
ŠK Caissa RHEA Třebíč "A" - AKIS Pardubice 6,5 : 1,5 aneb ani AKIS normu neprolomil

Napsal uživatel Neklan Vyskočil
Pondělí, 09 Leden 2012 19:53 - Aktualizováno Středa, 11 Leden 2012 12:23

Po vánočních svátcích se ke slovu opět přihlásily druholigové soutěže a první tým Caissy tak
mohl přivítat v hotelu Atom pardubický AKIS. Po porážce z před dvou let si na tohoto soupeře
již dáváme pozor a o žádném podcenění nemůže být řeči. Včerejší zápas však nenabídnul nijak
dramatickou podívanou, čehož důkazem je i vysoké vítězství. Je však třeba říci, že AKIS nám
roli favorita usnadnil, neb nastoupil bez prvních tří hráčů, zatímco my nastoupili pouze bez
Milana Smištíka. K vidění však byly zajímavé partie, kterými vás nyní provedu.

      

  

Zápas zahájil v 10.00 rozhodčí David Hampel a již po zhruba hodině hry se ujímáme vedení. To
na 1. šachovnici v partii Vojtěch Plát - Josef Sýkora zvolil hostující hráč místo klidné hry ostrý
střet v přechodu do střední hry.

  

{showChessDiagram}2kr3r/Qpqn1pp1/4pb1p/7P/2Pp4/5N2/PP1B1PP1/1K1R3R b - - -
-,normal,center,Plát - Sýkora po 18.Dxa7{/showChessDiagram}

  

Pozice na diagramu je velmi dynamická. Černý však místo 18.-Dc5 s přibližně vyrovnanými
vyhlídkami spáchal hrubou chybu, po které ztrácí materiál - 18.-Db6?? 19.Dxb6 Jxb6 20.Sa5 - 
1 : 0.

  

Rychlý průběh měla také partie Vojtěch Kastner - Jan Tesař. Jenda sehrál partii vzorově, když
po znehybnění bělopolného střelce na a2 dokázal svou výhodu transformovat ziskem pěšce, a
po další chybě soupeře i ziskem kvality.

  

{showChessDiagram}r3kb1r/1b3ppp/ppn1p3/2p1Pn2/P4P2/2N2N1P/BPP2KP1/R1B1R3 b - - -
-,normal,center,Kastner V. - Tesař po 15.Ve1{/showChessDiagram}
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V pozici na prvním diagramu si bílý nevšiml, že kromě pěšce c2 je také důležité krýt centrální
bod d4 a zahrál 15.Vh1-e1? (lépe 15.Je2 s nepohodlnou, ale jakžtakž obranyschopnou pozicí).
Po 15.-Jb4 16.Sb1 přišlo 16.-Sxf3! a bílý ztrácí nejen pěšce, ale
musí si vzhledem k šachu na d4 a hrozící věžové vidličce nechat znetvořit i svou formaci na
královském křídle. Po 17.gxf3
Jd4 18.Vd1 Jbxc2 19.Sxc2 Jxc2 20.Vb1 Se7 21.Se3 0-0 22.Vd7 Sh4+ 23.Ke2 Vfd8

  

{showChessDiagram}r2r2k1/3R1ppp/pp2p3/2p1P3/P4P1b/2N1BP1P/1Pn1K3/1R6 w - - -
-,normal,center,Kastner V. - Tesař po 23.-Vfd8{/showChessDiagram}

  

se bílý zmýlil podruhé a po 24.Vbd1? Jd4+ se vzdal - 2 : 0.

  

Na další skončenou partii se muselo čekat skoro až do časovky. Soupeři v partii Petr
Buchníček  -
Jiří Hlavnička tvořili již od začátku, zejména výstavba černého působí neortodoxně a trochu
vyumělkovaně.

  

{showChessDiagram}r2qkb1r/pp1npp2/2pp1nbp/6p1/3PP3/2NB1PB1/PPP1N1PP/R2QK2R w -
- - -,normal,center,Buchníček - Hlavnička po 9.-Jbd7{/showChessDiagram}

  

V pozici na diagramu černý zahrál již první chybu 9.-Jbd7?, po které se dostává do velkých
potíží. Na vině však bylo zřejmě špatné zhodnocení svých možností, následující postup bílého
musel černý čekat - 10.e5! Jh5
11.Sxg6 fxg6 12.Dd3 Vg8 13.e6 Jdf6 14.d5!.

