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Diagram č. 1
XIIIIIIIIY
8-+-trr+k+0
7zpl+-wqpzp-0
6-zp-vlpsn-zp0
5+-+-sN-+-0
4-+PvL-+-wQ0
3+-+-+-+P0
2PzPL+-zPP+0
1tR-+R+-mK-0
xabcdefghy

Fázi zahájení záměrně neko-
mentuji, zde se však mělo stát 19. ... Sc5
s nadějnou pozicí černého. 
Tah, jehož sílu černý nedocenil,
vede k velké výhodě bílého.  





Diagram č. 2
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+R+p+k0
6lzp-+r+pzp0
5+-zp-zp-+-0
4-+P+-+-+0
3+-+-+-+P0
2PzPL+-zPP+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

Nedává černému šanci na roze-
hrání.     


Prakticky vynuceno hrozbou 41. b5. 
  


REDPATH – NAVARA

BALATONLELLE 2001



Bílý rozehrál zahájení nenáročně, čer-
ný se snaží získat prostorovou převahu.
        
Důležitý obranný tah. 



Viz diagram č. 3

  Černý je náročný k sobě
i soupeři, za úvahu stálo i prosté 18. ...
Je7.   Otevírá hru, ale vytváří
slabiny, jde ovšem o logický doplněk
předchozího tahu. 





- 86 -

Diagram č. 3
XXXXXIIIIIIIIY
8r+lwqk+-tr0
7zppzp-zppvlp0
6-sn-+-+p+0
5+-+-+-+-0
4-+-sn-+-+0
3+-sNPvL-zP-0
2PzP-wQPzPLzP0
1tR-+-mK-sNR0
xabcdefghy

Zapojuje jezdce do hry a
hro-zí získat pěšce. 

Diagram č. 4
XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7zpp+-+-+-0
6-+p+-sn-zp0
5+-+-zp-zpP0
4-+-+L+Rsn0
3+-sNPzP-+-0
2PzP-+KzP-+0
1+-tR-+-+-0
xabcdefghy

Prakticky vynucená oběť kvali-
ty, po které však má problémy spíše černý.


Černý podléhá únavě a nechává si rozbít
pěšce, 32. ... b6 bylo určitě lepší. 

 Nesprávný propočet,
lepší bylo 37. ... Kc5. 
Zde měl
David propočítáno 41. ... Ke5, což ovšem

po 42. Ke3 nevede k ničemu. 
Jedině aktivní
hra může černého zachránit (jinak rozhod-
nou spojení pěšci bílého). 

Hrubka, kterou naštěstí bílý nevyužije, nut-
né bylo 47. ... Kf7.

Diagram č. 5
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+-+-+-0
6-+-mk-tr-+0
5+-+-+-+-0
4-+-sNP+-+0
3+P+-mK-+-0
2-tr-+-zP-tR0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Vyhrávalo jednoduché 48. e5!
s dalším 49. f4. 
Omilostněný David se roze-
hrává k velkému výkonu, i když se zatím
zdá neuvěřitelné, že by černý mohl hrát
na výhru. To
už je opravdová vazba! Nepřes-
nost vyplývající pravděpodobně z nervo-
zity, lepší bylo 53. Kd3. 
Omezování bílých fi-
gur je příkladné! Nešlo
57. bxa4 pro 57. ... Vbb2! 
   Jediná obrana,
ovšem bílí pěšci budou slabí. 

Hrubá chyba, ovšem
už ve velmi těžké pozici – viz diagram
č. 6. 
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Diagram č. 6
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-tr-+-+-0
6-+-+Pmk-+0
5+-+-+P+-0
4pzP-+-+-+0
3+-sNK+R+-0
2r+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

KAŇOVSKÝ – RACEANU

BALATONLELLE 2001




Častěji se hrává 12. e5,
ale ani tah v partii nemusí být špatný.
 

Diagram č. 7
XIIIIIIIIY
8r+-tr-+k+0
7zpp+-vlpzpp0
6-+lzppsn-+0
5wq-+-+-vL-0
4-+LwQPzP-+0
3+-sN-+-+-0
2PzPP+-+PzP0
1+K+RtR-+-0
xabcdefghy

Snaha o zajímavou zápletku,
převahy ale bílý nedosáhne. 
Bílý
je důsledný, ale buď se nedopočítal, anebo

špatně ohodnotil vzniklou koncovku.



