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FISCHER BYL SEXY
Hvězda amerického showbyznysu 

Barbara Streisandová byla svými 

spolužáky považována na samotáře. 

„Byla jsem absolutně mimo. Skuteč-

ný outsider,”  připouští Streisandová. 

Byl ale jeden člověk, se kterým se 

sblížila. Ve třídě byl rovněž považo-

ván za samotáře a také o něm říka-

li, že žije ve svém vlastním světě. 

Jmenoval se Bobby Fischer.  Barbara 

s ním, jak přiznává ve své knize Bar-

bra The Way She Is,  často obědvala. 

Budoucí šachový mistra světa nosil 

čepici s klapkami na uši a často se 

hystericky smál, když četl časopis 

Mad. „Fischer byl již tehdy osamo-

cený a velmi zvláštní, ale připadal mi 

neskutečně sexy.” píše Streisandová.

OXFORD vs. CAMBRIDGE - DÍL 125.
V historicky 125. zápasu mezi uni-

verzitami v Cambridge a v Oxfordu 

byli úspěšnější šachisté Cambridge, 

přestože na první šachovnici 

Oxfordu nastoupil velmistr Luke 

McShane, který zde letos kon-

čí studia matematiky a fi losofi e. 

Pokračování na straně 2
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STOLETÝ ŠACHISTA V BRNĚ

DŮRAZ JAKO MÍVAL DŮRAS

MITROPA CUP 2007

VYHRÁLI FRANCOUZI 
A MAĎARKY
Vítězem letošního ročníku Mit-

ropa Cupu 2007 se stal v mužské 

kategorii tým Francie, zatímco 

v ženské části turnaje nasbíra-

ly nejvíce bodů domácí Maďar-

ky. Naše reprezentace obsadily 

shodně pátá místa. Mužům, kteří 

v závěru turnaje sahali po bronzu, 

se nepodařilo v posledním kole 

porazit v turnaji se neustále se lep-

šící Švýcary. I ženy si zejména díky 

skvělému výkonu Lucie Hodové, 

znamenajícímu splnění normy 

WIM, a zdatnému sekundování ze 

strany Kristýny Novosadové při-

psaly umístění v polovině tabulky.

Pozitivně zhodnotil jejich výkon 

pro Šachový týdeník i velmistr 

Marek Vokáč: „Páté místo našich 

děvčat je rozhodně slušné a pří-

jemné. Před námi skončily jen 

jasně lepší týmy, a i s nimi jsme 

bojovali. Třešinkou na dortu je 

pak určitě Lucčina splněná norma 

WIM. Pro Kristinu Novosadovou 

to byl vůbec první reprezentační 

start. I přes nedostatek zkuše-

ností, často se projevující v zahá-

jeních a v časových tísních, kde 

ztratila několik velmi nadějných 

pozic, ukázala Kristina odvážný 

herní styl, který je velmi naděj-

ným příslibem do budoucna.“

Ani ohledně výkonu mužského 

týmu není Marek Vokáč nadměr-

ně kritický. 

Pokračování na straně 11

Šachista, saxofonista a znalec kuleč-

níku Jan Malásek oslavil v Brně své 

sté narozeniny i partií se Zoltánem 

Kováčem, mnohonásobným přebor-

níkem republiky v kulečníku. 

Mgr. Jan Malásek se narodil 21.5.1907 

v Ostravě—Přívozu, kde prožil i své 

mládí. V dospělém věku byl úřední-

kem v plynárně a později účetním 

na různých místech. Oženil se a má 

dvě dcery Danielu Přibylovou a Vlas-

tu Strakovou, u které bydlí od roku 

2002 od smrti své manželky. Nej-

starší žijící brněnský šachista měl od 

mládí zálibu v hudbě a sportu. Absol-

voval Státní hudební a dramatickou 

konservatoř v Brně, kterou zakončil 

v roce 1932 spolu se známým her-

cem Karlem Hőgrem. Dále vystudo-

val Janáčkovu akademii musických 

umění – obor saxofon a klarinet). 

Později hrával zájmově v orchestru 

ZK železničářů, který vedl po mnoho 

let dirigent František Sonek, kde hrá-

val na violu a saxofon. Již ve dvanácti 

letech se živě zajímal a aktivně pro-

vozoval kulečník a šachy. 

Pokračování na straně 13Jan Malásek

Bobby Fischer a Barbara Streisandová
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Pokračování ze strany 1

Vítězstvím 5:3 zvý-

šili cambridští v his-

torických tabulkách 

své zápasové vede-

ní na 56:51 při osm-

nácti remízách. 

Rivalita mezi dvě-

ma prominentními 

anglickými univerzitami se datuje 

více než stovku let zpět, do roku 

1873. Od té doby přerušila každo-

roční soupeření jejich šachistů  pou-

ze válka. Vůbec první zápas byl 

zahájen v roce 1871, když oxfordští 

šachisté vyzvali Cambridge ke kore-

spondenčnímu zápasu a prostřed-

nictvím pošty bylo následně sehrá-

no ještě několik zápasů. O dva roky 

později se již šachisté obou stran 

setkali prvně tváří v tvář a s výjim-

kou let 1915-1918 a druhé světové 

války, kdy byly sehrány pouze neo-

fi ciální zápasy, se každoročně stře-

távají dodnes. Od roku 1978 se hraje 

na osmi šachovnicích, z nichž jedna 

musí být povinně obsazena ženou.

KASPAROV OPĚT ZADRŽEN
Exmistru světa Garrymu Kasparovi 

a delegaci hnutí Jiné Rusko, směřu-

jící na manifestaci „Pochod nesou-

hlasících“ do ruské Samary, nebylo 

umožněno nastoupit do letadla spo-

lečnosti Aerofl ot. Kasparov se tak 

nemohl pochodu zúčastnit. K inci-

dentu došlo na moskevském letišti 

Šeremetěvo a společnost Aerofl ot 

ho objasnila administrativní chybou, 

kdy byly na jednotlivá místa v letadle 

údajně prodány dvoje letenky.  

Většině aktivistů Jiného Ruska, 

včetně Kasparova a doprovázejících 

novinářů byly na místě odebrány 

doklady, které jim byly vráceny až 

po odletu všech možných letecký 

spojů z Moskvy do Samary. 

Tři hodiny po zadržení se rozhodl 

Kasparov se svými spolupracovníky 

a novináři letiště opustit, ale ani to 

jim nebylo dovoleno. „Zákonná lhů-

ta, která je vyhrazena pro zadržení 

osob uplynula, tak jsme se rozhod-

li z letiště odejít,“ říká Kasparovova 

asistentka Maria Litvinovičová, „ale 

při odchodu jsme byli milicionáři 

zablokování.“  

Po dalších dvou hodinách, tedy po 

odletu letadla, byly vráceny všechny 

zadržené pasy a Kasparovovi a jeho 

doprovodu bylo umožněno opustit 

letiště. Letadlo do Samary odletělo 

poloprázdné.

V ZÁPASU NADĚJÍ 
VYHRÁL RADŽABOV

GM T. Radžabov

Dvacetiletý Ázer-

bájdžánec Tejmur 

Radžabov porazil 

v Zápasu nadějí, 

hraném na Korsi-

ce, šestnáctileté-

ho Nora Magnuse 

Carlsena. 

GM M. Carlsen

Dva nejlepší světo-

ví junioři se utkali 

ve dvou partiích 

hraných na deset 

minut s přídavkem 

tří sekund za kaž-

dý provedený tah. 

V první partii zvítě-

zil Radžabov a ve druhé mu to mladý 

Nor okamžitě vrátil. O svém vítěz-

ství pak Radžabov rozhodl v násled-

ném  tie-breaku. První dvě bleskové 

partie skončily smírem, ale v rozho-

dující partii, hrané systémem rychlé 

smrti, se štěstí přiklonilo k černými 

hrajícímu Radžabovovi, když se jeho 

soupeř vyhnul pro něho nic neřešící 

remíze opakováním tahů. 

