
Šachy o prázdninách 2018 
Tak nám opět skončilo období soutěží družstev 2017 – 2018 a bylo třeba naplánovat turnaje 
mezi dubnem a září. Jednoznačnou prioritu jsem dal MČR seniorů v Rychnově nad 
Kněžnou.Velmi jsem totiž toužil po tom tento turnaj potřetí vyhrát a dohnat tak Vlastu 
Sejkoru. Jako přípravné turnaje jsem zvolil Open České Budějovice a Open Balatonalmadi 
v Maďarsku.Protože jsem se však cítil velmi dobře, tak jsem se nakonec rozhodl jet nejprve 
na Kysucký pohár do Čadce. A tak se nyní podělím se čtenáři o svých dojmech, zážitcích a 
výsledcích na těchto čtyřech turnajích. 

Kysucký pohár – Čadca  

se konal v termínu 8. až 10. června a zúčastnilo se ho téměř 50 hráčů, kteří sehráli 
sedmikolový turnaj. Tento typ třídenních turnajů je oblíbený nejen na Slovensku, ale i 
v Rakousku a Německu, pouze naši pořadatelé tomuto druhu turnajů ještě nepřišli na chuť. 
Předloni se mi podobný turnaj v Ostravici podařilo vyhrát, takže jsem si dělal ambice na 
podobný výsledek i v tomto turnaji.Hrálo se tempem 90 minut na partii + 30sec na tah. Navíc 
zde platilo ještě omezení účasti hráčů, jejichž FIDE ELO není větší jak 2199 bodů. První den 
se hrála dvě kola, ve kterých jsem získal povinné dva body, Druhý den se hrála už tři kola, ve 
kterých jsem však získal pouze půl bodu a bylo po nadějích.Přesnou příčinu tak špatného 
výkonu je těžko hledat, ale nejpravděpodobnější možností je skutečnost, že jsem si na turnaj 
nevzal přístroj pro podporu spánku proti apnoe, na který jsem si za půl roku používání zřejmě 
vypěstoval závislost. Faktem je, že jsem spal velmi špatně, a to se na výkonu mohlo 
projevit.Závěrečný den jsem pak sehrál dvě partie, a přestože jsem je po nevalném výkonu se 
zástupci polské mládeže vyhrál, na špatném výsledku – celkově 11. místo – to už nic 
nezměnilo. Turnaj vyhrál 1. nasazený německý hráč CM Andreas Teuber (2174), který ale byl 
(nebo ještě je ?) hráčem jihomoravských Prušánek. 

Open České Budějovice  

 Tento turnaj jsem hrál už vloni, a přestože je nákladově dost vysoko, docela se mi líbil. 
Především jsem se poučil z turnaje v Čadci a tentokrát jsem si vzal ten přístroj sebou, přestože 
jsem jel vlakem a musel jsem tedy nést o jedno zavazadlo víc. Náklady na auto, pokud jedu 
sám, jsou však téměř dvojnásobné než vlak, a tak nebylo co řešit.Teprve po příjezdu jsem se 
dozvěděl, že na poslední chvíli se přihlásil Petr Pisk, takže jsme se mohli domluvit a jet z 
Brna společně. Ubytování je ve vysokoškolském internátu docela pěkné, ale má jednu zásadní 
vadu – jen velmi špatně tam funguje internet, takže příprava na partie byla velmi ztížená. 
Rovněž stravování bylo pro mne dosti komplikované v důsledku mého boje (asi marného) 
s obezitou, pročež jsem musel dodržovat aspoň trochu speciální dietu.No a poslední 
nevýhodou bylo, že v důsledku rekonstrukce kolejí nebylo možné sledovat televizi, a to bylo 
v době konání významných sportovních přenosů velmi citlivé. 

