
6. kolo RP UH – Staré Město H – Kunovice B 3-5 
 

     Domácí nastoupili v kompletnější sestavě, když na osmé šachovnici měli jedenáctého hráče 

soupisky, v našem případě tam hrál šestnáctý. Naše sestava je v duchu filosofie, že chceme v béčku 

dát příležitost co nejvíce hráčům, především mládeži. 

     Po dramatickém průběhu se zápasové štěstí přiklonilo na naši stranu, když domácí zaváhali na 

posledních dvou deskách a místo reálných dvou bodů inkasovali pouhý půlbod. 

     Krátce se podíváme na fragmenty partií na jednotlivých šachovnicích. Do hracího sálu ve Starém 

Městě jsem dorazil v 10,40. Když jsem si chtěl udělat pár žánrových foto, tak mně foťák řekl, že 

mám vyměnit baterie, které jsem před tím doma měnil … Takže fota od Pavla Růčky viz jeho 

článek o zápasu. 

 

Jako první partie skončil vítězně Tonda 

Krmíček. Soupeř mu nejprve v zahájení 

odevzdal střelce a v dalším průběhu přehlédl 

odtah se šachem, což stálo dámu a partii, 

kterou okamžitě poté vzdal. 

 
Tady zahrál bílý, nic zlého netuše 6.e3?, a po 

odpovědi …Da5+ byl bez střelce. 

 

 
A tady šel bílý vstříc problémům po 26.Da5? 

– následovalo …De5, kdy hrozí …Sxe3+ se 

ziskem dámy, ale tato hrozba je navíc 

maskována napadením věže h2. Po, svým 

způsobem pochopitelném ústupu věže 

27.Vh3, přišel bílý ještě o dámu. 

 

Na třetí šachovnici se Jiří Hráček dostal do 

stísněné pozice. Soupeř však nevyužil 

možnosti, jež mu nabízela pozice a po 

výměnách dam se se hra vyrovnala. Jenže 

hned následujícím tahem, kdy si chtěl 

vychutnat pocit znovu nabyté volnosti, kdy 

vyráží jednou ze svých věží na soupeřovu 

druhou řadu, přehlíží vazbu po „f“ sloupci a 

ztrácí střelce na e6 a partii rovněž vzdává. 

 

 
Kritická pozice po 19. …Dxc2. Tady měl bílý 

velmi silný tah 20.Dh5! I po tahu v partii – 

20.Jxe7 stál stále velmi dobře. Ale po dalších 

tazích svou výhodu vypustil – definitivně 

v pozici následujícího diagramu, 

 

 
kdy měl k dispozici silné 22.Jg6 (22. …Se6 

23.Jf4 atd.), ale místo toho zahrál 22.Vaf1. Po 



výměně dam již černému nic nehrozilo a 

pozice byla přibližně vyrovnaná.  

 

 
Pozice po 25. …Vad8 26.Jc6. Lepší bylo 25. 

…Kg7, ale i tak, po 26. …Vd6 drží černý 

přibližnou rovnováhu. Ovšem příliš 

optimistické 26. …Vd2 bylo okamžitě 

ztrestáno po 27.Vxe6 ztrátou figury. 

 

Závěr jsem neviděl in natura, ale až doma při 

převodu partie do PGN. Po tahu Vxe6 mně 

ihned bleskl hlavou závěr jedné mé partie, 

pravda, tehdy pro mě se šťastným koncem. 

 

 
Pozice z partie Martinák – Michna ze zápasu 

Velké Bílovice, hraného 12. 12. 1982 v KP II. 

třídy, skupina D, po 30. tahu bílého 30.Sg6. 

Pozice je hodnocena jako mírně lepší pro 

bílého (+0,25) a po 30. …Vf8 31.Va1 by 

partie asi skončila remízou. Černý ovšem 

zahrál pseudoaktivní 30. …Vee5 a po 

31.Vxc6 se vzdal. V daném případě byl obětí 

vazby rovnou černý monarcha. 

 

 

V rychlém sledu, během jedné a téže minuty, 

končí remízou partie na čtvrté a šesté 

šachovnici. Na obou naši hráči tahali za delší 

konec provazu.  

 

Jara Bílek na čtverce měl slibnější těžko-

figurovou koncovku, kdy se mu však 

nepodařilo z pozice vymáčknout vše, co mu 

nabízela. 

