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Napsal uživatel Neklan Vyskočil
Pondělí, 05 Prosinec 2011 16:37 - Aktualizováno Pondělí, 12 Prosinec 2011 12:59

Poslední letošní kolo 2. ligy D bylo na programu včera a los svedl dohromady oba třebíčské
týmy, které si až do těchto chvil počínaly velmi zdatně. Platí to především o béčku, které ač
posílené o mého slovenského kamaráda IM Mariána Kantoríka, mělo mít spíše záchranářské
starosti. V úvodních kolech tomu však bylo přesně naopak, a to i přes opravdu těžký los.

      

Něco napověděl již úvodní zápas v Chrudimi, kde Leszkova squadra uhrála cennou remízu, a to
ještě z pozice síly. Další výborný výkon přišel v domácím zápase s Hradcem Králové B, který by
svou sestavou měl mít medailové ambice. Skvělé vítězství 5 : 3 však může být ještě zvráceno
STK, která může v již široce známé cause rozhodnout o osudu partie Roman Bradáč - Radomír
Novák ve prospěch hostujícího hráče, čímž by zápas skončil "jen" remízou 4 : 4. No a do třetice
silný soupeř - Vysoké Mýto. Sabolova družina ještě v sezóně 2009/2010 hrála 1. ligu, a tak i
tento tým má svou sílu. I zde dokázalo béčko bodovat, když cennou remízu v závěru vybojoval 
Standa Mezlík
, který porazil svého o bezmála 300 bodů silnějšího soka Jana Řezníčka. Sečteno tedy 5
poměrně nečekaných bodů, na kterých se výrazně podíleli především hráči první poloviny
sestavy 
(Kantorík 1,5/3, Čížek 2,5/3, Sedláček 2,5/3, Lednický 2/3)
a také vždy bojovně naladěný 
Roman Bradáč (2/3).
To první tým Caissy má roli přesně opačnou, když ho jeho výrazná ratingová převaha nad
většinou soupeřů přímo předurčuje k metám nejvyšším. To se zatím daří bezezbytku, když se
všechna tři vítězství zastavila na stejném čísle - 
6,5.

  

Třebíčské derby proto mohlo být zajímavou "caissovní" konfrontací, nicméně zápas i přes
zajímavé partie nakonec žádné drama ani překvapení nepřinesl. Vyhlášení nízkonákladového
zápasu totiž svedlo proti sobě dvojice, z nichž byl favorit více než jasný a také zápas měl
nakonec jednoznačný průběh.

  

  

Nic to však nezměnilo na tom, že se hrály zajímavé partie, které končily buď v časovce nebo po
ní. Tedy žádné miniaturky, ale skutečně tvrdě vybojované body favorizovaného áčka. O
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fragmenty z těchto partií se teď s vámi podělím.

  

Jako první skončila partie David Mičulka - Vladimír Uher, kde si talentovaný odchovanec
náměšťského šachu připsal cennou remízu, když si od začátku hlídal vyrovnanou pozici, která
až do konce nijak nevybočila ze svých kolejí - 
0,5 : 0,5.

  

Poté skončila partie na první desce Roman Bradáč - Petr Buchníček, která byla svým
průběhem určitě nejzajímavější z celého zápasu a kde se o osudu rozhodlo jak jinak - v
oboustranné časovce. V pozici na prvním diagramu je partie dovedena na ostří nože, kde každé
pochybení může být konečnou stanicí. Roman v předchozím průběhu obětoval figuru za dva
pěšce, k čemuž se ještě přidalo nejisté postavení černého krále.

  

{showChessDiagram}r2q3r/1p2k1p1/p2b1n2/4n1N1/6b1/1BB1P2P/PPQ2P2/R3K1R1 b - - -
-,normal,center,Bradáč - Buchníček po 17.Vg1{/showChessDiagram}

  

Petr zde zvažoval více tahů, např. na první pohled zajímavé 17.-Vxh3 nevychází pro brutální
18.Vxg4! Vh1+ 19.Ke2 Vxa1 20.Je6! s rozhodujícím útokem bílého. Partiové 17.-Sh5 je ještě
nejlepší možnost, která bílému jeho roli znesnadňuje asi nejvíc. Tu splňuje tah 18.f4!, který
vede k již zřejmě rozhodující výhodě bílého. Po jakémkoliv jiném tahu černého koně totiž padne
pěšec g7 a s ním i celá černá pozice. Jediné 18.-Db6 však přesto dává bílému velkou převahu,
a po prakticky vynuceném 19.fxe5 Dxe3+ 20.Kf1 Df4+ 21.Df2 Dxf2+ 22.Kxf2 Sc5+ 23.Kg2 Sxg1
24.Vxg1 (24.exf6+ gxf6) má bílý i přes kvalitu méně (za pěšce) velké šance na výhru,
především pak díky špatnému černému králi. Roman však tento tah nenašel a po partiovém 
18.Df5? Dd7 19.Dxd7+ Kxd7
si Petr určitě oddychnul, protože se vyměnily dámy a jeho šance rázem vzrostly o 100%. V
dalším průběhu se již hrálo za Petrovy převahy, která místy trochu kolísala, až přišel rozhodující
okamžik partie. V něm se již oba hráči nacházeli v silné časové tísni, kde povinnost udělat ještě
plných deset (dobrých) tahů je opravdu umění.