 Ve skladbě hráčů openu nezůstal nakonec kámen na kameni, protože se pořadatelům 
odhlásila celá řada hráčů v uzavřeném turnaji, takže museli doplňovat odkud se dalo. I tak se 
organizátorům podařilo uspořádat docela pěkný turnaj v obsazení 36 hráčů s průměrným ELO 



2058, z toho 2 GM, 4 IM a 4FM. Já jsem byl nasazen jako 14. a skončil jsem s 5 body jako 
13. Zdánlivě bych tedy mohl být spokojen, ale výstrahou bylo, že jsem nedokázal naplno 
bodovat s mladými hráči jako Bauer (1415), Stinka (2093) nebo Zeman (2181). 
Charakteristická byla partie se Zemanem, která po dramatickém průběhu dospěla do pozice 
viz diagram: 

 

V této pozici má černý kvalitu více, ale bílý má nebezpečný tlak na královské křídlo černého. 
Správné bylo nyní 25… Jxf6 26.Sxg6 Kg7 27.f5 exf5 28.Sxf5 Dd5 29.Sc3 Sd6+ 30.Jf4 Dxb3 
31.axb3 Kf7 s výhodou černého. Černý však zahrál 25… Vxf6 a po 26.g5 nabídl vrácení 
kvality 26… Vf5?!. Samozřejmě, po 27.Sxf5 exf5 28.d4 Vd8 29.Vh1 Kg7 by stál černý 
dobře. Bílý ale mohl hrát lépe 27.Sxf5 exf5 28.Vh1 Sf8 29.d4 cxd4 30.Jxd4 Sg7 31.Jb5 a6 
32.Jc3 Vd8 32.Se3 Sxc3 34.bxc3 Dc6 35.Sd4 a měl by výhodu. V časové tísni to však bílý 
nenašel a zahrál 27.Vh1 ?! Na to černý odpověděl 27… Sf8?! A zde měl bílý už kvalitu vzít 
28.Sxf5 exf5 29.d4 cxd4 30.Jxd4 Sg7 31.Jb5 a6 32.Jc3 Vd8 33. Vd1 Sxc3 34.Sxc3 Dd6 
35.Se5 s malou výhodou bílého. Bílý však zahrál 28.Jc3 Vd8 29.Jxd5 Vxd5 30.Sc3 Sg7 
31.Sxg7 ? Vxd3 ! Nyní po 32…Dxd3 Dxd3 33.Sxd3 Vxd3 34.Kg4 Kxg7 35.Vc1 Vd5 36.b4 
cxb4 37.Vc7 Kf8 38.Vxb7 a5 39.Va7 Vc5 má černý jasnou výhodu. Proto bílý zkouší 
poslední trik : 

 

32. Kg4 !?! Samozřejmě to byl pro mne šok ! Zahrál jsem ještě správně 32…Vxb3. (Po 
32…Kxg7 33.Sxf3 e5 34.Kf3 Dxd3 35.Dxd3 Vxd3 36.Ke4 Vd2 37.fxe5 Vxb2 38.e6 by partie 



skončila asi remis, pokud by to bílý utahal.) Následovalo 33.Se5 Vb4 ?? To je však naprostá 
ztráta koncentrace ! Černý nevidí vyhrávající 33…Vh3!! 34.Kxh3 Da4 35.Kg3 Dxe4 36.Vh8 
Kf7 37.Vxd8 De3 38.Kg4 Dg1 39.Kf3 Dh1 40.Kg3 De1 atd. nebo 34.Vxh3 35.Dd1 Kg3 
36.Vd3 Sxd3 37.Dxd3 37.Kg4 Dd1 38.Kg3 De1 39.Kf3 Kf7 a výhrou černého.  

Prostě to vypadá tak, že bych měl mladé generaci už uvolnit místo. Ve hře byla ještě cena za 
nejlepšího seniora. Vloni mne předstihl IM Ivan Hausner o pouhého půl bodu, letos však už to 
byl bod celý.Takže nakonec zbyl pouze boj o cenu za celkové pořadí , kterou se mi 13-tým 
místem podařilo uhrát. Moc jsem však nevěřil v její udělení, protože pořadatelé zvažovali 
redukci počtu cen vzhledem k nížšímu počtu účastníků, nakonec k tomu však nedošlo. Ovšem 
ceny za umístění v kategorii ELO uděleny nebyly z důvodu nesplnění hodně přísného kriteria 
počtu deseti hráčů v každé kategorii. Turnaj tedy nakonec mohu hodnotit jako celkem 
úspěšný s výhradami. 