 
Toto je pozice po 35. …Ve6. Tady mohl Jara 

zahrát 36.Vxh7+ a po 36. …Vxh7 37.Vxh7+ 

Kxh7 38.Dh3+ Kg7 39.Dxe6 ef 40.Kg4+ Kf7 

41.Dxf4 a přejít do výrazně lepší dámské 

koncovky. 

Po tazích v partii 36.fe Vxe5 37.Vh6 – není 

jasné, proč černý nebral 37. …Vxe4+ 

s vyrovnáním her. 

 

 
Místo toho zahrál černý 37. …Dc6. A bílý 

měl skvělou šanci 38.Dxe5!, tentokráte s lepší 

věžovkou. Zvolil 38.f3 a po 38. …Db6 již tato 

kombinace nevychází - 39.Dxe5 Vg2+ 

40.Kd3 Vd2+ 41.Kxd2 Df2+ 42.Kd1 Dxf3 

43.Kc2 fe 44.Vxh7+ Kg8 45.V1h2 Kxe4+ 

46.Kb2 vede k remízovým koncům. 

 



 
A ještě tady měl bílý možnost vydolovat celý 

bod – 45.Vd5! Místo toho sebral dámou na a5 

a nastolil v partii rovnováhu. 

 

Na šesté desce Jiří Vavřík přešel do jezdcové 

koncovky s množstvím pěšců, přičemž měl 

jednoho navíc. Jak známo, jezdcové 

koncovky mají charakter koncovek 

pěšcových. Podobně jako Jarovi se mu 

nepodařilo z pozice vyždímat více, ale na jeho 

omluvu budiž řečeno, že si stěžoval na bolesti 

zad a byl rád, že může partii zplichtit a kvapit 

domů. 

 
Než však přišla koncovka, tak mohl bílý 

získat figuru a tím i partii – pozice na 

diagramu po 19. …Sf6? Bílý hraje 20.Vhf1?!, 

místo toho, aby sebral nabízeného jezdce na 

c6… 

 

 
Další možnost pro bílého – po 23. …c5?! se 

nabízelo 24.Sxg7 Kxg7 25.Jh5+ Kh8 26.Dc3+ 

e5 27.Vxd6 Jc6 28.Dxc5 atd., ale není to 

jednoduché na propočet. 

 
Pozice po 46. …Kh6 – v předešlých tazích 

mohl bílý bojovat o celý bod prostřednictvím 

převodu krále přes c3 na pěšce dámského 

křídla. V pozici na diagramu má však 

k dispozici průlom 47.d5! Škoda, že se 

k němu neodhodlal. Nicméně, i závěrečná 

pozice partie je za bílého vyhraná: 

 

 



Bílý převede jezdce na b6 a buď postupem 

pěšce a4, nebo d5 dosáhne vyhrané pozice.  

To je ovšem řeč šachových figur – ale záda 

jsou záda. Pokud nemáte tu správnou herní 

pohodu, tak to není ono. 

 

Další rezultát a v náš prospěch se urodil na 

druhé šachovnici, kdy se David Kovařík 

utkal s šachovým navrátilcem Laďou 

Hlaváčkem – nedejte se mýlit jeho ELO – viz 

text Pavla Růčky v článku u zápase. 

 
V pozici diagramu zahrál černý 44. …Vb3, 

což byla zřejmě poslední kapka. Jakési šance 

na záchranu dávalo 44. …Va8. Po 45.Vxb7 

Kc4 zahrál David správně 46.Kg4, když po 

46.Kg5 nachází černý spásu – 46. …Vh3!, a 

po 46. …Vxb4 47.Vxb4+ Kxb4 48.h4 bílý 

vyhrál. 

 

Zbývaly tři partie – na prvním prkně se 

pokoušel Tonda Horsák prolomit obranu 

Gabriela Slanicaye, na sedmičce se pak 

v souboji generací výhoda přelévala z jedné 

strany na druhou a na osmičce se bránil 

Mikuláš Trávníček ve věžovce s dvěma pěšci 

méně. Průběžně jsme vedli 3:2, ale výše 

uvedené partie neslibovaly nic moc – 

vypadalo to, že Gabo bude bojovat o 

celkovou remízu. Pak se ale začaly dít věci  

 

Mikuláš ve 4-věžové koncovce nevyužil 

remízové možnosti a soupeř vynutil přechod 

do 2-věžové koncovky, kdy měl dva spojené 

volné pěšce „g“ a „h“, zatímco Mikuláš neměl 

pěšce žádného…  Černý nejprve postupoval 

správně a postavil své pěšce na 6. a 5. řadu. 