  

{showChessDiagram}r3r3/1R6/p2k1n2/5B1b/2nN1P2/3KP2P/P7/5R2 b - - -
-,normal,center,Bradáč - Buchníček po 30.Kd3{/showChessDiagram}

  

V pozici na druhém diagramu černý ve změti variant nezahrál nabízející se a správné 30.-Jxe3!,
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což po 31.Vb6+ Kd5 32.Se6+ Vxe6 33.Jxe6 Jxf1 34.Jc7+ Kc5 35.Jxa8 vede k zajímavé
koncovce tří černých lehkých figur proti věži a jezdci bílého, která by však přes malý počet
pěšců na šachovnici skončila pravděpodobně remízou. Petr však zahrál 30.-Ja5? a po 31.Vb6+
Ke7
Romanovi stačilo aktivizovat svou poslední figuru tahem 32.Vc1!, po čemž je černý bezbranný.
Kromě smrtelného šachu na c7 hrozí totiž také odchyt černého koníka z pole c5, např. 32.-Jd5
33.Ve6+ Kf7 34.Vc5. V partii se stalo 
32.e4?! Ved8?! 33.Ve6+ Kf7

  

{showChessDiagram}r2r4/5k2/p3Rn2/n4B1b/3NPP2/3K3P/P7/5R2 w - - -
-,normal,center,Bradáč - Buchníček po 33.-Kf7{/showChessDiagram}

  

a nyní mělo opět přijít 34.Vc1!, tentokrát s ještě ničivější silou. Časovka však vykonala své a po
dvou slabých královských tazích se nakonec mohl Petr přece jen radovat - 34.Kc3? Vac8+
35.Kb4??  (35.Kb2 s
výhodou černého) 
Vxd4+ 36.Kxa5 Vc5+ 37.Kb6 Jd7+ 38.Kb7 Vb4+
- 
0,5 : 1,5.

  

  

Třetí skončil duel Leszek Ciešlak - Milan Smištík, kde Milan podal výborný výkon a perfektně
využil Leszkových chyb. V pozici na diagramu Milan na jedničku spočítal (a musel spočítat)
11-tahovou variantu (hlavně že se bílému nemůže podařit vyšachovat černou Vf4 nebo dát
věčný šach), na jejímž konci se mohl bílý vzdát.

  

{showChessDiagram}1k1r4/ppq1n2p/1P3p2/P2p1p2/Q2P1rp1/R1P2N1P/6P1/5RK1 b - - -
-,normal,center,Ciešlak - Smištík po 28.b6{/showChessDiagram}
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28.-axb6! 29.axb6 Dxb6 30.Vb3 Dc6 31.Da3 Vd7 32.Va1 gxf3! 33.Da8+ Kc7 34.Vxb7+ Dxb7
35.Va7 f2+! 36.Kf1 Kb6! 37.Vxb7+ Vxb7 38.Dd8+ Ka7 39.Da5+ Kb8

  

{showChessDiagram}1k6/1r2n2p/5p2/Q2p1p2/3P1r2/2P4P/5pP1/5K2 w - - -
-,normal,center,Ciešlak - Smištík po 39.-Kb8{/showChessDiagram}

  

a po 40.Da1 (40.Dd8+ Jc8) Jg6 41.Dd1 Vb2 (ještě rychlejší bylo 41.-Ve7) 42.Dc1 Ve2! bílý
složil zbraně - 
0,5 : 2,5. 

  

Další skončenou partií je souboj Neklan Vyskočil - Petr Mičulka , kde se mi mého dávného
třebíčského spoluhráče podařilo přehrát již v zahájení, z čehož resultoval zisk pěšce a později i
celý bod. Petr je ale protivník velmi nebezpečný a na šachovnici vidí především soupeřova
krále, na což už v minulosti doplatil nejeden silný hráč. Je proto důležité se mít před ním na
pozoru a nepustit ho k jeho hře.