XXIII. Pannónia-Ramada Kupa -  Open Balatonalmadi  

Důvodů pro zařazení tohoto turnaje do letního programu bylo více. Především jsem byl 
s loňskou účastí celkem spokojený, tak jsem si to chtěl zopakovat. Druhým důvodem byla 
možnost dalšího získání mezinárodních zkušeností pro mého teď už osmiletého vnuka 
Jakuba.No a nakonec nemalou roli hrála možnost strávit společně s rodinnými příslušníky 
aspoň pár dní dovolené u jezera Balaton. A jak to všechno dopadlo? 
Vlastního pětidenního turnaje, který se konal od 18.7. do 22.7., se zúčastnilo 57 hráčů a já 
jsem byl nasazen jako č.13. Hrálo se 7 kol, tedy dvě dvoukola s tempem 90 min na partii + 30 
sec na tah. Vypsáno bylo pouze 8 cen za hlavní pořadí, takže tady moc velká šance nebyla. 
Podstatně zajímavější motivace však byla cena za nejlepšího seniora. Byla sice jen ve výši 
10 000 HUF (asi 800 Kč), ale na benzin by to stačilo. Na poslední chvíli se však do turnaje 
přihlásil bratislavský právník IM Peter Petrán (2303), který splňuje podmínky pro zařazení do 
kategorie seniorů. A to byla pořádná komplikace. Jedinou nadějí bylo, že se Peter, který byl 
nasazen jako č.2 umístí v konečném pořadí do 5. místa a cena za celkové pořadí bude pro 
něho vyšší, než cena za nejlepšího seniora. Jenže člověk míní a pánbůh mění. Peterovi se moc 
nedařilo a nakonec skončil až 12-tý, ale já až 16-tý, takže Peter bral seniora a já jsem tentokrát 
nebral nic. 
Po povinných výhrách v prvních dvou kolech jsem nevyužil velkou výhodu ve třetím kole a 
pouze remizoval. Ve čtvrtém kole jsem hrál s druhým slovenským účastníkem Jankem 
(2244), kterého dobře znají v Hustopečích, za které po dobu studií v Brně hrával. Ze zahájení 
jsem ho dokonale přehrál, ale pak došlo k nevysvětlitelnému zatmění, ztratil jsem kvalitu a 
prohrál. V následujícím kole mi byla nalosována desetiletá maďarská naděje B.Bodrogi 
(1760), se kterým jsem po dramatickém průběhu pouze remizoval.Po partii jsem mluvil s jeho 
rodiči, a byl jsem zvědav, jak moc se takový talent šachu věnuje. A byl jsem celkem 
překvapen, že je to podobné jako u nás, tj. asi 2 hodiny týdně + osobní trenér + samostatná 
práce s počítačem v blíže nespecifikovaném rozsahu. Nabyl jsem ale dojem, že práce 
s mládeží v Maďarsku je více metodicky zaměřená, tj.že se trenéři systematicky zabývají 
všemi fázemi partie. 
 No a aby toho nebylo málo, v předposledním kole jsem dostal další maďarskou naději, 
tentokrát 14-ti letého D.Hegedese (1928). Přestože jsem měl bílé figury, vůbec jsem nezvládl 
přechod ze zahájení do střední hry a prakticky bez odporu jsem prohrál. Na celkovém 
neúspěchu pak nic nezměnilo ani to, že jsem v posledním kole vyhrál s otcem mého 
přemožitele. 



