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ARONJAN JE PRO

GM L. Aronjan  
Se systémem hry 

o titul mistra svě-

ta je na rozdíl od 

mnoha předních 

velmistrů spokojen 

přítel mistra světa 

Kramnika, Armén 

Levon Aronjan. 

V rozhovoru pro list Neues Deutsch-

land Aronjan řekl: „Mistrovství 

světa 2007 se bude hrát v Mexiku 

jako uzavřený turnaj. Podle mého 

názoru by se o titulu mistra světa 

mělo skutečně rozhodovat v zápa-

se mezi jeho obhájcem a vyzýva-

telem. Jedná se o tradiční způsob, 

jímž se o nejvyšší titul bojovalo 

v minulosti téměř vždy. Pouze se 

tedy vracíme k tomu, že vítěz tur-

naje mistrovství světa musí ještě 

sehrát zápas se stávajícím mistrem 

světa.“ Zároveň Aronjan vyjádřil 

nepochopení pro požadavky Vese-

lina Topalova a jeho štábu týkající 

se zařazení bulharského velmist-

ra do turnaje: „Obě strany hrající 

v Elistě poslední zápas o titul zna-

ly jeho podmínky i to, jaké budou 

mít tyto podmínky pro poražené-

ho hráče důsledky. Z toho důvodu 

se mi to, co dnes Topalovův tým 

předvádí, nelíbí.“

EXCENTRICKÝ IVANČUK
Ind Viši Anand, v současnosti prv-

ní hráč světového žebříčku, ozna-

čil ve starším rozhovoru Vasilije 

Ivančuka za nejexcentričtějšího 

hráče světové špičky. 

Pokračování na straně 2
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TŘICET ČÍSEL
Již třicáté číslo Šachového tý-

deníku (pokud přičteme i vánoč-

ní nulté), které nyní držíte 

v rukách, je příležitostí k malému 

ohlédnutí a k rekapitulaci toho, 

co je třeba zlepšit. Pro druhý 

půlrok vydávání časopisu chce-

me zejména posílit spolupráci 

s Vámi, jeho čtenáři a odstranit 

některé formální nedostatky.

Časopis od minulého čísla do-

stal jazykového korektora Jana 

Máchu, který by měl opravo-

vat autorské prohřešky proti 

češtině. V nejbližších týdnech 

hodláme rozšířit tým interních 

spolupracovníků o dva až tři 

editory, kteří se budou střídat 

při sestavování čísla a budou za 

jeho podobu odpovědní. 

Chceme také zintenzivnit spo-

lupráci s Vámi, našimi čtenáři. 

Pokud budete hrát na nějakém 

šachovém turnaji, ať už jaké-

hokoli významu a obsazení, 

a o svých zážitcích se budete 

chtít podělit s ostatními, neváhej-

te a pošlete svůj příspěvek (text 

i fotografi e) do redakce na e-mail  

prazska.sachova@gmail.com. 

Mnohem častěji hodláme zařa-

zovat stránku dopisů čtenářů.

Na základě připomínek řady čte-

nářů budeme jednotlivé partie 

zveřejňovat vždy od prvního tahu, 

a nikoli jen jejich fragmenty. 

Měníme též den vydání, a to na 

čtvrtek, abychom lépe stačili zařa-

zovat víkendové události.

Pavel Matocha

Ind Viši Anand potvrdil vítěz-

stvím na turnaji v Leonu svoji 

pozici hráče číslo jedna žebříčku 

FIDE. V turnaji s účastí čtyř mis-

trů světa neprohrál ani jedinou 

partii a bílými fi gurami dosáhl 

impozantních tří a půl bodu ze 

čtyř partiích.

Anandovi se v Leonu daří tradičně 

již po několik let – letošní vítězství 

bylo jeho sedmým triumfem na 

tomto turnaji! Poprvé zde Anand 

vyhrál v roce 1996 a úspěch si 

zopakoval v letech 1999–2001 

a 2005–2006. 

Pokračování na straně 12
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ANAND POSEDMÉ TRIUMFOVAL

GM Viši Anand
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GM V. Ivančuk

„Je to velice inteli-

gentní člověk,“ uve-

dl Anand o Ivanču-

kovi, „ale nikdy 

nevíte, jakou bude 

mít druhý den nála-

du. Někdy se o vás 

stará jako o svého 

znovu nalezeného bratra a druhý den 

vás třeba zase úplně ignoruje. Ostat-

ní šachisté o něm říkají, že žije na 

„planetě Ivančuk“… Viděl jsem ho 

jeden den například opilého zpívat 

ukrajinské písně a hned následují-

cí den jsem byl u toho, když dával 

tisku velice hluboký a inteligentní 

rozhovor. Nebo se třeba z ničeho 

nic začal učit turecky. Ale neptejte 

se mě, proč to dělal… S Ivančukem 

je každý den překvapením.“

KAUPTHING OPEN 2007
Velmistr Petr Velička obsadil na 

turnaji Kaupthing Open 2007 

(Lucembursko, 7.–14. července) 

8.–16. místo se ziskem šesti bodů. 

Vítězství patřilo Indce GM Humpy 

Koneru a Islanďanu GM Hannesu 

Stefanssonovi, kte-

ří získali o bod více 

než český šachista. 

Podle neofi ciálních 

propočtů dosáhla 

indická šachistka, 

držitelka mužské-

ho velmistrovské-

ho titulu, průběžného aktuálního 

ratingu 2599, a je tak vzdálena 

pouhý jediný bod od kdysi bájné 

hranice světové mužské extratří-

dy. Turnaje se zúčastnilo celkem 

88 hráčů.

Konečné pořadí: 1.–2. GM Humpy 

Koneru (IND 2572); GM Hannes 

Stefansson (ISL 2568) 7 b.

3.–7. IM Viktor Erdos (HUN 2523), IM 

Tigran Gharamian (FRA 2517), GM 

Leonid Kritz (GER 2571), IM Hedinn 

Steingrimsson (ISL 2470), IM Sebas-

tien Feller (FRA 2478) 6,5 b.

8.–16. GM Petr Velička, Petr (CZE 

2507), IM Michael Hoffmann (GER 

2481), IM Sebastian Siebrecht 

(GER 2431), IM Dejan Bojkov (BUL 

2520), GM Philipp Schlosser (GER 

2562), GM Viesturs Meijers (LAT 

2483), GM Antoaneta Stefanova 

(BUL 2481), Bertrand Valuet (FRA 

2303), FM Dirk Van Dooren (NED 

2331) 6 b. atd.

