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Závěrečná zpráva trenérů z Mistrovství Čech mládeže v šachu do 16 let konaného v Harrachově ve dnech 

27. října – 3. listopadu 2018. 

Vypracoval, v období leden 2019, hlavní trenér FM Jiří Tůma (tumis7@centrum.cz). 

Struktura závěrečné zprávy se odlišuje od předchozích zpráv, které byly dříve vypracovány. Z výčtu chyb, které 

byly náplní předchozích zhodnocení, jsou nyní vybrány „pouze“ (i) přehlédnuté maty, (ii) ztráty dámy, (iii) tahy 

ztrácející kontrolu bráněného pole, (iv) hojně hrané téma jezdec proti věži v koncovkách a (v) několik kuriozit, 

které jsou při tak velkém počtu sehraných partií vždy alespoň v malém množství přítomny. 

Hlavní náplní zprávy je však poukázat na nejlepší momenty uplynulého Mistrovství Čech mládeže 2018. 

Rozhodl jsem se vybrat z každé věkové kategorie (HD12, HD14 a HD16) deset obsahově poučných a 

inspirativních partií. Ty jsou dále rozděleny do tří podtémat - útok na krále, poziční hra, koncovky. Tyto partie 

uvádím včetně jmen hráčů, kteří se na velmi hodnotných partiích podíleli. Rozbor partií je proveden stručně 

s minimálním počtem variant, ale se snahou poukázat na klíčové pasáže daných partií. Rozbor jsem se snažil 

provést zcela objektivně a rozhodně nebylo snahou kritizovat poražené jedince, ale naopak poukázat na 

kvalitní taktické / strategické zápletky, z kterých je možné čerpat mnoho poučení. Zrovna tak jako v šachové 

historii byli poraženi i hráči z řad nejsilnějších šachistů a my se dnes z takových partií můžeme vzdělávat. 

Předem se omlouvám těm, kteří sehráli rovněž zajímavou partii, ale v mém výběru ji nenaleznou. Jsem si dobře 

vědom toho, že partií podobného obsahově kvalitního rázu bylo mnohem více, ale vzhledem k rozsahu zprávy 

jsem se rozhodl omezit jen na určitý počet ukázek. Další partie, které jsem shledal jako velmi vhodné 

k analýzám, uvádím alespoň ve výčtu v závěru celé zprávy. Ani tímto doplněním jsem však nepokryl vše 

pozoruhodné, co se v turnaji přihodilo. 

Z partií i od hráčů samotných přicházejících na analýzy bylo patrné, s jakou chutí své partie hráli a jaké 

zajímavé nápady realizovali. Toto místo bych rád využil a promluvil k trenérům, kteří by měli být při analýzách 

partií svých svěřenců velmi pozorní a vnímaví k tomu, jaké typické pozice se jejich svěřencům na šachovnicích 

často vyskytují a dokázali jejich silné stránky posilovat řadou příkladů z historie na téže téma a obdobným 

způsobem odbourávat problematické pasáže, v kterých naopak docházelo k přechodům do horších středních 

her či koncovek. Tato podrobná trenérská analýza je pochopitelně velmi pracná, ale v tomto ohledu 

individuálně laděný přístup k hráčům je pro Vaše svěřence velmi cenný. Trenérům, kteří ve svých svěřencích 

tyto dovednosti probouzejí, patří velké uznání. 

Ještě bych zde rád zmínil jeden (problematický) postřeh, který jsem na hráčích při společných analýzách byl 

schopen identifikovat, a trenéři by se nad ním dle mého názoru také měli zamyslet. Svěřenci si často pamatují 

mnoho šachových pouček (např. „slabý“ dvojpěšec, „silná“ dvojice střelců apod.), ale nedokáží je často 

správně přenést do svých pozic. Nejednou se mi z hráčů podařilo získat cenné odpovědi, proč zahráli hrubou 

chybu související např. se ztrátou materiálu a zjištěním bylo např. to, že znali pojem dvojpěšec jako slabinu, 

tak raději nedokončili běžnou výměnu figur jen proto, aby ke zdvojení pěšců nedošlo a raději v partii hráli dále 

s figurou méně. Toto je samozřejmě příklad týkající se především začínajících šachistů, nicméně trenéři by si 

vždy měli ověřovat, zda jejich vyřčeným pravidlům či poučkám svěřenci správně rozumějí. Pokud naleznout u 

svých svěřenců nějaká nelogická rozhodnutí, měli by nejprve pátrat vhodnými otázkami po příčinách jejich 

rozhodování, neboť často může být příčinou právě vzájemné neporozumění při výuce daného tématu a hráč 

s dobrým úmyslem respektovat trenérovo poučení je posléze trenérem pokárán za hrubou chybu ať už 

taktického či strategického rázu. Pro svěřence může být tato leckdy i nevědomky vyřčená výtka velkým 

zklamáním, tím spíš pokud je to svěřenec pozorný a respektující svého trenéra. Výsledkem pak z takového pro 

trenéra běžného napomenutí může být obrovská ztráta svěřencovy důvěry i motivace. 

Všem úspěšným hráčkám a hráčům v turnaji Mistrovství Čech mládeže 2018 přeji hodně úspěchů v dalších 

turnajích a těm, kteří v rámci tohoto turnaje neuspěli dle svých představ mnoho trpělivosti a pevné vůle při 

dalším studiu této krásné hry. 
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B22
Smolik,Jachym 1740
Zelba,Lukas 1361

MCech mladeze 2018 - HD12 (2) 28.10.2018

 1.e4  c5  2.c3  g6  3.d4  cxd4  4.cxd4  d5  5.e5
 �c6  6.�c3  e6?! Oslabení pěšcové struktury
(černá pole d6, f6, h6 se stávají rázem velmi
citlivými).
 [ 6...�g7  7.�f3  �h6 Bezpečnější cesta k
dokončení vývinu figur bez oslabení pěšcové
struktury. ]

 7.�f3  a6  8.�e2  �d7  9.0-0  �e7?! Nevyvinutý
jezdec na g8 způsobí velké problémy s
dokončením rošády.  10.a3  h6  11.�e3  b5
 12.�c1  �b6 Diagram

 13.�a2 Efektivní převod bílého jezdce
spolubojujícího o slabé (silné) pole c5.  �d8
Černý tak činí proto, že hledá místo pro
královského jezdce. Důsledek menších
pochybení z 6.- a 9.- tahu.  14.�d2  h5
 [ 14...�ge7!?  15.�xh6 Černý si možnost oběti
pěšce na h6 nepřipouští. Bylo by to však
zajímavé řešení k dokončení vývinu figur.  �f5
 16.�e3  �a5 S určitou iniciativou za
obětovaného pěšce. ]

 15.�b4  �ge7  16.�d3
 [ 16.�d3 Zajímavým se jeví dokončení převodu
jezdce až na pole c5. ]

 16...a5? Chyba v podobě ztráty času, kterou bílý
naplno zužitkuje.
 [ 16...�a5 Bílý by stál lépe, ale černý by
předešel hrozivému útoku bílých figur. ]

 17.�xc6  �xc6  18.�c5  �a7 Diagram

(Diagram)

 19.�g5! Obráncem oslabených černých polí v
táboře černého je nyní pouze jeho černopolný
střelec, proto se ho bílý rozhoduje správně
vyměnit.  �xg5  20.�xg5  �d8  21.�f4!
Ponechání dam na šachovnici je správným
rozhodnutím.  �c6
 [ 21...0-0 Schování krále do prostoru
královského křídla by za těchto okolností bylo z
hlediska jeho bezpečnosti ještě zhoršujícím
řešením.  22.�h6  --  23.�g5 S nekrytelnými
hrozbami matu. ]

 22.�fc1  �b6  23.�f6  �f8  24.�g5
 [ 24.�xg6 Druhé řešení využívající zranitelnosti
černého krále.  fxg6  25.�xe6+  �d8  26.�xd5+
 �c7  27.�d7+  �b8  28.�d6+  �c8  29.d5+- ]

 24...�d7  25.�xf7! Černý se vzdal.  �xf7
 26.�xg6 S brzkým matem pro černého krále.
Poučení z partie: bílý využil nedokončeného
vývinu černých figur přes slabá černá pole
královského (g5, f6) i dámského křídla (c5).
Vyzdvihněme tahy Ja2-b4, Sg5 a Df4.
1-0



14

C45
Svoboda,Jan 1372
Mazuret,Maxim 1250

MCech mladeze 2018 - HD12 (6) 31.10.2018

 1.e4  e5  2.�f3  �c6  3.d4  exd4  4.�xd4  d5
 5.�xc6  bxc6  6.exd5  cxd5  7.�c3  �f6  8.�g5
 �e6? Diagram

 [ 8...c6 Správné pokračování. ]

Černý kryje svého centrálního pěšce nevhodným
způsobem.  9.�b5+! Na tento prostý šach nemá
černý uspokojivé obrany.  �e7 Nyní bude pro
černého dokončení vývinu prakticky nemožným
úkolem.
 [ 9...�d7  10.�xf6  �xf6  11.�xd7+  �xd7
 12.�xd5+  �d6  13.0-0+- S obrovskou
převahou bílého. ]

 10.0-0  �d6  11.�e1  �d8 Ať se černý král
přesune kamkoli, stále bude některou z bílých
figur rentgenován a motivy vazby sehrají klíčovou
roli v dobývání černého krále.
 [ 11...c6  12.�xc6!  �xc6  13.�xd5+  �e8
 14.�xf6  gxf6  15.�xf6+  �e7  16.�d5+  �e8
 17.�d4+- Se ziskem přechodně obětovaného
materiálu a pokračujícím útokem. ]

 12.�xd5!  �e7  13.�xf6  gxf6 Diagram

(Diagram)

 14.�e2! Ponechání dam na šachovnici je
správným rozhodnutím. Nejen černý král, ale i
černá dáma se stávají terči útoků.  �c8  15.�ad1
 �c5  16.�f3  �b8  17.�a6  �b6  18.�xf6  �xf6
 19.�xf6  �xa6 Ztrátám materiálu černý již
zabránit nedokáže, útok bílého však bude i
nadále pokračovat.
 [ 19...�g8  20.�d8+  �xd8  21.�xd8+  �c8
 22.�xc8# ]

 20.�xh8+  �b7  21.�xh7  �a5  22.�e4+  c6
 23.a3  �g5  24.�b4+  �c7  25.�d6+  �b7
 26.�d3! Správné zapojení věže do útoku po třetí
řadě.  �h8  27.�xe6! Závěrečný útok bílých
těžkých figur, černý již nemá žádné obrany.  fxe6
 28.�b3+  �a6  29.�xc6+  �a5  30.�e3
Vynalézavá konstrukce matu. Bílý pohrozil
matem postupem b- pěšce. Současně bylo
potřeba pokrýt hrozbu matu na c1.  �h5  31.b4#
Poučení z partie: bílý využil pochybení svého
soupeře v zahájení a udržel černého krále
uprostřed šachovnice, kde se posléze stal terčem
útoku všech bílých figur. Vyzdvihněme tahy
bílého Sb5+, Jxd5, De2, Vd3 i Ve3.
1-0
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C87
Bouska,Jiri 1283
Hrabe,Vojtech 1373

MCech mladeze 2018 - HD12 (7) 01.11.2018

 1.e4  e5  2.�f3  �c6  3.�b5  �f6  4.0-0  a6
 5.�a4  �e7  6.�e1  0-0

 [ 6...b5  7.�b3  0-0 Správné pořadí tahů. ]
 7.c3

 [ 7.�xc6  dxc6  8.�xe5 Bílý si již mohl sebrat
centrálního pěšce. ]

 7...b5  8.�c2  d6  9.h3  �b7  10.d4  exd4
 11.cxd4  �b4  12.�f4  �xc2  13.�xc2  �d7
 14.�bd2  �fe8  15.�ac1  �ac8  16.�h2  c6
Diagram
 [ 16...c5 Centrálnější tah pěšcem, který by
černý měl zvážit, aby narušil silné kompaktní
pěšce bílého d4 + e4. ]

 17.�f1 Bílý zahajuje typický převod dámského
jezdce na královské křídlo přes pole f1 a g3.  �d8
 18.�g3  �a5  19.�e2  �e6? Věž se na poli e6
vystavuje přímému nebezpečí.  20.�d3
 [ 20.�g5  �ee8  21.e5 Jezdec na f6 je
obráncem pěšce h7.  h6  22.exf6  hxg5
 23.�xg5  g6  24.�e7 S obrovskou výhodou na
straně bílého. ]

 20...h6  21.�f5 Jezdec zaujal silné pole f5 a
stane se klíčovou figurou v následné hře proti
černému králi.  �c7  22.g4 Tah podporující sílu
bílých figur na královském křídle. Zajímavé bylo
postupovat přímým úderem.
 [ 22.�xh6  gxh6?  23.�e5!  dxe5  24.�g3+  �f8
 25.�g7+  �e8  26.�h8+  �g8  27.�xg8# ]

 22...�ce8  23.�ce1  �a5  24.�d2  �c7  25.�g2
Bílý si vše vzorně přichystal k následujícímu
útoku. Černý musí postupovat obezřetně.  �b6?!
 [ 25...d5  26.e5  �e4  27.b4 Černý by měl
pasivního střelce na b7, ale předešel by
hrozícímu nebezpečí. ]

 26.g5  �h7? Příliš pasivní obrana, která již
bílému nabídne vyhrávající pokračování.
 [ 26...hxg5  27.�xg5  c5 Šanci černému dávalo
hledání protihry po oběti kvality na e6. ]

 27.�g1 Profylaktický útočný tah, ještě silnějším
bylo pokračovat přímým braním na h6.
 [ 27.gxh6!  g6  28.�g7 Takto mohl být černý
potrestán za pasivní ústup jezdce na pole h7.
Nyní by kompenzaci po ztrátě kvality černý
neměl. ]

 27...�xg5  28.�xg5  �g6  29.�h2  hxg5
 30.�xg5  �xg5  31.�xg5 Bílý jezdci jsou velmi
silní a černý se musí bránit přesně.  �d8?
Diagram
 [ 31...f6  32.�f3  g6 Jediný obranný postup
eliminující tlak bílých jezdců. ]

 32.�g3! Nyní již černá pozice nebude
obranyschopná.  �c7  33.�h6+
 [ 33.�h4 Jiná cesta k výhře. ]

 33...�f8
 [ 33...gxh6  34.�e6+  �h8  35.�g7# ]

 34.�hxf7  �e7
 [ 34...�e7 Po této obraně černého vyhrává
elegantní.  35.�h8+- ]

 35.e5!?  dxe5  36.�a3+ Myšlenka předchozího
tahu bílého.  �d6
 [ 36...�f6  37.dxe5+  �xe5+?  38.�xe5  �xe5
 39.�h7+  �f5  40.�f3+ A černý král nakonec
musí vstoupit do vidličkového postavení.  �e6
 41.�f8++- ]