Můj vnuk Jakub dopadl jen o málo lépe než já. Úkol neskončit v turnaji B jako poslední sice 
splnil ,když byl nasazen jako 57 z 59 hráčů, a to místo si také obhájil. Bohužel ani napodruhé 
se mu nepodařilo získat FIDE ELO, a tak jen potvrdil stagnaci, kterou v současné době 
prochází (pouze 10. místo na přeboru republiky osmiletých, i když byl nasazen jako třetí). 
Takže zbývala pouze rekreace, kterou si rodinní příslušníci na rozdíl od nás hráčů dost 
užívali. Chtěli jsme si to vynahradit tím, že se na zpáteční cestě zastavíme v Budapešti, ale ani 
to se neobešlo bez komplikací. Na dálnici mezi Balatonem a Budapeští totiž došlo k nějaké 
havarii, takže jsme do Budapešti dorazili s více jak 90-ti minutovým zpožděním. Navíc jsme 
měli problémy se zaparkováním, takže jsme krásný hrad prošli ve velkém spěchu a museli 
jsme pospíchat domů. I tak jsme přijeli do Brna až o půlnoci. 
 
MČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 
Tento festival se hrál v termínu 28.7. až 5.8. a nakonec jsem byl přihlášen do kategorie více 
jak 60 let, tedy hlavní kategorie, ve které jsem obhajoval loňský titul. Velmi jsem si přál další 
obhajobu titulu , takže jsem věnoval přípravě maximum úsilí. To spočívalo především: 1) 
v použití přístroje na podporu dýchání při apnoe, které se mi osvědčilo minulý rok 2) snížení 
mé váhy, a tím zlepšení fyzické kondice (aspoň pocitu z ní) 3) absolvování 3 přípravných 
turnajů. Bod ad1) jsem splnil a asi se to znovu osvědčilo. Bod ad2) se nepodařilo splnit úplně 
– snížil jsem svou váhu o asi 4 kg místo plánovaných 13 kg, ale přesto jsem se cítil velmi 
dobře. Bod ad3) jsem rovněž splnil, ale zdá se, že zde jsem překročil rozumnou míru. Čtyři 
turnaje za dva měsíce nehrají ani profesionálové, natož postarší senior amatér.Únavu jsem 
sice nijak zvlášť nepociťoval, ale na hře se to muselo projevit. 
Nasazen jsem byl až jako č.3 – za FM S.Shilovem, který měl sice ELO pouze 2199, ale ještě 
v roce 2000 měl ELO 2337, pak jeho výkonnost postupně klesala. Jako č.2 byl nasazen 
E.Gibiec z Českého Těšína s ELO 2175. S tímto hráčem jsem se již 2x utkal v 1.Lize, z toho 
jsem jednou prohrál a jednou remizoval. Věděl jsem ale, že jezdí jen málo na turnaje, a při 
specifičnosti turnaje seniorů mu budou potřebné zkušenosti chybět, a to se nakonec potvrdilo. 
Další sestava již odpovídala tradičnímu obsazení seniorských turnajů. 
No a přišlo 1.kolo.Mým soupeřem byl L.Kočí z Uničova, který s ELO 1832 neměl 
představovat zvláštní překážku, zvláště když jsem měl bílé figury. A taky jsem ze zahájení 
získal jasnou převahu, což mne ale poněkud ukolébalo, a když soupeř přistoupil k zoufalé 
aktivní operaci, tak jsem nereagoval správně a místo vítězného pokračování jsem umožnil 
soupeři rozehrát jeho figury.No a pak přišla ještě jedna nepozornost a najednou jsem ztrácel 
dámu a musel jsem se vzdát.Není to první případ takhle katastrofálního vstupu do turnaje, ale 
příčiny tohoto nepříjemného jevu mi dodnes nejsou známy.Ve 2.kole jsem zaznamenal 
povinnou výhru s hráčem s ELO 1663, ale ve 3.kole se opět vyskytly problémy.To jsem hrál 
s V.Lexou (1815), ze zahájení jsem opět získal velkou výhodu, ale pak místo toho, abych 
partii jednotahově zakončil, jsem dále pokračoval velmi slabě, až soupeř dosáhl remizové 
pozice. Zároveň se však naštěstí dostal do silné časové tísně, ve které obětoval figuru, aby 
přešel do koncovky K+V+S proti K+V. Ta sice byla remizová, ale soupeř hrál trvale na 30 
sec, koncovku nezvládl a prohrál. Ve 4.kole jsem hrál černými s J.Švédou (1857) 
z Uničova.Tady se poprvé projevila nepříznivě okolnost, že jsem neměl možnost přípravy na 
soupeře, protože jsem neměl k dispozici příslušnou databázi. Tak se stalo, že jsem soupeři 
vletěl do varianty, kterou dobře znal a měl jsem co dělat abych vyrovnal hry. Když jsem pak 
nevyužil (vědomě) možnost k získání kvality, partie skončila remízou. V 5.kole jsem hrál 
s P.Marinovem, který sice měl ELO pouze 1716, ale ještě před pěti lety měl 1848.Podobné 
případy jsou jedním ze specifik seniorských turnajů. Svého soupeře jsem ale přehrál 
v zahájení a přes menší nepřesnosti jsem partii dovedl k vítěznému konci. V 6. kole jsem hrál 
s L.Sedlákem ( 1898)  a také zde se mi podařilo bez větších obtíží zvítězit.To se mi ještě 
povedlo v následujícím kole s J.Pavlišem a najednou jsem měl +4 a objevila se šance na dobré 



