii bílý přiznává, že se musí začít 

zabývat obranou. 

32…Jg6 33.Jf3 Vef8 34.Jfe5 

Jxe5 35.Vxe5 V případě 35.Jxe5 

Sc7 se sen černého (koncovka 

jezdce proti střelci) stává reali-

tou, protože po 36.Jf3 Sf4 s dal-

ším 37…De8 by měl černý dobré 

útočné perspektivy. 

35…Vf3 36.Va1 Přehlédnutí. Ne-

jasné je 36.De2 Jxb4 (lepší bude 

36…V3f6!, například 37.Ve4 Sc7 

38.Sxc7 Dxc7 39.Vxe6 Vxf2+!) 

37.Jxb4 Vxa3 38.Vxe6 

36...Sxh4 37.De2 Jestli 37.Sxh4, 

pak pochopitelně 37...Vxd3 a nelze 

ani 37.Vxd5 pro 37...exd5. 

37...Sxg3 38.fxg3 Dd7 Černý ne-

hodlá zatroubit k ústupu, ale na-

opak se chystá pokračovat v útoku 

tahem 39...Df7. 

39.Dxf3 Vxf3 40.Kxf3 Jxb4 41.Vd1 

Po 41.Jxb4 Dxd4 získá černý příliš 

mnoho bílých pěšců. 

41...Dxd4 Jednodušší bylo 

41...Jxa6 s následujícím Ja6-c7 

a černý pěšec „a“ se stává velice 

nebezpečným. 

42.Ve4 Dd5 43.Jf2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-zpp'
6P+p+p+-+&
5+pzPq+-+-%
4-sn-+R+-+$
3+-+-+KzP-#
2-+-+-sN-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
43...Dh5+ Pečetěný tah. Jen tak 

tak, že jsem nezapsal tah 43...

Dxc5. Myšlenka tahu v partii spo-

čívá v tom, že na 44.g4 Dxc5 získá 

černý jezdec kromě pole d5 ještě 

další na f4. Černý má těžký výběr 

hned z několika možných pokra-

čování. Obtížnost spočívá v tom, 

že všechna tato pokračování vy-

hrávají. Až po partii jsem se dozvě-

děl, že sovětští šachisté považovali 

za nejkratší cestu k výhře tah 43...

Dxc5, ale ve skutečnosti je výběr 

tahu otázkou vkusu. 

44.Kg2 Jd5 45.Vxe6 h6 Vyhráva-

lo také 45...Df5 nebo 45...Dg5, ale 

bylo by to o něco složitější. Plán 

černého spočívá v tom, že své-

ho krále jednoduše schová na h7 

a pak začne postupovat svým pěš-

cem „b“. 

46.Vd3 Například po 46.Vde1 

Kh7 47.V1e5 Df7 bílý nemůže hrát 

48.Vxc6 pro jednoduché 48...Je3+ 

–+. 

46...Kh7 47.Vf3 b4 48.g4 48.Vxc6 

Je3+ –+. 

48...Dg5 49.Kg3 Dc1 Spolupráce 

černých fi gur je skutečně velice 

dobrá. 

50.Jh3 50.Vxc6 Dg1+ 51.Kh3 b3–+. 

50...Dc4 Podporuje další postup 

pěšce „b“ a zároveň se chystá na 

matové hrozby bílého (g4-g5) rea-

govat h6-h5 a Dc4-g4+. 

51.g5 h5 52.Ve8 h4+ 53.Kg2 b3 

54.Vb8 De2+ 55.Jf2 Je3+ 

0–1

 

Václav Pech
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Samostatné vítězství v „šacho-

vém Wimbledonu“ Veselina 

Topalova nabudilo očekávání 

jeho fanoušků před blížícím se 

zápasem o královskou korunu. 

Bylo trochu šťastné, protože 

o něm rozhodla ohromná vůle 

bulharského šachisty v prav-

děpodobně remízové koncovce 

posledního kola.

„Snažil jsem se tady dělat takové 

tahy, které se mi jednoduše líbily, 

ale přiznávám, že to nepřineslo 

vždycky ten výsledek, který jsem 

si přál,“ komentuje svůj výkon Ve-

selin Topalov. 