KRAMNIK NENÍ BOJOVNÍK

MS V. Kramnik

Mistr světa Vladi-

mir Kramnik je za 

šachovnicí znám 

svou klidnou pova-

hou. Její podstatu 

objasnil v jednom 

z nedávných roz-

hovorů: „Myslím, 

že to mám vrozené. Neprovozuji 

meditace ani autogenní trénink… 

Nejsem vznětlivý, nejsem emocio-

nální a nejsem ani výbušný člo-

věk. Proto nemusím provádět žád-

ná speciální cvičení na uklidnění 

a také je nedělám. Myslím, že jóga 

a meditace jsou prospěšné pro lidi 

se vznětlivou povahou, mě naopak 

pouze uspávají. Pokud před par-

tií něco potřebuji, pak je to pravý 

opak – nějaké povzbuzení,“ uvá-

dí Kramnik a dodává: „Celý život 

jsem měl problémy dostat se do 

bojovné nálady. Často mně chybí 

dokonce i před těmi nejdůležitěj-

šími partiemi… Musím si ji umět 

vyvolat!“

Ve čtvrtek 12. července byl v Par-

dubicích zahájen XVIII. ročník 

mezinárodního festivalu šachu, 

bridže a her Czech Open 2007. 

Záštitu nad největším šachovým 

festivalem na světě převzali prezi-

dent republiky Václav Klaus, prezi-

dent šachové federace FIDE Kirsan 

Ilyumzhinov, primátor města Par-

dubic Jaroslav Deml a Rada Pardu-

bického kraje.

Program festivalu zahrnuje téměř 

sto jednotlivých turnajů, kterých 

se zúčastní přes pět tisíc hráčů 

z 50 zemí. V pěti největších šacho-

vých turnajích festivalu Czech 

Open 2007 se utká 1800 soupeřů.

Hlavní šachové turnaje budou mít 

i letos velmi kvalitní obsazení. 

Mezi největší hvězdy patří vel-

mistři Vasilios Kotronias z Řecka 

a Boris Grachev z Ruska, kteří 

se zúčastní hlavního velmistrov-

ského turnaje Pardubice Open. 

Špičkovými hráči bude nabitý 

také Synthesia Open, otevřené 

Mistrovství ČR v rapid šachu. Kro-

mě nejvýše postaveného českého 

hráče Davida Navary se turnaje 

zúčastní aktuální šestka žebříč-

ku FIDE Šachrijar Mamedjarov 

z Ázerbájdžánu nebo reprezen-

tant Slovenska Sergej Movsesjan.

Ve dnech 18.–19.7. se uskuteční 

přímý internetový přenos z prv-

ních 15 partií Otevřeného mistrov-

ství ČR v rapid šachu – Synthes-

ia Open. Přímý přenos z prvních 

15 partií velmistrovského tur-

naje Pardubice Open se usku-

teční ve dnech 20.–28. 7. (denně 

od 15 hodin). Podrobné výsled-

ky a partie lze nalézt na adrese 

www.czechopen.net.

GM H. Koneru

CZECH OPEN 2007

PARDUBICKÝ FESTIVAL ŠACHŮ A HER

Hvězdou rapid turnaje bude GM Šachrijar 
Mamedjarov
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Majster Slovenska vzišiel z uza-

vretého veľmajstrovského turnaja. 

Hlavným favoritom bol GM Sergej 

Movsesjan, ktorý túto úlohu aj 

pomerne s prehľadom splnil. Zví-

ťazil so ziskom 7,5 bodu, keď mal 

jednobodový náskok pred druhým 

v poradí GM Jánom Markošom 

a od tretieho IM Vavráka ho delilo 

dokonca až priepastných 2,5 bodu. 

Jediná partia, v ktorej bol Sergej 

vážne ohrozený, sa hrala v dru-

hom kole práve s IM Vavrákom.

Začiatok letných prázdnin je v Ban-

skej Štiavnici už tradične charakte-

ristický tým, že sa tu koná veľký 

medzinárodný šachový festival 

Animatus Lusus. V rámci festivalu 

sa už trikrát hrali živé šachy a dva-

krát majstrovstvá Slovenska.

Na štarte slovenského šampio-

nátu sa tentoraz zišlo 225 hráčov 

z 12 štátov. Bojovalo sa v dvoch 

otvorených a jednom uzavretom 

turnaji. Open Azet (turnaj B) sa 

stal korisťou FM Maria Ivekovi-

ča z Chorvátska. Druhé miesto si 

vybojoval Jaroslav Buráň z ČR pred 

FM Vladimírom Cibulkom. Obhaj-

ca vlaňajšieho prvenstva Anton 

Cvičela skončil štvrtý.

Silne obsadený Open Steiger 

(turnaj A) sa niesol v rumunskej 

réžii. Hráči tejto krajiny (IM Nanu 

a IM Ardelean) totiž obsadili prvé 

dve miesta. Ich dominanciu ešte 

potvrdil ďalší Rumun IM Mateuta 

štvrtou priečkou. Medzi nich sa 

dokázal prebojovať na tretie mies-

to talentovaný IM Falko Bindrich 

z Nemecka. Zo slovenských hrá-

čov skončil najvyššie Juraj Lipka 

na piatom mieste. Veľmi dobre 

zahrali aj juniori Jan Příborský 

(ČR) a David Varga (SR), keď oba-

ja splnili normy IM. Open Steiger 

sa hral zároveň ako MSR žien. 

Najlepšie sa v tejto kategórii dari-

lo WGM Regine Pokornej, ktorá si 

podľa očakávania vybojovala titul 

majsterky Slovenska pred WFM 

Máriou Machalovou a WFM Zuza-

nou Gregorovou.

PETER VAVRÁK—
—SERGEJ MOVSESJAN
Slovanská [D15]

MSR 2007

Komentuje: Václav Pech

1.d4 Jf6 2.c4 c6 3.Jf3 d5 4.cxd5 

cxd5 5.Jc3 Jc6 6.Sf4 a6 7.e3 Sg4 

8.h3 Sxf3 9.Dxf3 Db6 10.Vb1 Da5 

11.Sd3 Jb4 12.Dd1 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-+-sn-+&
5wq-+p+-+-%
4-sn-zP-vL-+$
3+-sNLzP-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+R+QmK-+R!
xabcdefghy
12…Jxa2?! Movsesjan prokazu-

je svůj smysl pro dobrodružství 

a vyhýbá se jednoduchému 12…

Jxd3+ 13.Dxd3 e6 14.0–0 Se7, po 

čemž je pozice pravděpodobně 

vyrovnaná. Černý bere nabízené-

ho pěšce, ale zároveň se dostane 

do potíží s vývinem a koordinací 

fi gur.

13.0–0 Jb4  Dobré není 13…Jxc3?! 

14.bxc3 b5 (Další chamtivost 14…

Dxc3? by už černý zcela jistě po 

15.Vxb7 nerozchodil.) 15.Va1 Db6 

16.Db3 s hrozbou Sxb5 a silnou 

iniciativou.