Diagram č. 8
XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7zp-+-trp+p0
6-+pwQ-+-+0
5+-+-+-+q0
4-+L+-zP-+0
3+-+-+-+-0
2PzPP+-+PzP0
1+K+R+-+-0
xabcdefghy

Bílý se bohužel nemůže vyhnout
zjednodušení. 

Ztráta tempa, která naštěs-
tí bílému neuškodí.

Diagram č. 9
XIIIIIIIIY
8-+-+r+-+0
7zp-+-+p+-0
6-+p+-mk-+0
5+-+-+-+p0
4-+L+-zP-+0
3+P+-+-+-0
2P+PmK-+PzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Jedině tak může bílý ubránit
královské křídlo.

Šlo i 32. Kg2, ale aktivní pokra-
čování je lepší. 
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Černý se rozumně smi-
řuje s remízou.



ZARAGATSKI – NAVARA

BALATONLELLE 2001



Bílý sehrál zahájení netradičně, ale pro
černého není jednoduché rozvinout ini-
ciativu, 8. ... f6 i 8. ... Db6 je pochybné,
zkouší tedy nástup na dámském křídle.


Diagram č. 10
XIIIIIIIIY
8r+lwqk+-tr0
7+p+n+pzpp0
6p+n+p+-+0
5+-vlpzP-+-0
4-+-+-vL-+0
3+-sNL+N+-0
2PzPP+-zPPzP0
1tR-+QmK-+R0
xabcdefghy

 Myslím, že s rošádou nemusel
bílý pospíchat, šlo zkusit 9. h4 nebo i 9.
a3!? Tvrdý
útok proti bílému centru. 

Rovněž po 16. Jxg4 by měl černý kom-
penzaci. 

Černý v klidu dokon-
čuje vývin a má lepší perspektivy. 

Diagram č. 11
XIIIIIIIIY
8r+-+-+-+0
7+l+nmkp+-0
6p+-+p+-+0
5+pvlpzP-+-0
4-+-+-+r+0
3zP-sN-+-vL-0
2-zP-+-zPP+0
1+-tRLtRK+-0
xabcdefghy

Vynikající oběť kvality ještě
zvýrazňuje lepší souhru černých figur.



Diagram č. 12
XIIIIIIIIY
8-+-+-+r+0
7+l+-mkp+-0
6p+-vlp+-+0
5+p+psn-+-0
4-+-+-+-+0
3zP-sN-+LzPR0
2-zP-+K+P+0
1+-tR-+-+-0
xabcdefghy

Bílé figury lze jen politovat.  

   Rozhodující tah.
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Diagram č. 13
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-mkp+-0
6-+-+p+-+0
5zp-+p+-+-0
4Pzp-vl-+-+0
3+Ptr-+P+-0
2-+-+N+-+0
1+-+RmK-+-0
xabcdefghy

Že by se černý přepočítal? Ale kdepak!


JIANU – KOROBOV

BALATONLELLE 2001



      



Diagram č. 14
XIIIIIIIIY
8-tr-wqr+k+0
7+-+l+pzpp0
6-sn-zp-sn-+0
5zp-zpP+-+-0
4-vl-+PvL-+0
3+P+-+PsN-0
2-+Q+L+PzP0
1tR-+N+RmK-0
xabcdefghy

 Favorizovaný Ukrajinec za-
sazuje tvrdý úder, Rumun se však nene-

chá zahanbit. 


Diagram č. 15
XIIIIIIIIY
8-tr-+r+k+0
7+-+l+pzpp0
6-sn-zp-+-+0
5zp-zpP+-+-0
4-vl-+-+-+0
3+P+L+PsN-0
2qvLQ+-+PzP0
1+-+N+RmK-0
xabcdefghy

Náhle je vidět, že černý král to nebude
mít jednoduché.
Úder
stíhá úder. Fantas-
tické pole pro koně, ovšem nutno přiznat,
že pokud bílý nedá mat, bude jeho jez-
dec v silném ohrožení. 


Černý se nespokojuje s výhodnou
koncovkou po výměně dam.


Diagram č. 16
XIIIIIIIIY
8-+-+lmkN+0
7+-+-+-zpL0
6-tr-+n+-+0
5zp-zpQvL-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-wqP+-0
2-+-+-+PzP0
1+-+-vl-+K0
xabcdefghy
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V časové tísni chce černý
vynutit mat, ovšem přehlíží, že b1 je kryté.
Vyhrávalo 36. ... Dd2. 