Tato taktika sice citelně zrych-

lovala jeho hru, ale na druhou 

stranu přiznává, že ji nelze příliš 

doporučit. „Pokud hraješ tvrdě na 

výsledek, rozhodně se tak postu-

povat nedá. Já se tady chtěl prostě 

šachem bavit. Třeba v první partii 

s Griščukem jsem věděl, že je oběť 

fi gury na f5 nebezpečná zejmé-

na pro mě, ale ten tah se mi líbil, 

a tak jsem ho zahrál. Hodně jsem 

experimentoval, čímž jsem se tro-

chu snažil utajit svoji přípravu.“ 

První polovina letošního klání fa-

noušky příliš nenadchla. Velký 

počet remíz znamenal, že se po-

řadí v tabulce prakticky neměni-

lo. „Neřekl bych přímo, že byla 

první polovina turnaje nudná, 

ale přiznávám, že jeho začátek 

byl pozvolný a mohl působit tak, 

že se vlastně nic neděje. V závě-

ru už bylo poměrně veselo,“ říká 

velmistr Topalov, spokojený více 

s výsledkem než s předvedenou 

hrou. „Je to tak, s kvalitou svých 

partií spokojen být nemohu. Ani 

o jediné ze svých čtyř vítězných 

partiích nemohu říci, že by byla 

čistá,“ přiznává Veselin. 

O konečném pořadí rozhodlo až 

poslední kolo, v němž na pomoc-

né hodnocení vedoucí Alexandr 

Griščuk remizoval a čekal na vý-

sledek duelu Topalov-Gelfand. Iz-

raelský velmistr se bránil „neprů-

střelnou“ Ruskou. V lepší pozici 

se Bulhar rozhodl pro přechod do 

koncovky: „Myslel jsem si, že je 

ta koncovka jednoduše vyhraná, 

ale ve skutečnosti jsem se hodně 

natrápil… Po čtyřicátém tahu jsem 

pochopil, že je to objektivně remí-

za, ale hledal jsem cesty, jak sou-

peř splést.“ A to se Veselinovi na-

konec podařilo. Analýza GM Petra 

Háby nám ukáže jak.

VESELIN TOPALOV (2805) 
– BORIS GELFAND (2761) 
Ruská hra [C42]

Linares 2010

Komentuje: GM Petr Hába

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 S Ruskou hrou sla-

vil Gelfand velký úspěch v minizá-

pasech na světovém poháru, kdy ji 

nedokázalo prolomit hned několik 

renomovaných borců. 

3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.Jc3 Topalov 

dává přednost této variantě, kde 

při opačných rošádách může mít 

bílý určité šance proti soupeřovu 

králi. Nicméně praxe posledních 

let ukázala, že obranné možnosti 

černého dostačují k vyrovnání. 

5…Jxc3 6.dxc3 Se7 7.Se3 0–0 

8.Dd2 Jd7 9.0–0–0 Ve8 Věž na vol-

ný sloupec dává okamžitě i Kram-

nik. Častějšími pokračováními jsou 

skoky jezdce na e5 nebo c5. 

10.h4 c6 I nyní hrávají černí jezd-

cem dopředu. 

11.h5 První odbočení od TOP par-

tie. Pokračování 11.Sd3 se vyskytlo 

v nedávném souboji Caruana, F. 

(2675)–Kramnik, V. (2788), Wijk 

aan Zee 2010. 

11…h6 Otázkou zůstává, nakolik je 

nebezpečné pustit bílého pěšce až 

na h6. Jeho blokování však umož-

ňuje potenciální průlom g4-g5. 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+nvlpzp-'
6-+pzp-+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzPPwQ-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
12.Kb1!?N První samostatný tah vy-

padá logicky, král opouští nejistou 

diagonálu a bere pod svou ochranu 

pěšce a2. Dříve se hrálo 12.Sd3. 

12…Jf6 13.Sd3 Sf8 14.Vdg1!? Jg4! 

Vodou na mlýn bílého by bylo chyb-

né 14…Sg4? pro 15.Jh2! Sxh5 16.g4 

Sg6 17.Sxg6 fxg6 18.g5 se strašným 

útokem. 

15.Sf4 Df6 Dáma sice pomáhá při 

obraně královského křídla, ale dává 

bílému možnost v budoucnu hrát 

g4-g5 s tempem. Zde i v předešlém 

tahu stálo za úvahu 15…Da5!? 

16.Jh2 Jxh2? Je poučné, že tato 

chyba vede k velmi špatné pozici 

na hranici prohry. Po ní totiž není 

v silách černého zastavit postup 

„g“ pěšce. Po správném 16…Je5! 