MEXICO DO GRAND SLAMU 
Šachový Grand Slam získal pro nad-

cházející rok svoji konečnou podobu. 

Vítězem konkursu na pořadatelství 

pátého turnaje se stalo Mexico City. 

Mexiko se přidá do série turnajů 

začínající nizozemským turnajem 

Corus, hraným tradičně ve Wijk aan 

Zee (11.-27. ledna), a pokračující tur-

naji v Linares (15. února – 9. břez-

na), M-Tel Masters v bulharské Sofi i 

(6. -18. května) a konečně fi nálovým 

turnajem, který se odehraje v portu-

galském Bilbau (15. – 27. září 2008). 

Kandidatura hlavního města Mexika, 

mající podporu Městské rady v Mexi-

co City, byla vedoucími představiteli 

Asociace šachového Grand Slamu 

jednomyslně schválena. Pořadate-

lé turnaje slnili všechny podmínky, 

které byli v rámci konkurzu požado-

vány. Termín konání mexického tur-

naje byl stanoven na  21. června – 6. 

července 2008.

ROŠAL ZEMŘEL
Významný ruský šachový novi-

nář, šéfredaktor časopisu “64” Ale-

xander Rošal zemřel tento týden 

v Moskvě ve věku 71 let.

Alexander Rošal se narodil 

26. 8. 1936 v Moskvě. Jeho otec 

byl zatčen, když malému Alikovi, 

jak Rošala nazývali jeho přátelé, 

byl jeden rok. Otec byl odsouzen 

k trestu smrti za to, že pomáhal 

sionistům, a popraven. Rošalova 

matka byla odsouzena k osmnác-

ti letům v trestném táboře. Roshal 

o sobě později hrdě říkal: “Jsem 

ruský Žid.”

V roce 1963 dostal titul sovětského 

šachového mistra sportu. V roce 1968 

se vrhnul na pole šachové novina-

řiny. Společně s tehdejším mistrem 

světa Tigranem Petrosjanem založil 

týdeník “64”, ze kterého se stal nej-

větší a nejvlivnější šachový časopis 

Sovětského svazu. Rošalovi se poda-

řilo získat přízeň Brežněva a bylo mu 

povoleno cestovat po celém světě, 

aby mohl přinášet zpravodajství ze 

šachových turnajů a zápasů. Kreml 

si znepřátelil až v roce 1986, když 

v časopise “64” publikoval úryvky 

z autobiografi e Nabokova.Garry Kasparov zadržen ruskou policií

GM L. McShane
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Vydavatel elektronického šacho-

vého deníku ChessToday, velmistr 

Alex Baburin vyhrál dobře obsazený 

otevřený turnaj v Lichtenštejnsku. 

Ze stopadesátičlenného startovní-

ho pole, které se v Triesenu sešlo, 

měla více než třetina hráčů mezi-

národní tituly! Ratingově nejvýše 

postavenými hráči byli dva němečtí 

velmistři Leonid Kritz (2593) a Tho-

mas Luther (2586), litevský velmistr 

Eduardas Rozentalis (2578) a irský 

reprezentant Alex Baburin (2545). 

Početný peloton českých a sloven-

ských hráčů vedla legenda, velmistr 

Vlastimil Hort (2494).

Velmistr Baburin vyhrál turnaj se 

7,5 body z devíti partií - vzhledem 

k jeho průběhu - trochu neočekáva-

ně, až dvěma vítězstvími v posled-

ních dvou kolech. S půlbodovým 

odstupem se na stupně vítězů 

vyšplhali ještě velmistři Rozentalis 

z Litvy a Farago z Maďarska.

Jubilejní pětadvacátý ročník tohoto 

krásného turnaje, který letos slav-

nostně zahájil lichtenštejnský korun-

ní princ Alois, se moc nevydařil 

českým hráčům. Nejlepší z českých 

hráčů, velmistr Vlastimil Hort obsa-

dil až 34. místo. O dvě místa za ním 

se umístil majitel brněnského Boby 

Centra Daniel Šorm, který se po dlou-

hých letech, kdy se naplno věnoval 

podnikání, opět letos vrátil k aktivní-

mu šachu. Lépe se umístili slovenští 

hráči – velmistr Tomáš Likavský byl 

jedenáctý, velmistryně Eva Repková 

šestnáctá a mezinárodní mistr Mari-

án Kantorík osmadvacátý.

V seniorském turnaji mezi více než 

čtyřmi desítkami borců bojovali 

i manželé Přibylovi. O vítězi se dle 

očekávání rozhodovalo mezi trojicí 

GM Janis Klovans, IM Nedeljko 

Kelečevič a IM Josef Přibyl a v tom-

to pořadí se také umístili. O vítěz-

ství litevského velmistra Klovanse 

rozhodlo až jeho lepší pomocné 

hodnocení, než jakého docílil jugo-

slávský mistr Kelečevič. 

Dvě pozoruhodné partie z turnaje 

pro Šachový týdeník okomentovali 

velmistr Tomáš Likavský a Daniel 

Šorm.

Pavel Matocha

LICHTENŠTEJN OPEN 2007

NOVINÁŘ VYHRÁL

Malebné lichtenštejnské městečko Triesen po štíty švýcarských Alp hostilo jubilejní 
25. ročník turnaje Lichtenštejn Open.

Celkové pořadí
 1. GM Baburin, Alexander (2545) 7,5

 2. GM Rozentalis, Eduardas (2578) 7

 3. GM Farago, Ivan (2501) 7

 4. IM Szabo, Krisztian (2438) 6,5

 5. GM Kritz, Leonid (2593) 6,5

 6. IM Landenbergue, Claude (2435) 6,5

 7. IM Hera, Imre (2477) 6,5

 8. GM Pavlovic, Milos (2538) 6,5

 9. IM Henrichs, Thomas (2512) 6,5

 10. IM Grunberg, Mihai Lucian (2442) 6,5

 11. GM Likavský, Tomáš (2485) 6,5

 12. IM Hoffmann, Michael (2473) 6,5

 13. GM Luther, Thomas (2586) 6

 16. WGM Řepkova, Eva (2328) 6

 28. IM Kantořík, Marián (2359) 5,5

 34. GM Hort, Vlastimil (2494) 5,5

 36. Šorm, Daniel (2400) 5,5

 41. WGM Bellin, Jana (2142) 5,5

 42. Fraas, Martin (2164) 5,5

 59. Beneš, Petr (2153) 5,0

 82. Matocha, Pavel (2012) 4,5

 142. Šilhavý, Miroslav (1308) 2,5

 ...atd. celkem 149 hráčů
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LICHTENŠTEJN OPEN 2007

FOTOREPORTÁŽ Z TRIESENU

Lichtenštejnský korunní princ Alois (uprostřed) před slavnostním zahájením turnaje 

s prezidentem lichtenštejnského šachového svazu Kurtem Studerem (vpravo).

GM Vlastimil Hort

Česká emigrantka WGM Jana Bellin (vlevo) a nejlepší 

lichtenštejnský hráč Renato Frick (uprostřed).    

GM Janis Klovans, vítěz seniorského 

turnaje.

IM Josef Přibyl přihlíží hře IM Nedeljka 

Kelečeviče, který skončil druhý v senior-

ském turnaji. Náš reprezentant byl třetí.
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Večírek českých hráčů v kempu v Triesenu. Zleva: IM Josef Přibyl, Petr Beneš, Martin Fraas, Pavel Matocha a GM Vlastimil Hort.