 37.�xe5+!  �f6  38.�f3+  �g6  39.�e4+  �h5
 40.�h7# Poučení z partie: bílý provedl typický
španělský útok s jezdci v hlavní roli. Černý měl
dříve zahájit protihru v centru nebo bílé jezdce v
kritický okamžik zahnat. Vyzdvihněme tahy
bílého Jf1-g3-f5, Dg3, e5 a Da3+.
1-0
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A06
Juhanak,Daniel 1556
Dobsa,Emma 1209

MCech mladeze 2018 - HD12 (9) 03.11.2018

 1.�f3  d5  2.c4  c6  3.g3  �f6  4.�g2  �f5  5.0-0
 dxc4 Černý přijímá přechodnou oběť pěšců
dámského křídla bílého.
 [ 5...e6 V takovém případě by černý bezpečněji
dokončil vývin svých figur. ]

 6.a4  a6  7.�a3  b5  8.�c2  e6  9.axb5  �xc2?
Touto výměnou černý pouští do hry bílou dámu,
která bude velmi nebezpečná.
 [ 9...cxb5  10.d3!?  cxd3  11.exd3  �xd3
 ( 11...�xd3  12.�e5+- )  12.�fd4 S obrovskou
iniciativou bílého proti oslabenému dámskému
křídlu černého. ]

 10.�xc2  cxb5 Diagram

 11.�e5!  �d5  12.d3! Bílý správně zaměstnává
černého nepříjemnými napadajícími tahy a
černému se tak nedostává potřebný čas na
dokončení vývinu a schování krále do bezpečí.
 cxd3  13.�xd3  �e7  14.�xd5?! Bílý se zbavuje
svého silného bělopolného střelce, pokud by se
černý v dalších tazích neoslabil (15...f6?), pozice
by byla vyrovnaná. Bílému se však před braním
na d5 nabízelo silné pokračování definitivně
přerušující rošádu černého.
 [ 14.�xf7!  �xf7  15.�d1 S hrozbami v podobě
tahu e4 a udržením černého krále uprostřed
šachovnice.  �f8  16.�xh7+- ]

 14...exd5
 [ 14...�xd5 Lépe bylo nabídnout přechod do
koncovky, kde by černý neměl problémy. ]

 15.�d1  f6? Černý vynalézavě nachází
pokračování, jak zachránit svého napadeného
pěšce na d5, při jeho záchraně však dostatečně
nepomyslel na bezpečnost svého krále, která
partii rozhodne.  16.�f3  �a7  17.�e3
 [ 17.�xd5  �d7 Tímto způsobem si černý
záchranu svého pěšce představoval. I v této
pozici by bílý měl k dispozici silný mezišach na
h5 a poté další mezitah braní na d7. Bílý má
však ještě silnější pokračování založené na

zranitelnosti černého krále přes pole e6. ]
 17...�d7 Diagram

 18.�d4!  �f7
 [ 18...0-0  19.�e6 Se ziskem kvality. ]

 19.�f5 Bílý správně zesiluje tlak na oslabené
pole e6.  g6
 [ 19...�b6  20.�f3 S následným Je5+ nebo
Jg5+. ]
 [ 19...�d6  20.�ac1 S narůstajícím tlakem na
černou pozici (černá věž na d6 bude brzy
napadena tahy Jf5 nebo Sf4). ]

 20.�e6+  �g7  21.�h6+! Bílý nachází
pokračování vedoucí k zisku dámy, ve kterém se
na poli e6 objeví pro změnu bílý jezdec.  �xh6
 22.�h3+  �g7  23.�e6+  �f7  24.�xd8+  �dxd8
 25.�ac1  g5  26.�f5  h5  27.�xd5  �dg8  28.h3
 h4  29.g4 Poučení z partie: černý v zahájení
postupoval příliš riskantně vzhledem k
bezpečnosti vlastního krále, především oslabení
pole e6 mu způsobilo neřešitelné problémy. Za
bílého vyzdvihněme tahy Je5, d3, Vd1, Jd4 a Df5.
1-0
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D15
Nespurek,Jakub 1352
Havelkova,Beata 1492

MCech mladeze 2018 - HD12 (3) 29.10.2018

 1.d4  d5  2.c4  c6  3.�c3  �f6  4.�f3  �f5  5.�g5
 e6  6.cxd5  cxd5  7.e3  �c6  8.�b5  h6

 [ 8...�c8 Nebo ]
 [ 8...�d6 jsou vhodnější tahy předcházející
možným problémům spojenými s útokem na
černého jezdce na c6 po diagonále a4-e8. ]

 9.�xf6  �xf6  10.�e5  �c8  11.�xc6+
 [ 11.�a4 Vede k zisku pěšce(ů), černý by hledal
kompenzaci v dvojici střelců a napadání černé
dámy.  �d6  12.�xc6  bxc6  13.�xc6+  �e7
 14.�xa7+  �c7 S oboustrannými šancemi. ]

 11...bxc6  12.�c1  �d6  13.�b5 Bílý kombinuje s
motivem vazby na c- sloupci. Lépe však bylo
zaměnit pořadí tahů.
 [ 13.�xc6  �xc6?  14.�a4  �d7  15.�e4+- ]

 13...�xe5  14.dxe5  �xe5  15.0-0 Diagram

 �xb2! Poziční oběť kvality za dvojici
nebezpečných pěšců na c-a d- sloupci.
 [ 15...�b8  16.�d4 S oboustrannými šancemi. ]

 16.�d6+  �e7  17.�xc8+  �xc8 Materiální
(ne)rovnováha dělá černou pozici perspektivnější.
 18.�b3 Vzhledem k dobrému krytí pole b1 (Sf5)
se bílému nepodaří rozehrát své bílé věže tak,
jak by potřeboval.  �xb3  19.axb3  �d6!
Pomoc krále bude vítána.  20.f3
 [ 20.�a1 Bílé věže potřebují být aktivnějšími.
 �c7  21.�a3  �b7  22.�fa1  a5  23.�f1
S nadějnými vyhlídkami černou lavinu pěšců
udržet. ]

 20...�b8  21.�c3  c5  22.�d1  �b4  23.e4  �g6
 24.exd5  exd5  25.�f2  d4 Černé pěšce je nyní
již nemožné zastavit.  26.g4 Diagram

(Diagram)

 f6! Silný poziční převod bělopolného střelce
hledajícího slabinu na b3.  27.f4  �f7  28.�dd3
Bílé věže jsou velmi pasivní a černý se může
nerušeně věnovat dobývání bílé slabiny na b3.
 �c6  29.�c2  �xb3  30.�b2  �c4 Až po zbytek
partie je vidět výborná spolupráce černých figur
na dámském křídle.  31.�xb4  �xd3  32.�b3  c4
 33.�a3  �b6  34.�e1  a5  35.�d2  �b5  36.�a2
 a4  37.�b2+  �a5  38.�b8  a3  39.�c1  c3
 40.�a8+  �a6  41.�b1  d3  42.�d8  c2+  43.�c1
 a2  44.�d5+  �b5 Poučení z partie: pohybliví
černí pěšci za obětovanou kvalitu byli skvělým
nápadem černého. Vyzdvihněme tahy Dxb2, Kd6,
Vb8, f6.
0-1
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D10
Nemec,Jachym 1646
Juhanak,Daniel 1556

MCech mladeze 2018 - HD12 (5) 31.10.2018

 1.d4  c6  2.c4  d5  3.cxd5  cxd5  4.�c3  �c6
 5.�f4  �f6  6.e3  e6  7.�c1  �d6  8.�xd6  �xd6
 9.f4 Strategický zárodek plánu bílého.  0-0
 10.�d3  a6  11.�f3 V tuto chvíli je pro černého
důležité si stanovit plán vývinu zbylých figur,
především svého bělopolného střelce.  �e7?!
 [ 11...b5  12.0-0  �b7 Kontakt střelce s polem
e4 je spolehlivým řešením, jak si získat kontrolu
nad centrem šachovnice.  13.�e5  �ac8  14.�f3
 �e7  15.g4  �e4 S oboustrannými šancemi. ]

 12.0-0  �d7 Diagram

 13.�e5  �cxe5? Touto výměnou dochází k
současnému zesílení bílých figur (Sd3) mířícího
na pěšce h7 (černému chybí přirozený obránce
jezdec na f6) a (Vf1) vytvářející tlak na pěšce f7.
 14.fxe5  �g5  15.�f3! Převod věže po třetí řadě
propojuje spolupráci dvou zmíněných figur v
útoku na královském křídle.  f5 Prakticky jediné
řešení, jak zmírnit tlak bělopolného střelce.
Problém dokončení vývinu figur dámského křídla
to však neřeší.  16.�g3  �h4  17.�e2!
Nejen převod jezdce na královské křídlo, ale
také otevření c- sloupce pro dámskou věž.  �f7
 18.�f4  �f8  19.�h3  �g5  20.�h5  �e7  21.g4!
Velice silný tah. Otevření pozice je pro černého
nepříjemnou zprávou, neboť jeho figury na přímý
souboj nejsou připraveny.  g6  22.�h3  �g7
 23.�h1 Bílý disponuje mnohem větším
manipulačním prostorem pro své figury.  �d7
 24.gxf5  gxf5

 [ 24...exf5  25.�xd5 Bílý by mohl pěšce
bezpečně vzít.  �c6  26.�xc6+- ]

 25.�h5 Zlepšování figur je odměnou za
prostorovou převahu.  �g5  26.�f6+  �h8
 27.�c7! Souhra bílých figur je prakticky dokonalá.
 �g7  28.�e1  b6 Diagram

(Diagram)

 29.�g3! Poziční odstranění jediných hrajících
černých figur (Vg5 a Dg7).
 [ 29.�xh7+ Taktické řešení vedoucí k zisku
materiálu.  �xh7  30.�xd7+- ]

 29...�xg3  30.�xg3  �xg3  31.hxg3  �b5
 32.�xb5  axb5  33.a3 I přes výměnu bělopolných
střelců zůstaly na šachovnici dva (tři !) páry figur,
které má černý nesrovnatelně pasivnější a kvůli
tomu partii nelze zachránit.  �d8  34.�h2!  �a8
 35.�h3  �a5  36.�h4  �a4  37.�g5  �c4  38.�f7
 �c8  39.�h6 Černý se před dvojtahovým matem
Vg7-g8 vzdal.
Poučení z partie: černý ve svém 11.- tahu
nevhodně založil svůj plán, kterým neeliminoval
narůstající tlak bílých figur a byl tak do konce
partie připoután k pasivní obraně své pozice. Za
bílého vyzdvihněme tahy: Vf3, Je2, g4, Vc7, Kh2-
h3-h4-g5-h6.
1-0
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B48
Havelkova,Beata 1492
Smolik,Jachym 1740

MCech mladeze 2018 - HD12 (6) 31.10.2018

 1.e4  c5  2.�f3  e6  3.d4  cxd4  4.�xd4  �c6
 5.�c3  �c7  6.�e3  a6  7.g3  �f6  8.�g2  �b4
 9.�de2 V tento okamžik není třeba bránit vzniku
dvojpěšce, neboť absence černopolného střelce
by byla strategicky důležitějším faktorem ve
vzniklé pozici než zdvojený c- pěšec.
 [ 9.0-0  �xc3  10.bxc3  0-0  11.�g5 S velkou
iniciativou na straně bílého. ]

 9...0-0  10.a3  �a5?!
 [ 10...�e7 Standardní umístění střelce
předcházející následným naznačeným
problémům. ]

 11.0-0
 [ 11.�c5  �e8  12.�d6 Střelec na d6 bude
silným a dlouhodobým triumfem bílého. ]

 11...�g4  12.�f4
 [ 12.�c5 S předchozí myšlenkou. ]

 12...�ce5  13.h3  �f6  14.�d4
 [ 14.�g5 Jako správná reakce na zatoulaného
černopolného střelce černého. S tahem Sxf6 a
rozbitím pěšcového krytu černého by nyní bílý
souhlasil i přes výměnu svého silného
černopolného střelce. ]

 14...d6 Diagram

 15.�xe5? Tato výměna je z pozičního hlediska
výměnou zcela nevhodnou. Při pohledu na zbylé
lehké figury bílého začíná až běhat mráz po
zádech. Střelec na g2 je rázem blokován a jezdci
nikdy nenajdou silná centrální pole d4, d5 nebo f4,
f5.  dxe5  16.�e3  b5  17.�fd1  �b7  18.�d3  �b6
Jediný černopolný střelec na šachovnici je rázem
nejsilnější lehkou figurou ze všech.  19.�d2  �ad8
 20.�xd8  �xd8  21.�e1  �e8! Správný sicilský
převod jezdce na pole c4, odkud budou
nepříjemně napadeni bílí pěšci dámského křídla.
 22.�d1  �d6  23.�c1  �a5  24.�1a2  �c4
 25.�xd8+  �xd8 Diagram

(Diagram)

Všechny černé figury jsou v roli pozičních
útočníků, s bílými je tomu právě naopak.  26.�d1
Ztrátou pěšce si bílý urychluje konec partie, ani
lepší obrana by však z dlouhodobého hlediska
nepřinesla zlepšení.
 [ 26.�c1  �d4  27.--  �b6-+ ]

 26...�xb2  27.�xd8+  �xd8  28.f3  �c4  29.a4
 bxa4  30.�xa4  �c6 Koncovka, bez ohledu na
následující odevzdání materiálu, je vyhranou pro
černého.  31.�b6  �xb6+ Poučení z partie: celý
průběh pojednává o významu černopolných
střelců v otevřených sicilských hrách. Jeho role
je velmi důležitá a není radno ho ani za jednu ze
stran bezdůvodně vyměňovat za jednoho z
jezdců soupeře.
Vyzdvihněme tahy černého (po 15. Sxe5?): b5,
Je8-d6-c4.
0-1
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C36
Zelbova,Lada 1321
Caba,Adam 1399

MCech mladeze 2018 - HD12 (8) 02.11.2018

 1.e4  e5  2.f4  d5  3.exd5  exf4  4.�f3  �f6
 5.�c4  �d6  6.�e2+  �e7  7.�xe7+  �xe7  8.0-0
 0-0  9.�e1  �d6  10.d4  �f5  11.�c3  �xc2
 12.�b5  �h5?!