17.g4 Jxd3 18.cxd3 De6 19.g5 hxg5 

SUPERTURNAJ V LINARES

VŮLE PO VÍTĚZSTVÍ MÁ JMÉNO TOPALOV

Konečné pořadí
1. Topalov, Veselin BUL (2805) 6,5

2. Griščuk, Alexandr RUS (2736) 6

3. Aronjan, Levon ARM (2781) 5,5

4. Vallejo Pons, Francisco ESP (2705) 4

5. Gelfand, Boris ISR (2761) 4

6. Gašimov, Vugar AZE (2759) 4

GM Veselin Topalov
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20.Sxg5 De2 není pro bílého snadné 

vyhnout se výměně dam s obou-

strannými vyhlídkami. 

17.Vxh2 Sf5 18.Sxf5 Dxf5 19.g4 Ani 

výměna dvou párů lehkých fi gur ne-

oslabila útočné možnosti bílého na 

královském křídle. 

19…De4 20.g5 hxg5 21.Sxg5 

XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+pzp-+-+&
5+-+-+-vLP%
4-+-+q+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPPwQ-zP-tR"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
21…De2?! Za tento tah byl Gelfand 

tvrdě kritizován, přitom výmě-

na dam je prioritou. Na budování 

obranných valů je již ale pozdě: 

21…Ve6 22.Vh4 Df3 23.h6 se straš-

ným útokem, neboť okamžitě pro-

hrává 23…g6? kvůli 24.Dd4 Kh7 

25.Vf4. 

22.Dxe2 Vxe2 23.Se3 Černá věž je 

v pasti, ze které není úniku. Kva-

litu černý odevzdává raději nyní, 

aby uzavřel pro soupeřovy věže 

jediný otevřený sloupec „e“. 

23…Vxe3 24.fxe3 Ve8 25.Vh3 Ve6 

Osobně se mi zamlouvá 25…d5!? 

se snahou blokovat bílé pěšce na 

dámském křídle na barvě střelce. 

K záchraně partie to ale samozřej-

mě stačit nemohlo. 

26.c4! Nyní je pozice bílého tech-

nicky vyhraná. 

26…Se7 27.Vf3 Ve5 28.Vgf1 Vxh5 

29.Vxf7 Ve5 30.V7f3 Sf6 31.c3 Ve4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-zp-'
6-+pzp-vl-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+r+-+$
3+-zP-zPR+-#
2PzP-+-+-+"
1+K+-+R+-!
xabcdefghy

32.Vxf6? Vidina vítězství v partii 

i turnaji pravděpodobně velmi ovliv-

nila psychiku Topalova. Nedocenil 

to, že pěšcovka 4:3 s dvojpěšcem 

není vyhraná. Po správném 32.Vd1 

má bílý všechny trumfy v ruce. 

32…gxf6 33.Vxf6 Vxe3 34.Vxd6 

Kf7! To si může černý dovolit, neboť 

ho netíží výměna věží. Pomalejší je 

34…Ve7 35.Vf6 Vf7, i když i to by 

mělo stačit k remíze. 

35.Kc2 Smutné procitnutí. Po zjiš-

tění, že koncovka po 35.Vd7+ Ve7 

36.Vxe7+ Kxe7 37.Kc2 Kd6 38.Kd3 

Ke5 39.c5 (39.Ke3 c5=) 39…Kd5 

40.b4 Ke5 41.c4 Kf4 je remíza, po-

kouší se ještě Topalov „oblbnout“ 

svého soupeře ve věžovce. Kupodi-

vu bude slavit úspěch! 

35…Ve2+ 36.Kb3 Ke7 Nyní byl asi 

přihlížející Alexandr Griščuk velmi 

spokojen. Ještě ale není konec. 

37.Vd4 c5 38.Vd3 b6 39.Ka3 Vc2 

Vůbec by se dopředu nedostal bílý 

po nejlepším 39…Ve4 40.b3 a6!, 

ale ani tah v partii samozřejmě 

neprohrává. 

40.Vd5 a5 41.Vd3 Vh2 42.b3 Vc2 

43.Ka4 Vxa2+ 44.Kb5 Vb2 45.Kxb6 

a4 Dostatečné je i 45…Vxb3+ 

46.Kxa5 Vb1 47.Ka4 Ke6 48.Vd5 Ke7 

49.Vxc5 Kd6, kdy ani dva pěšci na-

víc nezajišťují bílému výhru. 