  

{showChessDiagram}r2qkbr1/pp2p3/2ppPnpp/3P2p1/8/2NQ1Pn1/PPP1N1PP/R3K2R w - - -
-,normal,center,Buchníček - Hlavnička po 14.-Jxg3{/showChessDiagram}

  

Po 14.-Jxg3 Petr vzal 15.Jxg3, čímž ztratil část výhody. Najít však odvahu a především
zdůvodnění k postupu 15.hxg3 Db6 16.dxc6! bxc6 17.0-0-0! nemusí mít ani velmistři, protihra
černého vypadá nebezpečně. Rozhodující je však klín na e6, který prostě drží černou pozici v
kleštích. Po 15.-Db6 16.0-0-0 Jxd5 17.Jxd5 cxd5 18.h4 0-0-0
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19.hxg5 hxg5 20.Dxd5 Sg7 21.c3 g4!? 22.Dc4+ Kb8 23.Dxg4 d5 24.Je2!? Da6 25.Jd4

  

{showChessDiagram}1k1r2r1/pp2p1b1/q3P1p1/3p4/3N2Q1/2P2P2/PP4P1/2KR3R b - - -
-,normal,center,Buchníček - Hlavnička po 25.Jd4{/showChessDiagram}

  

vznikla klíčová pozice celé partie, nad kterou seděl Petr se soupeřem a posléze i s dalšími hráči
více jak 2 hodiny v místnosti pro analýzy. Pozice je složitá a po správném 25.-Dxa2!, např.
26.Df4+ Ka8 27.Jb5 a6 28.Kc2 Da5, také velmi nejasná. Černý se zde však osudově zmýlil a
nejprve vzal 25.-Sxd4?, což po 26.Vxd4 Dxa2 27.Vh7!

  

{showChessDiagram}1k1r2r1/pp2p2R/4P1p1/3p4/3R2Q1/2P2P2/qP4P1/2K5 b - - -
-,normal,center,Buchníček - Hlavnička po 27.Vh7!{/showChessDiagram}

  

vedlo k pozici, ve které černé dámě došly šachy a především padá důležitý černý pěšec na e7.
Přišlo ještě 27.-Vh8 28.Dh4 a zde si černý, zřejmě již v časové tísni, ukrátil trápení - 28.-g5??
29.Dh2+  - 
3 : 0.

  

Čtvrtou skončenou partií byl duel Sergej Petuchov - Neklan Vyskočil . V této v ostře vedené
partii jsem si musel hodně započítat a správně ohodnotit několik důležitých a možných
vznikajících pozic. Vynaložené úsilí i čas se nakonec vyplatily, když soupeř pod tlakem přešel
do horší koncovky, ve které se neorientoval dobře a prohrál.

  

{showChessDiagram}r1b1k2r/1pqp1ppp/p1n1p1n1/2b3B1/4P2N/3B4/PPPN1PPP/R2Q1RK1 b -
- - -,normal,center,Petuchov - Vyskočil po 10.Jh4{/showChessDiagram}

  

V pozici na prvním diagramu jsem přes 20 minut zvažoval, zda zahrát 10.-f6 či ne. Nakonec
jsem spočítal, že vše vychází, a tak se tah 10.-f6! objevil na šachovnici. Po 11.Dh5 0-0 přišlo
správné 
12.Jdf3!
(dlouho jsem počítal variantu 12.Sxf6 Vxf6 13.Jxg6 Sb4 14.Jh4 Jxe5 15.Sxh7+ Kf8 16.f4,
nakonec jsem však seznal, že mi to po 16.-Sxf4! asi projde, což naštěstí potvrzuje i počítač) 
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12.-Jce5! 13.Jxe5 Dxe5
(14.-Jxe5! s malou výhodou) 
14.Jf3 Dxb2 15.Sxf6 Dxf6 16.Dxc5 b5! 17.e5 De7 18.De3
a nyní jsem správně posoudil svou protihru tahem 
18.-Sb7!,
když na útočný výpad 
19.Jg5
přišel kontra 
19.-Jf4!.