Stříbrný GM Eduardas Rozentalis Bronzový GM Ivan Farago

Zlatý GM Alex Baburin
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IM DANIEL ŠORM (2400)—
—GEORG FRÖWIS (2133)
[D 36]

Lichtenštejn Open, květen 2007

Komentuje: IM Daniel Šorm

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

5.cxd5 exd5 6.Dc2 Se7 7.Sg5 0–0 

8.Sxf6 Po dvaceti letech jsem se 

vrátil k turnajovému šachu, a pro-

tože při několikaměsíční těžké 

nemoci na podzim loňského roku 

jsem se dostal po tréninku s počí-

tači do lepší formy než kdysi, 

domníval jsem se, že s hráči s ELO 

2150 mohu hrát „hurá stylem – hop 

nebo trop“. Šachy ovšem, jak nyní 

musím uznat, za poslední roky 

udělaly obrovský pokrok…

8...Sxf6 9.e3 b6 10.Sd3 h6 Lepší 

než 10...g6 11.h4 Sg4 12.h5. 

11.0–0–0 Se6  

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-zpp+lvl-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

12.Vdg1? Příliš optimistické, 

12.Vhg1 drželo nejasnou hru. 

12...c5 Jako i v dalších tazích hraje 

černý okamžitě na aktivitu.

13.Sf5 Nahlížím vlastní chybu 

a začínám bojovat o vyrovnání. Po 

13.g4 Jc6 14.h4 cxd4 15.exd4 Jxd4 

by měl bílý horší pozici. 

13...cxd4 14.exd4 Jc6 15.Sxe6 

fxe6 16.Vd1 Vc8 17.Kb1

  

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+-+-zp-'
6-zpn+pvl-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

17...De8 Po sérii aktivních tahů sto-

jí černý již jasně lépe – dáma smě-

řuje (po předchozím Jb4) na g6.

18.Ka1 b5 19.Dd3 Jb4 20.Db1 [20.

Dxb5 Jc2+ 21.Kb1 Ja3+ 22.bxa3 

Vb8–+] 

20...e5! Mladý rakouský borec mě 

nenechá vydechnout. 

21.a3 [21.dxe5 Sxe5 22.Vhe1 

Vxc3–+] 

21...exd4 22.Jxd4 Vc4! 23.Jdxb5 

Rezignace... 

XABCDEFGHY
8-+-+qtrk+(
7zp-+-+-zp-'
6-+-+-vl-zp&
5+N+p+-+-%
4-snr+-+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1mKQ+R+-+R!
xabcdefghy

23...d4 Jediná chyba černého, 23...

a6 již okamžitě vyhrává. 

24.Jd6? Počítačové 24.De4! zachra-

ňovalo již prohranou partii. 

24...dxc3! 25.Jxe8 cxb2+ 26.Dxb2 

Jc2+ 27.Ka2 Sxb2 28.Jd6 Posled-

ních pět tahů jsme provedli v rych-

lém tempu a já myslel, že je vše 

v pořádku – soupeř ale počítal o tři 

tahy dál…

28...Vc6 29.Kxb2 Vb8+ 30.Ka2 Vc3  

0-1

Kromě 23…d4, což se dá omluvit 

hrou na můj špatný čas, sehrál čer-

ný tuto partii na úrovni nejlepších 

šachových počítačových programů.

IM Daniel Šorm

Zleva: Daniel Šorm, Petr Beneš, Josef Přibyl, Monika Seps
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IM MARIÁN 
KANTORÍK (2359)—
—GM TOMÁŠ 
LIKAVSKÝ (2485) 
[D31]

Lichtenštejn Open, Triesen, 

květen 2007

Komentuje: GM Tomáš Likavský

Po skončení šiesteho kola som si 

i „napriek všetkým mojim výstraž-

ným listom“ na turnajovej infor-

mačnej tabuli prečítal toho naj-

nevhodnejšieho súpera do kola 

siedmeho. S Mariánom sme sa 

totiž v Triesene delili nie len o jed-

nu malú izbu, ale dokonca aj o jed-

nu manželskú posteľ v nej. Dote-

rajší bodový zisk nás oboch naladil 

na boj, ktorý sa začal už počas prí-

pravy. Najdôležitejšie bolo zabez-

pečiť výhodnú konfi guráciu týchto 

objetkov: môj notebook, moja hla-

va, Mariánov notebook, Mariánova 

hlava. A mal som veru čo tajiť!

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 a6?! Vzájom-

ných partií sme už odohrali neú-

rekom, preto som vytiahol niečo 

nové. A málo hrané.

4.a4?! Vcelku logická reakcia, ale 

oslabené pole b4 sa môže preja-

viť. Vo variante 4.cxd5 exd5 5.Sf4 

c6 6.e3 Sd6 7.Sg3 Je7 8.Sd3 Sf5=  

vidieť výhody postavenia jazdca 

na poli e7 (oproti f6). No najprin-

cipiálnejšie sa mi zdá zahrať 4.Jf3 

a 5.a4 potiahnuť len ak čierny hrá 

4…dxc4 

4...Jf6 5.Jf3 Jbd7 [5...c6;  5...

dxc4] 

6.e3 Je otázka, či si biely mohol 

najprv vyvinúť strelca c1. Riskoval 

by nepríjemnosti po ťahoch ako 

c6, Sb4, Je4, Da5… 

6...b6! Pripravujem Sb7 a defi ni-

tívne oberám súpera o možnosť 

c4-c5.

7.cxd5? exd5 8.Sd3 Sb7 9.0–0 

Sd6! 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+lzpn+pzpp'
6pzp-vl-sn-+&
5+-+p+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Prítomnosť pešiakov c4 a e6 by 

umožňovala bielemu bojovať 

o pole e4 napr. ťahom Dc2. Teraz 

je skok jazdca na e4 nodvráti-

teľný (čierny môže kryť e4 aj po 

polootvorenom stĺpci). Iniciatíva 

čierneho na kráľovskom 

krídle by sa potom rozvíja-

la prirodzene. (plánovaný 

setup: 0-0, Je4, f5, g5, …) 

Dôležitú úlohu by v útoku 

plnil, samozrejme, aj Sd6. 

Ten kryje aj jediný zra-

niteľný bod – c7. Preto je 

správne:

10.b3! De7! Hrozilo Sa3. 

11.Jb1 0–0 Videl som, ako 

súper plánuje narušiť cen-

trum, no rozhodol som sa 

vsadiť na dynamiku, na 

vývin. [11...a5?! 12.Jc3! 

(domácí12.Sa3 c5 13.Jc3 

Vc8 14.Jb5 Sb8) 12...c6?! 

13.e4 dxe4 14.Jxe4 Jxe4 

15.Sxe4 Dxe4?? 16.Ve1] 

12.Sa3! c5 Bez Sd6 by útok 

na kráľa bol zrejme málo 

efektívny, preto presúvam 

svoju pozornosť na centrum 

a zároveň nechávam na doske ešte 

všetky fi gúry.

13.a5! b5 [13...bxa5 14.Dd2 a4 

15.bxa4 c4 16.Sxd6 Dxd6 17.Sc2÷ 

sa mi už zdalo málo] 

14.dxc5 Jxc5 15.Sb2 Jfe4 Hrubou 

pozičnou chybou by bolo brať na 

d3. Mám izolovaneho pešiaka, pre-

to bielemu dovolím výmenu len 

na poli e4, kedy doberiem pešia-

kom. Výmena súperovho druhého 

strelca, ktorá bola možná v pred-

chádzajúcom ťahu (Sxc5?), by mi 

ale pomohla. Pešiak a5 by bol sla-

bý a ľahšie by som tiež kontroloval 

pole d4 pred mojim izolákom.

16.Jc3 Vac8 17.Se2?! Jít 17.Je2 

bolo zmysluplné a pružné. Bie-

ly by spoľahlivo blokoval pole d4 

a eliminoval tlak na jazdca stojace-

ho na c3.  

17...Vfd8 18.g3 Som komplet-

ne vyvinutý a pristupujem teda 

k aktívnym operáciam.

Jxc3 19.Sxc3 Je4 20.Sb2 Jc3! 

21.Sxc3 Prakticky vynútené. 

A dostávam sa súperovi na jeho 

slabých pešiakov dámskeho krídla. 