 [ 12...�bd7 Lépe je dát přednost dokončení
vývinu všech svých figur před krytím
přechodně získaného pěšce a předejít tak
obrovské paralýze, která černému v partii
nastane.  13.�xd6  cxd6  14.�xf4  �fc8  15.b3
 �b6 S oboustrannými šancemi. ]

 13.�xd6  cxd6 Diagram

 14.�e7! Omezení černého dámského jezdce.  b6
 15.�d2  �f5  16.�h4

 [ 16.�ae1 S následujícím Sb4 se jedná o mírně
vhodnější pořadí tahů, na jezdce na f3 dojde
řada hned poté, co se rozehrají figury, které
ještě nehrály. ]

 16...�g6?
 [ 16...�d7 O něco lepší vyhlídky ve stísněné
pozici dává ústup střelce směrem na dámské
křídlo. ]

 17.�ae1  a6  18.�b7  b5  19.�b3  �d8
 [ 19...a5  20.�xg6  hxg6  21.�ee7 S obrovskou
iniciativou čtveřice bílých figur. ]

 20.�a5! Nyní je černý doslova paralyzován.  �f8
 21.�ee7  �f6  22.�xg6! Bělopolný střelec
černého byl nejpohyblivější figurou.  hxg6  23.�f2
 [ Zajímavým se jeví zamezení následujícího
tahu černého.  23.h4 ]

 23...g5 Diagram

(Diagram)

 24.�a7? Výměna takto silné bílé věže, vzhledem
k dvojité moci na sedmé řadě, je nevhodná. Lépe
je postupovat figurou, která ještě neřekla vše a to
je bílý král!
 [ 24.�f3 Následuje plán bílého (s vynecháním
některých tahů soupeře, pro kterého jsou tahy
spíše přítěží), na kterém je patrná úloha bílého
krále a g- pěšce.  --  25.h4  gxh4  26.�xf4  --
 27.�g5  --  28.�xh4  --  29.g4  --  30.g5  �h7
 31.g6  �f6  32.gxf7+  �h8  33.�g5  �h7+
 34.�g6  �c8  35.�e8++- ]

 24...�xa7  25.�xa7  �g4+  26.�g1  �c8
Černý trochu pookřál, ale i tak je pro něho pozice
velmi složitá a čelit svými jezdci silné dvojici
bílých střelců je prakticky velmi složité.  27.�c7
 �xc7  28.�xc7  �d7  29.�xd6  f6  30.�e7  �b8?
Pouští bílého pěšce až do dámy.
 [ 30...�f7  31.d6+  �e8  32.�d1  �h6  33.�h5+
 �f7 Pozice vypadá až legračně a myslím, že by
se nikomu na první pohled nechtělo věřit, že
je vyrovnaná?! ]

 31.d6+  �h7  32.�e6!  �h6  33.d7  �xd7
 34.�xd7  �g6  35.�e6  �f7  36.d5 Pro neštěstí
černého, má bílý ještě jednoho rezervního d-
pěšce.  �e5  37.d6  �h7  38.d7  �xd7  39.�xd7
 �h6  40.�b4  �h5  41.�c8  g6  42.�xa6  g4
 43.�xb5  g5  44.�e8+  �h4  45.�e1+  g3
 46.hxg3+  fxg3  47.�d7  g4  48.a4  f5  49.�xf5
 �g5  50.a5  �xf5  51.a6 Poučení z partie: černý
měl v partii upřednostnit vývin figur před
bráněním pěšce na f4. Bílý posléze ovládl
veškerý prostor na šachovnici a blížil se až situaci,
kdy by soupeře uvedl co zugzwangu.
Vyzdvihněme tahy bílého: Ve7, Sa5, Vee7, Jxg6
a Kf2.
1-0
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B54
Caba,Adam 1399
Levitner,Matej 1329

MCech mladeze 2018 - HD12 (1) 27.10.2018

 1.e4  c5  2.�f3  e6  3.�c3  a6  4.d4  cxd4  5.�xd4
 d6  6.�c4  b5  7.�b3  �b7  8.�f3  �d7  9.0-0  �gf6
 10.�e1  �e7  11.a3  �c5  12.e5  dxe5  13.�xd8+
 �xd8  14.�xe5  �d6  15.�e1  0-0  16.�g5  �fe8
 17.�xf6  gxf6  18.�ad1  �xf3  19.gxf3  �e5  20.�xd8
 �xd8  21.�d1  �xd1+  22.�xd1  �xb3  23.cxb3
Diagram

Ukázka z partie je rozebírána od tohoto okamžiku.
Černý s přechodem do lehkofigurové koncovky získal
několik pozičních výhod:
a) střelec černého je silnější než jezdec bílého (pozice
je otevřená a pěšci jsou na obou křídlech šachovnice),
b) pěšcová struktura černého je lepší (jediný kaz je
dvojpěšec f6/f7, bílý má však dva dvojpěšce a dále
slabinu na h2).  �g7  24.b4 Bílý přeskupuje pěšce,
aby "uvolnil" jezdce od krytí pěšce b2. Pokud se
jezdec přemístí, budou však moct být ohroženi pěšci
a3, b4.  �g6

 [ 24...f5! Ideální okamžik na to posunout svého f-
pěšce.  25.b3  f4! Tak by byl jezdec bílého trvale
omezen a černý by posléze zahájil nikým nerušenou
operaci králem a pěšci královského křídla. ]

 25.b3  �g5  26.�g2  �d4  27.a4 Diagram
 [ 27.�e3 Vězení pro bílého jezdce není 100% a tak
se bílý může pokusit jeho postavení alespoň
částečně vylepšit.  �b2  28.�c2 ]

(Diagram)

 27...e5?
 [ 27...�f4! Tento tah by přinesl definitivní omezení
bílých figur.  28.h3  h6  29.h4  h5-+ A bílý musí začít
odevzdávat své pěšce. ]

 28.�g3
 [ 28.�e3= Předchozí tah černého mohl bílému
pomoci uvolnit svého jezdce až na aktivní pole d5.
Přechody do pěšcových koncovek s rovným počtem
pěšců jsou remízové. ]

 28...f5! Nyní jezdec kvůli pěšcové vidličce opět
neuteče.  29.h4+  �h5  30.f4! Poslední šance bílého,
jinak černý sám uzavře pozici tahem f4.  exf4+

 31.�xf4  �xh4  32.�xf5  h5 Volný h- pěšec však
černému nadále dává předpoklady koncovku vyhrát.

 33.�f4?!
 [ 33.�e4 Zisk tempa sloužící k pokusu o včasné
blokování černého krále na h- sloupci.  �h8  34.�e3

 �h3  35.�f3  h4  36.�e2  �h2?  37.�f1= ]
 33...�h3  34.�g5

 [ 34.�e4 Rozdíl ve ztrátě tempa ve srovnání s
předchozí poznámkou se projeví opožděným
přesunem bílého krále do obranné zóny a černý by
již lehce vyhrával.  �h8  35.�e3  �h2  36.�f3  h4

 37.�e2  �g1-+ ]
 34...h4  35.�h6

 [ Pokud by se bílý král držel v blízkosti černého h-
pěšce, může černý vyhrát pochodem krále k bílému
pasivnímu jezdci na d1.  35.�h5  �g2  36.�xh4  �f3

 37.�g5  �e2  38.�e3  �xe3+  39.fxe3  �xe3
 40.�f6  �d3  41.�xf7  �c3  42.�e6  �xb3  43.axb5
 axb5  44.�d5  �xb4-+ ]

 35...f5 Nyní je již černý pěšec nezastavitelný.  36.�g5
 f4! V závěru partie dochází k omezení bílého jezdce
hovořenému na začátku koncovky.  37.�h5

 [ 37.�xf4  �g2-+ ]
 37...�f6  38.axb5  axb5  39.�g6  �g4  40.�xf6  h3
 41.�c3  h2  42.�e4  h1�  43.�d6  �d5  44.�e7
 �xb3  45.�xb5  �xb4+  46.�d6  �e1+ Poučení z
koncovky: na základě pěšcové struktury a aktivity
příslušných lehkých figur bylo stanoveno hodnocení
pozice. V průběhu partie bylo možné zcela paralyzovat
bílé postavení a navodit zugzwang. Vzdálený volný
pěšec rozhodl o výsledku partie.
0-1
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A80
Smolik,Jachym 1740
Day,Tobias 1540

MCech mladeze 2018 - HD12 (7) 01.11.2018

 1.d4  f5  2.�c3  �f6  3.�g5  e6  4.e4  fxe4
 5.�xe4  �e7  6.�xf6  �xf6  7.�f3  d6  8.�d3
 �c6  9.c3  �d7  10.�c2  g6  11.0-0-0  �g7
 12.�b1  �e7  13.�eg5  0-0-0  14.�he1  h6
 15.�xe6  �xe6  16.d5  �e5  17.�xe5  dxe5
 18.dxe6  �xe6  19.�xg6  �b8  20.�e4  �f6
 21.�b3  �xb3  22.axb3  �xd1+  23.�xd1  �d8
 24.�c2  �xd1  25.�xd1  c6 Diagram

Partie je rozebírána od tohoto okamžiku.
Hodnocení vzniklé koncovky:
a) nestejnopolní střelci obecně i přes menší
materiální nevýhodu nahrávají bránící se straně
k udržení nerozhodného výsledku,
b) bílý má velmi aktivně umístěného střelce
uprostřed šachovnice a potenciál vytvořit si
volného pěšce na královském křídle,
c) samotný fakt volného pěšce by ale nemusel
zajišťovat výhru v partii, je třeba předejít jeho
totální blokádě a v tom může pomoci rychle se
aktivující bílý král směřující na pole h5 (g6!).
 26.�e2!  �c7  27.�f3  �d6  28.�g4  �e6
 29.�h5  �g5  30.h4  �c1 Diagram

(Diagram)

 31.�g6! Klíčový tah celé koncovky. Pokud by
černý stihl zahrát Kf6, koncovku by neprohrál.
 [ 31.g4  �f6= ]

 31...a6
 [ 31...�xb2  32.�xh6  �xc3  33.�g6+-
S následujícím pochodem h- pěšce. ]
 [ 31...�e7  32.�g7!+- ]

 32.�f5+
 [ 32.g4 Jiný postup výhry založený na
pěšcovém průlomu.  �e7  33.�g7  a5  34.g5
 hxg5  35.h5!  g4  36.h6  �xh6+  37.�xh6+- ]

 32...�e7  33.�c8  �xb2?! Krytí pěšce na h6 by
černý neměl přerušit.
 [ 33...b6  34.�xa6  e4!?  35.�b7  �d6  36.g4
 �c7  37.�a8!  �f4  38.g5  hxg5  39.hxg5  �g3!?
 40.�f5!  �xf2  41.�xe4+- Rovněž s výhrou
bílého. ]

 34.�xh6  �xc3  35.�g5
 [ 35.g4 Nejrychlejší cesta k výhře vede přes
postup g- pěšce.  �e1  36.g5  �xf2  37.g6  �xh4
 38.g7  �f7  39.�h7+- ]

 35...b5  36.�xa6  �f7  37.�b7  c5  38.�a6  b4
 39.�c4+  �g7  40.f3  �e1  41.g4  �f2  42.�h5
 �e3  43.g5  �d2  44.�g4  �e3  45.h5  �d2
 46.h6+! Pěšci postupují správně tak, aby vznikala
"blokující" pole barvy vlastního střelce a bránící
král tak mohl být z polí zahnán pryč.
 [ 46.g6?  �f6= V takové pozici by bílý přes
vzniklou blokádu na černých polích na pole
proměny již neprošel. ]

 46...�h7  47.�h5 Poučení z koncovky: bílý
správně vyhodnotil při přechodu do koncovky
nestejnopolných střelců, že postup k výhře bude
možný a správně a včas nasměroval vlastního
krále na klíčové pole g6. Vyzdvihněme tahy: Ke2-
f3-g4-h5-g6 a závěrečné h6+.
1-0
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B03
Vaclavik,Jan 1544
Hak,David 1946

MCech mladeze 2018 - HD14 (2) 28.10.2018

 1.e4  �f6  2.e5  �d5  3.c4  �b6  4.d4  d6
 5.exd6  cxd6  6.�c3  g6  7.�e3  �g7  8.�c1
 �c6  9.�e2

 [ 9.d5 Vhodnější pořadí tahů. ]
 9...0-0

 [ 9...d5 Nyní lze předejít silnému centrálnímu
postupu bílého pěšce. ]

 10.d5  �e5  11.b3 Diagram

 f5?! Postup černého pěšce nenávratně oslabuje
klíčové pole e6.
 [ 11...�e8 S myšlenkou zahrát e6, by černému
přineslo klidnější pozice. ]

 12.f4  �ed7  13.�f3  �f6  14.�d4  �d7  15.0-0
Bílý si ze zahájení odnesl poziční výhodu
spočívající v prostorové převaze (d5, Jd4) a
silném bodu e6 uprostřed tábora černého.  a6
 16.a4  a5  17.�f3  �c8  18.�d2  �a8
Černý vzhledem k nedostatku prostoru je nucen
hledat zvláštní převody figur, kontrolu nad
centrem šachovnice mu však vyřešit nepomohou.
 19.�fe1  �c7  20.�f2  �a6  21.�e6  �xe6
 22.�xe6! Pro bílého je výhodné na poli e6 bojovat
figurami.  �e8  23.�ce1  �f7  24.�b5 Bílý umístil
své figury do odkrytých soupeřových polí, nyní
bude následovat vylepšení bělopolného střelce a
dámy s intencí zasáhnout proti černému králi na
královském křídle.  �c5  25.�xc5  �xc5  26.h3
Příprava tahu g4, po kterém by se bílá pozice
dále zlepšovala.  h5  27.�e2  �h6  28.�e3  �c8
 29.g3  �g7  30.�g2  �h6  31.�e2 Bílý má
dostatek času a prostoru si vše řádně připravit.
 h4 Diagram

(Diagram)

 32.�d4  hxg3  33.�xg3  �c7  34.�e3
Chytrá záměna figury na postu silného pole e6.
 �c8  35.�e6  �d7  36.�d3 Bílý v přeskupování
figur na poli e6 dále pokračuje. Alternativou byl
postup h- pěšce.  �f8  37.�g5+  �g7  38.�e6
Do třetice se na poli e6 objevuje bílá dáma.  �h6
 39.�g4!? Zajímavý pokus o rozbití poslední
obranné překážky černého.  �c7
 [ 39...fxg4  40.hxg4 S rychlým matem po h-
sloupci. ]

 40.�f7+  �g7  41.�g5  �c5
 [ 41...�h6 Pokud by černý opakoval tahy, bílý
by mohl pokračovat jiným způsobem.  42.�f3
 ( 42.�f7?!  e5 Pozor černý by se mohl pokusit o
záchranu tak, že by uvěznil bílou dámu mezi
svými figurami.  43.�xf6  �e7  44.�f7  �xg5
 45.fxg5+  �xg5 S nejasnou pozicí. )  42...�d7
 43.h4 Postup h- pěšce by partii rozhodl. ]

 42.�xf5 Jedno z vícero pokračování, kterým bílý
získává rozhodující materiální výhodu.
 [ 42.�f7+  �h6  43.�e6  �c7  44.�xf5  gxf5
 45.�h7# Obdobný závěr útoku jako v partii
vedeného přes pole e6. ]

 42...gxf5  43.�f7+  �h8  44.�g6  �e4+  45.�xe4
Černý se před matem na f7 vzdal.
Poučení z partie: volby nevhodného plánu
černého 11.-f5? bylo v partii bílým velmi pečlivě
využito. Vyzdvihněme tahy bílého f4, Vxe6, Jd4-
e6-g5, De6-f7.
1-0
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C54
Vestfal,Jan 1593
Handlovsky,Jachym 1233

MCech mladeze 2018 - HD14 (2) 28.10.2018

 1.e4  e5  2.�f3  �c6  3.�c4  �c5  4.c3  �b6
 5.d3  �f6  6.�g5  d6  7.0-0  h6  8.�h4 Diagram

 g5 Černý ještě nerochoval a tak se nemusí
obávat dvojitého braní na g5.  9.�g3  �g8  10.b4
 h5  11.�b3  �g7  12.h4  �h7  13.a4  g4

 [ 13...a5 Nyní byla pro černého vhodná chvíle
zbrzdit křídelní hru bílých figur. ]

 14.�e1
 [ 14.�xe5! Přechodnou obětí figury by bílý
získal potřebnou protihru.  �xe5  15.a5 ]

 14...a6  15.�c2 Diagram

 �g5! Postup útoku velmi připomíná partie
Vladimira Kramnika z posledních jeho turnajů
(např. Aronian, L - Kramnik, V WCh Candidates
Berlin 2018).  16.hxg5 Přijmutí nabídnutého
jezdce není hrubou chybou, ale obrana za
šachovnicí je pak prakticky nemožná.  �xg5
 17.�h1?