46.Kxc5 Vxb3 Tady asi Gelfand vi-

děl věžovku se dvěma pěšci méně, 

vznikající po 46…axb3 47.Kb4 Vb1 

48.c5 b2 49.Vd2 (49.Kb3 Ke6 50.Kc2 

Ve1 51.Kxb2 Ve5 52.c6 Vc5 53.Kb3 

Vxc6 54.c4 Vd6!=) 49…Vh1 50.Vxb2 

Kd7, která je také remíza. Ale komu 

by se chtělo bránit proti dvěma pěš-

cům, když je v dohlednu pozice je-

nom s jedním? 

47.Kc6 a3 48.c5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+K+-+-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zprzPR+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
48…Ke8 Malinká nepřesnost, neboť 

jak dokazují následující varianty, čer-

ný vzdaluje svého krále od aktivní 

protihry. Tady už bylo těžké rozho-

dování, kdy natáhnout svého pěšce 

na druhou řadu. Pod tlakem času 

(bonus 30 vteřin na tah v koncovce je 

opravdu výsměch) se Boris nerozho-

dl správně. Pokud chtěl stavět obra-

nu s pěšcem na a2, musel tak učinit 

nyní: 48…a2! 49.Vd7+ Ke6 50.Va7 

Vb2 (samozřejmě ne 50…Vxc3?? 

51.Vxa2+-) 51.c4 (51.Kc7 Kd5 52.c6 

Kc4 53.Kd6 Vd2+ 54.Ke5 Ve2+ 55.Kf4 

Kb3 56.c7 Ve8 57.c4 Vc8=) 51…Ke5 

52.Kc7 (52.Kd7?! Vb7+! 53.Vxb7 a1D 

54.c6 je sice taky remíza, ale z kratší 

strany.) 52…Kd4 53.c6 Kxc4 54.Kc8 

Kb3 55.c7 Vc2 s jasnou remízou. Pro-

máchnutí v tento moment se bude 

snažit odčinit v příštím tahu, což se 

ukáže jako fatální. 

49.Vh3 Poslední pokus, který pře-

kvapivě vyjde. 49.Vd7 Vxc3 50.Va7 

Vh3 nestaví před černého žádné 

potíže. 

49…a2? Rozhodující chyba, po kte-

ré se již partie nedá zachránit. Ještě 

nebylo pozdě se vrátit k aktivní hře 

po 49…Ke7! 50.Vh7+ (50.Kc7 a2 

51.Vh7+ Ke6 52.Vh6+ Kd5 53.Va6 

Kxc5=) 50…Ke6 51.c4 (51.Va7 Vxc3=) 

51…Ke5! (klíčový tah obrany!) 

52.Va7 Kd4 53.Kd6 Kxc4 54.c6 Vd3+ 

55.Ke7 Ve3+ 56.Kf7 Vf3+ s remízou. 

50.Vh8+ Ke7 51.Va8 Vb2 51…Vxc3 

52.Vxa2+- 

52.Kc7 Vc2 53.c6 

GM Boris Gelfand
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XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-mK-mk-+-'
6-+P+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2p+r+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
53…Vb2 Tady asi Gelfand pochopil, 

že jeho král se už k pěšci a2 nedostane. 

Po 53…Ke6 by bílý totiž odřezal čer-

ného monarchu tahem 54.Va5! Ke7 

55.Kb7 Kd6 (55…Vb2+ 56.Kc8 Kd6 

57.c7) 56.c7 Vb2+ 57.Kc8 Kc6 (57…

Vh2 58.Va6++-) 58.c4 Kb6 59.Va8 Kc6 

60.c5 Vc2 61.Va6+ Kxc5 62.Kb7 a zví-

tězil i při materiální rovnováze. 

54.c4 54.Va7 Ke6 55.Kc8 Kd6 56.c7 

Kc6 57.c4+-.

54…Vc2 55.Va6 Vb2 56.c5 Ke6 

56…Vc2 57.Kb7+-. 

57.Va5! Ještě nebylo pozdě splést 

se podruhé: 57.Kc8? Kd5 58.c7 

Kxc5 59.Kd7 Vd2+ 60.Ke6 Ve2+ 

umožňovalo černému záchranu. 

57…Vc2 58.Kb7 Vb2+ 59.Kc8 Ke7 

59…Vb5 60.Vxa2 Vxc5 61.c7 je 

beznadějné. 