Prevaha čierneho začína byť hma-

tateľná. [21.Dd3 d4! 22.Jxd4 Se4 ( 

22...Sb4) 23.Dd2 Sb4μ;  21.De1 d4! 

( 21...Sb4 22.Jd4 Ja4 23.Sa3! Sxa3 

24.bxa4÷) 22.Jxd4 Sb4μ] 

21...Vxc3 22.Jd4 Sb4  

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-wqpzpp'
6p+-+-+-+&
5zPp+p+-+-%
4-vl-sN-+-+$
3+Ptr-zP-zP-#
2-+-+LzP-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Takto nejak som si to predstavo-

val. Mám dvojicu strelcov a pešiak 

a5 musí časom padnúť. Otázkou 

ostávajú už len okolnosti jeho zis-

ku. Posledným ťahom sa snažím 

paralelne brzdiť oponentov vývin. 

Nejde Dd2. 
GM Tomáš Likavský
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23.Sf3 Dc7 24.Je2 [24.Jf5 De5 

25.Jd4 g6] 

24...Vc2 25.Jd4 Vc5 26.Db1 Sc3 

27.Va2 b4

Radšej by som ostal na b5, aby 

som neskôr mohol bez problémov 

vytvoriť voľného „a“ pešiaka, ale 

chcel som už mať niečo doma.

28.Vd1 Vxa5 29.Vxa5 Dxa5 30.h4 

g6 31.h5 Dc7 32.Kg2 De5 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-+p+p'
6p+-+-+p+&
5+-+pwq-+P%
4-zp-sN-+-+$
3+Pvl-zPLzP-#
2-+-+-zPK+"
1+Q+R+-+-!
xabcdefghy
Potreboval by som vymeniť ťažké 

fi gúry. Potom pohodlne pokryť d5 

kráľom, presadiť a5-a4 a zvíťaziť. 

Ako to ale docieliť? Treba otvoriť 

nejaký stĺpec! Preto tlačím dámov 

na pole h5 i d4. A súper robí pod 

tlakom prichádzajúcej časovky 

pravdepodobne rozhodujúcu chy-

bu. Nutné bolo držať pešiaka na 

h5. Núkalo sa napr. 33.Dd3.

33.hxg6? hxg6 34.Da2 Dc7 

35.Db1 Kg7! 36.Dd3 Dd7 37.De2 

Vh8! Marián pochopil môj úmysel, 

a preto, keďže nechce meniť veže 

na h1, organizuje obranu kráľa.

38.Kg1 Dh3 39.Sg2 Dh2+ 40.Kf1 

Sc8!μ Posledná moja fi gúra sa 

zapája do hry.

41.Df3 a5! 42.Dxd5 Sa6+ 43.Je2 

Ve8! 

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

Charakter pozície sa úplne zme-

nil. Vrátil som slabého pešiaka, no 

získal rozhodujúci útok. Biely je 

doslova v nevýhode z ťahu.

44.Sf3 Ve5 45.Da8 Vf5

Dobré ťahy už došly. [46.Vd6 

Dh3+! 47.Kg1 Sxe2 48.Sxe2 Se1 

49.Sf3 Sxf2+ 50.Kxf2 Dh2+ 51.Kf1 

Dxg3 52.Ke2 Dxd6]

46.Vd8 Aj toto je len pseudoaktivita. 

XABCDEFGHY
8Q+-tR-+-+(
7+-+-+pmk-'
6l+-+-+p+&
5zp-+-+r+-%
4-zp-+-+-+$
3+Pvl-zPLzP-#
2-+-+NzP-wq"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
46...a4!–+ 47.bxa4 b3 48.Dc6 Sf6 

49.Vd1 b2 50.Sg2? Dxg3 51.f4 

Dxe3 52.Dxa6 Sh4  

0–1
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jiÏ od

5 990 Kč
bez stravy

Gran Canaria
odlet 26. 5. z Prahy, 7 nocí
Bungalovy Vista Flor**+

Hurghada 
odlet 31. 5. z Prahy, 7 nocí
Hotel Geisum Village**

jiÏ od

5 990 Kč
polopenze

Tunisko, Monastir
odlet 29. 5. z Prahy, 7 nocí
Samira Club***

jiÏ od

5 990 Kč
polopenze
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Tradiční sarajevský šachový tur-

naj, který začal o víkendu, je letos 

organizován jako součást oslav 

přijetí Bosny a Hercegoviny za 

člena Spojených národů. Hlav-

ním turnajem je uzavřený velmis-

trovský turnaj, který je zároveň 

i pravděpodobně nejsilnějším 

oddílovým přeborem světa. Letos 

je turnaj pořádán v termínu od 18. 

do 28. května a má úctyhodnou 17. 

kategorii FIDE. Šachoví fanoušci 

mohou v Sarajevu sledovat sou-

boje velmistrů Morozeviče (2762), 

Timofejeva (2658), Ivana Sokolova 

(2663), Movsesjana (2642), Predo-

jeviče (2609) a Shorta (2691), kte-

ří spolu v desetikolovém turnaji 

navzájem sehrají dvě partie. 

Zároveň s uzavřeným turnajem se 

v Sarajevu hraje i silně obsazený 

open, kterému vévodí dvanáct vel-

mistrů v čele se Suatem Atalikem 

(2584), Milanem Draškem (2543) 

a dalších osmnáct mezinárodních 

mistrů.

Již před turnajem proběhlo na 

ofi ciální stránce turnaje hlasová-

ní čtenářů o tom, koho považu-

jí v letošním ročníku za nej-

většího favorita. Očekávaně je 

hlavním favoritem světový hráč 

číslo čtyři, ruský velmistr Alexan-

der Morozevič. Naopak šance Ser-

geje Movsesjana jsou podle hlasu-

jících fanoušků poměrně malé. Za 

favorita jej považuje pouze osm 

procent respondentů, a to přestože 

se Sergejovi v Bosně poměrně daří 

a v roce 2002 zde dokonce zvítě-

zil.

Hned první kolo svedlo k jednomu 

stolu dva nejvýše nasazené hrá-

če, Rusa Morozeviče a Angličana 

Shorta.

SHORT (2691)—
—MOROZEVIČ (2762)
XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+-zp-+pzp-'
6-zpn+-wq-zp&
5zp-sn-+-+-%
4-+Pzp-+l+$
3+P+P+N+-#
2P+QvLLzPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Anglická se anglickému velmistro-

vi nepodařila. Morozevičovy fi gu-

ry jsou mnohem aktivnější, černý 

má i dostatek prostoru pro jejich 

přesun do intimní blízkosti bílého 

krále. Ruský velmistr se rozhodl 

svoji výhodu okamžitě uplatnit 

pomocí oběti kvality. 

22...Vxe2! 23.Vxe2 Sxf3 24.gxf3 

Dxf3 Hrozí jak vzetí věze, tak 

i Jxd3 a třeba i f7-f5 s dalším Vf8-

f6-g6. Bílému není co závidět. 

25.Sc1 Kryje první dvě hrozby, ale 

na tu třetí je i Nigel Short skutečně 

short (krátký). 

25...f5 26.h3 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zp-+-zp-'
6-zpn+-+-zp&
5zp-sn-+p+-%
4-+Pzp-+-+$
3+P+P+q+P#
2P+Q+RzP-+"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy
26...Vf6 Morozevič dává vždy před-

nost přímému útoku na krále, a tak 

i zde pokračuje v naznačeném plá-

nu. Vyhrávalo i  26...Jb4 s dalším 

27.Dd2 Jbxd3 28.Kh2 Jxc1 29.Vxc1 

Je4–+. Slabší je vzetí pěšce 26...

Dxh3, protože po 27.f4 získal bílý 

čas, aby po druhé řadě přesunul 

fi gury do blízkosti svého vládce. 