 [ 17.a5  �a7  18.b5  axb5  19.a6 Bílý musí
velmi rychle hledat protihru, aby nástup černých
figur zpomalil. Nastíněné pokračování by pak

oba soupeře přivedlo do velmi zajímavých a
nejasných postavení, nicméně bílý by musel být
stále opatrnější. ]

 17...h4  18.�h2 Bílý se přirozeně snaží udržet
získaný materiál, takový sled událostí však
černému naprosto vyhovuje.  g3  19.fxg3
 [ 19.�g1  h3 Krásný útok končící rychlým
matem. ]

 19...hxg3 Nyní se otevřela diagonála a7-g1 a h-
sloupec. Bílému králi již není pomoci.  20.�e1
 gxh2?! Černý si nyní těsně před cílovou páskou
mírně komplikuje situaci, dobráním figury zavírá
otevřený útočný h- sloupec. Silnějším
pokračováním bylo:
 [ 20...�h7  21.�f3  �xh2+!  22.�xh2  �h4
 23.�xf7+  �d8  24.--  �xh2# ]

 21.�xf7+  �d8
 [ 21...�e7 S možným budoucím zapojením
posil do útoku Va8-f8. ]

 22.�e6
 [ 22.�a2 Bílý mohl zesílit obranu a v partii stále
pokračovat. ]

 22...�e3! Nepříjemná hrozba matu na g1.  23.�f3
 �e2 Bílý se před nekrytelnými hrozbami matů na
g2 (f1) vzdal.
Poučení z partie: "klidná" italská hra byla
osvěžena rychlým nástupem černých pěšců na
královském křídle včetně intuitivní oběti figury.
Bílý svá rozhodnutí, vzhledem k
neforsírovanému matovému útoku, postavil na
zisku materiálu. Útočný potenciál černého však
přivedl bílého před neřešitelné komplikace.
Vyzdvihněme tahy černého: Jh7, Jg5, g3 a De3.
0-1
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B44
Juchelka,Marek 1453
Vestfal,Jan 1593

MCech mladeze 2018 - HD14 (5) 31.10.2018

 1.e4  c5  2.�f3  e6  3.d4  cxd4  4.�xd4  �c6
 5.�e3  �c7  6.�b5  �b8  7.�1c3  a6  8.�d4

 [ Černý svým brzkým výstupem dámy nabídl
bílému zajímavé pokračování.  8.�b6!?  axb5
 9.�xb5  �b4+  10.c3  �a5  11.�c7+  �xc7
 12.�xc7  �xc7 Zajímavá pozice s materiální
(ne)rovnováhou. ]

 8...�f6  9.a3  b5  10.�d2  b4  11.axb4  �xb4
 12.f3  0-0  13.�c4?!

 [ 13.�xc6  dxc6  14.�c4 Vhodnější pořadí tahů,
které eliminuje iniciativu černého. ]

 13...�b7
 [ 13...�e5!  14.�b3  d5 S iniciativou na straně
černého. ]

 14.0-0  �d6  15.h3
 [ 15.g3 Lépe je dát přednost tahu g3, který
neoslabuje černá pole tak jako tah h3. ]

 15...�h5  16.�xc6 Diagram
 [ 16.�de2 Viz minulá poznámka. ]

 16...dxc6? Nevhodný tah blokující vlastního
bělopolného střelce. Dříve než se černému
podaří jeho hru obnovit tahem c5, bílý se zcela
ujme vlastní hry na královském křídle.
 [ 16...�h2+  17.�f2  �xc6� Bílý král by se pro
další průběh hry nacházel na exponovaném
místě. ]

 17.f4! Bílý využívá poskytnuté příležitosti a
zahajuje hru na královském křídle.  e5  18.f5!
Prostorová převaha bude jedním z elementů
úspěšného útoku.  c5  19.�d5
 [ 19.�g5! Pozornost si zasloužil tento tah, který
by do značné míry eliminoval pohyb jediné
bránící figury černého jezdce na h5.  �g3
 ( 19...�f4  20.g3! Nejedná se o přehlédnutí
pěšce na h3, nýbrž o otevření h- sloupce k
útoku na černého krále.  �xh3+  21.�g2  �xg5
 22.�xg5 Rovněž s prudkým útokem bílého. )
 20.�fd1  �c7  21.�e1  �h5  22.�h4  �f4  23.f6

S drtivým útokem bílého. ]
 19...�g3  20.�f3

 [ 20.f6! Jiný silný útočný tah, který by rozbil
obranné postavení černého krále.  �xe4
 21.�d3  �xd5  22.�xd5  �xf6  23.�xf6!  gxf6
 24.�f5  �c8  25.�h5  f5  26.�g5+  �h8
 27.�f6+  �g8  28.�h6  --  29.�g7# ]

 20...�xe4  21.�d3  �f6? Černý přirozeně
ustupuje jezdcem na jediné chráněné pole,
jedinou správnou obranou však byl skok jezdce
zpět na pole g3.
 [ 21...�g3  22.�xg3  e4 I přesto, že si bílý dále
může vybrat mezi třemi útočnými tahy (Vxg7+,
Jf6+, Dxe4), černý by si stále udržel
obranyschopnou pozici. ]

 22.�xf6+  gxf6  23.�g3+ Nyní je cesta k
černému králi otevřena a útok již zvítězí nad
obranou.  �h8  24.�h6  e4  25.�g7+  �g8
Diagram

 26.�g4! Elegantní tichý tah, po kterém černý
nemůže přijmout nabídnutou dámu, neboť by
dostal jednotahový mat.  �h2+  27.�h1  h5
 28.�e3! Bílý střídavě obětuje útočnou dámu s
věží. Pro vzájemnou souhru útočících figur však
černý materiál nemůže brát.  �f4 Černý se brání,
jak jen to lze, útočníci jsou však v přesile.
 [ 28...hxg4  29.�h6  --  30.�h8# ]

 29.�xf4  �xg7  30.�g3+  �h6  31.�h4
 [ 31.�xf7 S odkrytím pole g6, idea jež se v partii
přihodí o dva tahy později. Bylo ji možné
provést již nyní. ]

 31...�g7
 [ 31...�e5  32.�a3 S rychlým přísunem posil. ]

 32.�g3+  �h6  33.�xf7!  �g8  34.�xg8  �xg8
 35.�e3  �g5  36.h4! Bílý svědomitě využívá
všechny útočné zdroje.  �g8  37.�xe4+  �h7
 38.�e7+  �h8  39.�h6+ Poučení z partie: černý
nevyužil dočasně odkrytých černých polí v táboře
bílého. Z tohoto prostoru se posléze stal
manévrovací prostor pro útok na černého krále.
Bílý korunoval útok několika tichými tahy.
Vyzdvihněme tahy: f5, Vg4, De3, Sxf7, h4, Vxe4-
e7+.
1-0
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A80
Vaclavik,Jan 1544
Svacina,Tobias 1412

MCech mladeze 2018 - HD14 (9) 03.11.2018

 1.d4  f5  2.�c3  �f6  3.�g5  e6  4.e4  h6  5.�xf6
 �xf6  6.�d3  �b4  7.exf5  0-0  8.�ge2  exf5
 9.�d2 Bílému se již v hlavě rýsuje zajímavý plán
s opačnými rošádami.  �c6  10.0-0-0  �xd4
 11.�xd4  �xd4 Diagram

 12.g4! Bílý si přichystal velmi zajímavou oběť
pěšce na d4 a tímto tahem pracuje na otevření g-
sloupce proti černému králi. Pěšce na g4 nelze
vzít pěšcem a dámou je to právě to, co by si bílý
přál, aby se stalo.  d6
 [ 12...fxg4  13.�h7++- ]
 [ 12...�xg4  13.�hg1  �h4  14.a3! Vychýlení
střelce z obranné diagonály a3-f8 nebo
uvolnění jezdce c3 z vazby.  �a5  ( 14...�c5
 15.�d5 )  15.�g6 V obou případech s iniciativou
na straně bílého. ]

 13.�hg1  �h8  14.g5  h5  15.g6! Bílý postupuje
velmi energicky.  f4! Jediná obrana, je nezbytné
krýt hrozbu Dg5.
 [ 15...�h4?  16.�g5!  �xg5+  17.�xg5  �e6
 18.�xh5+  �g8  19.�b5!  �ac8  20.�d4  �d5
 ( 20...�d7  21.�c4++- ) 21.�xf5+- ]

 16.�e2  �e5? Černý by chtěl před hrozícím
nebezpečím vyměnit dámy, podrobnější analýza
však ukazuje, jak obtížné až nemožné bude
uniknout z problémů právě po výměně dam.
 [ 16...f3!  17.�e7  ( 17.�d2  �f4  18.�g5  �h4!
S barikádou proti těžkým figurám bílého. )
 17...�f4+  18.�b1  �xc3  19.bxc3  �f5
S nejasnou pozicí, ve které by však černý
hlídal všechny matové pokusy svého soupeře. ]

 17.�xe5  dxe5 Diagram

(Diagram)

 18.�g5  �g4  19.�g1  �c5? V nelehké situaci se
černý dopouští chyby, která celou partii urychluje.
Oboustranně zajímavým pokračováním mohlo být
např. [viz varianta]. K povaze problému černého
krále (zaklíněného pod pěšci g7/g6) je černá
pozice velmi problematická.
 [ 19...�f3  20.�e4  �ae8  21.�c4  �e7  22.�d2!
 ( 22.�xe5  �h4!= )  22...�xg5  23.�xg5  �g4
 24.�f7!  e4! Obrana před tahem f3.  25.h3  e3
 26.hxg4  exd2+  27.�xd2  �xf7  28.gxf7  �d8+
 29.�c3  �h7  30.�xh5+  �g6  31.�f5  �f8
 32.�d4  �xf7  33.�xf7  �xf7  34.�e4  g5
 35.�f5+- ]

 20.�1xg4 Černý se vzdal, neboť by jeho král
dostal mat.  hxg4  21.�c4!  --  22.�h5#
Poučení z partie: bílý v zahájení dostal dobrý
nápad provést opačnou rošádu, který následně
podpořil velmi ostrým tahem g4. Černý vzniklou
situaci neměl vůbec jednoduchou a nacházet
přesné obranné tahy bylo velmi nesnadné.
Vyzdvihněme tahy bílého: g4-g5-g6, Dxe5 a Vg5.
1-0
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C17
Markova,Karolina 1397
Rokos,Filip 1962

MCech mladeze 2018 - HD14 (1) 27.10.2018

 1.e4  e6  2.d4  d5  3.�c3  �b4  4.e5  c5  5.�f3
 [ 5.a3  �xc3+  6.bxc3  �e7  7.�g4 Útok na
pěšce g7 je častým pokračováním jako reakce
na vyvinutého černopolného střelce. ]

 5...�c6  6.�f4  �ge7  7.�b5  �d7  8.�xc6  �xc6
 9.a3?!

 [ 9.0-0 Lépe je nejprve dokončit vývin figur,
pokud by černý postupoval jako v partii, bylo by
možné získat jistou iniciativu.  �xc3  10.bxc3
 �a5  11.c4 ]

 9...�xc3+  10.bxc3  �a5  11.�d2  �a4
Zárodek pozičního plánu černého, pole a5 je
uvolněno pro jezdce a černé figury začínají
vyvíjet tlak proti oslabeným bílým pěšcům
dámského křídla.  12.0-0  �a5  13.�fb1  �c8
Diagram

 14.�e3? Bílý by neměl propadnout obranné
panice (porovnejte s pozicí po 25. tazích) a dokud
je čas, tak své figury, bez ohledu na pěšcovou
strukturu, rozmístit co nejaktivněji.
 [ 14.dxc5! Uvolnění pole d4 pro jezdce.  �xc5
 15.�d4  �c4  ( 15...0-0  16.�b4 S uvězněním
černé dámy. )  16.�e3  0-0  ( 16...�xc3
 17.�xc3  �xc3  18.�d2  �c4  19.�xa5  �xd4
 20.�xb7 S výhodou na straně bílého. )  17.�h6!
 gxh6  18.�xh6  �fc8  19.�g5+  �f8  20.�f6
S věčným šachem na polích f6, g5, h8. ]

 14...b6  15.�c1  0-0  16.�d2  �c7  17.�b3  cxd4
 18.�xd4  �c6  19.�d2  �fc8  20.�c1
Tento postup hry bílého je černému sympatický.
Na vlastní aktivitu je již však pozdě.  �xd4
 21.cxd4  �c4! I přes vymizení dvojpěšce, jsou
zbylí pěšci dámského křídla (a3, c2, d4) velmi
zranitelní a vzhledem k tomu, že černý má již
plně dokončený vývin, tak protihra bílého již není
možná.  22.h3  �c6  23.�a2  �c7  24.�b2  �a4!
 25.�a1 Diagram

(Diagram)

 �c3  26.�a2  �c4 Černý dosáhl pozičního
vítězství. Zisk materiálu bude brzy logickým
vyústěním situace.  27.�b2  �d3
 [ 27...�xa3 Druhá možnost vedoucí k zisku
pěšce rovněž při stálém zachování si aktivity. ]

 28.�e2  �xd4  29.�xc4  �dxc4  30.�b4  �xb4
 31.axb4  �c4!  32.c3  d4  33.�c2  �xc3  34.�a1
 �xc2  35.�xa7  h6  36.�d7  d3  37.f3  �c4  38.g4
 �xb4  39.�g2  �b5  40.f4  �d5  41.�xd5  exd5
 42.�f2  d2 Poučení z partie: bílý se záhy podvolil
obranné strategii, přičemž ale disponoval větším
počtem slabin a černý postupně oslabenou
pěšcovou strukturu zdolal. Pro bílého bylo
poučné včas najít protihru, ne vždy je to možné,
ale v této ukázce se o to bílý úspěšně mohl
pokusit. Za černého vyzdvihněme tahy: Da4, Ja5,
Vc4, Sa4.
0-1
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 1.d4  �f6  2.�f3  g6  3.c4  �g7  4.g3  d6  5.�c3  0-0
 6.�g2  c5  7.d5  �f5

 [ 7...e6! Po výměně jednoho páru centrálních pěšců
získá černý potřebný prostor pro svoji aktivnější
hru. ]

 8.�h4  �g4  9.0-0  a6  10.a4  a5?! Poziční
nesrovnalost, černý by se měl plánu prosazení
postupu b- pěšce věnovat, nikoli si ho zcela znemožnit.
Oboustranně silná (slabá) pole b4 (b5) budou pro
příslušné jezdce opěrnými body, v centru šachovnice
však bude velkou prostorovou převahou disponovat
stále bílý. Černý tak bude odkázán na pozdější
riskantní hru pomocí tahu f5.  11.�d2  �a6  12.e4

 �b4  13.b3  �c8  14.�e1  �h3  15.�h1
 [ 15.�b2 Bílý nemusí trvat na zachování bělopolných
střelců na šachovnici. Vzhledem k jeho dlouhému na
bílých polích usazenému pěšcovému řetězci b3-c4-
d5-e4 je bělopolný střelec značně omezen v pohybu
a jeho výměna je tudíž přijatelná. ]

 15...�d7  16.�b1  �e5  17.�b5  f5?! Černý spouští
svůj záložní křídelní plán na královském křídle, je
třeba si však uvědomit trvalou slabost pole e6 od
tohoto okamžiku.