14.Va1 Db6 15.Da4+ Jc6 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6pwqn+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4Q+-zP-vL-+$
3+-sNLzP-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16.b4 Bílý pěšec hrozí s velkou 

parádou překročit střed šachovni-

ce. Hrozba b4-b5 musí být nějak 

pokryta a Sergej se rozhodl pro

16…g5 Ani tady nelze prosté 

vzetí pěšce příliš doporučit. Na 

16…Dxb4 přijde 17.Dc2 s hrozba-

mi Vfb1 a Jc3-b5 a pro černého je 

dobrá rada drahá. Nejlépe vypa-

BANSKÁ ŠTIAVNICA

MOVSESJAN MISTREM SLOVENSKA

Stříbrný GM Ján Markoš, zlatý GM Sergej Movsesjan a bronzový IM Peter Vavrák (zleva)
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dá 17…Vc8 18.Ja4 s velkou výho-

dou.(18.Vfb1 Jxd4!? 19.exd4 Dxc3 

20.Da4+ Kd8 21.Sxa6 bxa6 22.Vc1 

Vc4 23.Vxc3 Vxa4 24.Vxa4+-)

17.Sg3 Teď by po 17.Sxg5 Dxb4 

18.Dc2 mohla černá dáma strate-

gicky ustoupit na uvolněné pole 

18…Dd6, byť na výhodě bílého by 

to nic nezměnilo. 

17…Va7 18.Vfb1 Sg7 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7trp+-zppvlp'
6pwqn+-sn-+&
5+-+p+-zp-%
4QzP-zP-+-+$
3+-sNLzP-vLP#
2-+-+-zPP+"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
Nyní po 19.Sb8 musel černý ode-

vzdat kvalitu. Partii však nakonec 

tuhou obranou zachránil. Stalo se 

ještě 19…0–0 20.Sxa7 Dxa7 21.b5 

Jb8 22.bxa6 bxa6 23.Sxa6 Dc7 

24.Vc1 Dd6 25.Se2 h5 26.Dd1 h4 

27.Dd3 e6 28.Jb5 Db6 29.Dc3 Jbd7 

30.Dc7 Vb8 31.Va7 Sf8 32.Dxb6 

Jxb6 33.Vcc7 Jc8 34.Vab7 Vxb7 

35.Vxb7 Jd6 36.Jxd6 Sxd6 37.Sd3 

Kf8 38.Kf1 Kg8 39.Ke2 Kf8 40.Kf3 

Kg7 41.Vb6 Sc7 42.Vc6 Sb8 

43.Sb5 Je4 44.Vb6 Sc7 45.Vb7 Sa5 

46.Se8 Jd6 47.Va7 Sb6 48.Va6 Sc7 

49.Sd7 Kf6 50.Kg4 Kg6 51.f4 Jc4 

52.f5+ Kf6 53.fxe6 Jxe3+ 54.Kh5 

Sf4 55.exf7+ Kxf7 56.Se6+ Ke7 

57.Kg6 Jc2 58.Sxd5 Jxd4 59.Sc4 

Se3 60.Va7+ Kd6 61.Va5 Jc2 

62.Sd3 Jd4 63.Sc4 Jc2 64.Vd5+ 

Kc6 65.Vd3 Sf4 66.Sd5+ Kb5 

67.Vc3 ½:½

V dalších partiích a zejména v těch, 

kdy vedl bílé fi gury, již ale nedal 

novopečený slovenský přeborník 

svým soupeřům ani tu nejmenší 

šanci.

SERGEJ MOVSESJAN—
—MICHAL MESZÁROS 
Slovanská [D15]

MSR 2007

Komentuje: Václav Pech

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 a6 

5.c5 Jbd7 6.Sf4 Jh5 7.Sd2 Jhf6 

8.Dc2 g6 9.g3 Sg7 10.Sg2 0–0 

11.0–0 Ve8 12.Vad1 e5 13.dxe5 

Jg4 14.e4 Jxc5 15.Sf4 Jxe5 16.Jxe5 

Sxe5 17.Sxe5 Vxe5 Bílému se poda-

řilo rychleji dokončit vývin a i díky 

vazbám na centrálních liniích stojí 

rozhodně lépe.

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7+p+-+p+p'
6p+p+-+p+&
5+-snptr-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
18.Jxd5 Braní pěšcem 18.exd5 by 

dovolilo rychlou aktivizaci zbylých 

černých fi gur. 18…Sf5 19.Dd2 Jd3, 

i když si bílá pozice pravděpodob-

ně stále zaslouží přednost. 

18…Sg4?! Černý se pokouší o kom-

plikace, ale v těch se favorit turna-

je a čtyřicátý druhý hráč světové-

ho žebříčku cítí jako ryba ve vodě. 

Klidnější 18…Jd7 vedlo ovšem po 

19.Je3 k výhodě bílého. 

19.f3 Jxe4 Černému nepomůže 

ani 19…cxd5 20.Dxc5 Sd7 21.f4 

Vc8 22.Db4 s dalším Vxd5 a jasnou 

výhodou. 

20.Jf4 Db6+ 21.Kh1 Jf6 22.fxg4 

Jxg4 23.Vd7 Je3 24.Df2 Movsesjan 

vypíná „komplikátor“ a je jasné, že 

se černý ocitl v naprosto beznaděj-

né pozici. 

24…Vd8 24…f5 25.Jd3 Ve6 

26.g4+-

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+R+p+p'
6pwqp+-+p+&
5+-+-tr-+-%
4-+-+-sN-+$
3+-+-sn-zP-#
2PzP-+-wQLzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
25.Jxg6 Vyhrávalo pochopitelně 

i 25.Jd5.   

1–0

Mistrovství Slovenska

 1. GM Movsesjan, Sergej  (2667) 7,5

 2. GM Markoš, Ján  (2559) 6,5

 3. IM Vavrák, Peter  (2428) 5

 4. IM Petrík, Tomáš  (2479) 5

 5. IM Meszáros, Michal  (2359) 4

 6. GM Plachetka, Ján  (2412) 4

 7. IM Hagarová, Zuzana  (2389) 4

 8. GM Maník, Mikuláš  (2457) 3,5

 9. IM Rigó, Zsolt  (2410) 3

 10. Pinter, Erik  (2402) 2,5

Partie naslepo velmistrů Movsesjana a Hráčka byla demonstrována na živých šachách
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SERGEJ MOVSESJAN—
—JÁN PLACHETKA
[A07] Královská indická v útoku

MSR 2007

1.g3 d5 2.Sg2 Jf6 3.Jf3 c6 4.0–0 

Sg4 5.d3 Jbd7 6.h3 Sxf3 7.Sxf3 e5 

8.e4 dxe4 9.dxe4 Sc5 10.Jd2 0–0 

11.De2 a5 12.a4 De7 13.Sg2 Vfe8 

14.Kh2 h5 15.h4 Jg4+ 16.Kh1 Jf8 

17.Sh3 Jf6 18.Jc4 g6  19.Sd2 Dc7 

20.Df3 J6h7 21.Dg2 Jf6 

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+pwq-+p+-'
6-+p+-snp+&
5zp-vl-zp-+p%
4P+N+P+-zP$
3+-+-+-zPL#
2-zPPvL-zPQ+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
22.f4 exf4 23.e5 Jd5?! Jedna ze 

situací, kdy se černému cent-

ralizace příliš nevyplatila. Více 

šancí na udržení pozice by prav-

děpodobně černý měl po 23…

Jg4 24.gxf4 Dd8, protože nejde 

jednoduše brát vše, co se na g4 

objeví 25.Sxg4?! hxg4 26.Dxg4?, 

protože po 26…Dd5+ by mohla 

černá dáma bílému králi bolesti-

vě ublížit. 

