Linares 1994
V roce 1994 se konal superturnaj v Linares, kterého se zúčastnila prakticky celá šachová
špička (byl to první turnaj XVIII. kategorie v historii, průměrné ELO hráčů bylo 2685).
Kasparov vzhledem k impozantnímu obsazení turnaje prohlásil, že vítěz se bude moci právem
nazývat "šampión turnajů". Toto první nepřímé měření sil, které mělo též porovnat sílu obou
šampiónů a prestiž obou titulů, skončilo fantastickým Karpovovým vítězstvím. Předvedl
nejlepší turnajový výkon své kariéry, turnajem prošel bez porážky a s 11 body ze 13 možných
předstihl 2.-3. Kasparova a Širova o neuvěřitelných 2,5 bodu (byl to největší procentní náskok
vítěze turnaje nejvyšší třídy od Aljechinova vítězství v Sam Remu v roce 1930). Některá
Karpovova vítězství představovala absolutní vrchol šachového mistrovství, výhru nad
Topalovem mnozí kometátoři považují za nejlepší partii jeho života. Vnitroturnajové ELO
rating Karpova (ELO vypočítané na základě výsledků pouze tohoto turnaje) dosáhlo
neuvěřitelných 2985 bodů, což je dodnes nepřekonaný rekord.

Karpov – Topalov
Anglická hra
(komentáře A. Karpov v knize Moi lučšije partii z roku 2004)

1. d4 Jf6 2. c4 c5 Topalov zvolil málo
častý tah a já, abych narušil jeho domácí
přípravu, také dělám ojedinělý tah. 3. Jf3
cxd4 4. Jxd4 e6 5. g3 Jc6 6. Sg2 Sc5

7. Jb3 Se7 8. Jc3 O-O 9. O-O d6 10. Sf4!
Možné je také 10.Sg5 s nepřímým tlakem
na d6.

10. …Jh5 11. e3!

Hodnotná novinka! Obvyklé pokračování
11.Se3 dává bílému pouze nevelkou
převahu: 11. …Je5 12.c5 d5 13.Sd4 Jc6
14.e4. Moje myšlenka vypadá více
přitažlivou: bílý otevírá sloupec „e“ pro
tlak na centrální pěšce a jeho stráže c4 a f4
skvěle střeží pěšce d6 a e6.
11. … Jxf4 Jediný tah. Černý nemůže
čekat, protože po 11. …g6 se bílý střelec
přemístí na h6. 12. exf4 Sd7 13. Dd2 Db8
Na sloupci „c“ bude dámě hrozit věž, a
pokud půjde na b6, tak kvůli hrozbě c4-c5
se bude cítit nepříjemně střelec d7. 14.
Vfe1 g6 Jinak nelze zabránit postupu pěšce
„f“. 15.h4 a6 Tah 15. …h5 se zdá příliš
hazardní.
Bílý
může
prorazit
prostřednictvím 16.Vad1 Vd8 17.f5! gf
18.Dh6. 16. h5 Zatím není jasné, co bílý
podnikne proti černému králi, ale už za
několik tahů se situace vyjasní. 16. …b5
Bulharský velmistr má bojovný charakter a
vždy se snaží o aktivní protihru. Nicméně
bílý
nyní
rozpoutá
nebezpečnou
kombinační bouři. 17. hxg6 hxg6

18. Jc5! dxc5 Po ústupu 18. …Se8 má bílý
dvě výhodná pokračování: 19.Jxa6 Vxa6
20.cb Vb6 21.bc nebo 19.Jxe6!? fe
20.Vxe6 Vf6 21.Vae1 Vxe6 22.Vxe6 Sf7
23.De3 Dc8 24.Sxc6
19. Dxd7 Vc8

20. Vxe6! Triumf bělopolné strategie! Věž,
jako uragán, na své cestě všechno smete.
Konečně, takový úder bylo třeba vidět před
hozením jezdce na c5. Ke složité pozici
vedlo 20.Sxc6 Va7 21.Dd3 Vxc6 22.cb c4
23.Df3 Vc8.
20. …Va7 21. Vxg6+! fxg6 Ouha, černý
musí tuto oběť přijmout, protože jinak
vynuceně prohrává: 21. …Kf8 22.Dh3 fg
23.Dh8+ Kf7 24.Sd5 mat nebo 21. …Kh7
22.Dh3+ Kxg6 23.Se4+ Kg7 24.Dh7+.
22. De6+ Kg7 23. Sxc6 Vd8 24. cxb5 Sf6
25. Je4 Sd4 26. bxa6 Nemá bílý příliš
mnoho pěšců za obětovanou kvalitu? 26.
… Db6 27. Vd1 Dxa6

28. Vxd4! Ojedinělý případ – třikrát za
sebou nabízí věž svou oběť! Nemohu si

vybavit, kdy se něco takového stalo ve
velmistrovské praxi.
28. … Vxd4 29. Df6+ Kg8 30.Dxg6+ Kf8
31. De8+ Kg7 32. De5+ Kg8 33. Jf6+ Kf7
34. Se8+ Kf8 35. Dxc5+ Dd6 36. Dxa7
Dxf6

Zajímavě by se zachránil černý ve variantě
36. …Vd1+ 37.Kg2 Vg1+ 38.Kxg1 Vd1+
39.Kg2 Dh1+ 40.Kxh1 pat! Nicméně braní
věže není povinné: 38.Kh3 Vh1+ 39.Kg4 a
všechno je skončeno. 37. Sh5 Vd2 38. b3
Vb2 39.Kg2 černý vzdal
1-0

Krásná výhra, není-liž pravda? Nikoli náhodou zvítězila v konkurzu „Šachového informátora“
o nejlepší partii.