 [ Doporučení zasluhuje výměna černopolného střelce
bílého, aby důležitá figura Sg7 neměla přirozeného
konkurenta.  17...�ed3  18.�e3  �xc1 ]

 18.exf5  �xf5  19.�xf5  �xf5 Za těchto strukturních
změn pěšcového uspořádání bude mít bělopolný
střelec bílého k dispozici silnou diagonálu h3-c8.

 20.�e4?! Taktická nepřesnost.  �f7? Diagram
 [ 20...�f3+  21.�xf3  �xb1  22.�g4  �d3 S nejasnou
hrou, ale dobrými vyhlídkami pro černého. ]

 21.f4! Od této chvíle bude bílý kontrolovat kompletně
celý prostor šachovnice.  �g4  22.�b2  �xb2  23.�xb2

 �ac8  24.�e2  �f6  25.�b1! Nyní, jak již bylo řečeno,
bude úloha bělopolného střelce veliká.  �fe8  26.f5
Fixace pole e6. g5  27.�e3  h6  28.h3  �d7  29.�f2
Černého čekají velké problémy spočívající v
oslabeném bodě e6 a také v prostorové nevýhodě, kdy
z královského křídla ovládá bílý většinu prostoru.  �e5
Diagram

(Diagram)

 30.�c3! Převod jezdce na silné pole e4.
 [ 30.f6  exf6  31.�xd6 Drobná taktická zápletka
zrychlující otevření pozice proti černému králi. ]

 30...�f8  31.�e4  �g7  32.g4  �h8  33.�g3
Jezdec míří ještě dále a současně blíže černému králi -
cílem je pole h5.  �f7  34.�ef1  �cf8  35.�h5  �g8

 36.f6! Lépe se již bílý na otevření pozice připravit
nemohl.  exf6  37.�f5! Bílý dosáhl pozičního vítězství,
materiální zisk bude brzy následovat. Okamžité
(nedočkavé) braní pěšce na f6 by nebylo tak silným
pokračováním jako postup bílého zvolený v partii.  �e7

 38.�e6  �g6
 [ Pokus černého o likvidaci silného bělopolného
střelce by pozici už nezachránil.  38...�xe6  39.dxe6

 �xe6  40.�xf6  �xf6  41.�xf6  �e7  42.�xh6+  �g8
 43.�f6+  �f7  44.�h7+ Se ziskem rozhodujícího
materiálu. ]

 39.�xf6  �xf6  40.�xf6  �b1+  41.�f1  �b2
 [ 41...�d3  42.�f8+  �h7  43.�f5+ Se ziskem
rozhodujícího materiálu. ]

 42.�f8+  �h7  43.�e4+  �g6  44.�g8+?
 [ 44.�xg6+!  �xg6  45.�f5# Mat bez možné
obrany. ]

 44...�h8  45.�f7+  �h7?
 [ 45...�xf8  46.�xe7  �c1+ S věčným šachem. ]

 46.�xg6# Poučení z partie: černý si jako prostor ke
své protihře zvolil královské křídlo, kde však došlo k
trvalému oslabení pole e6. Černému se nepodařilo
nalézt v kritický okamžik potřebnou protihru (Jed3
nebo Jf3+) a následně se hra uzavřela pouze ke
klíčovému poli e6. Na toto pole pak bílý směřoval svůj
strategický plán. I přes chybu bílého v samotném
závěru, je partie hodnotným příkladem ke stupňování
strategické výhody (po 21.f4). Vyzdvihněme tahy
bílého: f4, Sb2, Sb1, Jc3-e4-g3-h5, f6, Sf5-e6.
1-0
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 1.e4  c5  2.c4  �c6  3.�f3  e5  4.a3  a5  5.�c3
 d6  6.�e2  f5  7.exf5  �xf5  8.d3  �f6  9.0-0  �e7
 10.�h4  �e6  11.f4  0-0 Diagram

 12.f5 Zárodek strategie bílého mající za cíl
získat prostorovou převahu na královském křídle
a současně zahnáním bělopolného střelce
černého větší kontrolu nad poli e4, d5.  �d7
 13.�g5  �e8?! Černý v průběhu celé partie volí
obrannou strategii, lépe bylo umísťovat figury do
středu šachovnice a vytvářet vlastní aktivitu.
 [ 13...�d4  14.�f3  �c6 S oboustrannými
šancemi. ]

 14.�xe7  �xe7  15.g3  �c7  16.�f3  �e8
 17.�d5  �xd5  18.�xd5+  �h8  19.�g4!

 [ 19.�g6+  �xg6  ( 19...hxg6?  20.�g4+- )
 20.fxg6  �g5 Pro černého by toto pokračování
nebylo nepříjemné. ]

 19...�f6  20.�f2  g5 Černý využívá toho, že není
možné provést braní mimochodem, tah g-
pěšcem ale současně oslabuje postavení
černého krále.  21.�g2  h5  22.�e4  �b8  23.�e3
 [ 23.h3 Užitečný tah, aby černý v daný okamžik
nemohl zahrát g4 a uvolnit si pole g5 pro
manévrování. ]

 23...�d8?!
 [ 23...�d4 I na tomto místě bylo silnějším
pokračováním figuru vylepšit. ]

 24.�af1  �c6  25.�g2 Zajímavý převod dámy, po
kterém musí černý reagovat přesně, jinak se
jeho situace stane ještě více nepohodlnou.  �c8?
 [ 25...g4 S jistou protihrou černého a především
se zamezením převodu bílé dámy na silné pole
h3 (diagonálu h3-g8). ]

 26.�h3  �h6 Diagram

(Diagram)

 27.f6! Vtrhnutí do soupeřova tábora ve správný
okamžik.  �c7
 [ 27...g4  28.�xg4+- ]

 28.�f5  �d7  29.�g2  �xf5  30.�xf5  �f7  31.g4!
Zamezení soupeřovému plánu g4.  h4  32.h3  b6
 33.�e6 Bělopolná strategie je pro černého
nekontrolovatelná.
 [ 33.�xf7  �cxf7  34.�c6 Útok bílé dámy by
nebylo možné zastavit.  �xf6  35.�xf6  �xf6
 36.�e8+  �h7  37.�e7+ Se ziskem
rozhodujícího materiálu. ]

 33...�d8  34.�d5  �f7  35.�d2  �g8  36.�e6
 �g6  37.�g2  �d8  38.�d5  �h7  39.�e4

 [ 39.�xf7  �xf7  40.�e4  �h6  41.�xg5  �xg5
 42.�f5+  �h6  43.g5+  �h5  44.g6+
Se ziskem materiálu a matovým útokem. ]

 39...�h6  40.�d5 Bílý několik tahů "pošlapuje"
na místě, čímž se jeho výhoda nevytrácí, měl
však již k dispozici dvě uvedená vyhrávající
pokračování.  �h7  41.�g2  �g6  42.�xf7  �xf7
 [ 42...�xf7  43.�xe5 V obou případech se
ztrátou centrálního pěšce černého. ]

 43.�xe5  dxe5  44.�xd8  �h7  45.�d6  e4
 46.dxe4  �d7  47.�e5  �xc4  48.�f2! Prevence
proti věčnému šachu.
 [ 48.�f5+  �h6  49.�xd7  �xe4+  50.�f2
Před věčným šachem by se bílý král dokázal
přesunout na dámské křídlo. ]

 48...�f7  49.�f5+  �h6  50.e5  �b3  51.�f3
Rovněž prevence proti šachu na g3.  �xf3+
 52.�xf3  �g6  53.�e4  �d7  54.e6  �d4+
 55.�e5  �f4  56.�xf4  gxf4  57.f7 Poučení z
partie: bílý odehrál partii na základě plánu
bělopolné strategie. Černý měl hledat cesty k
protihře dříve, než byl zcela odkázán na obranu.
Vyzdvihněme tahy bílého: f5, Sf3, Jd5, f6 a g4.
1-0



30

D60
Brozka,Karel 1717
Pecka,Jan 1515

MCech mladeze 2018 - HD14 (6) 31.10.2018

 1.d4  d5  2.�f3  �f6  3.c4  e6  4.�c3  �e7
 5.�g5  �bd7  6.e3  0-0  7.cxd5  exd5  8.�d3  c6
 9.0-0  �e4  10.�xe7  �xe7  11.�c2  f5
Zásadní tah pěšcem, který s sebou nese několik
pozičních důsledků:
a) pole e5 se z pohledu černého stává nekrytelné
pěšci,
b) bělopolný střelec černého přichází o svoji
přirozenou diagonálu c8-h3.  12.�ab1  �df6
 13.b4  �xc3  14.�xc3  �e4  15.�c2  �d7
 16.�fc1  �ac8

 [ 16...f4!? Černý by měl věnovat pozornost své
protihře na královském křídle (proti minoritnímu
útoku bílého na křídle dámském). ]

 17.�e5  �d6  18.a4  a6  19.�e2  b5 Diagram

 20.f4! Pozičně správné rozhodnutí. Černý se
proti minoritnímu útoku na dámském křídle obrnil
typickou strukturou b5-c6-d5 s možností skoku
jezdce na c4 a tudíž bílý přejímá kontrolu nad
centrem šachovnice a zahajuje plány s hrou na
královském křídle (postup g4).  �c4  21.�f1  �e8
 22.�h1  �h8  23.�g1 Dva důležité profylaktické
tahy.  h5?! Takový tah situaci obraně většinou
pouze zhorší. Druhou neprůchozí barikádu už se
černému postavit nepodaří.
 [ 23...�xe5  24.fxe5  bxa4 Zajímavé bylo
odpoutat pozornost bílého od chystaného útoku
a začít hrát s vlastními slabinami proti
soupeřově slabině na dámském křídle. ]

 24.�f2  �f6  25.�g3 Bílý provede chytré zapojení
své dámy do hry na královském křídle.  �h7?
Toto pole je pro černého krále nejméně šťastné,
neboť ho budou moci rentgenovat dvě bílé figury
současně (Sd3 a Dh3) a právě díky tomu dojde k
zrychlenému prosazení pěšcového průlomu g4.
 26.�h3 Vzhledem k napadení černého pěšce na
f5 nemá již černý čas přemístit svého zranitelně
stojícího krále do bezpečí.  �e6 Diagram

(Diagram)

 27.g4!  g6  28.gxf5  gxf5  29.�g5! Umístění
věže na předsunutý bod a uvolnění pole g1 pro
zdvojení věží.  �d6  30.�bg1  �e4  31.�xe4
 dxe4  32.�g3 Nyní kromě pozičního vítězství
dosáhl bílý i matové pasti proti černému králi.
 �h6  33.�xh5+ Poučení z partie: černý
nedokončil svůj započatý plán tahem f5 a
posléze vystavil svého krále velkému nebezpečí.
Bílý správně převedl hru z jednoho křídla na
druhé a využil taktického motivu dvojité vazby k
prosazení pěšcové kamikaze. Za bílého
vyzdvihněme tahy: f4, Kh1, Vg1, Dg3-h3, g4,
Vg5.
1-0
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 1.d4  d5  2.�f3  �f6  3.g3  e6  4.�g2  c5  5.c4
 dxc4  6.0-0  �e7  7.dxc5  �xd1  8.�xd1  �xc5
 9.�bd2  0-0  10.�xc4  �c6  11.�f4  �d7
 12.�d6  �xd6  13.�xd6  �ab8  14.�ac1  �fd8
 15.�d4  �xd4  16.�xd4  b6  17.�c7  a5  18.f4
 g6  19.e4  �e8 Diagram

Partie je rozebírána od tohoto okamžiku.
Hodnocení pozice: černý v předchozí fázi partie
ponechal bílým figurám obrovskou aktivitu a tu
nyní bude moci bílý začít uplatňovat.  20.e5!
Upevnění silného postavení jezdce na d6 a
současně zahnání černého jezdce a otevření
vlastního bělopolného střelce. Výhoda bílého
spočívá především v jeho aktivních věžích,
přičemž černé věže jsou ve svém pohybu naopak
značně limitovány.  �g4  21.�d3 Omezení skoku
jezdce na pole e3.  b5  22.�a7
 [ 22.h3  �h6  23.g4 Vhodnější pořadí tahů
vedoucí k zesílení prostorové výhody. ]

 22...a4
 [ 22...�bc8 Černý se mohl pokusit získat
alespoň drobnou protihru. Správnou odpovědí
bílého by bylo  23.�c3 , čímž by aktivní věž
černého omezil (vyměnil). ]

 23.�c3  �b6  24.�cc7  �h6  25.�e4  �bb8  26.h3
 �b6  27.g4 Bílý v partii pozičně zvítězil a černému
nezbývá než čekat, jak s rozhodující výhodou
bílý naloží.  �bb8  28.�f2  �b6  29.�e2  �bb8
Diagram

(Diagram)

 30.g5! Bílý po vylepšení všech svých figur
přechází k forsírované variantě získávající pěšce
a dále využívající aktivity svých zdvojených věží
na sedmé řadě.  �f5  31.�xf5  exf5  32.�xe8
 �xe8  33.�xf7  �e6  34.�g7+  �f8  35.�xh7  �g8
 36.�hb7 Přechod do jednopárové věžové
koncovky nabídne větší pohyblivost bílému králi.
 �xb7  37.�xb7  �c6  38.�xb5  �c4  39.�e3

 [ 39.a3! S elegantním přechodem do vyhrané
pěšcové koncovky.  �xf4  40.�b4+- ]