umístění. Jenže v předposledním kole mi byl nalosován S.Šilov a vznikl problém, jak k partii 
přistoupit. Vzhledem k tomu, že o titulu rozhodoval nejlépe umístěný český hráč, jsem 
nakonec zvolil opatrnější hru, což se mi stalo osudným : 
Mlýnek (2120) –Shilov (2199) 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.g3 0-0 5.Sg2 c5 (Zde je bílý na rozcestí, zda zvolit Benoni 
výstavbu po 6.d5 nebo přejít do anglické po 6.0-0. Vzhledem k tomu, že jsem neměl možnost 
přípravy, jsem nakonec zvolil opatrnější druhou možnost).6.0-0 cxd4 7.Jxd4 Jc6 8.Jc3 Jxd4 
9.Dxd4 d6 10.Dd3 (Vznikla teoretická pozice, kde má bílý malou ale dost trvalou výhodu, a 
tak jsem nabídl soupeři remis. K mému překvapení ji však odmítl, jakkoliv mu tento výsledek 
prakticky zajišťoval první místo v turnaji, protože měl přede mnou jednobodový náskok. Byl 
však bojovně naladěn, a tak se hrálo dál). 10…. Da5. Tuto pozici jsem již vícekrát hrál. Černý 
pošilhává po převodu dámy na h5 se šancemi ohrozit bílého krále. Nejčastěji se zde hraje 
11.h3, nebo modernější 11.Sd2. N.př. v partii Matlakov 2685 – Aabling 2373 se hrálo 11.Sd2 
Dh5 12.b3 g5 13.f3 Se6 16.Vac1 Vfc8 15.Se3 a6 16.a4 Vd8 17.Sb6 s výhodou bílého.  
 
 

 
                Pozice po 10…Da5 
 
Po dlouhém přemýšlení však na mne dolehla psychika partie a zahrál jsem slabší 11.Jd5) . 
11.Jd5?!  Jxd5 12.Sxd5 (V partii Cehic 2112 – Petrovic 2276 se hrálo 12.cxd5 Sf5 13.e4 Sd7 
14.Db3 Da6 15.Sg5 a bílý měl výhodu. V partii Vulinovič 2213 – Pavlovic 2093 se hrálo 
12.Dxd5 Dxd5 13.Sxd5 Se6 14.Sxe6 fxe6 15.Sg5 Kf7 16.Vab1 Vfc8 17.Vfc1 d5 18.c5 Vc6 a 
černý stál lépe) 12… Sf5 13.Se4 ?! (Lépe bylo 13.Db3 Vac8 14.Se3 b6 s malou výhodou 
černého) 13… Se6 14.Sxb7 Vb8 15.Sd5 Sh3 16.Sd2 (Lépe bylo 16.Vd1 Sf5 17.Dd2 Db6 už 
ale s výhodou černého) 16…Dc7 (Přesnější bylo 16…Da6 17.Vfd1 Sf5 18.Se4 Sxe4 19.Dxe4 
Vxb2 s výhodou černého)  
 