  

{showChessDiagram}r4rk1/1b1pq1pp/p3p3/1p2P1N1/5n2/3BQ3/P1P2PPP/R4RK1 w - - -
-,normal,center,Petuchov - Vyskočil po 19.-Jf4!{/showChessDiagram}

  

Bílý vzal správně střelcem 20.Sxh7+ (20.Jxh7?! Jxg2!) a po Kh8 21.Se4 Dxg5 22.Sxb7 Vab8
23.Sf3 Vbc8  vznikla další kritická
pozice.

  

{showChessDiagram}2r2r1k/3p2p1/p3p3/1p2P1q1/5n2/4QB2/P1P2PPP/R4RK1 w - - -
-,normal,center,Petuchov - Vyskočil po 23.-Vbc8{/showChessDiagram}

  

Očekával jsem 24.c3 a přemítal, jestli zahraju 24.-Vc4, 24.-Vf5 nebo 24.-Jh3+. Soupeř se však
v této chvíli dostal podobně jako já již na hranici 10 minut a zahrál 24.Vac1?!. Viděl jsem, že
můžu vynutit remízu po 24.-Vc3 25.Dxc3 Jh3+ 26.Kh1 Jxf2+ 27.Kg1 Jh3+, cítil jsem však, že se
partie začíná lámat a zahrál jsem proto 
24.-b4
. Po 
25.c3 bxc3
si bílý nevšiml mého taktického motivu a místo 26.h4! Dh6! 27.Vxc3 Vxc3 28.Dxc3 Dxh4 29.g3,
po čemž má možná i o něco lepší vyhlídky, zahrál 
26.Vxc3?!.

  

{showChessDiagram}2r2r1k/3p2p1/p3p3/4P1q1/5n2/2R1QB2/P4PPP/5RK1 b - - -
-,normal,center,Petuchov - Vyskočil po 26.Vxc3{/showChessDiagram}
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Nyní už jsem se cítil dobře a věděl, že s přechodem do koncovky musí o remízu bojovat bílý - 2
6.-Vxc3 27.Dxc3 Dxg2+! 28.Sxg2 Je2+ 29.Kh1 Jxc3 30.Sb7 a5 31.Kg2 Vb8 32.Sa6?!
(lépe 32.Vc1 Jxa2 33.Vc7) 
32.-Jxa2 33.Va1 Jb4 34.Se2
(34.Vxa5?? Va8) 
34.-Jc6.

  

{showChessDiagram}1r5k/3p2p1/2n1p3/p3P3/8/8/4BPKP/R7 w - - - -,normal,center,Petuchov -
Vyskočil po 34.-Jc6{/showChessDiagram}

  

Zde již s posledními vteřinami spravil soupeř rozhodující chybu 35.f4? (35.Sf3 Jxe5 36.Vxa5
Jxf3 37.Kxf3 s určitými šancemi na záchranu) a po
35.-Vb2 36.Kf1 Vb4 37.Sd3 Vxf4+ 38.Ke2 Jxe5 39.Vxa5 Jxd3 40.Vh5+ Kg8 41.Kxd3 Kf7
tak bylo dílo dokonáno - 
4 : 0.

  

Zápas má prozatím hladký průběh a nedlouho po Petrovi rozhodujeme o našem vítězství na 2.
šachovnici v partii Jan Smutný - Eva Kulovaná.  Evča minoritním útokem na dámském křídle
vytvořila bílému slabinu na c3 a po zajištění krále pak v kombinaci s protiútokem slavila úspěch.

  

{showChessDiagram}2r3k1/2q1npp1/4p2p/3p4/3P3N/1rPQR1RP/5PP1/6K1 b - - -
-,normal,center,Smutný - Kulovaná po 25.Vee3{/showChessDiagram}

  

V pozici na diagramu visí bílá pozice na vlásku, když bílý musí současně krýt nevhodně
postaveného koníka na h4 s možnou vidličkou na f5, slabinu c3 i slabou první řadu. Řešením
byl tah 25.-Va8!, po kterém by se bílá pozice rozpadla, např. 26.Dd1 (26.Ve1 Vaa3 27.Vc1 Df4)
Vaa3 27.De1 g5! s dalším 28.-Kf8. Evča se však rozhodla zahrát 25.-Kh8 a nejprve vybudovat
pevnost, což partii prodloužilo, ale výsledek neovlivnilo.