27.Kh2 Vg6 28.Vg1 Vxg1 29.Kxg1 

Jxd3 30.Se3 Na 30.Dd1 přijde stej-

ně 30...Jce5 (beznadějné pro bílé-

ho je i 30...Dxh3 31.f4 Dg4+ 32.Kf1 

Jcb4) a dáma přijde svému životní-

mu druhovi na pomoc příliš poz-

dě… 31.Df1 Dc6 se smrtelným Jf3+ 

a vyhranou pozicí. 

30...Jce5 31.Sxd4 Jf4  0–1

Václav Pech

BOSNA 2007

ŠEST SARAJEVSKÝCH STŘELCŮ

1. kolo

 Short—Morozevič 0:1

 Timofejev—Movsesjan ½:½

 Predojevič—Sokolov ½:½

2. kolo

 Morozevič—Sokolov 0:1

 Movsesjan—Predojevič 1:0

 Short—Timofejev ½:½

GM Alexander Morozevič

GM Nigel Short
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„Tak, jak se turnaj vyvíjel, pomýš-

leli  jsme i na lepší než 5. místo, 

ale závěrečná kola jen potvrdila, 

že letos byly týmy velmi vyrovnané 

a kdykoliv se mohlo stát cokoliv. 

O tom by mohli například vyprávět 

domácí Maďaři, kteří nasadili tým 

se třemi velmistry a byli jasnými 

favority. Na první vyhranou partii 

ale čekali až do poloviny turnaje! 

Nejstabilnější výkonnost ukáza-

li celkem překvapivě Francouzi, 

kteří zaslouženě zvítězili. Italy 

nadopoval úvodní kanár se Švýca-

ry, a i když jim v závěru docházel 

dech, udrželi se na druhém místě. 

Třetí místo si silným závěrem tur-

naje vybojovali Němci. Našim se 

dařilo, pokud vyšla příprava na 

partii, jinak jsme se dost potýka-

li s časovými tísněmi, ve kterých 

ztrácel hlavně Ivo Příborský. Hon-

za Bernášek sahal po velmistrovské 

normě a opět mu chybělo jen málo. 

Velmi slušný výkon podal i Mar-

tin Petr. Dobrý standard v Szege-

du odvedl i Pavel Šimáček, byť byl 

poněkud poznamenán únavou. 

Pavel do týmu nastoupil okamži-

tě po skončení náročného turnaje 

v Ostravě“ řekl velmistr Vokáč.

Svoji reprezentační premiéru si 

na Mitropě odbyl i plzeňský mla-

dík Ivo Příborský. Po slibném 

úvodu se mu ale přestalo dařit 

a norma mezinárodního mistra 

se mu vzdálila. Zeptali jsme se 

ho na bezprostřední dojmy z tur-

naje: „Na Mitropu jsem odjížděl 

s pošramoceným sebevědomím po 

nevydařeném turnaji v německém 

Deizisau. Zároveň jsem se ale těšil 

na svou první velkou reprezentač-

ní akci a věřil jsem, že tentokrát 

se povede lépe. Zpočátku jsem hrál 

spíše na jistotu, a tak jsem se v prv-

ních dvou kolech spokojil s dělbou 

bodů. Nabídku remízy jsem odmí-

tl až ve třetím kole. A vyplatilo se. 

Výhra černými s Janem Smoleněm 

mi přinesla potřebný klid.“ 

JÁN SMOLEŇ (2327)—
—IVO PŘÍBORSKÝ (2370) 
Mitropa 2007

[E94] Královská indická

Komentuje: Ivo Příborský

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 

d6 5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.Se3 Jbd7 

8.0–0 c6 9.h3?! De7 10.Dc2 exd4 

11.Sxd4 Ve8 12.Vfe1 Je5 13.Vad1 

Sh6 14.b4 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+-wqp+p'
6-+pzp-snpvl&
5+-+-sn-+-%
4-zPPvLP+-+$
3+-sN-+N+P#
2P+Q+LzPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
14...Jfd7 Až do čtrnáctého tahu se 

varianta hrála již v partii Tal-Dvo-

reckij 1974, ale o tom jsem samo-

zřejmě neměl ani tušení. Dvoreckij 

tehdy zahrál 14...b6?! a po  15.c5 

bxc5?! (ani po správném 15...Jxf3+ 

16.Sxf3 bxc5 17.bxc5 dxc5 18.Se3 

Sxe3 19.Vxe3 De5 20.Ja4 s malou 

výhodou se černý nezbaví všech 

problémů.) 16.Jxe5 dxe5 17.Sxc5± 

se ale dostal do velice nepříjemné 

pozice a brzy prohrál. 

15.c5 To nyní není tak průrazné, jako 

tomu bylo ve výše zmíněné ukázce.  

15...dxc5 16.bxc5 Jxf3+ 17.Sxf3 

Jxc5 I po 17...Sg7?! 18.Sxg7 Kxg7 

19.Ja4 drží bílý určitou výhodu. 

18.Jd5 cxd5 19.Sxc5  K vyrovná-

ní pravděpodobně vedlo 19.Dxc5 

Dxc5 20.Sxc5 dxe4 21.Sxe4=. 

19...Dc7 20.exd5 Vxe1+ 21.Vxe1 Sf5 

22.Dc3 Sf8 Soupeř jistě doufal ve vari-

antu 22...Vc8? 23.d6! Dxc5 24.Ve8+! 

Sf8 25.Vxf8+! Kxf8 26.Dh8# . 

23.Sb4 Dxc3 24.Sxc3 Sd6 25.Sd4 b6 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-vl-+p+&
5+-+P+l+-%
4-+-vL-+-+$
3+-+-+L+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
26.Va1?! Počátek chybného plá-

nu, který bílého přivede do potíží. 

Nutné bylo rovnováhu držící 26.g4 

Sd7 27.Kg2 Vc8=. 

26...Vc8 27.a4 Vc4 28.Se3 Vb4 

29.g4 Vb1+  Fritz navrhuje 29...Sc2 

30.a5 bxa5 31.Vxa5? (po správném 

31.Sd2! Vb3 32.Kg2 a4 33.Va2 Vxf3 

34.Kxf3 Sb3 35.Va1 Sxd5+ 36.Ke3 

a3 37.Sc3 je pozice nejasná a stále se 

ještě může stát cokoliv)  31...Vb1+ 

32.Kg2 Sd3–+  a černý vyhraje. 

30.Vxb1 Sxb1 31.Sd2 Sc2 32.a5 b5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-+-vl-+p+&
5zPp+P+-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+L+P#
2-+lvL-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

MITROPA CUP 2007 

VYHRÁLI FRANCOUZI A MAĎARKY
Pokračování ze strany 1

GM Marek Vokáč
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33.a6? Rozhodující chyba. Nutné 

bylo 33.Se3 a6 a bílý by sice stál 

hůře, ale snesitelně. 

33...b4–+ 34.Sc1 Sd3 35.Sd1 Sxa6 

36.Se3 Sc4 37.Sxa7 Sxd5 38.Sd4 

b3 Nyní již volný pěšce partii roz-

hodne.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-vl-+p+&
5+-+l+-+-%
4-+-vL-+P+$
3+p+-+-+P#
2-+-+-zP-+"
1+-+L+-mK-!
xabcdefghy
39.Sb2 Sf8 40.Se2 Se4 41.Sd1 Sd5 

42.Se2 Sg7 43.Sxg7 Kxg7 44.Sd3 

Sf3 45.Kf1 Kf6 46.Ke1 Ke5 47.Kd2 

Kd4 48.Sb5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+L+-+-+-%
4-+-mk-+P+$
3+p+-+l+P#
2-+-mK-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
48...Se4 0–1

Ivo Příborský pokračuje: „Zdálo 

se, že i ve čtvrtém kole si připíšu 

důležitý bod s dosud vedoucími 

Francouzi. Partie ale nakonec 

dopadla nešťastně. Z této porážky 

jsem se až do konce turnaje úplně 

nevzpamatoval. Účast na Mitropě  

pro mě byla zajímavou zkušenos-

tí. Analyzovat partie se Zoltánem 

Riblim nebo Zdenko Kožulem se 

mi asi jen tak nepoštěstí. A rád 

bych touto cestou poděkoval za pří-

ležitost, které se mi nominací do 

Szegedu dostalo.“ 

I o zmíněnou nešťastnou partii 

v zápase s pozdějším vítězem tur-

naje se s námi Ivo podělil.