 
          Pozice po 16…Dc7 
 
17.Vfd1?!  (Bílý nevyužívá nabídnutou šanci a neodvážil se k oběti kvality 17.b4! e6 18.Sf3 
Vfc8 19.Vac1 Sxf120.Kxf1 Sb221.Vc2 Se5 22.Kg2 a5= nebo 17…Sxa1 18.Vxa1 e6 19.Sf3 
Vfc8 20.Vc1 e5 21.b5 Sf5 22.e4 Se6 23.Se2 Dd7= nebo 17…Sxf1 18.Vxf1 e6 19.Sf3 Vfc8 
20.Vc1 Sb2 21.Vc2 Se5 22.Vc1 Db6 23.a3=) 17…Vxb2 18.Vab1 Vfb8 19.Vxb2 Vxb2 
20.Vb1 Db6 21.Se4 ?  
 

 
             Pozice po21.Se4 
 
Tak jsem si to při mém 17. tahu představoval. Jenže věc má jeden veliký hák. Černý totiž 
mohl hrát 21…d5!! 22.cxd5 f5 23.Vxb2 Dxb2 24.d6 Da1 25.Db1 fxe4 26.Dxa1 Sxa1 27.dxe7 
Kf7 28.Se3 a5 s rozhodující výhodou černého. Soupeř však tuto možnost neviděl, a po 
21…h5? 22.Vxb2 Dxb2 23.Dc2 Da1+ 24.Db1 Dxb1 25.Sxb1 Sd4 26.e3 Sc5 partie spěla k 
remíze. Jak se však často stává po náročné a úspěšné obraně přichází někdy ztráta 
koncentrace. To se stalo i zde a bílý zahrál tragické 27.f3? 
 



 
 
 (Správné bylo 27.Sd3 nebo 27.Sc3=) 27…Se6! 28.Sd3 d5! 29.Kf2 dxc4 30.Sb1 Kf8 a černý 
ve 44. tahu vyhrál. 
I když o celkovém vítězi bylo rozhodnuto, o seniorském mistru republiky rozhodnuto zdaleka 
nebylo. Před posledním kolem mělo 5 českých hráčů stejně bodů a tedy šance na zisk titulu.Z 
těchto pěti hráčů jsem měl téměř nejhorší pomocné hodnocení, takže jsem musel poslední 
partii vyhrát. 
Vlachopulos (1856) – Mlýnek (2120) 
1.e4 c6 2.Jf3 d5 3.Jc3 Sg4 4.h3 Sxf3 5.Dxf3 Jf6 6.exd5 cxd5 7.Sb5 Jc6 8.d4 e6 9.0-0 Db6 
(Bílý si zvolil poměrně nenáročnou variantu, při které černý snadno vyrovnal hry) 10.Ve1 Sb4 
11.Sg5?  
 

 
          Pozice po 11.Sg5 
 
 
(Správné bylo 11.Sd3 0-0 12.Se3 Da5 13.Vab1 Vab8 14.Dg3 g6 15.Df3 =) 11…Sxc3 12.Sxc6 
Dxc6 13.bxc3 Je4 14.Se3 (I po lepším 14.Sf4 Dxc3 15.Jxc3 17.Vb3 Vc8 18.Sb8 Vxb8 
19.Vxc3 Kd7 20.Vg3 by stál černý na výhru) 14…Dxc3 15.Dg4?  (V téměř ztracené pozici se 
bílý vrhá do zápletek) 15…g5? 
 



 
              Pozice po 15.Dg4 
 
 (Dobré bylo 15…0-0 16.Sh6 Dxd4 s výhrou) 16.Vab1 (menším zlem bylo 10.Sxg5 h5 
17.Dh4 Dxd4 18.Se3 Dc4 nebo 16…Vg8 17.Sd2 Vxg4 18.Sxc3 Vh4 19.Sb2 Vc8 20.Vac1 
Kd7 s výhodou černého) 16…0-0-0 (Lépe bylo 16…h6 17.De2 b6 18.Vb3 Dc7 19.f3 Jd6 
s výhodou černého) 17.De2 h6 18.Vb3 Dc4 19.Dd1 Vd7 20.f3 Jd6 21.Da1 Vc7 22.c3 Dd3 
23.Sf2 h5 (Solidnější bylo 23…Jc4 24.Sg3 Vc6 25.Vd1 Dc2 26.Vc1 Dg6 27.Ve1 h5 28.Dc1 
b6 s rozhodující výhodou černého) 24.Ve3 Da6 (je vidět jak černý pomalu ztrácí koncentraci. 
Určitě bylo lepší 24…Dc2 nebo 24…Dg6) 25.Sg3 Jf5 (Lépe bylo 25…g4 26.fxg4 hxg4 
27.Df1 Dxf1 s rozhodující výhodou černého) 26.Sxc7 Jxe3 27.Sg3 g4 
 