  

{showChessDiagram}6r1/4np1k/4p1pp/3pR3/3P1P1N/2P1Q2P/5RPK/2rq4 w - - -
-,normal,center,Smutný - Kulovaná po 37.-Vc1{/showChessDiagram}
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V pozici na druhém diagramu je již hotovo, bílý nemůže zabránit šachu na h1 v kombinaci s
jezdcovým skokem na f5. V časové tísni pak přišlo ještě nalezení do matu 38.Kg3 Jf5+, a tak v
první polovině sestavy vítězíme s nulou - 
5 : 0. 

  

  

Šachovnice 4–1, nejblíže partie Sergej Petuchov – Neklan Vyskočil

  

Zvýšit již na 6 : 0 můžeme v partii Josef Kratochvíl - Tomáš Veselý. Po vyrovnaném boji dělá
soupeř chybu ve věžovce, Pepa však bohužel výhru nenachází.

  

{showChessDiagram}6k1/5p2/p4p2/2P2P1r/1R6/1PK3p1/1P6/8 w - - -
-,normal,center,Kratochvíl - Veselý po 32.-Vh5{/showChessDiagram}

  

Kritický moment nastal v této pozici, kdy černý svým posledním neopatrným tahem 32.-Vh2-h5
?  (32.-g2
nebo 32.-Kf8 s remízou) dal Pepovi šanci vyniknout. Velká škoda, že se na šachovnici
neobjevilo efektní 33.c6!!, po čemž je černý bezbranný - 33.c6!! g2 34.Vg4+ Vg5 35.Vxg2! nebo
33.-Vxf5 34.Vc4!! g2 35.c7 a bílý staví sice druhý, ale zato se šachem a se ziskem věže na f5.
V partii se stalo 
33.Vg4+? Vg5 34.Vxg5+ fxg5 35.c6 g2 36.c7 g1D 37.c8D+
a vzniklá dámovka skončila remízou ve 48. tahu - 
5,5 : 0,5.

  

Velkou šanci na snížení stavu mají hosté v partii Pavel Švanda  - Ondřej Kraus . Partie přešla
z caro-cannu do francouzských schémat a Pavel ve snaze udržet dvojici střelců podcenil
možnosti černého.
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{showChessDiagram}r3k2r/ppq2ppp/2n1p3/3pP3/1b1P4/4BQ1P/P1P1BPP1/1R3K1R b - - -
-,normal,center,Švanda - Kraus po 14.Kf1{/showChessDiagram}

  

Černý zahrál chladnokrevné 14.-Da5! a po vzetí obou bílých pěšců 15.g3 Dxa2 16.Kg2 Dxc2
17.Vhc1 Dg6 se ukázalo,
že má pravdu, bílý může totiž dobrat zpátky jen jednoho.

  

{showChessDiagram}r3k2r/pp3ppp/2n1p1q1/3pP3/1b1P4/4BQPP/4BPK1/1RR5 w - - -
-,normal,center,Švanda - Kraus po 17.-Dg6{/showChessDiagram}

  

Po 18.h4 a5 19.Sb5 De4! 20.Dxe4 dxe4 21.Sxc6+ bxc6 22.Vxc6 Kd7 23.Vc2 Vhc8 stál černý
prakticky na výhru, stačilo postavit věž na c4, krále dle potřeby na c6 nebo i d5 a dojít volným
pěšcem do dámy.

  

{showChessDiagram}r1r5/3k1ppp/4p3/p3P3/1b1Pp2P/4B1P1/2R2PK1/1R6 w - - -
-,normal,center,Švanda - Kraus po 23.-Vhc8{/showChessDiagram}

  

V této chvíli však začal hrát černý slabě, chybou bylo především odevzdání volného a-pěšce - 2
4.Ve2 Kc6 25.Sd2 Vab8?!
(25.-Sxd2! 26.Vxd2 a4 a černý vyhraje) 
26.Sxb4 axb4?
(26.-Vxb4! s dobrými šancemi na výhru) 
27.Veb2 Vc7 28.Vxb4 Vxb4 29.Vxb4
a najednou vznikla pozice, kde má bílý již dobré šance na remízu.