PŘÍBORSKÝ (2370)—
—LE ROUX (2447) 
XABCDEFGHY
8-tr-wq-+k+(
7+-zp-+pzp-'
6-+-zp-+-zp&
5wQN+P+-+P%
4-+-+-+n+$
3+P+-tR-zP-#
2P+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39.Vf3?  Po logickém 39.Ve4! by 

se černý v omezeném čase musel 

vypořádat s těžko řešitelnými 

problémy. Pravděpodobně by 

zahrál 39...Dg5 (O moc lepší není 

ani 39...Jf6 40.Vd4±; 39...Dd7 

40.Jd4±.) 40.Dxc7 Vxb5 41.Dc8+ 

Kh7 42.Dxg4 Dxd5 43.Df3 s výho-

dou bílého.

39...Dg5 Po zaváháni bílého získal 

tento protiútok na síle. 

40.Dxc7 Na to jsem při partii spo-

léhal. 

40...Vf8?  Myslel jsem, že nel-

ze  40...Vxb5 41.Dxf7+ Kh7 pro 

42.Vf5 , černý má ale ještě v zálo-

ze  42...Je5! (42...Dd2? 43.Dg6+ 

Kg8 44.Dxg4+-) 43.De6 Dd8 (43...

Dd2? 44.Vxe5! dxe5 45.Dg6+ Kg8 

46.De8+ Kh7 47.Dxb5+-) 44.f4 

Da8! 45.fxe5 Vxd5 a partie pravdě-

podobně skončí věčným šachem. 

Nyní jsem měl půl hodiny na to, 

abych našel správné pokračová-

ní. Nestalo se. Těžko si to vypnu-

tí mozku dokáži vysvětlit. Pan 

Vokáč by to asi komentoval slovy: 

„Ach ta hlava.“  

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-wQ-+pzp-'
6-+-zp-+-zp&
5+N+P+-wqP%
4-+-+-+n+$
3+P+-+RzP-#
2P+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

41.Dxd6?  Mělo se stát 41.Jxd6! 

Dxh5 42.Vf5 Dh2+ 43.Kf3 h5 

44.Ke2+- s vyhranou pozicí. Nyní 

je již partie prohraná… 

41...Dxh5 42.Jc7 Dh2+ 43.Kf1 

Dh1+ 44.Ke2 Db1 45.Df4 Dc2+ 

46.Ke1 Jh2 47.Ve3 Db1+ 48.Kd2 

Jf1+ 49.Kc3 Dc1+ 50.Kd4 g5 

51.De5 Jxe3 0–1

Nejúspěšnějším jednotlivcem letoš-

ního ročníku Mitropa Cupu byl  

slovinský IM Jure Skoberne, který 

uhrál v devíti partiích 7,5 bodu, 

před dvěma Francouzi IM Marzo-

lem a IM Jean-Pierrem Le Rouxem 

(6,5 z 9; 72,2%). Za zmínku stojí 

i výkon Slováka Erika Pintéra, který 

si připsal pět bodů, což při průměr-

ném ratingu soupeřů 2473 zname-

nalo i splněnou normu meziná-

rodního mistra. Nejúspěšnějšími 

ženami se v Szegédu staly Maďarky 

IM Szidonia Vajdová (2407) a WIM 

Mária Ignáczová (2238)  se ziskem 

osmi bodů z devíti partiích. Skvěle 

zahrála Slovenka Niki Varholáková 

(2180), která obsadila v pomyslné 

tabulce se ziskem 6,5 bodu z osmi 

partií třetí místo, a výrazně tak Slo-

venkám přispěla k zisku bronzo-

vých medailí.

Václav Pech

Celkové pořadí – muži

 1. Francie 22,5

 2. Itálie 20,5

 3. Německo 20

 4. Chorvatsko 19

 5. Česká republika 18

 6. Slovinsko 18

 7. Maďarsko  17,5

 8. Rakousko 15,5

 9. Slovensko 15,5

 10. Švýcarsko 12,5

Celkové pořadí – ženy

 1. Maďarsko I.  13

 2. Slovinsko 12,5

 3. Slovensko 12

 4. Maďarsko II 12

 5. Česká republika 8,5

 6. Maďarsko III 8,5

 7. Rakousko 7,5

 8. Maďarsko IV. 7

 9. Německo 6,5

 10. Chorvatsko 2,5
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Je zakládajícím členem kuleční-

kového klubu v Brně, který nejpr-

ve sídlil v hotelu Slovan, později 

se přemístil na ulici Dvořákovu 

a dnes je provozován hlavně na 

Botanické ulici v místnostech 

Husova sboru. Nejvíce mu však 

přirostly k srdci šachy. Závod-

ně hrával za šachový klub Duras 

v Králově Poli, potom v Klubu čes-

kých šachistů v Besedním domě 

v Brně, dále v Moravské Slavii. 

Účastnil se simultánky s někdej-

ším mistrem světa Aljechinem, 

dále se Salo Flohrem a velmistrem 

Korčným a mnoha dalšími známý-

mi šachisty. Hrával i v pokročilém 

věku odborářské šachové soutěže 

v Ingstavu Brno, v roce 2004 inici-

oval simultánku velmistra Davida 

Navary v Brně.

HAFROVIČ, V.—MALÁSEK, J. [D11]
Mor.Slavia  E-ŠK 64 F, 17. 3. 1993

1.d4 d5 2.Jf3 Sg4 3.e3 c6 4.c4 Jf6 

5.h3 Sxf3 6.Dxf3 e6 7.c5 Se7 8.Sd3 

Jbd7 9.0–0 e5 10.Sf5 e4 11.Sxd7+ 

Dxd7 12.Dg3 Jh5 13.Dh2 g5 14.g4 

Jg7 15.f3 h5 16.De5 f6 17.Dg3 hxg4 

18.fxg4 0–0–0 19.Kg2 Vh4 20.Vh1 f5 

21.De5 Vg8 22.gxf5 Jxf5 23.Vf1 Vf8 

24.Sd2 Jxe3+ 25.Sxe3 Dxh3+ Bílý 

dost “spolupracoval”, ale 86letý bo-

rec sehrál partii velmi důrazně.) 0–1

(Archiv V. Hafroviče)

A jak hraje šachy ve svých sto 

letech?

PETŘÍK, J—MALÁSEK, J [C30]
Brno, volná partie, 3. 5. 2007

1.e4 e5 2.f4 Jc6 3.Sc4 Jh6 4.Jf3 d6 

5.0–0 Sg4 6.c3 exf4 7.d4 g5 8.h3 

Sh5 9.De2 a6 10.a3 g4 11.hxg4 

Sxg4 12.Sxf4 De7 13.Sxh6 Sxh6 

14.Jbd2 0–0–0 15.Sd5 Sxd2 

16.Sxc6 Sxf3 17.Sxb7+ Kxb7 

18.Vxf3 Dg5 19.Vaf1 h6 

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-tr0
9+kzp-+p+-0
9p+-zp-+-zp0
9+-+-+-wq-0
9-+-zPP+-+0
9zP-zP-+R+-0
9-zP-vlQ+P+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

20.Vxf7? Se3+ 21.V7f2 Vhf8 22.Dc4 

Vxf2 23.Vxf2 Db5 24.Dxb5+ axb5  

0–1 (Zapsal Ing. Josef Petřík)

Jan Kalendovský

STOLETÝ ŠACHISTA V BRNĚ

DŮRAZ JAKO MÍVAL DŮRAS
Pokračování ze strany 1



23. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 2114

Vítězem téměř dva týdny trvajícího 

superturnaje M-Tel Masters 2007 

se stal  domácí šachista a hlavní 

favorit turnaje Veselin Topalov, 

když ještě před posledním kolem 

si mohl na celkový triumf brousit 

zuby každý ze šesti zúčastněných 

velmistrů! Mezi vedoucím Kam-

skym a posledním Adamsem byl 

rozdíl pouhého bodu. Stejný rozdíl 

mezi prvním a posledním hráčem 

zůstal i v konečném zúčtování. 