 39...�e4+  40.�f3  �d4  41.�a5  �d3+  42.�e2
 �d4  43.�e3  �e4+  44.�f3  �d4  45.�c5  �d3+
 46.�e2  �xh3  47.�a5  �h2+  48.�f3  �xb2
 49.�xa4  �c2  50.�e3  �f7  51.�d4  �d2+
 52.�c5  �c2+  53.�b4  �f2  54.�a5  �b2  55.a3
 �b3  56.�a6  �e6  57.�a7  �f7  58.�a6  �b2
 59.�b6  �a2  60.�b3  �e6  61.�b6  �f7  62.�b5
 �f2  63.�b4  �d2  64.a4  �d5+  65.�b6  �d3
 66.a5  �e3  67.a6 Poučení z koncovky: bílý
správně a ve správný okamžik uplatnil všechny
poziční výhody získané předchozí hrou. Teprve v
momentě, když byly vylepšeny všechny jeho
figury, přešel k řešení zásadně měnícímu
materiál na šachovnici.
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 1.d4  d5  2.�f3  �f6  3.g3  e6  4.�g2  b5  5.0-0  �b7
 6.a4  b4  7.�e5  �bd7  8.c4  bxc3  9.�xc3  �e7
 10.a5  a6  11.�a4  c5  12.�e3  0-0  13.�xd7  �xd7
 14.�b3  cxd4  15.�xd4  �c6  16.�a4  �b8  17.�c3
 �xa4  18.�xa4  �f6  19.�xf6  �xf6  20.�b4  �xb4
 21.�xb4  �b8  22.�xb8  �xb8  23.�b1  �f8  24.e3
 �e4  25.�xe4  dxe4 Diagram

Od tohoto okamžiku je koncovka rozebírána.
Hodnocení pozice: situace na šachovnici se liší pouze
v umístění černého pěšce na e4, čímž vzniká pěšcová
převaha bílého na dámském křídle a černého na
křídle královském. Jak věže, tak králové obou stran
mají potenciál být aktivní. Situace je v dynamické
rovnováze.  26.b4  �e7  27.f3! Bílý uvolňuje cestu pro
svého krále.  exf3

 [ 27...f5 Odpověď černého, která stojí za zvážení
(vzhledem k dalšímu průběhu hry). Braní na f3 však
není chybné. ]

 28.�f2  �d6  29.�xf3  �b7  30.�e4  �c6  31.�d4
 �b5  32.�e5 Bílý král má v hledáčku černé královské
pěšce.  �c7  33.�d6  �c3!  34.�f1! Oboustranná
aktivita činí koncovku vzrušující podívanou.  f6

 35.�xe6  �xe3+  36.�f7  �xb4  37.�xg7  �xa5
 38.�xf6  �b5  39.�xh7 Žádná strana své pěšce v
průběhu hry nekryla a tak se během deseti tahů
vyměnilo větší množství pěšců. Bílý má pěšce více,
ale vzhledem k volným pěšcům na obou stranách je
situace stále vyrovnaná.  a5  40.�f8 Diagram

(Diagram)

 �e7+? Ve vypjaté situaci a v posledním kole turnaje
dochází až nyní k několika nepřesnostem. Černý
nemusí hrát věží a rovnou může vsadit na svého
volného pěšce. Černá věž na e3 navíc stojí velmi
dobře, neboť přímo brání bílým pěšcům v pohybu.
Úmyslem černého zřejmě bylo zajistit si možné
představení věže proti obraně bílého tahem Va8, bílý
má však k dispozici i obranu Vf1 a jeho věž je
připravena se za pěšce tak jako tak obětovat. Až k
tomuto momentu dojde, bude pro černého zásadní, jak
blízko polím proměny jsou zbylí g- a h- pěšci bílého,
aby jejich zastavení bylo ještě proveditelné.

 [ 40...a4= ]
 41.�g6  a4  42.h4  a3  43.�b8+? Bílý svojí
nepřesností vrací černého do hry. I na tomto místě
bylo správné rovnou postupovat svými pěšci na pole
proměny.

 [ 43.h5  �a7  ( 43...a2  44.�f1+- )  44.�f1  a2  45.�a1!
Nutí černého, aby přišel pěšci na pomoc králem a
tak získává drahocenný čas pro družinu vlastního
krále a pěšců na opačné straně šachovnice.  �b4

 46.g4  �b3  47.h6  �b2  48.�xa2+  �xa2  49.h7  �a8
 50.�g7  �a7+  51.�h6  �a6+  52.�h5  �a8
 53.g5+- ]

 43...�c4  44.�a8  �b3  45.g4  a2? Rozhodující
nepřesnost, černý měl ještě příležitost partii zachránit
po:

 [ 45...�e4! Černá věž jednak napadá bílé pěšce a
jednak se hrozí představit na a- sloupci, čímž by
pomohla (zrychlila) proměnu vlastního pěšce.

 46.�f5  �a4  47.�e8  a2  48.�e1  a1�  49.�xa1
 �xa1 Následuje lov bílých pěšců, černý je dokáže
zastavit právě včas.  50.g5  �c4  51.h5  �d5  52.h6

 �f1+  53.�g6  �e6  54.h7  �h1  55.�g7  �f5  56.g6
 �h2  57.h8�  �xh8  58.�xh8  �xg6 ]

 46.�xa2!  �xa2 Nyní je bílý král lépe umístěn a pěšci
mohou dokráčet do dámy bez dalších přípravných
tahů.  47.h5  �e8  48.g5  �b3  49.h6  �c4  50.�f7

 �c8  51.h7  �d5  52.�f6  �d6  53.g6 Poučení z
koncovky: obě strany hrály koncovku velmi aktivně a
vše směřovalo k nerozhodnému výsledku. Při
vzájemném chytání (prosazování) posledních pěšců
však rozhodovala jednotlivá tempa a poté, co každá ze
stran tempa ztratila, mohl černý v poslední etapě ještě
získat klíčový tah zpět. Po jeho promeškání, již bílý o
tempo vítězí. Vyzdvihněme aktivitu obou soupeřů.
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D10
Dome,Michal 1723
Popovsky,Ondrej 1826

MCech mladeze 2018 - HD16 (3) 29.10.2018

 1.d4  d5  2.c4  c6  3.cxd5  cxd5  4.�f3  �f6
 5.�c3  �f5

 [ 5...�c6 Nejběžnější pokračování. ]
 6.�b3  b6? Diagram

Velmi neopatrný tah v této typické pozici z
výměnného systému slovanské obrany.  7.�f4
 [ 7.e4! Síla tahu tkví ve dvou faktorech: jednak
se s tempem rozehrává bělopolný střelec,
přičemž černý svým předchozím tahem ztratil
obranu pole c6 a jednak se otevírá po dobrání
pěšcem na e4 diagonála a2-g8.  dxe4
 ( 7...�xe4  8.�xe4  �xe4  9.�b5+  �d7  10.�e5
 �f5  11.�xd5  �e6  12.�xd7+  �xd7
 13.�xf7# )  8.�e5  �e6  ( 8...�g6  9.�b5+
 �bd7  10.�d5+- )  9.�b5+  �bd7  10.d5  �f5
 11.0-0 V obou případech s rozhodující výhodu
bílého. ]

 7...�c6  8.�a4
 [ 8.e4 I nyní lze předchozí motiv uplatnit. ]

 8...�d7  9.�d1 Bílý nabídnuté výhody nevyužil a
začíná se hrát znovu s rovnými šancemi.  e6
 10.a3  �h5  11.�g3  �xg3  12.hxg3  �c8  13.e3
 �a5?

 [ 13...g6  14.�d3  �g7 Včasné dokončení
vývinu mělo přednost. Černý může bez
problémů rochovat, otevřeného h- sloupce se v
této pozici není třeba obávat. ]

 14.�a6  �b8  15.�d3  �c4  16.�e2  �c8
 17.�xc4  dxc4  18.�e5  b5?! Diagram

(Diagram)

Černý podniká posledních pět tahů pouze tahy
na dámském křídle a zcela opomněl dokončit
vývin a schovat svého krále.  19.�f3! Tentokrát
už bude bílý důsledný.  �f6  20.�b7!  �d8
 21.�xb5

 [ 21.�e4  �e7  ( 21...�f5  22.g4+- )  22.�c5+-
Jiná cesta k výhře. ]

 21...�xb5  22.�xb5+  �e7  23.�c5+  �e8
 24.�c6+  �e7  25.�c7+  �e8  26.�c6+  �e7
 27.�xc4  �e8  28.�b5+  �e7 V tento okamžik si
stojí za to položit otázku: "Nebylo lepší ve 13.-
tahu věnovat dva (tři) tahy vývinu střelce s
následnou rošádou, než na místo toho nyní hrát
patnáct tahů králem v minovém poli uprostřed
šachovnice"?  29.�c6+  �d6  30.�xd8  �xd8
 31.�c1  �e7  32.�c5+  �f6  33.�e5+  �g6
 34.�h5+  �f6  35.f4  h6  36.�h4+  g5  37.fxg5+
 �g6  38.�h5+  �g7  39.gxh6+ Černý se musel
před matem vzdát.
Poučení z partie: černý se v partii prohřešil
typickou chybou, kde na místo běžné rošády se
zajištěním si bezpečnosti pro svého krále, přišla
série tahů na dámském křídle, které dovolily
bílým figurám zaútočit proti neschovanému
černému králi. V druhé fázi partie vyzdvihněme
tahy bílého: Df3, Db7 a celkové pronásledování
černého krále.
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C02
Novotny,Ondrej 1961
Dolejs,Jakub 1559

MCech mladeze 2018 - HD16 (3) 29.10.2018

 1.e4  e6  2.d4  d5  3.e5  c5  4.c3  �c6  5.�f3
 �b6  6.a3  c4  7.�e2

 [ 7.g3 Umístění bělopolného střelce na pole g2
nebo h3 (po předchozím h4) s sebou přináší
vyšší potenciál v jeho budoucí hře. ]

 7...�d7  8.0-0  h6  9.h4  0-0-0  10.a4  �ge7
 11.�bd2  �a5  12.h5  g6  13.�h4  �f5 Diagram

 14.g3?! Velmi zajímavý nápad, jak rozehrát hru
na královském křídle, což v těchto zavřených
systémech francouzské obrany je pro bílé často
oříškem. Objektivně je ale tento tah na hranici
rizika a černý si odnese výrazně lepší pozici.
 �xh4  15.gxh4  �e7  16.hxg6  �dg8  17.h5  fxg6
 18.�h2  �e8  19.b4 Bílý v míře riskantní hry
pokračuje.  cxb3  20.�b2  gxh5  21.c4
Logické pokračování k předchozím dvěma
poznámkám.  �xa4? Z neznámého důvodu černý
obětuje figuru a bílý se ujme v ostré pozici
vedoucího postavení.
 [ 21...�d8 S myšlenkou Sa3 s odkrytím rychlé
matové hrozby Dh4#. Černá pozice by byla plně
vyhraná. ]

 22.�xa4  dxc4 Diagram

(Diagram)

Předchozí události z pohledu bílého raději
nenapodobujte, další pokračování však z této
řekněme výchozí pozice je velmi zajímavé a
poučné.  23.�f3! Pokud chce bílý pokořit mnoho
černých pěšců postupujících proti jeho figurám,
musí své figury rozmístit co nejaktivněji.  �b5
 24.�a1! Šikovné místo pro bílou dámu.  �b4
 25.�e4  �b8  26.�f6  �c8  27.�xb4  �xb4
 28.�c3  �b5? V chaotické pozici černý nenalézá
jediné správné pokračování.
 [ 28...b2!  29.�xa5  ( 29.�e1!? )  29...�xa5
 30.�xa5  c3  31.�b1  �hd8! S velmi nejasnou
pozicí, která je objektivně v rovnováze, vyhrát
mohou však obě strany.  ( 31...c2?  32.�d7+
 �a8  33.�xb2  c1�  34.�xb7# )]

 29.�xa5  �xa5  30.�xa5 Nyní je bílý o tempo
napřed a to sehraje rozhodující roli.  b6
 [ 30...c3  31.�d7+  �a8  32.�c5+- Bílý by
dokázal pěšce zastavit. ]

 31.�c3  a5  32.�a1  �a7  33.�d7! Bílý spřádá
matovou síť.  �h7  34.�xa5!  �xd7  35.�b4+
 �b8  36.�d6+  �xd6  37.exd6 Černý se před
nekrytelným matem na a8 musel vzdát.
Poučení z partie: hra s opačnými rošádami měla
velmi bouřlivý průběh, v němž se přelévala
výhoda z jedné strany na druhou a na jejímž
konci se strhla napínavá přestřelka figur proti
mnoha pěšcům. Za bílého v druhé fázi partie
vyzdvihněme tahy: Sf3, Da1, Jd7, Sxa5.
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B23
Hlozek,David 2009
Svejk,Martin 1617

MCech mladeze 2018 - HD16 (8) 02.11.2018

 1.e4  c5  2.�c3  �c6  3.�b5  g6  4.�xc6  dxc6
 5.f4  �f6  6.d3  �g7  7.�f3  0-0  8.0-0  b6  9.h3
Diagram

 h5?! Tento tah se do stávající pěšcové struktury
nehodí, více černého oslabuje, nežli by byl pro
něho prospěšný.
 [ 9...�e8 Převod jezdce na pole d4 (e8-c7-e6-
d4) by mohl být jedním z dobrých plánů
černého. ]

 10.�e1 Bílý postupuje ve své výstavbě
standardní cestou, přičemž současně využívá
předchozího oslabení černého.  �c7  11.�h4
 [ 11.f5 Alternativní postup útoku proti černému
králi. ]

 11...�h7  12.e5  g5? Černý se tímto postupem
zbaví bílého pěšce na e5, ale svoji rošádovou
obranu ještě více oslabí.  13.fxg5  �xe5 Diagram

 14.�e4!  f5 Do třetice všeho nevhodného, další
oslabení již černý král ve zdraví neustojí.  15.gxf6
 �xf6  16.�g6 Důsledek předchozích oslabení.
 �d4+  17.�e3! Rychlá mobilizace bílých figur.