  

{showChessDiagram}1r2k2r/pp1nbppp/8/2p1q3/8/2P1BQ2/PP1N1PPP/R3K2R w - - -
-,normal,center,Vyskočil - Petr Mičulka po 12.-Se7{/showChessDiagram}

  

V pozici na diagramu mohlo být překvapivě hotovo již dříve, po 13.0-0-0! Vd8 14.Sf4 Df6 15.Je4
De6 16.Vhe1 se černý prostě nevymotá, např. 16.-Dxa2 17.Jd6+ Kf8 18.Vxe7! Kxe7 19.Jf5+.
Dobrá byla i partiová 13.0-0, což po 13.-Sd6 14.g3 De6 15.Vfe1 Je5 16.De2

  

{showChessDiagram}1r2k2r/pp3ppp/3bq3/2p1n3/8/2P1B1P1/PP1NQP1P/R3R1K1 b - - -
-,normal,center,Vyskočil - Petr Mičulka po 16.De2{/showChessDiagram}

  

vedlo k zisku pěšce po 16.-0-0 (16.-b6 17.f4! Jg4 18.Df3! s hrozbou 19.-f5, nebo 17.-Jc6
18.Db5 Kd7 19.Jc4, nebo 17.-Jd7 18.f5!) 17.Sxc5 a později i
celé partie - 0,
5 : 3,5.
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Poté udolal svého soupeře i kapitán áčka v partii Jan Tesař - František Svoboda. I přes
výrazný ratingový rozdíl se Jendův soupeř dlouho držel velmi statečně a až do pozice na
diagramu nestál nikdy hůře.

  

{showChessDiagram}6k1/1bq3pp/pp3p2/4p3/1PP1P3/1Q2BP1P/6P1/6K1 b - - -
-,normal,center,Tesař - Svoboda po 35.Db3{/showChessDiagram}

  

Nyní však před hrozícím 36.c5+ uhnul chybně králem 35.-Kf8? (35.-Kh8 s dobrými remízovými
šancemi), což po 36.c5 b5
(nepomůže ani 36.-Df7 pro 37.Dd1!) umožnilo Jendovi partii efektně zakončit po

  

{showChessDiagram}5k2/1bq3pp/p4p2/1pP1p3/1P2P3/1Q2BP1P/6P1/6K1 w - - -
-,normal,center,Tesař - Svoboda po 36.-b5{/showChessDiagram}

  

37.c6! Sxc6 38.Sc5+ Ke8 39.Dg8+ Kd7 40.Dxg7+ Kc8 41.Dxf6 Kd7 42.h4 a5 43.bxa5 bxa5
44.Dd6+  - 0,5 : 4,5.

  

Za již rozhodnutého stavu se v partii Vít Kratochvíl - Vlastimil Píza nakonec Vlastovi podařilo
prorazit bílou tvrz a navýšit naše skóre. Nechybělo však mnoho, aby si i druhý z náměšťských
talentů odvezl cennou remízu. V pozici na diagramu to chtělo jen vydržet do finiše.

  

{showChessDiagram}8/8/1pb1pk2/p4p2/P1P5/1P3P2/3rBK2/2R5 w - - - -,normal,center,Vít
Kratochvíl - Píza po 47.-Vd2{/showChessDiagram}

  

Bílý je sice maličko pod tlakem, ale po výměnném 48.c5 by byl remíze již velmi blízko, např.
48.-bxc5 (48.-Vb2 49.cxb6 Sd5 50.Vc5 a problémy má spíše černý) 49.Vxc5 Sd5 50.Ke3 Va2
51.Sc4 Sxc4 52.Vxc4 Vb2 53.Vc3! Kg5 54.Kd3 a pochod bílého krále k černému pa5 zajistí
remízu. V partii však bílý až příliš vyčkával a po několika nevýrazných tazích se dostal takřka do
zugzwangu, což umožnilo černému králi rozhodující vniknutí - 48.Vc3?! Vb2 49.Vd3?! (49.f4)
Ke5 50.Ke3 f4+ 51.Kf2 Se8 52.Vc3 Kd4 53.Vc1 Kc5
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- 
0,5 : 5,5.

  

  

V partii Lubomír Beťko - Stanislav Mezlík proti sobě nastoupili dva zajímaví šachisté. O
Standovi již byla řeč a o Lubovi se dá říci, že je to ideální náhradník. Žije a pracuje v Brně a
pokud snad některý z hostů nemůže, vždy ochotně zaskočí. Jeho start se nyní navíc zdál dobře
načasovaný, neb mu perfektně vyšel předchozí slovenský extraligový víkend, ve kterém zdolal
dva silné protivníky - IM Petera Petrána a FM Dušana Schwarze. V této partii se Standa dostal
do mohutného sevření bílých figur a zdálo se, že čeká ránu z milosti. Ta se nabízela nejčastěji
prostřednictvím tahu c4-c5, který mohl Lubo zahrát celkem 5x (38+43+48+49+50), téměř vždy s
rozhodující výhodou.