Hledá výhru, ta už je ale ztracena.





NAVARA – NETZER

BALATONLELLE 2001





Diagram č. 17
XIIIIIIIIY
8r+l+k+-tr0
7+pwqp+pzpp0
6p+-+psn-+0
5+-vl-+-+-0
4-+-wQP+-+0
3+-sN-+-zP-0
2PzPP+-zPLzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy

Jedině tak může bílý bojovat
o výhodu. 

Hrává se 15. ... Dc6, na což byl
David připraven, teď se musel zamyslet.
Musí krýt pole b4, po 16. ... b5?
by přišlo 17. fxe5! 
Černému se nechce do špatné kon-
covky, brzy ale bude litovat.

Nebo 23. ... Jf2 24.
Vxf2 Dxf2 25. Dxb7 s dalším 26. Dxa6
a krytím f1.

Slabá bílá pole čer-
ného zahubí.

Diagram č. 18
XIIIIIIIIY
8-tr-+-mk-+0
7wqp+-+-zp-0
6-+rzpQzp-zp0
5zpR+-+-+-0
4-+-+PtR-+0
3+-+-sn-zPL0
2PzPP+-+-zP0
1+-+-+-+K0
xabcdefghy

Bílý zakončí partii dobře propočtenou
kombinací. 
Likvida-
ce tohoto pěšáčka rozhoduje.


KOSKIVIRTA – ČERNOUŠEK

BALATONLELLE 2001





Diagram č. 19
XIIIIIIIIY
8r+-wq-trk+0
7+l+n+pvlp0
6p+-zp-snp+0
5+pzp-zp-+-0
4P+-+P+-+0
3+-zPP+N+-0
2-zP-sN-zPPzP0
1tR-vLQtRLmK-0
xabcdefghy
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Bílý se kličkováním vyhnul teorii, ovšem
za vysokou cenu – černý je překrásně vy-
vinut a má jednoznačně lepší vyhlídky.

Otevírá pozici proti bílým slabinám.




Diagram č. 20
XIIIIIIIIY
8l+-+r+k+0
7wq-+n+pvlp0
6-+-zp-snp+0
5+p+-+-+-0
4-+-zPP+-sN0
3+PwQ-+-zPP0
2-+-sN-zPL+0
1+-vL-tR-mK-0
xabcdefghy

A následuje exhibice černého.



Diagram č. 21
XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7wq-+-+p+p0
6-+lzp-+p+0
5+-+-+-+-0
4-+-vlP+-sN0
3+Psnn+-zPP0
2-+-sN-zPL+0
1+-vL-wQRmK-0
xabcdefghy

Tak by měly končit všechny partie našich
reprezentantů! 

PINTER – KAŇOVSKÝ

BALATONLELLE 2001


 






Bílý spadl černému do varianty, má o ho-
dinu horší čas a nevábnou pozici.

Diagram č. 22
XIIIIIIIIY
8-trr+-+k+0
7zp-+-zpp+p0
6-+-+-+-+0
5+-+-+p+-0
4-+PtR-+-+0
3+P+-wq-+-0
2PwQ-+-+-zP0
1+K+R+-+-0
xabcdefghy

Silnější je 25. ... f6 s dalším
Kf7 a lepší hrou černého.Bílý
samozřejmě obsazuje oslabenou 7. řadu.
Černý raději mí-
ří do koncovky, kterou však bohužel ne-
zvládne.      

Lepší bylo 32. ... Vg6. 

Viz – diagram č. 23

Podceňuje soupeřovy mož-
nosti, lepší bylo 33. .... Ve7. 
Poslední šancí bylo 34. ... e2 s dalším Vc3.
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Diagram č. 23
XIIIIIIIIY
8-+-+rmk-+0
7zp-+R+p+p0
6-+-+-+-tr0
5+-+-zp-+-0
4-+P+-+-+0
3+P+Kzp-+-0
2P+-+-+RzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

FIRMAN – NAVARA

BALATONLELLE 2001








Diagram č. 24
XIIIIIIIIY
8-trl+-trk+0
7+-+-vlpzpp0
6p+-zpp+-+0
5wq-+-+-+-0
4-zp-vLPzPPzP0
3+-+R+-+-0
2PzPP+NwQ-+0
1+K+-+-+R0
xabcdefghy

Soupeři rozehráli ostrou variantu sicil-
ské a jdou po sobě.Velice silný
tah, narušující plány bílého. 