 
             Pozice po 27.Sg3 
 
 
 (Tady však tento tah není moc dobrý. Lépe bylo 27…Jc4 28.Vb4 h4 29.Se5 Jxe5 30.dxe5 
De2 31.c4 Ve8 a černý vyhraje) 28.De1 (a náhle se objevují problémy na diagonále h2b8) 
28…Jc4 (černý jde zbytečně do plného rizika. Lépe bylo 28…h4 29. Dxe3 hxg3 30.De5 Vd7 
31.Dxg3 gxh3 a černý by měl snadno vyhrát) 29.fxg4 hxg4 ? (Lépe bylo 29…Dxa2 30.Vb4 
Jd2 31.Se5 Vg8 32.Dc1 Jc4 s výhodou černého) 30.Df2 gxh3 31.Dxf7 Dc6 32.Vb5?  
 



 
              Pozice po 32.Vb5 
 
(po 32.gxh3 a5 33.Df4 Kd7 34.Df7 Kc8 by partie skončila asi remízou. Bílý však chtěl 
vyhrát.) 32…b6 33.Dxa7 Vh5 (Pozice je náročná na nervovou soustavu obou hráčů. Lépe 
bylo 33…Db7 34.Dxb7 Kxb7 35.gxh3 Vxh3 36.Kg2 Vh8 37.a4 Va8 s výhodou černého) 
34.Da4 (Bílý sice hrozí Vc5, ale lépe bylo 34.Df7 Vf5 35.Dg8 Kd7 36.Dh7 Kd8 37.Vb1 hxg2 
38.Kxg2 Je3 s remízou) 34…Kb7 35.Db4 hxg2 (Jistější bylo 35…Vh7 36.Vc5 De8 37.Vxc4 
dxc4 38.gxh3 Dg6 39.Dd6 Db1 s rozhodující výhodou černého) 36.De7 Ka6 37.Vb3 e5!  
 

 
              Pozice po 37…e5 
 
(Podstatně omezuje útočné možnosti bílého) 38.Kxg2 Dc8 39.Kg1 Dg4 40.Va3 Jxa3 41 Dxa3 
Kb5 42.c4 dxc4 43.Db2 Kc6 44.d5 Kb7 bílý se vzdal. 
Sousední partie se ještě hrály, tak jsem se spokojen po splněném úkolu odebral na 
oběd.Očekával jsem však konečné umístění okolo 4. místa. Oběd se trochu protáhl a po něm 
jsem se šel podívat, jak ostatní partie dopadly. Nechtěl jsem věřit svým očím, když jsem 
zjistil, že všichni mí konkurenti remizovali a já jsem se stal seniorským mistrem republiky. 
Kdekdo si může položit otázku, zda to vítězství bylo zasloužené, nebo ne. Skutečností je, že 
velkou roli sehrálo štěstí.Na druhé straně je dost možné, že jsem měl třeba větší odolnost vůči 
teplu a dělal jsem tedy méně hrubých chyb než ostatní. Možná, že celková fyzická kondice 
byla lepší než u ostatních hráčů, což vzhledem k faktu, že jsem hrál s hráči, kteří byli až o 15 
let mladší než já, působí dost povzbudivě. Možná, že velkou roli sehrálo i to, že jsem chtěl 
vyhrát více, než ostatní, nebo že jsem se více soustředil na jednotlivé partie. Prostě se potvrdil 
fakt, že štěstí přeje lépe připraveným. 



 