Pak si ovšem neuvědomil, že na řadu 

přicházejí patové motivy a rázem z toho byla 

remíza. 

 

 
Tady zahrál Mikuláš 60.Kd2, což je chyba. 

Mělo se šachovat 60.Vh6+ Kb7 61.Vh7+ Ka6 

62.Kd2 Vxb3 63.Vh4 Vf3 64.Kc2 a není 

jasné, jak černý zesílí pozici. Po tahu v partii 

ztrácí bílý poslední dva pěšce. S těmi černý 

nejprve postupoval správně, ale v pozici 

následujícího diagramu 

 

 
si neuvědomil, že blížící se první řada skrývá 

spoustu zrádných míst ke spáse pro bílého. 

Správné pokračování je 76. …Vd2. Černý 

však pokračoval v osvědčeném modelu při 

postupu na čtvrtou a třetí řadu 76. …a2? A 

rázem není jasné, jak má černý vyhrát. Černý 

navíc po 77.Ka1 zahrál 77. …Vc2, což vedlo 

k okamžitému rozuzlení partie – 78.Vxb4+ 

s patovým závěrem „šílené věže“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V důsledku toho Tonda Horsák nabídl 

Gabovi remízu, který ji samozřejmě přijal. 

Podívejme se na několik momentů v této 

partii. 

 
 

Pozice po 22. …Dd7. Gabo zahrál 23.Dc3 a 

po 23. …Dxb5 stál hůře. Mělo se brát na d7 

s přibližně rovnou hrou (+0,23 pro bílého).  

 
Po generálních výměnách všech věží zahrál 

černý 26. …Sxc5, ale mnohem lepší bylo 26. 

…h6! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A po výměně dam se rýsoval remízový závěr, 

který však Gabo ještě okořenil. 

 

 
Nejprve v této pozici Tonda na tahu nebral 

pěšce c7, ale zahrál 31.Jc3. Na to zareagoval 

Gabo tahem 31. …Ke6? – místo jasného 31. 

…Sf5 s remízou. Po sebrání střelce stál bílý 

na výhru. A dále stupňoval tlak.  

 

 
Po 44. …g6 měl bílý pokračovat 45.Jxg6, což 

vedlo k výhře. K tomuto tahu se neodhodlal a 

zvolil trojí opakování pozice. Černí pěšci „c“ 

a „d“ vypadají hrozivě, ale dá se s nimi 

vypořádat, ovšem u partie to vše vypadá 

jinak, než doma v klidu u kafíčka a 

s počítačovou podporou. 

 

 

 

 

Výslednou podobu zápasu dodala partie na 

sedmé šachovnici. Po uspěchaném tahu 

Antonína Vichorce získává jeho soupeřka 

Viktorie Všetulová pěšce a kvalitu. 



 
19. ..f6? 20.ef+ a rázem je zle. 20. …gf 

21.Sxe6 – ještě silnější bylo brát věží.  

 
Bílá má tedy kvalitu navíc. V pozici diagramu 

zahrál černý 24. …Sd7?!, na což bílá 

zareagovala nesprávně 25.Vf2 – měla 

možnost zahrát 25.Vxe5 fe 26.Vxd7+ a 

kvalita by přešla ve výhodu celé figury. 

Nestalo se tak a bílý počala manévrovat 

věžemi, až zahrála 27.Ve2 

 

 

A po černého odpovědi 27. …Sb5 musela 

kvalitu vrátit…  

 

V dalším infarktovém průběhu se oba soupeři 

častovali ostrými údery  

 
V této pozici náš hráč zahrál 45. …Ve2? Bílá 

– naštěstí pro nás – neviděla 46.Vb3! 

s výhrou. 

 

Viktorka pak ztratila pěšce a pozice dospěla 

do postavení diagramu. 

 
Po správném 65.Va6 by partie skončila 

pravděpodobně zaslouženou remízou. Bílá 

však neprohlédla záludnost pozice a nic 

netušíce zahrála 65.Vg7? Přehlíží, že po 65. 

…Vg3+ 66.Vxg3+ Kxg3 prohrává…