  

{showChessDiagram}8/2r2ppp/2k1p3/4P3/1R1Pp2P/6P1/5PK1/8 b - - - -,normal,center,Švanda
- Kraus po 29.Vxb4{/showChessDiagram}

  

Černý pomáhal vydatně dál - 29.-Vb7?! (29.-Kd5 30.h5 h6 a bílý se ještě může splést) a zde
mohl Pavel vynutit remízu po 30.Vxb7 Kxb7 31.f3 exf3+ 32.Kxf3 Kc6 33.g4 Kd5 34.Ke3. To by
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ovšem tuto partii nevyhrál! Po partiovém 30.Va4 si stále
udržuje protihru spojenou se 7. řadou černého, objektivně je ale partie remíza. V dalším
průběhu černý král trochu komicky neustále pronásledoval bílou věž z polí b3, c3 a b4, až se v
pozici na dalším diagramu dočkal překvapení - 
42.Va4-a6!

  

{showChessDiagram}8/3r1ppp/R3p3/4P2P/3Pp1P1/3k2K1/5P2/8 b - - - -,normal,center,Švanda
- Kraus po 42.Va6!{/showChessDiagram}

  

Neznamená to sice žádnou výraznou změnu v hodnocení, umím si ale představit, co takový tah
pro černého znamenal. Od této chvíle totiž může černý na výhru zapomenout a je to již spíše
on, kdo musí ještě dávat pozor. Dále se hrálo 42.-e3 43.Va3+ Kxd4 44.Vxe3 g5 45.hxg6 fxg6
46.Ve1 Va7 47.f4 Va3+ 48.Kh4 Vf3?!  (48.-h6!) 4
9.Kg5 h5 50.gxh5 gxh5 51.Kf6

  

{showChessDiagram}8/8/4pK2/4P2p/3k1P2/5r2/8/4R3 b - - - -,normal,center,Švanda - Kraus po
51.Kf6{/showChessDiagram}

  

a zde si černý již s nedostatkem času neuvědomil nutnost dobrání bílého pěšce f4 králem, což
mu ve spojení s volným h-pěšcem zajišťovalo remízu - 51.-Kd5! 52.Vd1+ Ke4 53.Kxe6 Kxf4 atd.
Tak už to ale někdy bývá, že z původních velkých nadějí nakonec nezbyde nic, černý si vypil
kalich hořkosti až do dna. V partii se stalo sebevražedné 51.-Vxf4+? 52.Kxe6 h4 53.Kd6 h3
54.e6 h2 55.e7 Ve4 56.Vxe4+ Kxe4 57.e8D+ Kf3 58.Da8+
- 
6,5 : 0,5.

  

Závěrečnou výsledkovou podobu má na starosti partie Oldřich Kastner - Petr Bělohlávek .
Petr měl po většinu partie velkou převahu, ale přesné pořadí tahů ne a ne najít. Asi
nejmarkantnější to bylo v pozici na diagramu. Bílý má pěšce míň a navíc je doslova v kleštích.

  

{showChessDiagram}6k1/7p/7r/1B1pb1p1/p2pb3/3N3P/1PPR1P2/1K6 b - - -
-,normal,center,Kastner O. - Bělohlávek po 33.Jd3{/showChessDiagram}
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Po víceúčelovém a správném 33.-Sd6! by černí střelci kontrolovali celou šachovnici a navíc
podporovali vytvoření volného h-pěšce, např. 33.-Sd6! 34.Sd7 Kf7 35.Vd1 Vh4 36.Ve1 h5
37.Ka2 Kf6 38.b4 axb3+ 39.Kxb3 Sf5. Petr však zahrál jen 33.-Sg7?! 34.Sd7 Kf8 35.Ve2 a
nyní dokonce vpustil bílou věž do hry po 
35.-Sf3? 36.Ve8+,
čímž bílý najednou srovnal šance. Po 
36.-Kf7 37.Va8 Ke7
zapomněl ale vložit 38.Va7 a zahrál jen 
38.Vxa4?,