Turnaje se letos účastnila papírově 

slabší sestava, když pozvánku Sil-

via Danailova z důvodů přípravy 

na zápasy kandidátů odmítli jak 

Levon Aronjan, tak i Judita Polgá-

rová. Světová jednička, indický vel-

mistr Anand měl ve stejném termí-

nu povinnosti v Indii, David Navara 

se věnoval studiu na vysoké škole 

a Vasilij Ivančuk dal nakonec před-

nost reprezentaci svého klubu ve 

fi nále ruské nejvyšší soutěže. Z růz-

ných dalších důvodů, mezi nimiž jis-

tě hrálo roli i vystupování Topolovo-

va manažera během zápasu o mistra 

světa v Elistě, odmítla pozvání ještě 

řada dalších hráčů. Ředitel turnaje 

Silvio Danailov ale nesmutnil: „Víte, 

jsem docela rád, že má náš turnaj 

letos trochu jiné složení. Pokud na 

jednom turnaji hrají rok co rok stejní 

hráči, jako je tomu například v Lina-

res, je to přece jenom trochu nudné. 

Chci dávat šanci nový tvářím, mla-

dým šachistům, aby ukázali co dove-

dou. Třeba Šašikiran. Je indickou 

dvojkou a s Anandem hrál jenom 

jednou (a tu partii vyhrál). Jsem si 

jistý, že Krišnan se brzy dostane do 

světového top ten. Nesdílím názor, že 

jenom „hvězdy“ dělají turnaj velkým 

a zajímavým. Ve skutečnosti je tomu 

naopak. Na turnajích se rodí velké 

hvězdy. Podívejte se na tenis a jeho 

Wimbledon. I kdyby svoji účast 

odřekly všechny hvězdy, Wimbledon 

bude stále Wimbledonem.“ 

Průběh turnaje dal Danailovo-

vi zapravdu. Diváci byli v Sofi i 

svědky mnoha zvratů a napína-

vých okamžiků. Po první polovi-

ně vedoucí Mamedjarov a Adams 

vstoupili do druhého dějství jako 

M-TEL MASTERS 2007

TOPALOVŮV FINIŠ

Velmistři si zahráli fotbal s bulharským prvoligovým týmem Levski Sofi a. Veselin Topalov 
vodil míč zkušeně a nakonec dovedl do úspěšného konce i svoje vystoupení za šachovnicemi 
M-Tel Masters 2007.

Zleva: GM Veselin Topalov, GM Gata Kamsky, GM Michael Adams, bulharský prezident Georgi Parvanov, GM Šachtijar Mamedjarov, GM Liviu-
Dieter Nisipeanu, GM Krišan Šašikiran, organizátor turnaje Silvio Danailov
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vyměnění a sérií neúspěchů se 

zařadili opět do středu startovního 

pole. Zejména mladý a ctižádosti-

vý Ázerbajdžánec těžce nesl pro-

hru se Šašikiranem: „Myslím, že 

jsem po té partii prožil jeden z nej-

horších dnů ve svém životě. Tak 

špatně jsem se nikdy necítil“, řekl 

Mamedjarov na následující tiskov-

ce. „Po partii jsem chtěl jednodu-

še někam utéct… Nevěděl jsem, 

co mám dělat a nechtěl jsem už 

šachy nikdy v životě vidět… V té 

partii jsem udělal čtyřicet jedna 

tahů a z toho jsem v průběhu 32-

33 tahů stál lépe. Po dalších 6-7 

tazích to byla remíza. A pak zahra-

ji jeden tah a musím se vzdát.“ 

Inu, napínavý turnaj přináší i silné 

emociální zážitky a reakce. 

K atraktivitě sofi jského superturna-

je přispívají ve velké míře i pravidla, 

která hráčům nedovolují nabízet 

remízu. V nedávné anketě ohledně 

možnosti nabízení remízy v průbě-

hu partie pořádané Asociací šacho-

vých profesionálů se ale „sofi jská 

pravidla“ s přílišným nadšením 

nesetkala a většina členů se vyjádři-

la pro zachování současného stavu. 

K tomu Danailov uvádí: „Je to cel-

kem pochopitelné, protože sofi jská 

pravidla hráče nutí mnohem více 

pracovat na svoje peníze. Měli by ale 

pochopit, že na určité úrovni se ze 

šachisty musí stát skutečný profesio-

nál. Prostě musíte hrát partie až do 

konce, musíte na partie chodit spole-

čensky oblečeni. Nemůžete si dovolit 

přijít na partii se špinavými botami 

v kraťasech a tričku. Po partii musíte 

jít na tiskovou konferenci a mluvit 

s novináři. Prostě musíte toto všech-

no dělat. Dříve nemuseli přední hrá-

či dělat vůbec nic. Stačilo vzít svoje 

peníze, udělat patnáct až dvacet 

tahů a pak už mohli jít odpočívat. 

Ale tak to přece nemohlo jít done-

konečna. Buď se stanete skutečným 

profesionálem  a když ne, pak hrajte 

na amatérských turnajích.“ hájí svo-

ji pravdu Topalovův manažér.

Právě jeho svěřenec je na všech tur-

najích vzorem v bojovnosti. Jeho 

snaha za každou cenu vyhrát mu 

často přináší poměrně kruté prohry, 

ale na druhé straně i velká vítězství. 

V minulém roce byl v jedné z anket 

s velkou převahou zvolen za nejlé-

pe oblékaného šachistu. 

Topalovovi se na začátku turnajů 

příliš nedaří a ani domácí turnaj 

nebyl výjimkou. Po prohře v úvod-

ním kole s Nisipeanem (viz. Šacho-

vý týdeník č. 20) podlehl i Mamed-

jarovovi v partii, kterou pro čtenáře 

Šachového týdeníku okomentoval 

velmistr Tomáš Polák. Jenže druhá 

polovina turnaje bulharské hvězdě 

vyšla, a opět se tak díky závěreč-

nému fi niši mohl radovat z turna-

jových vavřínů. 

Václav Pech

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDOU STŘEDU 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

Konečné pořadí turnaje

 1. Topalov, Veselin (2772) 5,5

 2. Mamedjarov, Šachtijar (2757) 5

 3. Nisipeanu, Dieter (2693) 5

 4. Kamsky, Gata (2705) 5

 5. Šašikiran, Krišnan (2690) 5

 6. Adams, Michael (2743) 4,5
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ŠACHTIJAR MAMEDJAROV (2757)—
—VESELIN TOPALOV (2772) 
Dámský gambit [D43]

Sofi e 2007

Komentuje: GM Tomáš Polák

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

5.Sg5 Mamedjarov se pro Topalo-

va stává tak trochu noční můrou 

- minulý rok jej porazil v meránské 

variantě, pro tentokrát si nachystal 

nepříliš prověřenou odnož moskev-

ské varianty. Že by tajemství úspě-

chu spočívalo v písmenku „M“? 

5...h6 6.Sxf6 Dxf6 7.Db3 Jd7 8.e4 

dxe4 9.Jxe4 Df4 10.Sd3 e5  Docela 

dobře hratelné je i 10...Se7 11.0–0 

0–0 12.Vfe1 c5 (opatrnější je 12...

b6) 13.d5 (nebo 13.Vad1 cxd4 

14.Jxd4 Jc5 15.Jxc5 Sxc5 16.Jf3 

s malou výhodou bílého) 13...Jb6 

14.d6 Sxd6 15.g3 Dxf3 16.Jxd6 Dc6 

17.Vad1 Sd7 18.Se4 Dc7 19.De3 

s kompenzací bílého v partii 

Derichs-Grabarczyk, Německo 

1999. 