Černý samozřejmě
musí hrát aktivně, jinak dostane mat. 
 Opět silný tah, mění důležitou
figuru bílého. Zároveň musel černý od-
hadnout, ze mu nevadí následující po-
stup bílého.  


Diagram č. 25
XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+-+-+pzpp0
6p+-+-zP-+0
5wq-tr-zp-+-0
4-zp-+p+PzP0
3+P+-wQ-sN-0
2-zPP+-+-+0
1+K+-+-+R0
xabcdefghy

Bílý obětoval kvalitu, kterou však bude
muset černý vrátit (jezdec bílého je veli-
ce nebezpečný). 



Diagram č. 26
XIIIIIIIIY
8-+-tr-+k+0
7+-+-+p+p0
6p+-+-zp-+0
5+-+qzpQ+-0
4-zp-+-+PzP0
3+P+-+-+-0
2-zPP+-+-+0
1+K+-+-+R0
xabcdefghy
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V koncovkách těžkých figur je veledů-
ležitá centralizace
Bílý správně oslabuje postavení černé-
ho krále.





Tvrdý boj do vyčerpání všech mož-
ností.Partie zaslouží důkladný rozbor!


ČERNOUŠEK – JEFIMENKO

BALATONLELLE 2001







Diagram č. 27
XIIIIIIIIY
8-+rwq-trk+0
7+p+-vlpzpp0
6p+-zp-sn-+0
5zP-+-zp-+-0
4-+l+P+-+0
3+NsN-vL-+-0
2-zPPwQ-zPPzP0
1tR-+R+-mK-0
xabcdefghy

Zahajuje výhodný převod.

 

Bílý sehrál velmi dobře zaháje-
ní a získal převahu (zejména v centru).
Černý (mistr světa do 18 let) se však tak

lehce nedá.

Diagram č. 28
XIIIIIIIIY
8-wq-+-vlk+0
7+p+-+-zpp0
6p+rzpltr-+0
5zP-+Nzp-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+QvLP+-0
2-zPP+-+PzP0
1tR-+R+-mK-0
xabcdefghy

Jedině na královském křídle
jsou šance černého.
Lepší
bylo ihned Kh1.
 Jezdec stál na d5 ideálně. 

Opět nesrozumitelný tah.



Diagram č. 29
XIIIIIIIIY
8-+-+-vlk+0
7+p+-+-zp-0
6pvLlzp-+r+0
5zP-+-zpq+-0
4-+P+-tr-zp0
3+PsNR+P+P0
2-+-tR-+P+0
1+-+-wQ-+K0
xabcdefghy

Naráz jsou hrozby černého neodrazitel-
né. 
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MARKOŠ – REDPATH

BALATONLELLE 2001




Diagram č. 30
XIIIIIIIIY
8rsn-wq-trk+0
7zplzp-+pzpp0
6-zp-+psn-+0
5+-+p+-+-0
4-vlPzP-+-+0
3+-+-+NzP-0
2PzP-sNPzPLzP0
1tR-vLQ+RmK-0
xabcdefghy

8. cxd5?! Tato výměna prospívá černé-
mu, lepší bylo 8. Je5. 8. ... exd5 9. a3 Sd6
10. b4 Jbd7 11. Sb2 De7 12. Jh4 V horší
pozici křečovitá snaha o iniciativu. 12. ...
g6 13. Ve1 Je4 14. f3?? Vyvrcholení my-
šlenkového útlumu bílého.

Diagram č. 31
XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7zplzpnwqp+p0
6-zp-vl-+p+0
5+-+p+-+-0
4-zP-zPn+-sN0
3zP-+-+PzP-0
2-vL-sNP+LzP0
1tR-+QtR-mK-0
xabcdefghy






       
 

ZÁVĚR
1. Nerozhoduje teoretická znalost zahá-

jení, nýbrž umění rozehrávat typizo-
vané pozice střední hry vznikající
z daných zahájení.

2. Důležitá je schopnost správně uplatnit
zákony koncovek.

3. Správný a rychlý propočet variant
(a rozhodnost) je nutností!

4. Jen tréninková píle a účast na oprav-
du silných turnajích dávají šanci na
výrazné zlepšení úrovně hry.