24.gxf4 Dd8 

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7+p+-+p+-'
6-+p+-+p+&
5zp-vlnzP-+p%
4P+N+-zP-zP$
3+-+-+-+L#
2-zPPvL-+Q+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
25.f5! Z pozice je na hony daleko 

cítit, že bílé fi gury mohou být při 

překonávání příkopů před ležením 

černého krále proklatě rychlé. 

25…Dxh4 Černý se řídí pravidlem 

o tom, že když už má stát člověk 

špatně, tak ať má alespoň něco 

víc. Nutno ovšem říci, že v pozi-

ci lepší tahy než krádež na h4 asi 

prostě chybí. 

26.b3 I na tohle má velmistr 

Movsesjan dostatek času. 

26…Dd4? Rozhodující chyba 

– a opět je jí centralizace. Inu, to 

jsou paradoxy… V dlouhou a snad 

i úspěšnou obranu mohl černý 

alespoň podle mého programu 

doufat například po 26…Jh7, ale 

nevím, nevím. Výkonnost na to, 

abych Rybku přesvědčil o opaku, 

nemám, cit mi však napovídá, že 

někdo šikovnější by na mém mís-

tě rozhodně uspěl.

27.fxg6 fxg6 Partii nemůže zachrá-

nit ani 27…Jxg6 28.Vae1 (vítězí 

také 28.c3 Jxc3 29.e6!+-) 28…Jde7 

29.Ve4 s dalším e5-e6 a vyhranou 

pozicí.

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+p+-+-+-'
6-+p+-+p+&
5zp-vlnzP-+p%
4P+Nwq-+-+$
3+P+-+-+L#
2-+PvL-+Q+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
28.Vxf8+! Poslední úder berani-

dla, brána královského paláce se 

rozpadá a za ní probíhá masakr 

obecenstvu do osmnácti let zcela 

nepřístupný. 

28…Sxf8 29.Dxg6+ Sg7 30.Vg1 

1–0

Velmi dobře se držela jediná žena 

v uzavřeném turnaji IM Zuzana 

Hagarová, která uhrála 4 body s ra-

ting performance 2421.

Open Azet 2007

 1. FM Ivekovič, Mario  CRO (2284) 7 

 2. Buráň, Jaroslav  CZE (2187) 7 

 3. FM Cibulka, Vladimír  SVK (2279) 7 

 4. Cvičela, Anton  SVK (2277) 7 

 5. Nagy, Attila  SVK (2171) 6,5 

 6. Vindrách, Oswald  GER (2195) 6,5 

 7. Ivekovič, Josip  CRO (2053) 6,5 

 8. Toma, Rudolf  SVK (2068) 6 

 9. Mačka, Oto  SVK (2043) 6 

 10. Lengyel, Laszlo  HUN (2162) 6 

 11. Strič, Dusan  SVK (2063) 6 

 12. Blicha, Martin  SVK (1978) 6 

 13. Andráš, Tomáš  SVK (1949) 6 

Open Steiger 2007

 1. IM Nanu, Ciprian-Costica  ROM (2507) 7,5 

 2. IM Ardelean, George Catalin  ROM (2482) 7 

 3. IM Bindrich, Falko  GER (2504) 7 

 4. IM Mateuta, Gabriel  ROM (2487) 6,5 

 5. IM Lipka, Juraj  SVK (2431) 6,5 

 6. FM Nemeth, Miklos  HUN (2427) 6,5 

 7. Příborský, Jan  CZE (2338) 6,5 

 8. Varga, David  SVK (2257) 6,5 

 9. Macák Štefan  SVK (2370) 6,5 

 10. IM Zpěvák, Pavel  CZE (2423) 6 

Velmistr Sergej Movsesjan hraje simultánku na náměstí v Banské Štiavnici
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MICHAL MESZÁROŠ—
—ZUZANA HAGAROVÁ 
Sicilská obrana [B78]

MSR 2007

Komentuje: Václav Pech

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 g6 4.d4 

cxd4 5.Jxd4 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 

d6 8.f3 Sd7 9.Dd2 0–0 10.Sb3 Je5 

11.0–0–0 Vc8 12.Kb1 Jc4 13.Sxc4 

Vxc4 14.g4 b5 15.b3 b4 16.Jce2 

Vc7 17.g5 Je8 18.Jg3 Vc3 19.h4 

Da5 20.h5 Jc7 21.hxg6 hxg6 

22.Dh2 Vc8 23.Dh7+ Kf8  

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7zp-snlzppvlQ'
6-+-zp-+p+&
5wq-+-+-zP-%
4-zp-sNP+-+$
3+Ptr-vLPsN-#
2P+P+-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
V dračí variantě sicilské získala 

černá na dámském křídle mno-

hem reálnější perspektivy, a tak 

se bílý rozhodl věci zkomplikovat 

obětí fi gury. Ta se ale neukázala 

jako korektní. 

24.Jdf5 Těžko dávat k tahu nějaký 

znak. Oběť sice vede k výhře čer-

né, ale je asi nejlepší praktickou 

šancí bílého, jak partii zvrátit. 

24…Sxf5 Teď hrozí kromě braní 

střelce třeba 25…Jb5 nebo i Vxc2.  

Po chybném 24…gxf5? 25.Jh5 Se5 

26.g6! by ale černé zřejmě nebylo 

nic jiného než remizovat věčným 

šachem po 26…Dxa2+ 27.Kxa2 

Vxc2+ 28.Kb1 Vb2+ 29.Ka1 Vd2+ 

30.Kb1 Vb2+. 

25.Sd4 Sxd4 26.Vxd4 Ke8 Král 

uniká z nebezpečného rohu 

šachovnice, a tím pozvolna končí 

i příběh o bílé iniciativě na králov-

ském křídle. 

27.Jxf5 gxf5 Vyhrát by černá měla 

zřejmě i po 27…Jb5  

28.g6 Kd7 29.g7 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-snkzppzPQ'
6-+-zp-+-+&
5wq-+-+p+-%
4-zp-tRP+-+$
3+Ptr-+P+-#
2P+P+-+-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
29…Vxc2! Nepříliš složitá, ale 

hezká oběť věže přináší černé 

zasloužené vítězství. 