 �xb2  18.�b1  �xc2  19.�xe7+  �f7  20.�g5+
 �e8

 [ 20...�xe7  21.�xc5+  �d7  22.�e7# ]
 21.�g6  �d5  22.�xc5+  �d7  23.�xf8+  �xf8
 24.�f7+  �e7  25.�xe7+  �d8  26.�f7#
Poučení z partie: jedná se o typický obrázek toho,
jak je významné starat se o bezpečnost vlastního
krále a předcházet blížícím se nepříjemnostem.
V této partii bylo ze strany černého postupováno
právě naopak a bílý toho dokázal správně využít.
Vyzdvihněme tahy bílého: De1, Jh4, Je4 a Se3.
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Cibulka,Josef 1722
Stastny,Jakub 1805

MCech mladeze 2018 - HD16 (9) 03.11.2018

 1.e4  c5  2.�f3  �c6  3.d4  cxd4  4.�xd4  g6
 5.c4  �g7  6.�e3  �f6  7.�c3  0-0  8.�e2  d6
 9.0-0  �d7  10.�c1  �xd4  11.�xd4  �c6  12.�f3

 [ 12.�c2 Tah předcházející postupu černého
uvedenému v následující poznámce.  �h6
 13.�cd1  e5  14.�xe5± ]

 12...�d7
 [ 12...�h6!?  13.�b1  e5  14.�e3  �xe3  15.fxe3
Se získáním zajímavé pozice pro černého. ]

 13.�xg7  �xg7  14.b4  �e5  15.�d4  �g8
 16.�e2  �d7  17.a3 Diagram

Bílý ovládl větší část prostoru a černý pod
záminkou získat kus pro sebe, pokračuje
neopatrně vzhledem k bezpečnosti vlastního
krále.  f5? Aktivní tah, který je však
kontraproduktivní, oslabení černé pozice bude
mít vážné následky.
 [ 17...�c6  18.�e3  ( 18.�d2  e5  19.�xd6  �e6
 20.�xd8  �fxd8 )  18...e5 V obou případech s
hledáním kompenzace v podobě ovládnutí pole
d4. Bílý by i tak stál lépe, ale černý král by
nebyl oslaben. ]

 18.f4  �c6  19.�d5+  �h8  20.e5  dxe5  21.b5
 e6  22.�d6  �a5  23.�cd1  �f7  24.�xe5+  �g8
Diagram

(Diagram)

 25.�d6!  �c8  26.c5! Uvolnění prostoru pro
budoucí práci bělopolného střelce bílého.  �b3
 27.c6!  bxc6  28.�c4! Bílé figury nabyly za
posledních několik tahů na obrovské síle, černá
pozice již není obranyschopná.  �b6+  29.�h1
 �c5  30.�xd7!  �xd7  31.�xe6  �cf8  32.�xd7
 �e3  33.�xc6  �g7  34.�xf7  �xf7  35.�d5
Poučení z partie: černý v dobré víře bojovat o
centrum zvolil nevhodný tah f5, čehož bílý
dokázal v následujícím dějství přesně využít.
Vyzdvihněme tahy bílého: Vd6, c5, Sc4, Vxd7.
1-0



37

A46
Martirosyan,Ara 1976
Sulc,Jakub 1658

MCech mladeze 2018 - HD16 (3) 29.10.2018

 1.d4  �f6  2.�f3  e6  3.�f4  b6  4.e3  �b7  5.�d3
 d5  6.0-0  �e7  7.�bd2  0-0  8.�e5  �e4  9.�xe4
 dxe4  10.�g4  �d7  11.�h6  �f6 Diagram

 12.�fd1! Silný profylaktický tah mající důsledky
až do vznikající koncovky.  �xe5?
 [ 12...�e7 Lépe bylo z d- sloupce dámou odejít
a výměnám na e5 se věnovat až později. ]

 13.dxe5  �xe5  14.�c4  f5  15.�xd8  fxg4
 16.�xa8  �xa8  17.�xe5  gxh6  18.�d1!
Bílý docílil hromadnou výměnou figur strategicky
výrazně lepší pozice. Hodnocení je podloženo
dvěma faktory:
a) obsazením volného d- sloupce a
b) vzhledem k povaze rozmístění soupeřových
pěšců bude jezdec silnější lehkou figurou.
 [ 18.�xg4? Touha materiálního zisku by zcela
vypustila poziční výhodu.  �d8!  19.�xh6+  �g7
 20.�g4  h5  21.�e5  �f6 S dostatečnou
protihrou pro černého za ztraceného pěšce. ]

 18...h5  19.�d7  �c8 Diagram

 20.h3

 [ 20.c4 Tento tah je užitečné předřadit před plán
v partii. Získáním prostoru na dámském křídle
by byl černý ještě více omezen v pohybu. ]

 20...gxh3  21.gxh3  b5  22.�g2  a5  23.�g3  b4
 24.�h4  �d5?!

 [ 24...�f8!  25.�xc7  �d5 Černý nyní mohl
získat potřebnou protihru. ]

 25.�xh5  �f8 O tah později je již bílý připraven.
 26.�g4!  c5  27.�h6! Bílý král drze prošel až k
soupeřovému protějšku a plně bude nápomocen
jezdci s věží.  �f7
 [ 27...�xa2  28.�g7+  �h8  29.�xh7+  �g8
 30.�g7+  �h8  31.�e5  �f6+  32.�g6+
S výhrou bílého. ]

 28.�d8+  �f8  29.�f6+  �f7  30.�xf8+  �xf8
 31.�xh7+  �e7  32.a3  e5  33.�g5  bxa3

 [ 33...c4 Pokus o pěšcový průlom by bílý musel
zablokovat.  34.c3+- ]

 34.bxa3  �d6  35.�f6  �e6  36.h4  �e7
 37.�xe4  c4  38.h5  �g8  39.�f6  �e6  40.�g6
 �f8  41.h6  �f7+  42.�f5  c3  43.h7  �g7
 44.�xe5  �b3  45.�d4  �xc2  46.�xc3
Poučení z partie: bílý po sérii výměn v centru
šachovnice získal značnou poziční výhodu
spočívající ve volném sloupci (sedmé řadě) a
silnějším jezdci proti střelci. Vyzdvihněme tahy
bílého: Vfd1, Vd1, Kg2-g3-h4-xh5-h6.
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Hlozek,David 2009
Hurtik,Matej 1896

MCech mladeze 2018 - HD16 (4) 30.10.2018

 1.e4  c5  2.�f3  �c6  3.d4  cxd4  4.�xd4  e5
 5.�b5  a6  6.�d6+  �xd6  7.�xd6  �f6  8.�xf6
 �xf6 Diagram

 9.f3?!
 [ 9.�c3 Následujícímu tahu černého by bílý měl
předcházet.  �b4  10.�d3 Bílý buď zabrání
tahu d5, nebo si uhájí dvojici střelců. ]

 9...d5!  10.exd5  �xd5  11.a3?!
 [ 11.�f2  �cb4  12.�a3 S oboustrannými
šancemi. ]

 11...�f5 Porovnáním vývinu figur zjistíme, jak
černý se svými třemi aktivními figurami je
nebezpečný a jeho iniciativa se bude dále
zvětšovat.  12.c4  �d4!  13.�d1  �b3
 [ 13...�f6 Zdánlivě obyčejný tah jezdcem zpět s
následující velkou rošádou by rovněž
zajišťoval zcela vyhranou pozici pro černého. ]

 14.cxd5  �xa1  15.�d2  0-0  16.�c4  b5  17.�a2
 �ac8  18.�e4  �xe4  19.fxe4 Diagram

 �c2?!
 [ 19...�c2! Tento silný tah použije černý v partii

o několik tahů později. Již nyní ho bylo možné
zahrát. ]

 20.�d2  �d4  21.�b4?
 [ 21.�c3 Kdyby bílý tušil, co černý zahraje,
zřejmě by pokračoval takto. Černého by
čekaly nesnadné technické problémy s realizací
převahy drobného materiálu. ]

 21...�c2! Velmi vydařený tah, černý zpětně vrací
získanou kvalitu, ale jeho duo aktivních figur (Vc2,
Jd4) budou pro bílé figury doslova noční můrou.
 22.�xf8  �xf8! Černý ponechává bílému jeho
bělopolného střelce, který je centrální pěšcovou
strukturou zcela omezen v pohybu.  23.�b1  �xb2
 24.�c1  �xg2  25.h4  �e7  26.�h3  a5  27.h5  b4
 28.axb4  axb4  29.�d3  �d6  30.h6  g6  31.�h1
 f5  32.�b1  f4  33.�c1 Černý jezdec je skvělým
útočníkem i obráncem centrálně aktivovaného
černého krále.  �h2  34.�c8  f3  35.�a8  �xh6
 36.�a6+  �c7  37.�a7+  �b6  38.�a6+  �b7
 39.d6  f2  40.d7  �c7  41.�a7+  �d8  42.�b2
 �h2  43.�f1  g5 Poučení z partie: bílý rozehrál
zahájení příliš pasivně a černý toho velmi
správně využil. Klíčový moment partie přišel v 19.-
a 21.- tahu, kde černý nejprve poskytl bílému
lepší vyhlídky na obranu, ale posléze
upřednostnil aktivitu figur a skvělou souhrou věže
a jezdce soupeři nedovolil v partii aktivně
pokračovat. Vyzdvihněme tahy černého: Jd4, Vc2,
Ke7-d6, f5-f4.
0-1
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B31
Hejsek,Lukas 1845
Krizek,Krystof 1675

MCech mladeze 2018 - HD16 (4) 30.10.2018

 1.e4  c5  2.�f3  �c6  3.�b5  g6  4.�xc6  bxc6
 5.0-0  �g7  6.�e1  �f6  7.e5  �d5  8.c4  �b6?!
Diagram
 [ 8...�c7 Lépe je jezdce nasměrovat k boji o
pole d4 (Jc7-e6). ]

 9.b3 Zárodek strategie bílého spočívající v
aktivním umístění černopolného střelce k boji
proti soupeřovému dvojpěšci c5/c6.  d5  10.d3
 �e6  11.�a3  �d7  12.�c3

 [ 12.h3 Vhodné je předřadit tah bránící
dodatečné vazbě Sg4 s tlakem na pěšce e5. ]

 12...0-0  13.�a4  �a5  14.�c1  �ac8  15.h3!
 �fd8  16.�c3  �xc3  17.�xc3  �f5  18.�ad1  g5
 19.g4  �g6 Diagram

 20.�a4! Bílý správně vede další své figury k boji
proti černému dvojpěšci c5/c6. Pěšcová struktura
je natolik zranitelná, že černý již není schopen
předejít ztrátám materiálu.  e6  21.�xc5  �xc5
 22.�xc5  a6  23.�e7  �d7  24.�xg5  h6  25.�f6
 �f8  26.�h4!  �h7  27.f4 Bílý chystá uzavření

černého bělopolného střelce.  �b4  28.�f1  dxc4
 29.dxc4  �cc7  30.f5! Černý střelec na h7 si již
do konce partie nebude moci zahrát.  �d2  31.�f2
 �c3  32.�e2  c5  33.�g1  �f8  34.�d6!
Předsunutý bod pro věž na d- sloupci je dalším
zesilujícím faktorem při realizaci poziční a
materiální výhody bílého.  �a7  35.�gd1  �d4
 36.�c6

 [ 36.�1xd4  cxd4  37.c5 Alternativní způsob
výhry. ]

 36...�dc7  37.�xc7  �xc7  38.b4  �c8  39.bxc5
 �xc5  40.�d8+  �xd8  41.�xd8  h5  42.�f3  �e8
 43.�g5  �d4  44.�e4  �f2  45.�g2  hxg4
 46.hxg4  �b6  47.�e3  exf5+  48.gxf5  �c7
 49.�f4  �d7  50.�d5  �d8  51.�b6  �xb6
 52.�xb6+  �c6  53.�d5  �c5  54.�f6
Poučení z partie: bílý soustředil svoji pozornost
proti soupeřově porušené pěšcové struktuře a
následně v průběhu celé realizace výhody
důsledně eliminoval protihru soupeře.
Vyzdvihněme tahy bílého: Ja4, Jh4, f4-f5, Kf2-e2,
Vd6.
1-0
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B30
Handl,Petr 1695
Hofman,Krystof 1940

MCech mladeze 2018 - HD16 (5) 31.10.2018

 1.e4  c5  2.�f3  �c6  3.�c4  d6  4.d3  �f6  5.0-0
 e6  6.�g5  �e7  7.�e1  �c7  8.�c3  a6  9.�d2?!

 [ 9.a4 Lépe je předejít následnému tahu
soupeře, kterým černý získá značnou
prostorovou převahu na dámském křídle. ]

 9...b5  10.�b3  0-0  11.a3  �b8  12.�f4  �e5
Diagram

 13.�xe5? Poziční "faux pas" v sicilských
obranách scheveningenského typu. Černému
sice vznikne dvojpěšec, ale o jeho slabosti
nemůže být řeč, neboť k útoku na něho se bílý
nedostane. Naopak pěšci e5/e6 budou vykrývat
všechna klíčová centrální pole, o která by měli
bojovat bílí jezdci. Černopolný střelec se může
velmi rychle rozehrát na diagonále f8-a3 nebo a7-
g1, přičemž již nebude mít proti sobě bílého
oponenta.  dxe5  14.�ad1  �d8  15.�e2  �d7
 16.�d2  �dc8 Černý si velmi šikovně organizuje
postup svých pěšců na dámském křídle. Bílý
nemůže jeho plánu úspěšně bránit.  17.h3
Diagram

 a5!  18.�c1  a4  19.�a2  b4  20.axb4?
Nepříjemnou situaci ještě zhorší, nicméně ani
lepší pokračování by bílému nepřinášelo
příjemnou pozici.
 [ 20.�d1  bxa3  21.bxa3  c4  22.�xc4  �xa3
 23.�a1  �c5 Vzdálený volný pěšec a silný
černopolný střelec by černému zajišťovali
velkou výhodu. ]

 20...cxb4  21.�d1  b3  22.�b1  a3 Bílý se vzdal,
neboť některá z jeho figur bude chycena.
Poučení z partie: bílý rozehrál zahájení příliš
skromně a černý získal prostorovou výhodu na
dámském křídle. Následná výměna bílého
černopolného střelce na e5 zcela ovlivnila
následující děj na šachovnici. S touto typickou
výměnou (Sxe5?) by se hráči měli dobře
seznámit, aby předešli podobným problémům.
Vyzdvihněme následující postup černých pěšců:
a5, a4, b4, b3, a3.
0-1
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C03
Hosnedl,Matyas 1849
Martyniuk,Vladislav 1611

MCech mladeze 2018 - HD16 (2) 28.10.2018

 1.e4  e6  2.d4  d5  3.�d2  dxe4  4.�xe4  �f6
 5.�d3  �e7  6.�f3  0-0  7.0-0  b6  8.�xf6+  �xf6
 9.�e4  c6  10.�e5  �b7  11.c3  �e7  12.�f3
 �xe5  13.dxe5  �d7  14.�g3  �c5  15.�e1  f5
 16.exf6  �xf6  17.�f3  �ae8  18.�f4  �f7
 19.�ad1  �b5  20.�d2  c5  21.�xb7  �xb7
 22.�g5  �f7  23.�xf6  �xf6  24.�d3  �xd3
 25.�xd3  �e7  26.�ed1  �f7  27.�d6  �f4  28.g3
 �a4  29.a3  g5  30.f3  h5  31.�f2  �f6  32.�e3
 �f7  33.�d7  �xd7  34.�xd7  �f5  35.�f7+  �g6
 36.�f8  �g7  37.�e8  �f7  38.�h8  �g6  39.�d3
 e5  40.�f8  c4+  41.�e4  �a5  42.�c8  �b5
 43.�xc4  �xb2  44.�c6+  �g7  45.�xe5  �b3
 46.a4  �a3  47.�f5  �xa4  48.�xg5  �a5+
 49.�h4  �c5  50.�d6  �xc3  51.�d7+  �g6
 52.�xa7  �xf3  53.�d7  �f2 Diagram

Koncovka je rozebírána od tohoto okamžiku.
Hodnocení pozice: postavení je zcela vyrovnané
a mělo by skončit remízou.  54.�d6+  �f6
 [ 54...�g7  55.h3  �f5  56.�xb6  �a5=
Další ze způsobů remízy. Král slabší strany je
pod pěšci a bílá věž nemůže napadnout pěšce
na h5. ]