  

{showChessDiagram}8/3Bk1bp/7r/3p2p1/R2p4/3N1b1P/1PP2P2/1K6 b - - -
-,normal,center,Kastner O. - Bělohlávek po 38.Vxa4{/showChessDiagram}

  

po čemž mohl Petr získat zajímavé šance na výhru po nijak složitém 37.-Kxd7 38.Va7+ Kd6!
39.Vxg7 Vxh3 a volný h-pěšec je velmi silný. I zde si však svou daň vybrala časová tíseň, když
partiové 38.-Vb6? 39.Va7 Kf6 40.Se8 najednou znamenalo změnu rolí. V dalším průběhu již
Petr těžkou koncovku neubránil, a tak hosté na závěr zaznamenali alespoň čestný úspěch - 
6,5 : 1,5.

  

  

Šachovnice 8–5, nejblíže partie Vojtěch Kastner – Jan Tesař

  

A co říci závěrem? Zápas jsme zvládli dobře a při využití všech možností se mohl dokonce
zrodit i absolutní výsledek. I když samozřejmě nutno vzít v úvahu zahozené šance hostí na 7.
šachovnici, což ale zase kompenzovali v předchozí komentované partii. V příštím kole pak
zajíždíme na půdu našeho jediného pronásledovatele z Chrudimi, který zvládl nelehký zápas s
Vysokým Mýtem a těsnou výhrou udržel postupové naděje. Proto nám za dva týdny držte palce,
případný úspěch by nás již výrazně posunul k vytouženému postupu do 1. ligy. Výsledky
ostatních zápasů a další podrobnosti pak můžete zhlédnout buď ze svazových stránek  nebo z 
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http://db.chess.cz/soutez.php?sid=932


ŠK Caissa RHEA Třebíč "A" - AKIS Pardubice 6,5 : 1,5 aneb ani AKIS normu neprolomil

Napsal uživatel Neklan Vyskočil
Pondělí, 09 Leden 2012 19:53 - Aktualizováno Středa, 11 Leden 2012 12:23

chess-results
, partie si pak můžete přehrát na 
ChessTalker
.

  

  

Před zpáteční cestou do Brna jsme pak s Vojtou a Evčou řešili, jak se nejlépe dostaneme do
Brna. Petr Buchníček měl totiž schůzku s Mirkem Michálkem a rozhodčí David Hampel, který
nás svezl ráno z Brna do Třebíče, musel přirozeně čekat na konec zápasu. Nakonec jsme se
rozhodli, že počkáme s ním a zkusíme se při zpáteční cestě dostat do Brna rychlíkem z
Náměšti (odjezd 15.46). Z Třebíče jsme vyrazili zhruba v 15.30 a při zastavení na nadráží v
Náměšti jsme doslova vysprintovali na perón. Bohužel vlak akorát odjížděl a poslední vagón se
nám smutně vzdaloval před očima (to jsi Evi nemohla to výtahové tlačítko v Atomu stisknout
dřív?;-)). Nebylo však až tak zle. David nás ještě dovezl do jeho rodných Tetčic, kde jsme v
místní restauraci přečkali půl hodiny a pak už jsme si vlak ujet nenechali. Mělo to i své výhody,
Vojta si aspoň zopakoval základní principy mariáše, Evča se najedla a všichni jsme si dali na
zahřátí čaj. Vojta se pak ve vlaku rozpovídal o silném turnaji v holandském Groningenu, kterého
se zúčastnil s mladým slovenským velmistrem Peterem Michalíkem. Turnaj má ale tu nevýhodu,
že se hraje přes Štědrý den, což může být zajímavé pro místní (na 24.12. je volný den), ne ale
až tolik pro cizince. Vojtovi se však poměrně dařilo (solidní 15. místo) a při troše štěstí mohl
dokonce atakovat velmistrovskou normu. V Brně se pak rychle loučíme, Vojtovi i Evči jedou za
chvíli vlaky domů. Tak, zase příště!
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