30.Kxc2 Dxa2+ 31.Kd3 Je6 32.Vc4 

Dxb3+ 33.Kd2 Vxc4 0–1

Novinkou v tomto ročníku bolo on-

line komentovanie partií uzavreté-

ho turnaja, ktoré sa premietali na 

plátno neďaleko hracej miestnosti 

open turnajov. Komentovania sa 

skvelo ujal GM Jiří Štoček a o jeho 

komentáre bol veľký záujem.

Snáď najzaujímavejšou časťou festi-

valu bol predposledný deň, keď sa na 

námestí najskôr odohrali simultánky 

s veľmajstrami Movsesjanom, Hráč-

kom, Štočkom a Štohlom a potom sa 

hrala partia naslepo so živými fi gúr-

kami medzi obhajcom vlaňajšieho 

prvenstva Sergejom Movsesjanom 

a jeho vyzývateľom Zbyňkom Hráč-

kom. Sergej si postupne vytvoril 

v partii miernu prevahu a následne 

získal pešiaka. Realizáciu mu však 

zjednodušilo záverečná chyba, kto-

rou získal celú vežu. Stal sa tak po 

tretíkrát šachovým kráľom Banskej 

Štiavnice. Partiu naživo komento-

val veľmajster Igor Štohl. Celý súboj 

živých fi gúr, ako aj komentáre GM 

Štohla si záujemcovia budú môcť po-

zrieť na DVD, ktoré bude vydané.

Organizátori podujatia boli Mesto 

Banská Štiavnica, Slovenský ša-

chový zväz a Šachový klub Banská 

Štiavnica. Takéto podujatie samoz-

rejme nie je možné robiť bez pod-

pory sponzorov. Partnermi v tomto 

prípadě boli: Steiger, Eset, Soitron, 

penzión Kachelman, Gestus, Magic 

Computers, Arttech, Azet, ŠachInfo 

a Marian Garai.

Milan Maroš

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

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

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 550 Kč
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Zákazníky vyhledávaný partner
pro dodávky paliv, energie 
a souvisejících služeb.
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O POHÁR MĚSTA KLATOV

NAVARA A JACKOVÁ POD ČERNOU VĚŽÍ
Již patnáct let je první týden prázd-

nin ve městě pod Černou věží spo-

jen se šachovým turnajem, který 

si získal velkou oblibu, a patří 

tak mezi největší šachové turnaje 

v České republice vůbec. Turnaj 

se koná současně s klatovskou 

poutí, mezinárodním folklorním 

festivalem a slavnostmi piva, což 

akci dodává nezapomenutelnou 

atmosféru. Právě ta je zřejmě jed-

ním z důvodů, proč se každoročně 

rozhodne téměř 200 šachistů strá-

vit v Klatovech první prázdninový 

týden.

Kromě hlavních turnajů A a B, tra-

dičního bleskového turnaje, turnaje 

v rapid šachu a vepřových hodů při-

pravili letos pořadatelé pro účastní-

ky i simultánky a besedu s Davidem 

Navarou a Janou Jackovou.

Výsledky turnaje jsme přinesli již 

minulý týden (Šachový týdeník 

28), nyní doplňujeme dvě vybrané 

partie. První ukazuje hru vítěze 

turnaje Jana Havlíka z Mahrly Pra-

ha a druhá je ze simultánky Davi-

da Navary.

LUKÁŠ VLASÁK (2005)—
—JAN HAVLÍK (2260) 
Sicilská [B32]

Unileasing open Klatovy 2007 

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

e5 5.Jb5 d6 6.J1c3 a6 7.Ja3 b5 

8.Jd5 Jce7 9.Sg5 h6 10.Sxb5+  Bílý 

volí nepříliš často hranou variantu 

a při pohledu do statistik v databá-

zích je zřejmé, proč se oběť fi gury 

za dva pěšce příliš nevyskytuje. 

Úspěch bílému nepřinesla ani na 

klatovském openu. 

10…axb5 11.Jxb5 Va7 Častěji 

hraným pokračováním je přece 

jenom 11…Va6 12.Jdc7+ (druhým 

jezdcem si dal šach německý vel-

mistr Kindermann: 12.Jbc7+ Kd7 

13.Dg4+ f5 14.exf5 Jf6 15.Sxf6 gxf6 

16.0–0 Jxd5 17.Jxd5 Sb7 s nejasnou 

hrou, Kindermann, S. – Bischoff, 

K., Mnichov 1987) 12…Kd7 13.Dd2 

hxg5 14.Jxa6 Jc6 15.Jac7 Jd4 16.0–

0–0 Sb7 17.Jxd4 Dxc7 a ani tady 

není na šachovnici příliš jasno, 

Edelman, D. – Benjamin, J., New 

York 1993.

12.Jxa7 Da5+ 13.Sd2 Bez zvlášt-

ního úspěchu zkoušeli bílí 13.Dd2 

Dxa7 14.Se3 Db8 15.0–0 Jxd5 

16.exd5 Jf6 17.f3 Sa6 18.Vfd1 Se7 

a černý stál v partii Kuzmin, G. 

– Moroz, A., Ordzonikidze 2000 

poměrně pohodlně.

13…Dxa7 

XABCDEFGHY
8-+l+kvlntr(
7wq-+-snpzp-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+Nzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPvL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
14.Se3 Db7 15.0–0 f5 V úvahu by  

přicházelo pokračovat se stylu výše 

demonstrovaných partií tahem 15…

Jxd5 16.exd5 Jf6 17.c4 Se7 

16.f3 Silněji vypadá 16.Jb6!?, což 

hrozí hned několika koňskými 

záludnostmi. Po 16…f4 (16…Dxe4 

17.Dh5+ g6 18.Jxc8!) 17.Jc4 a bílá 

pozice vyhlíží dobře.

16…Jxd5 17.exd5 Jf6 Černý již má 

malou výhodu. Postup bílých pěš-

ců je zatím daleko, naopak šance 

černého na královském křídle by 

mohly být díky dokončenému 

vývinu celkem reálné.

XABCDEFGHY
8-+l+kvl-tr(
7+q+-+-zp-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-+Pzpp+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
18.c4 Se7 19.Dd2 0–0 20.b4 f4 

21.Sf2 e4 22.Sd4?! Lépe by se 

bílému možná dýchalo po pokra-

čování 22.Dxf4 Dxb4 23.Vac1 (ne 

ale 23.Vfc1? pro 23… exf3 24.Dxf3 

Jg4–+) 23…Db2 s malým plusem 

pro černého.

22…e3 23.Db2 Sf5 24.Vac1?! Bílá 

věž se zbytečně vzdaluje od svých 

pěšců na dámském křídle. Logič-

těji vypadá jiné rozmístění pod-

půrných fi gur: 24.a4 Dc7 (24…Jh5 

25.a5!) 25.Vfc1 Jh5 26.Dc3 a na 

šachovnici se může odehrát ještě 

hodně dramat.