 55.�d5  �f5  56.�xf5? Bílý volí přechod do
pěšcové koncovky, který na první pohled
vzhledem ke vzdálenému volnému pěšci černého
na b6, vypadá riskantně.  �xf5  57.�xh5  b5
 58.g4+ Diagram

(Diagram)

 �f6? Černý ustupuje nesprávně a dovoluje
soupeři remizovat pomocí kyvadla.
 [ 58...�e6!  59.�h6  b4  60.g5  b3  61.g6  b2
 62.g7  �f7!  63.�h7  b1�+ Černý proměňuje
svého pěšce se šachem a následně vítězí.
Jedná se o typický úhybný manévr králem
(Ke6), který posléze pěšce ještě jednou chytá
(Kf7), aby přiměl protistranu vstoupit králem na
pole, odkud bude proměna provedena se
šachem. ]

 59.�h6  �f7  60.�h7  b4
 [ 60...�f6  61.�h6 Kyvadlo. ]

 61.g5  b3  62.g6+  �f6  63.g7  b2  64.g8�  b1�+
Poučení z koncovky: v těchto teoretických málo-
figurových koncovkách je třeba doporučit
systematické studování geometrických motivů a
tím předejít podobnému nekontrolovanému
"přerozdělování bodů" v závěru partií.
1/2
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A01
Popovsky,Ondrej 1826
Cibulka,Josef 1722

MCech mladeze 2018 - HD16 (8) 02.11.2018

 1.b3  f5  2.�b2  �f6  3.e3  d6  4.�f3  e5  5.�c4
 �e7  6.0-0  d5  7.�e2  e4  8.�e5  �bd7  9.f3
 �d6  10.�xd7  �xd7  11.fxe4  fxe4  12.�h5+
 �e7  13.d3  exd3  14.cxd3  c6  15.�d2  �c7
 16.h3  �af8  17.�e2  �e5  18.�xe5  �xe5
 19.�f3  h5  20.e4  b5  21.exd5  �xe2  22.�xe2
 �xd5  23.�xf8  �xf8  24.�f3  �b4  25.�e4  �h6
 26.a3  �c2  27.�a2  �d4  28.�f2  �e7  29.�e3
 �f5+  30.�xf5  �xf5  31.b4  �d6  32.�e4  �e6
 33.�c2  �xe4  34.dxe4  �f6  35.�c5  g6  36.�f4
 �f7  37.e5  �g7  38.�g5  �h7  39.g4  hxg4
 40.hxg4  �g7  41.�f4  �f7  42.�c3  a6  43.�d3
 �e7 Diagram

Od tohoto okamžiku je koncovka rozebírána.
Hodnocení pozice: bílý má značnou poziční
výhodu spočívající:
a) v aktivnějším králi i věži (nejvíce je vidět
kontrast na věžích, černá věž je velice pasivní a
její úloha je pouze blokovat volného pěšce
bílého),
b) ve volném pěšci na e5.
Na základě těchto dvou faktorů má bílý před
sebou vyhranou pozici.  44.�h3! Správný převod
bílé věže na sedmou řadu, odkud odřízne
černého krále.  �d7  45.�h7+  �e7
 [ 45...�d8  46.�a7+- Bílý při zachování si
aktivity získá materiál. ]

 46.�xe7+ Kritická pozice, pokud by pěšcová
(vznikající dámská) koncovka nebyla vyhraná,
mohl by bílý dále manévrovat věží.  �xe7
 47.�g5!  c5 Černý musí zahájit pěšcový průlom,
odkládat ho na později není možné.
 [ 47...�e6  48.�xg6  �xe5  49.g5+- ]

 48.bxc5  a5 Diagram

(Diagram)

 49.�f4? Bílý král není ve čtverci černého a-
pěšce, proto je tah králem ztrátou času a černý
si díky tomu stihne proměnit dámu v pozici, kde
se bude moci zachránit věčným šachem.
 [ 49.�xg6!  b4  50.axb4  axb4  51.c6  b3  52.c7
 �d7  53.e6+  �xc7  54.e7  b2  55.e8�  b1�+
Se vznikem teoreticky vyhrané koncovky. ]

 49...b4  50.axb4  a4!  51.b5  a3  52.b6  a2  53.b7
 a1�  54.b8�  �c1+ Bílý král se před věčným
šachem neschová.
Poučení z koncovky: rozdíl jednoho jediného
tempa majícího v drtivé většině napínavých
koncovek zásadní vliv na celkový výsledek by
neměl v hráčích studujících koncovky vzbuzovat
"syndrom obtížnosti" a přílišné povinnosti pro
přesnost (což vědomí právě tohoto mnohdy
odrazuje), ale měl by je naopak motivovat v
podobných pozicích pochopit danou zákonitost a
koncovku vést správným směrem.
1/2
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Jmenný seznam doporučených partií vhodných k dalším analýzám. Čísla v hranatých závorkách korespondují 

s čísly partií v hlavní databázi partií z Mistrovství Čech mládeže 2018. Jména hráček a hráčů jsou uvedena bez 

diakritiky shodně s databázovými záznamy. Partie jsou v podkapitolách řazeny podle čísla kol, v kterých byly 

odehrány. Barevně zvýrazněné partie odpovídají výběru výše rozebíranému. 

H12 (Útok na krále): 

[7] Vilimek, V (1570) – Jun, R. (1156)   1-0  B40  1. kolo 

[17] Kodet, J (1392) – Dejmek, T (1261)   1-0  C23  1. kolo 

[21] Smolik, J (1740) – Zelba, L (1361)   1-0  B22  2. kolo 

[36] Stogr, V (1217) – Veverka, V (1420)   1-0  B02  2. kolo 

[37] Dobsa, E (1209) – Kodet, J (1392)   0-1  C42  2. kolo 

[40] Cervenka, J (1337) – Simunek, J (1562)   0-1  C42  2. kolo 

[48] Sip, M (1212) – Day, T (1540)    0-1  A83  3. kolo 

[62] Juhanak, D (1556) – Janous, M (1583)   1/2  B23  4. kolo 

[65] Dolensky, F (1664) – Winter, O (1616)   1-0  B24  4. kolo 

[104] Day, T (1540) – David, A (1190)    1-0  B43  6. kolo 

[115] Svoboda, J (1372) – Mazuret, M (1250)   1-0  C45  6. kolo 

[135] Bouska, J (1283) – Hrabe, V (1373)   1-0  C87  7. kolo 

[163] Nemec, J (1646) – Simunek, J (1562)   1-0  C10  9. kolo 

[169] Juhanak, D (1556) – Dobsa, E (1209)   1-0  A06  9. kolo 

[173] Kodet, J (1392) – Bouska, J (1283)   0-1  C30  9. kolo 

H12 (Poziční hra): 

[14] Kumpost, P (1351) – Spicka, P (1381)   0-1  C50  1. kolo 

[23] Svoboda, J (1372) – Nemec, J (1646)   0-1  B44  2. kolo 

[29] Zelbova, L (1321) – Juhanak, D (1556)   0-1  C01  2. kolo 

[47] Juhanak, D (1556) – Stogr, V (1217)   1-0  A40  3. kolo 

[51] Nespurek, J (1352) – Havelkova, B (1492)  0-1  D15  3. kolo 

[52] Simunek, J (1562) – Mazuret, M (1250)   1-0  D31  3. kolo 

[82] Nemec, J (1646) – Juhanak, D (1556)   1-0  D10  5. kolo 

[103] Havelkova, B (1492) – Smolik, J (1740)   0-1  B48  6. kolo 

[152] Veverkova, D (1307) – Juhanak, D (1556)  0-1  A40  8. kolo 

[155] Zelbova, L (1321) – Caba, A (1399)   1-0  C36  8. kolo 

H12 (Koncovka): 

[3] Simunek, J (1562) – Dobsa, E (1209)   0-1  D10  1. kolo 

[15] Caba, A (1399) – Levitner, M (1329)   0-1  B54  1. kolo 

[79] Spicka, P (1381) – Nespurek, J (1352)   1-0  C66  4. kolo 

[87] Komora, M (1273) – Havelkova, B (1492)  0-1  B73  5. kolo 

[96] Mazuret, M (1250) – Tesar, J (1452)   1-0  A00  5. kolo 

[100] Kumpost, P (1351) – Stogr, V (1217)   0-1  C01  5. kolo 

[102] Prazak, D (1559) – Pressler, T (1573)   0-1  B94  6. kolo 

[122] Smolik, J (1740) – Day, T (1540)    1-0  A80  7. kolo 
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H14 (Útok na krále): 

[191] Skypala, O (1702) – Gloser, T (1316)   1-0  B77  1. kolo 

[194] Semova, L (1300) – Beran, J (1663)   0-1  B23  1. kolo 

[198] Pejrimovsky, T (1244) – Vestfal, J (1593)  0-1  B20  1. kolo 

[202] Vaclavik, J (1544) – Hak, D (1946)   1-0  B03  2. kolo 

[211] Ruzicka, F (1699) – Langmajer, J (1464)   1-0  B21  2. kolo 

[216] Vestfal, J (1593) – Handlovsky, J (1233)   0-1  C54  2. kolo 

[219] Dudek, V (2002) – Ruzicka, F (1699)   1-0  A45  3. kolo 

[237] Strnadova, M (1532) – Starikova, V (1327)  1/2  A48  3. kolo 

[251] Trasakova, A (1293) – Kulhanek, J (1553)  0-1  A47  4. kolo 

[255] Starikova, V (1327) – Matejicek, V (1588)  0-1  B22  4. kolo 

[267] Juchelka, M (1453) – Vestfal, J (1593)   1-0  B44  5. kolo 

[272] Strnadova, M (1532) – Martinkova, M (1395)  1-0  A48  5. kolo 

[275] Bauer, J (1620) – Cuvala, T (1344)   1-0  D00  5. kolo 

[309] Studenovsky, J (1285) – Ocelak, J (1472)  0-1  E61  7. kolo 

[319] Pulpan, O (1571) – Hak, D (1946)   0-1  C01  8. kolo 

[341] Strnadova, M (1532) – Merinsky, V (1686)  0-1  A45  9. kolo 

[343] Vaclavik, J (1544) – Svacina, T (1412)   1-0  A80  9. kolo 

[347] Matejicek, V (1588) – Juchelka, M (1453)  1-0  B76  9. kolo 

H14 (Poziční hra): 

[182] Markova, K (1397) – Rokos, F (1962)   0-1  C17  1. kolo 

[183] Hak, D (1946)  - Martinkova, M (1395)   1-0  C55  1. kolo 

[205] Mach, P (1869) – Kulhanek, J (1553)   1-0  E69  2. kolo 

[220] Bauer, J (1620) – Rokos, F (1962)   0-1  D05  3. kolo 

[221] Jun, R (1880) – Husa, D (1605)    1-0  B13  3. kolo 

[230] Habenicht, M (1729) – Markova, K (1397)  1-0  E64  3. kolo 

[233] Matejicek, V (1588) – Martinkova, M (1395)  1/2  E61  3. kolo 

[260] Jun, R (1880) – Flajsman, P (1751)   1-0  B20  5. kolo 

[281] Brozka, K (1717) – Pecka, J (1515)   1-0  D60  6. kolo 

[302] Bauer, J (1620) – Flajsman, P (1751)   0-1  D05  7. kolo 

[320] Ruzicka, F (1699) – Stocek, M (1575)   1-0  A01  8. kolo 

[328] Bednar, M (1301) – Pecka, J (1515)   0-1  B72  8. kolo 

H14 (Koncovka): 

[195] Bauer, J (1620) – Trasakova, A (1293)   1-0  D12  1. kolo 

[227] Merinsky, V (1686) – Jares, M (1893)   0-1  A02  3. kolo 

[292] Husa, D (1605) – Maresova, M (1327)   1-0  E04  6. kolo 

[322] Ocelak, J (1472) – Husa, D (1605)   1-0  D85  8. kolo 

[334] Jares, M (1893) – Prochazka, V (1601)   1-0  D02  9. kolo 

[337] Hak, D (1946) – Ocelak, J (1472)    1/2  C01  9. kolo 

[350] Rousek, J (1525) – Zemanova, N (1348)   1-0  D02  9. kolo
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H16 (Útok na krále): 

[356] Svejk, M (1617) – Polansky, A (1992)   0-1  E10  1. kolo 

[368] Nagy, L (2066) – Dome, M (1723)   0-1  C00  2. kolo 

[387] Dome, M (1723) – Popovsky, O (1826)   1-0  D10  3. kolo 

[390] Hurtik, M (1896) – Skoda, J (1612)   1-0  C51  3. kolo 

[397] Novotny, O (1961) – Dolejs, J (1559)   1-0  C02  3. kolo 

[403] Hofman, K (1940) – Fojt, P (1821)   0-1  A06  4. kolo 

[421] Zeman, D (1769) – Hejsek, L (1845)   1-0  B27  5. kolo 

[426] Hrbek, T (1665) – Pavlicek, L (1894)   0-1  E94  5. kolo 

[442] Dome, M (1723) – Fuciman, O (1517)   1-0  C07  6. kolo 

[465] Smid, P (1976) – Fojt, P (1821)    0-1  B31  8. kolo 

[476] Hlozek, D (2009) – Svejk, M (1617)   1-0  B23  8. kolo 

[489] Hosnedl, M (1849) – Seterle, M (1671)   1-0  B43  9. kolo 

[491] Hrbek, T (1665) – Popovsky, O (1826)   1-0  B07  9. kolo 

[492] Cibulka, J (1722) – Stastny, J (1805)   1-0  B38  9. kolo 

[493] Jirousek, J (1847) – Brazda, V (1565)   1-0  D38  9. kolo 

H16 (Poziční hra): 

[354] Skrabanek, M (1654) – Hlozek, D (2009)   0-1  B94  1. kolo 

[386] Balin, D (1850) – Otrubova, K (1701)   1-0  E76  3. kolo 

[395] Martirosyan, A (1976) – Sulc, J (1658)   1-0  A46  3. kolo 

[401] Hlozek, D (2009) – Hurtik, M (1896)   0-1  B32  4. kolo 

[409] Hejsek, L (1845) – Krizek, K (1675)   1-0  B31  4. kolo 

[425] Handl, P (1695) – Hofman, K (1940)   0-1  B30  5. kolo 

[429] Cibulka, J (1722) – Zdechovsky, T (1578)  1-0  B34  5. kolo 

[430] Fuciman, O (1517) – Otrubova, K (1701)   1-0  E62  5. kolo 

[443] Sulc, J (1658) – Cibulka, J (1722)    1/2  B23  6. kolo 

H16 (Koncovka): 

[374] Hosnedl, M (1849) – Martyniuk, V (1611)  1/2  C03  2. kolo 

[423] Jirousek, J (1847) – Hlozek, D (2009)   0-1  D10  5. kolo 

[474] Popovsky, O (1826) – Cibulka, J (1722)   1/2  A01  8. kolo 

[490] Hejsek, L (1845) – Bartos, V (1622)   0-1  E65  9. kolo 