  

{showChessDiagram}2q1k3/p1rrb2p/2pp2p1/2P1p3/NP2Pp2/P1QR1P1P/6PK/3R4 b - - -
-,normal,center,Beťko - Mezlík po 52.c5!{/showChessDiagram}

  

Nakonec se zmíněný tah na šachovnici objevil, a to 52.c5! Vše je správně načasováno, bílý při
správné hře musí prorazit - 52.-dxc5
53.Jxc5?!
- a to je právě ten moment, kterým si bílý svou roli hodně ztížil a později uzavřel bránu k
vítězství úplně. Ihned totiž rozhoduje 53.Dxe5! Vxd3 54.Vxd3 cxb4 55.Jc5! bxa3 56.Je6!, ovšem
spočítat třeba jen tři tahy nebývá po 4,5 hodinách hry vždy snadné. Partie dále pokračovala 
53.-Vxd3 54.Vxd3 Sxc5 55.Dxc5 De6 56.Vd6 De7 57.b5?!
(57.Kg1 Kf8! a černý se drží) 
cxb5 58.Dxb5+ Kf7 59.Dd5 Kg7 60.Dd2 Kh6 61.Vd5 Dh4 62.Vxe5

  

{showChessDiagram}8/p1r4p/6pk/4R3/4Pp1q/P4P1P/3Q2PK/8 b - - - -,normal,center,Beťko -
Mezlík po 62.Vxe5{/showChessDiagram}
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a nyní Standa vynutil remízu věčným šachem - 62.-Dg3+ 63.Kg1 Vc2! 64.Dxc2 De1+ 65.Kh2
Dg3+ . Nutno však uznat, že si za tuhou obranu
remízu zasloužil - 1 : 6.

  

Poslední partií je dnes souboj Josef Kratochvíl - Miroslav Zachariáš . Pepa sehrál partii
pěkně a v přechodu do koncovky získal výhodu pěšce, kterou bez větších potíží realizoval v 78.
tahu - 1 : 7. 

  

  

Za zmínku však stojí tato vzniklá pozice, která je šachově velmi poučná.

  

{showChessDiagram}8/2k5/5R1P/8/2KPp3/7r/8/8 b - - - -,normal,center,Josef Kratochvíl -
Zachariáš po 63.Kc4{/showChessDiagram}

  

Černý zde zahrál 63.-Kd7 a po 64.d5 e3 65.Kd3 Ke7 66.Ve6+ Kf7 67.Vxe3 Pepa uplatnil díky
odříznutému černému králi svého d-pěšce. Co by se však stalo, kdyby černý nechal svého krále
na ideálním poli c7? Ať už to hráči viděli nebo ne, další postup rozhodně není elementární a bílý
by musel vítězný postup buď znát nebo najít. Tedy například po 63.-Vh5 bílý vyhraje
následovně: 64.Va6 Kb7 65.Ve6 Kc7 66.d5 e3 67.Kd3 Vh3 68.Vf6! (tempo) a teď:

  

{showChessDiagram}8/2k5/5R1P/3P4/8/3Kp2r/8/8 b - - - -,normal,center,analýza Josef
Kratochvíl - Zachariáš po 68.Vf6!{/showChessDiagram}
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1. když táhne černá věž (která musí krýt pěšce) 68.-Vg3, tak 69.Vf8 a s podporou d-pěšce
vyhraje manévrem Vh8-ph7-Va8.

  

2. když táhne čený král 68.-Kb7, tak 69.Vf7+ Kb6 (nemůže jít na d6) 70.Vh7 a vyhraje stejným
způsobem jako v bodě 1.

  

Tolik tedy k dnešnímu zápasu, jehož partiové fragmenty jste právě viděli. Výsledky z ostatních
zápasů můžete zhlédnout ze svazové databáze  nebo chess-results  a vězte, že již
momentálně jediným třebíčským pronásledovatelem je družstvo Chrudimi. To ve vyrovnaném
zápase zdolalo Hradec Králové B a právě díky remízové "ztrátě" v prvním zápase s naším
béčkem zůstává za prvním týmem Caissy o dva body. Ostatní družstva už výrazně ztrácejí,
nicméně nepropadejme předčasnému optimismu, těžké zápasy přijdou teprve po Novém roce.

  

No a závěrem bych si dovolil trochu na odlehčení přidat ukázku  z vypravěčského kumštu
třebíčského rodáka Miroslava Donutila o tom, kterak si vybrat tu správnou...no však si
poslechněte:-).
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http://db.chess.cz/soutez.php?sid=932
http://chess-results.com/tnr55471.aspx?lan=5
http://www.youtube.com/watch?v=6R_Vr4n8Voo