24…Jh5 25.a4 Sh4 26.a5 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+q+-+-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5zP-+P+l+n%
4-zPPvL-zp-vl$
3+-+-zpP+-#
2-wQ-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
26…Sf2+? Ale ne! Po logickém 26…

Sd3 by bylo bílému pěkně horko.

Vítěz klatovského turnaje Jan Havlík
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27.Kh1?? Nenašel jsem jediný důvod, 

proč jednoduše nezahrát 27.Vxf2 

exf2+ 28.Sxf2, a ani Rybka netuší, 

proč by bílý neměl stát dobře.

27…Jg3+! 28.hxg3 fxg3 Vyhráva-

lo pochopitelně i 28…Sxg3 29.Kg1 

De7 30.Vfd1 Dh4 31.Kf1 Dh1+–+ 

29.a6? Silnější, byť ne spásonos-

né bylo 29.Vxf2 exf2 30.Sxf2 (30.

De2 Df7 31.Sxf2 Dh5+ 32.Kg1 Ve8 

33.Dd2 Dh2+ 34.Kf1 gxf2–+),  ale 

po 30…gxf2 31.Va1 Sd3–+ je bílý 

tak jako tak ztracen.

29…Df7 0–1

VÁCLAV JONÁŠ—GM DAVID NAVARA
Francouzská [C11]

Simultánka GM Navary

Klatovy 2007

V simultánce dorosteneckého 

družstva Sokol Klatovy proti Davi-

du Navarovi nastoupili Katka Pal-

ková, Václav Jonáš, Lukáš Vlasák, 

Michal Škut, Kristýna Havlíko-

vá a Nguyen Dinh Phong . Mladí 

šachisté Klatov se tedy představili 

ve stejné sestavě, v níž odehráli 

všech jedenáct zápasů dorostenec-

ké extraligy a získali mistrovský 

titul. Přestože každý člen družstva 

měl k dispozici celou hodinu na 

svoji partii a David Navara pou-

ze 30 minut na všech šest partií, 

o vítězi bylo brzy rozhodnuto. 

David Navara vyhrál 6 : 0, i když 

především ve velice ostré partii 

s domácím kapitánem Václavem 

Jonášem se ocitl na pokraji pro-

hry. O tom, jak malý kousek dělil 

družstvo Klatov od čestného úspě-

chu, se můžete přesvědčit sami…

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sd3 

Sb4 5.e5 Jfd7 6.Dg4 Kf8 7.Sg5 De8 

8.Jge2 c5 9.dxc5 Jc6 10.0-0 Jdxe5 

11.Dh4 Sxc5 12.Kh1 Sd7 13.f4 Jxd3 

14.cxd3 Kg8 15.f5 exf5 16.Vae1 h6 

17.Sd2 Dd8 18.Dg3 d4 19.Jd5 Se6 

20.Jdf4 Dd6 21.Jxe6 fxe6 22.Jf4 e5 

23.Jh5 De7 24.Vxf5 Kh7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpp+-wq-zpk'
6-+n+-+-zp&
5+-vl-zpR+N%
4-+-zp-+-+$
3+-+P+-wQ-#
2PzP-vL-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

25.Sxh6! Hezká a odvážná oběť 

fi gury vedoucí k odhalení černého 

krále měla partii vyhrát… 

25…Kxh6 26.Jxg7!? Dostatečně 

dobré bylo také 26.Ve4 g6 27.Vf6 

nebo 26.Jf4!+- 

26…Dxg7 27.Vh5+ 27.Dh4+ Kg6 

28.Vg5+ Kf7 29.Vf1+ 29…Ke8

27…Kxh5 28.Dxg7 Se7 David by 

se nezachránil ani po 28…Vag8 

29.g4+ Kh4 30.Df6+ Vg5 31.Vg1 

Vh7 32.Df2+ Kh3 33.Dg3# 

29.g4+? Škoda! Cenný velmist-

rovský skalp si mohl bílý připsat 

po 29.Vf1!!+- Vhf8 (29…Vaf8 

30.Vf3 Vxf3 31.Dxh8+) 30.g4+ Kh4 

31.Dh6+ Kxg4 32.Vg1+ Kf3 33.Dh5+ 

Ke3 34.Ve1+ Kxd3 35.De2# 

29…Kh4 30.Vxe5 Vag8 Jinou mož-

ností bylo 30…Jxe5 31.Dxe7+ Kxg4 

32.Dxe5 s malou výhodou bílého. 

31.Df7? A je zle. Bílý si za svůj skvě-

lý výkon zasloužil alespoň remizo-

vat, k čemuž by došlo po správném 

31.Vh5+ Vxh5 32.Dxg8 Vg5 33.Dh7+ 

Kxg4 34.De4+ Kh5 35.Dh7+= 

31…Jxe5 -+ 32.Dxe7+ Vg5 33.h3? 

Kxh3 34.Df6 Vh7 35.Df1+ Kg3+ 0-1

Karel Nováček

Nejlepší český šachista GM David Navara porazil v simultánce s hodinami dorostenecký extraligový tým Klatov 6:0
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BUČOVIČTÍ VE 
VYSOKÝCH TATRÁCH
Na turistický pobyt Klubu šachistů 

TJ Bučovice se přihlásilo šedesát 

zájemců a to opět nejen šachis-

té, ale někdy i celé jejich rodiny 

a přátelé. Ideální počasí v závě-

ru letošního června umožnilo 

projít většinu  naplánovaných 

tras, i když ne všem zájemcům.  

Jen  nejzkušenější a nejzdatnější 

vystoupili na nejvyšší mezi sloven-

skými vrcholy –  Kriváň (2494 m) 

a Rysy (2549 m) – nebo překonali 

drsné Priečne sedlo mezi Téryho 

a Zbojnickou chatou. Pro unavené 

zůstal třeba ještě jedinečný výjezd 

lanovkou na Lomnický štít, náv-

štěva zajímavé Belanské jeskyně 

nebo relaxace v čerstvě otevřeném 

zábavním centru Aquacity s ter-

málními bazény v Popradě. Rodiny 

s malými dětmi si prošly půvabná 

tatranská střediska Štrbské pleso, 

Smokovce i Lomnici, vzájemně 

propojená vláčkem tatranské elek-

tričky, a opatrně vystoupaly na 

nejbližší chaty na magistrále.

Druhou polovinu školy v přírodě 

zaplnily děti Liptovské šachové 

školy, aby odehrály své turnaje 

započítávané na elo FIDE a národní 

elo a pilně trénovali. Naši šachisté 

odehráli po návratu z túr a výletů 

spoustu přátelských partií a v ofi -

ciálním bleskovém turnaji mezi 

12 účastníky zvítězil Petr Kunčar 

(TJ Bučovice) a Ladislav Urbanec 

(Loko Brno) s 10 b. před Jiřím 

Nehybkou (Spartak Velká Bíteš) 

s 8,5 b. 