60.c7 Ke8 60…Vc2 61.Kb7 Vxc5 

62.Vxa2+-. 

61.Vxa2! Přesnost a elegance až 

do konce! 

61…Vxa2 62.Kb7 1–0

„Ta koncovka nebyla tak jednodu-

chá,“ konstatoval po prohrané partii 

velmistr Gelfand. „Byla to remíza, ale 

černý musel hrát velice přesně. Mys-

lím, že komentátoři vybavení počí-

tačem tu pozici zremizují celkem 

jednoduše, ale v reálné partii by tu 

pozici prohráli všichni.“ Věžová kon-

covka z této partie se podle něj dosta-

ne do šachových učebnic a tah 48…

Ke8 v nich bude označen jako chyba, 

„Možná jsem měl ještě v dalším tahu 

hrát 49…Ke7. Musím se na to doma 

v klidu podívat,“ říká Boris s tím, že 

se mu turnaj celkově vůbec nepove-

dl. „Nepodařilo se mi po světovém 

poháru obnovit síly. Hrál jsem velice 

ztěžka. Byl jsem strašně unavený…“

Druhé místo tedy patřilo loňskému 

překvapivému vítězi, Rusovi Alexan-

dru Griščukovi, jehož výsledky v jsou 

poslední době mnohem lepší, než by 

se dalo vyčíst z jeho aktuálního ra-

tingu. „V šachovém světě je hodně 

dobrých hráčů, ale mnozí z nich jsou 

jednoduše ve stínu a není na ně tolik 

vidět,“ soudí Veselin Topalov a dodá-

vá, že Griščuk neměl díky velké kon-

kurenci příliš pozvánek na velké tur-

naje. „To se ale teď, alespoň doufám, 

změní. Přišel jeho čas a pořadatelé 

ho budou na své turnaje zvát častěji.“ 

Sám velmistr Griščuk však ze svého 

druhého místa problém nedělá: „Ten 

konec mi pochopitelně trochu pokazil 

náladu. Už to vypadalo, že mám prv-

ní místo v kapse a pak ‚Borja‘ prohrál 

tu remízovou věžovku. Celkově mám 

ale dobrou náladu, dokonce lepší, než 

když jsem tady minulý rok dělil první 

místo s Ivančukem.“ Loni se mu totiž 

dařilo více, než čekal, a do hlavy se 

mu prý pomalu začal vkrádat pocit, 

že je v naprosté superformě. „A kdy-

bych tenhle turnaj vyhrál, myslel bych 

si, že je to jednoduše přirozené a že to 

tak prostě muselo dopadnout,“ říká 

velmistr, který se v minulých letech 

častěji objevoval za pokerovými stoly. 

Se svou hrou nebyl spokojen vel-

mistr Levon Aronjan, který skončil 

třetí a zůstal jediným neporaženým 

hráčem turnaje. Jediná výhra v po-

sledním kole mu přinesla bronz, ale: 

„Získal jsem o dva body více, než 

jsem si zasloužil. Přijel jsem tady bez 

nových idejí v zahájení,“ konstatuje 

arménská jednička s tím, že to je ješ-

tě horší, než kdyby nějaké novinky 

v kapse měl a nemohl je použít. „Už 

jenom ten pocit, že nějaké v zásobě 

máš, ti dodává sebedůvěru. Jednodu-

še řečeno: přijet na turnaj tak jako já 

sem je prostě neprofesionální,“ hod-

notil nebývale tvrdě své vystoupení 

Aronjan. Své fanoušky ale uklidňuje: 

„Všechno bude dobré. Pár měsíců 

popracuji a všechno bude OK.“

V průběhu dvou měsíců uvidíme, jak 

si hrdinové právě skončeného turna-

je povedou dále. Topalova čeká boj 

o titul mistra světa, Levon Aronjan 

bude obhajovat dvojnásobné prven-

ství ve francouzském Nice.

Václav Pech

NOVÁ KNIHA

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
OD 30 AUTORŮ

C E N A :

195 KČ + POŠTOVNÉ

O B J E D N Á V K Y :
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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KALENDÁRIUM
4. 3. 1935
V dánském Tilstedu se před sedm-

desáti pěti lety narodil nejsilnější 

velmistr „Západu“ sedmdesátých 

let dvacátého století, Bent Larsen. 

