Ve dnech 1. – 11. srpna jsem se zúčastnil Mistrovství Evropy v Bratislavě. Nastoupil jsem v
kategorii do dvanácti let s velkou konkurencí jak ze strany cizinců, tak ze strany rodáků
z České republiky. Do Bratislavy jsme jeli něco přes tři hodiny autem, vezl nás můj trenér
Jakub Rabatin. Ubytovaní jsme byli na internátě Jura Hronca. Celý turnaj se odehrával na
výstavišti Incheba Expo. Z ubytovny nás tam vozil každý den autobus. Turnaj byl dobře
zorganizovaný – když bylo něco potřeba, vyšel nám vstříc manažer reprezentace Petr Pisk.

Každý zápas se konal v 15:00 až na poslední kolo, které začínalo v 10:00, takže přípravy
byly většinou před obědem, ale na poslední kolo byly přípravy už večer. Připravoval mě můj
trenér Jakub Rabatin. Většinou jsme probírali motivy v jednotlivých pozicích zahájení i trochu
střední hry, co je kde dobré hrát a naopak a co určitě hrát nemám, abych nespadl do
horších, či prohraných pozic.

ME bylo v porovnání s republikovými turnaji, včetně MČR, o mnoho těžší a náročnější, díky
kvalitě hráčů i množství hráčů, kteří podávali mnohem větší výkony než na co ukazovalo
jejich elo. Myslím si, že jsem byl docela silný v koncovkách či v útoku na krále, ale občas mě
přehráli už ve střední hře. Uhrál jsem pěkných pět bodů z devíti možných a umístil jsem se
na třiašedesáté evropské příčce. Jsem tak napůl spokojený, k úplné spokojenosti by to
chtělo ještě ten bodík přidat.
Připravil jsem si pro vás důležité momenty z několika partií:
9.kolo Paseka – CM Ivanov 1:0

18.e5 Je8?
To byla chyba, ale zde už černý stojí špatně, ještě může zahrát Jh5, ale šel bych Se4, a po
Jf4 Dd2 Jg6 Sxg6 hxg6 h5, kde stojí bílý výrazně líp.
19. Sxh7+
Bílý už získává nejen kvalitu a pěšce, ale i vyhranou pozici.
19…Kxh7 20. Dxf8 f5 21. Df7 a5 22. Je4!
Taková „třešnička na dortu”. Po fxe4 přijde prostě Vxe4 Dd8 Jc5 Sc8 g3 kde musí Jxe5 Vxe5
Jf6 ještě Je4 a je po boji.
V partii bylo:
22…Dd8 kde přišlo 23. Dh5+ Kg8 24. Jg5 Jf6 25. Df7+ Kh8 26. exf6 kde se soupeř vzdal. Po
Dxf6 bych zahrál Dxd7 kde je pozice úplně prohraná.

4.kolo Paseka-Dudarev 0-1

Po zajímavém průběhu vznikla tahle koncovka s kvalitou míň, ale bílý po správné hře drží
remízu díky pevnosti.
44.g5 Vxe4 45.fxe4??
Pevnost má být přece pevná, že?
Po Sxe4 by bílý držel remis díky pěšci b7, případně kdyby černý pokryl pěšce b7 králem a
snažil se prolomit královské křídlo tahem h6 (s Věžkou na h8) tak bílý vezme pěšce g6 a i tak
to je remíza.
V partii černý došel králem na c7 aby pokryl pěšce na b7, protože jsem postavil střelce na
d5, aby se král nemohl nikam dostat, pak černý uskutečnil plán Vh8 h6, věž nalezla do mojí
pozice a už to bylo prohrané.