Jan Gorčák

BLESKOVĚ U PÁSKŮ
V červencovém bleskovém tur-

naji v pohostinství u Pásků zvítě-

zil David Holemář před Milanem 

Šmištíkem. O třetí a čtvrté místo 

se rozdělili Stanislav Staněk a Jan 

Sosna. Přes konkurenci Felixova 

memoriálu, pořádaného ŠK Duras 

Brno ve stejný den, sešla se u Pásků 

opět skvělá konkurence (bylo zde 

například šest vítězů předchozích 

turnajů a jeden z vedoucích borců 

v Openu FIDE Luděk Meszároš) 

plného tuctu blicařů.

Jan Kalendovský

DOPISY ČTENÁŘŮ

Šachisté TJ Bučovice si udělali šschovou dovolenou ve Vysokých Tatrách

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
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Anand tedy bývá v Leonu obvykle 

velice silný a na této skutečnosti 

nic nezměnila ani změna formá-

tu letošního ročníku: Pořadatelé 

totiž opustili myšlenku „advanced 

chess“, v nichž hráči mohli při par-

tiích používat počítače se shodným 

softwarem, a letošní ročník připra-

vili jako turnaj čtyř hráčů hraný na 

čtyři partie systémem K. O.

Rapid šach je tradičně Indovou 

silnou stránkou a to se potvrdilo 

i letos v Leonu. Svého úvodního 

soupeře, Ukrajince Ponomarjo-

va, porazil Anand hned v prvních 

dvou partiích, kdy svému soupeři 

skutečně nedal příliš šancí. Ve tře-

tí partii se černými hrající Pono-

marjov ještě snažil zvrátit nezvrati-

telné a zápas pak rozhodla remíza 

z pozice síly.

Očekávalo se, že hlavním Anan-

dovým soupeřem bude Vese-

lin Topalov. Tomu los přiřadil 

pro první kolo Uzbeka Rustama 

Kasimdžanova a jejich zápas byl 

mnohem dramatičtější. V první 

partii se Kasimdžanovi podařilo 

v katalánské vyrovnat a následně 

mohl získat i citelnou výhodu. Své 

příležitosti ale nevyužil a partie 

mířila ke smírnému konci. Bohužel 

pro Kasimdžanova tam ale neskon-

čila, Uzbek se dopustil nepřesnos-

ti, kterou Topalov potrestal. Ve 

druhé partii vzplála napínavá bit-

va. V královské indické nakonec 

slavil úspěch Bulhar, za což se mu 

v následující partii Kasimdžanov 

revanšoval. Rozhodnutí tady bylo 

odloženo na závěrečnou čtvrtou 

partii. Veselinova královská indic-

ká zkoušku opět vydržela, a tak se 

diváci dočkali očekávaného fi nále.

Finálový duel ovšem proběhl 

téměř jako one man show indic-

kého šachisty. Topalova na celé 

čáře zklamala jeho oblíbená zbraň 

– sicilská. Obě partie černými pro-

hrál, což zápas rozhodlo. Chléb se 

začal lámat ve druhé partii.

VIŠI ANAND (2786)—
—VESELIN TOPALOV (2772) 
Sicilská [B90]

Leon 2007 (2. partie)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e5 7.Jb3 Se6 8.f3 

h5 9.Dd2 Jbd7 10.a4 Se7 11.Se2 

Jb6 12.0–0 d5 13.a5 d4 14.axb6 

dxe3 15.Dxe3 Jd7 16.Ja4 Vc8 

17.Ja5 Sg5 18.Dd3 Vb8 19.Vfd1 

0–0 20.Kh1 

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+p+n+pzp-'
6pzP-+l+-+&
5sN-+-zp-vlp%
4N+-+P+-+$
3+-+Q+P+-#
2-zPP+L+PzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy
Pozice černého nepůsobí příliš 

povzbudivě. Tlak bílého na dám-

ském křídle svazuje černé síly 

a hlavně věž na b8 vypadá dosti 

nepoužitelně. Jedinou Topalovo-

vou šancí zůstává útok na králov-

ském křídle ve spojení s využitím 

oslabených černých polích v ležení 

bílého. 

20…Df6 Topalov nechává dámské 

křídlo ladem a plánuje černopolný 

taneček pomocí Df6-h6, Jf6-h5-g3. 

Tato strategie nakonec neskon-

čí úspěchem, a je tedy možné, že 

se měl Bulhar pokusit najít raději 

jinou cestu. Nešlo hladové 20…

Jxb6 pro 21.Dxd8 Sxd8 22.Vxd8 

Vfxd8 23.Jxb6± s výhodou bílého, 

ale o něco lépe vypadá 20…De7 

21.Dc3 (21.c4 Jc5) 21…Vfc8 22.Sc4 

h4 a výhoda bílého nemusí být až 

tak velká.

21.c4 h4 Do Veselinova plánu 

nezapadá tah 21…Vfd8 protože 

odvádí věz z královského křídla, 

které by mohlo být případně ote-

vřeno pomocí f7-f5. Nadto by 21… 

Vfd8 stejně nemohlo pacifi kovat 

choutky bílého na dámském kříd-

le a v centru: 22.Dc3 Sf4 23.g3 Sg5 

24.c5 h4 25.g4 s výhodou bílého. 

22.c5 Dh6 23.c6 bxc6 24.Jxc6 Jf6 

Topalov nechává dámské křídlo 

svému osudu a spoléhá se, že na 

jeho okamžitou likvidaci nebude 

mít Anand dostatek času.

LEON 2007

ANAND POSEDMÉ TRIUMFOVAL
Pokračování ze strany 1

Velmistr Viši Anand potvrdil pozici světové jedničky
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XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+-+pzp-'
6pzPN+lsn-wq&
5+-+-zp-vl-%
4N+-+P+-zp$
3+-+Q+P+-#
2-zP-+L+PzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy
25.f4!! Pravděpodobně z vyšší-

ho principu vyhrává partii. Bělo-

polný střelec bílého kontroluje 

klíčové pole h5 a drží černého 

jezdce na uzdě. Naopak sebraná 

věž by bílému mohla nepříjemně 

uvíznout v krku. Při analýze dal-

šího průběhu jsem si vzpomněl 

na citát z Kaplického Kladiva 

na čarodějnice: „Ďábel vylézal 

ze země v podobě rohatého koz-

la…“. Skutečně, pokud by Anand 

nabízenou věž sebral, začaly by 

černé fi gury na královském kříd-

le vylézat z neviditelného rohu 

šachovnice a nabývaly by nepří-

jemně hrozivých podob: 25.Jxb8? 

Jh5! (hrozba Jg3+ s dalším něko-

likatahovým matem je zatraceně 

nepříjemná). 26.f4 (K odražení 

hrozeb nevede 26.Kg1 pro 26…

Se3+ 27.Kf1 Jg3+! a stejně tam 

skočil! 28.Ke1 28…h3!? se silnou 

kompenzací za obětovanou věz.) 