Velmistr Larsen byl prvním zahra-

ničním šachistou, který v zápase 

porazil reprezentanta Sovětského 

svazu (v roce 1966 Jefi ma Gellera) 

a také prvním velmistrem, který 

v roce 1988 v turnajové partii pod-

lehl počítači.

4. 3. 1930 
Osmdesátých narozenin by se 

dožil Rudolf Makeš – brněnský 

šachista a „známá fi rma“ mnoha 

turnajů všech možných i nemož-

ných kategorií.

5. – 13. 3. 2010 
Kouty nad Desnou. MČR mládeže 

2010, MČR juniorů a dorostenců, 

FIDE OPEN + národní open.

Zdeněk Fiala, Tel.: 731 00 63 64 

chess.svetla@seznam.cz 

www.chess-svetla.cz

5. – 19. 3. 2010
Rijeka (Chorvatsko). Mistrovství 

Evropy jednotlivců. Švýcarský 

systém na jedenáct kol. Tempo 

90 minut na 40 tahů + 30 minut na 

dohrání s přídavkem 30 s/tah. 

Chess club „Rijeka“

Tel.: +385 51 336 781, +385 51 336 816

info@eurorijeka2010.com

www.eurorijeka2010.com

6. 3. 2010 
Písek. O putovní pohár starosty 

města Písku. Součást série Grand 

Prix ČR v rapid šachu. Švýcarský 

systém na devět kol. Tempo 20 mi-

nut na partii.

Josef Streďák, Tel.: 777 769 501 

j.stredak@seznam.cz

6. – 18. 3. 2010
Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Uzavřené turnaje s možností 

získat normy GM, IM a FM. Tempo 

90 minut na 40 tahů, 30 minut na 

dohrání s přídavkem 30 s/tah. 

László Nagy

Tel.: +(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu 

7. 3. 2010
Havířov. Otevřený přebor oddílu 

Baník Havířov v rapid šachu. Švý-

carský systém na devět kol, tempo 

15 minut na partii.

Jiří Novák

Tel.: 608 835 333

pejinov@seznam.cz 

www.bulava.cz/sachy 

8. 3. 1942

José R. Capablanca

Před šedesáti osmi 

lety zemřel v New 

Yorku třetí mis-

tr světa v šachu, 

geniální šachista 

a šachový gentle-

man José Raul 

Capablanca.

9. 3. 1943
V americkém Chicagu spatřil před 

šedesáti sedmi lety světlo světa jede-

náctý mistr světa v šachu a možná 

nejgeniálnější šachista všech dob, 

Američan Robert James Fischer. 

10. 3. 2010 
Kouty nad Desnou. Bleskový tur-

naj Dlouhé Stráně. Švýcarský sys-

tém na jedenáct kol, tempo 5 mi-

nut na partii.

Zdeněk Fiala

Tel.: 731 00 63 64 

chess.svetla@seznam.cz

www.chess-svetla.cz

13. – 20. 3. 2010
Cuxhaven (Německo). Cux(ha-

ven) open. Švýcarský systém 

na osm kol. Tempo 2 hodiny na 

40 tahů + hodina na dohrání. 

Schach bei JLZ

Tel.:+49 711 486 190

JLZ@gmx.de

www.schach-info.de/cuxhaven

15. 3. 1975 
Třicáté páté narozeniny oslaví je-

den z nejlepších současných svě-

tových šachistů, exmistr světa Ve-

selin Topalov.

16. 3. 1935
V dánské Kodani umírá jeden ze 

zakladatelů hypermoderní šacho-

vé školy a autor skvělých knih Můj 

systém a Můj systém v praxi Aa-

ron Nimcovič.

17. 3. 1935 
Den po odchodu Aarona Nimcovi-

če spatřil světlo světa český repre-

zentant a šachový publicista Josef 

Maršálek.

20. 3. 2010 
Praha. O Vyšehradského střelce 

a Pod Vyšehradskou šikmochod-

ku. Šachově pivní dvojboj. 1. boj: 

Švýcarský systém na třináct kol. 

Tempo 5 minut na partii. 2. boj: 

konzumace piva (1 pivo=bod). 

Body v obou kategoriích se pro zá-

věrečné hodnocení sčítají.

Vojtěch Rut, Tel.: 605 130 609

vojtech.rut@hotmail.com 

21. 3. 2010 
Praha-Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na šest kol. Tem-

po 20 minut na partii.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz
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