11.0–0  Nic hmatatelného bílému 

nepřináší 11.dxe5 Jxe5 12.Jxe5 Dxe5 

13.0–0 Se7, kdy černý stihne uklidit 

svého krále včas do bezpečí. 

11...exd4? Topalov si začíná zahrá-

vat s ohněm. Oba aktéři se po par-

tii shodli, ze prozíravější bylo 11...

Se7, např. 12.Vfe1 (k výše uvedené 

poznámce by vedlo 12.dxe5 Jxe5 

13.Jxe5 Dxe5 14.Vfe1 0–0 a černý je 

OK) 12...exd4 13.Jxd4 0–0 14.Vad1 

Vd8 a černý by měl postupně 

vyrovnat hru. 

12.Jxd4 Jc5  Nyní totiž vázne 12...

Se7? na velmi nepříjemném 13.Jf5! 

a troufalý jezdec je tabu pro 13...

Dxf5 14.Jd6+. 

13.Jxc5 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-sN-+-+-%
4-+PsN-wq-+$
3+Q+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13...Sxc5  Za úvahu stála i konzu-

mace druhého koně po 13...Dxd4?! 

14.Vae1+ Se7, ovšem geniální tak-

tik Mamedjarov by se asi nenechal 

dvakrát pobízet: 15.Vxe7+! Kxe7 

16.Ve1+ Kd6 17.Jxb7+ Kc7 (po 

17...Sxb7 následuje 18.Sf1! Vhe8 

(vynuceným matem by skonči-

lo 18...Db6 19.Dd3+ Kc7 20.Ve7+ 

Kb8 21.Dd6+ Kc8 22.g3 atd.) 

19.Vd1 Dxd1 20.Dxd1+ a černým 

silám stále schází životně důleži-

tá souhra: 20...Ke7 (nebo 20...Kc7 

21.Df3 Ve7 22.Dg3+) 21.Db3 Veb8 

22.Da3+ Ke8 23.Dg3 Kf8 24.Dc7 

s velkou výhodou bílého.) 18.Ve7+ 

Sd7 19.c5 Vhb8 20.Sa6 a pozice 

černého je beznadějná. 

14.Vae1+ Kf8 15.Ve4 Df6  Podobné 

je i 15...Dc7 16.Dc3 Sd7 17.Vfe1 a5 

18.a3 a4 19.g3 s dalším Vf4 a úto-

kem bílého. 

16.Dc3 Důležitý mezitah. Chy-

bou by ovšem bylo 16.Vfe1? kvůli 

16...g6 17.Dc3 Kg7 a černý se po 

spojení svých věží již nemusí 

ničeho obávat. 

16...a5?! Topalova čekají obrovské 

problémy, nestihne totiž dokončit 

vývin svých fi gur. Nyní samozřej-

mě nelze 16...g6?? pro 17.Je6+. Do 

úvahy ale silně přicházelo 16...

Sxd4 17.Vxd4 c5! (ne však 17...

g6? 18.Vd8+ Dxd8 19.Dxh8+ Ke7 

20.Ve1+ Se6 21.Dc3 s hrozbou 

Sxg6!; k výhodě bílého by vedlo 

i 17...Se6 18.Db4+ De7 19.c5 h5 

20.Ve1 Vh6 21.Vd6) 18.Vd5 Dxc3 

19.bxc3 Ke7 20.Vxc5 Se6 21.Vc7+ 

Kf6 22.Vxb7 Vhd8 23.Se4 Sxc4 

24.Ve1 a černý má slušné šance na 

udržení remizy. 

17.Vfe1 Sd7 18.V1e3! Možnost 

přesunu věže na sloupec „f“ bude 

pro soupeře velmi nepříjemná. 

GM Šachtijar Mamedjarov se před partií třetího kola zdraví s GM Veselinem Topalovem. 
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18...Sb4 Dobrá rada je již drahá, ani 

výměny fi gur nepřinášely kýženou 

úlevu, např. 18...Sxd4 19.Vxd4 Se6 

20.Vf3 De7 21.Ve4 h5 22.Vg3 Vg8 

23.De5 s obrovským tlakem bílé-

ho; nebo 18...Ve8? 19.Vxe8+ Sxe8 

20.Je6+ fxe6 21.Vf3 Dxf3 22.gxf3 

b6 23.De5 a případná remízová 

pevnost černého je v nedohlednu. 

19.Dc2 Dd6 20.Vf3 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7+p+l+pzp-'
6-+pwq-+-zp&
5zp-+-+-+-%
4-vlPsNR+-+$
3+-+L+R+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
20...h5? A toto už zavání sebevraž-

dou. Více problémů by před soupeře 

kladlo 20...Ve8 21.Vef4! (příliš měk-

ké je 21.Jf5?! Sxf5 22.Vxe8+ Kxe8 

23.Sxf5 Sc5 24.De4+ De7 25.Vb3 

Dxe4 26.Sxe4 b6 27.Sxc6+ Ke7 a čer-

ný je z nejhoršího venku) 21...Ve1+ 

22.Sf1 Kg8 (nebo 22...f6 23.a3 Sc5 

24.Dd2 Ve7 (velmi podobně půso-

bí 24...De7 25.Vd3 Se8 26.Jf5 De5 

27.Vd8) 25.Vd3 De5 26.Jf3 Dc7 

27.b4 s výhodou) 23.a3 Sc5 24.Dd2 

Ve7 25.Vd3 a černé fi gury si na 

nedostatek pracovních úkolů roz-

hodně nemohou stěžovat. 

21.c5! Sxc5  Ještě horší bylo 21...

Dxc5 22.Sc4 f6 23.a3 b5 24.Jb3 Da7 

25.axb4 bxc4 26.Dxc4 a4 27.Jc5 

a rozuzlení na sebe už nenechá 

dlouho čekat. 

22.Sc4 f6 Okamžitě prohrávalo 

22...Se8? pro 23.Je6+ 

23.Je6+ Sxe6 24.Vxe6 Dd7 Jinou 

formou kapitulace bylo 24...

Dd4 25.Vd3 Dxf2+ 26.Dxf2 Sxf2+ 

27.Kxf2.

25.Df5 Bílý utahuje poslední šrou-

by. Zcela nesmyslné by napro-

ti tomu bylo 25.Vexf6+?? gxf6 

26.Vxf6+ Ke8 s výhrou černého. 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7+p+q+-zp-'
6-+p+Rzp-+&
5zp-vl-+Q+p%
4-+L+-+-+$
3+-+-+R+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
25...Dd4  Útočná exhibice bílých 

fi gur by následovala po  25...Dd1+ 

26.Sf1 Sd4 27.Ve4! Sb6 28.De6 Vh6 

29.De7+ Kg8 30.Vg3 Vh7 31.De6+ 

Kf8 32.Vb3 Dd8 33.Sc4 Dd1+ 

34.Ve1 atd. 

26.Ve4 Dd1+ 27.Sf1 Sd6 Nebo 27...

Dd5 28.Ve5! 

28.Vd3 Sxh2+ 29.Kxh2 Dxf1 

30.Vd7 a černý se vzdal, protože 

matu již nelze zabránit. Rozdíl 

v postavení všech těžkých fi gur 

na šachovnici je přímo do očí bijí-

cí! Jak je možné, že si Topalov 

v této partii vlastně ani pořádně 

nezahrál? V touze po vítězství rád 

riskuje a hledá nerovnováhu. Sou-

hlasil se špatným vývinem za cenu 

dvojice střelců a ovládnuti černých 

polí. Ovšem partie se mu nepoved-

la a tahal v ní za viditelně kratší 

konec. 1–0
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