26…Jg3+ 27.Kg1 Sxf4 28.Kf2 f5 

a Topalov by získal nebezpečnou 

protihru.

25…Sxf4 26.Jxb8 Vxb8 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6pzP-+lsn-wq&
5+-+-zp-+-%
4N+-+Pvl-zp$
3+-+Q+-+-#
2-zP-+L+PzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy
27.Jc5!+- Síla magie velkého kou-

zelníka by se projevila po na prv-

ní pohled spolehlivém 27.Dd8+?? 

Vxd8 28.Vxd8+ Kh7 29.b7. Vese-

lina by totiž vůbec nezajímala 

nově zrozená bílá dáma a jedinou 

významnou bílou fi gurou by pro 

něho zůstal Anandův král: 29…h3! 

30.g3 (Dámská proměna 30.b8D 

prohrává pro 30…hxg2+ 31.Kxg2 

Dxh2+ 32.Kf1 Sh3+ 33.Ke1 Dg1+ 

s matem.) 30…Sc1! 31.b8D De3!!–

+ a černý opět matí!

27…Jg4 Na 27…Se3 s hrozbami 

Sxc5 a Jg4 by mělo stačit 28.Jxe6 

fxe6 29.Vxa6.

28.Vf1 Je3 Nabízející se 28…Jxh2 

odrazí Anand prostřednictvím 

29.Dd6! s následným triumfálním 

pochodem bílého pěšce vstříc jas-

nějším zítřkům. Hrozbě Dd6 už 

ale tak jako tak nemůže zabránit 

ani velký čaroděj.

29.Dd6! Ve8

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzp-'
6pzP-wQl+-wq&
5+-sN-zp-+-%
4-+-+Pvl-zp$
3+-+-sn-+-#
2-zP-+L+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
30.Jxe6 Říznějším krokem k vítěz-

ství by bylo 30.b7+-

30…Dg6 Asi lepší bylo zahrát 

30…Jxf1, ale po 31.Sxf1 (naopak 

31.Sg4 není přesvědčivé, protože 

po h3 32.Sxh3 Vxe6 33.Dxe6 fxe6 

34.b7 Jxh2 35.b8D+ Kh7 36.Db3 

Jg4 na šachovnici nemusí být zce-

la jasno.) 31…Dxe6 32.Dxe6 fxe6 

33.b7 je koncovka pravděpodobně 

beznadějná.

31.Vf2

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzp-'
6pzP-wQN+q+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+Pvl-zp$
3+-+-sn-+-#
2-zP-+LtRPzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
31…h3 Topalov zkouší poslední 

protiútok, ale Anand sehraje obra-

nu velice jistě a přesně. Z toho jas-

ně vyplývá, ze protihra černého 

spadá do kategorie pokusů ozna-

čovaných jako mission impossib-

le.

32.gxh3 fxe6 33.b7 Dxe4+ 34.Sf3 

Dd4 35.b8D Vxb8 36.Dxb8+ Kh7 

37.Db7 Jd5 1–0

Po remíze ve třetí partii musel 

Bulhar ve čtvrté, závěrečné bez-

podmínečně černými zvítězit. Po 

agresivně sehraném zahájení mu 

ale příliš šancí na úspěch nezby-

lo. Veselin se rozhodl ve stejném 

duchu pokračovat a výsledkem 

byla „hrdinská smrt“.

VIŠI ANAND (2786)—
—VESELIN TOPALOV (2772) 
Sicilská [B90]

Leon 2007 (4. partie)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e6 7.Se2 Jbd7 

8.0–0 b5 9.a4 b4 10.Jc6 Dc7 11.Jxb4 

d5 12.Jxa6 Sxa6 13.exd5 Sd6 N 

Velmistra Topalova zradila jeho sicilská 

 Anand—Ponomarjov 3  : 1

 Topalov—Kasimdžanov 2,5 : 1,5

Finále:

 Anand—Topalov 3 : 1



14.h3 exd5 15.Jxd5 

Jxd5 16.Dxd5 Sb7?! 

17.Dc4 Sc6 18.b4 

Db7 19.Vad1 Se7 Ve 

čtvrté partii musel 

Veselin zvítězit, aby 

vyrovnal nepříznivý 

stav zápasu a mohl 

nadále bojovat 

o vítězství v turnaji. 

Tomu také podřídil 

svoji taktiku a celou 

partii sehrál zcela ve 

stylu vabank. Získal 

sice fi guru za tři 

bílé pěšce, ale čer-

né fi gury nepůsobí 

příliš koordinovaným dojmem. 

Určitého tlaku na královské kříd-

lo sice bulharský velmistr dosáhl, 

nejednalo se ale o nic, s čím by se 

nedalo vypořádat.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+q+nvlpzpp'
6-+l+-+-+&
5+-+-+-+-%
4PzPQ+-+-+$
3+-+-vL-+P#
2-+P+LzPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

20.b5 Sxg2 21.Vxd7! elegantní 

řešení situace. Transformace mate-

riálu tupí ostří útoku černých fi gur 

a prakticky minimalizuje šance 

černého na výhru partie.

21…Kxd7 I po 21…Dxd7 22.Kxg2 

budou bílí pěšci na dámském kříd-

le velice silní.

22.Dg4+?! Označení pochybného 

tahu je pouze vyjádřením toho, že 

se v pozici nacházelo lepší pokračo-

vání. Ananda ovšem plně uspokojo-

vala remíza a minimálně tu viděl po 

tahu v partii. Ještě lepší snad ale bylo 

22.Dd4+ Sd5 23.c4 Vxa4 24.Vd1 Sf6 

25.Dxd5+ Dxd5 26.Vxd5+ Kc7 27.Vc5+ 

Kd6 28.Vc6+ se zřetelnou výhodou.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+q+kvlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+P+-+-+-%
4P+-+-+Q+$
3+-+-vL-+P#
2-+P+LzPl+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

22…Ke8?! Topa-

lov se pragmaticky 

vyhýbá asi lepšímu 

tahu 22…f5, po 

kterém ani zku-

šené oko počítače 

nevidí nic lepšího 

než 23.Vd1+ Ke6 

24.Dxg2 Dxg2+ 

25.Kxg2 Vxa4. V té-

to variantě ovšem 

bílý prohru neris-

kuje, což Topa-

lova, pro kterého 

se remíza rovnala 

porážce, nemohlo 

uspokojit. 

23.Dxg2  Zajímavě a dobře vypadá 

i 23.Dxg7!?

23…Dxg2+ 24.Kxg2 Vxa4 25.b6 

Va5 K jinak prohrané pozici ved-

lo 25…Kd8 26.Vd1+ Kc8 27.Sg4+ 

Vxg4+ 28.hxg4 Vd8 29.Va1+- 

26.Vd1 Sg5 27.b7 Ke7 28.Sb6 Ve5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+P+-mkpzpp'
6-vL-+-+-+&
5+-+-tr-vl-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+P+LzPK+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

29.Sd8+! 1–0
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