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V neděli 19.2.2012 měly druholigové soutěže na pořadu 8. kolo. První tým Caissy zajížděl
téměř po roce na půdu Vysokého Mýta, jinak též místa, kde vyrůstal můj táta a kde jsem často
trávil dětské prázdniny. Vysoké Mýto je zkušený tým, který si ještě v sezóne 2008/2009 zahrál
1. ligu, letos však mají "Sabolovci" nečekané záchranářské starosti. Z toho důvodu nesměla ani
naše plná sestava zápas podcenit.

      

  

Vše začínalo obvyklým ranním setkáním u Tesca, tentokrát v čase 8.10. Přišel jsem včas, což
se u mě začíná stávat pozoruhodnou normou, a viděl jsem již klábosit trio Milan Smištík, Vojta
Plát a Evča Kulovaná. Občas u Tesca spatřím postávat i některé další brněnské hráče z jiných
družstev, neb se toto místo stalo již jakýmsi univerzálním místem setkání snad všech
brněnských šachistů. Tentokrát však zřím jen šikmooké prodejce, kteří snad jako čerti nikdy
nespí. Řidič Petr Buchníček mi po chvíli volá s informací, že je tam coby dup  (od času 2.31),
což po příjezdu vysvětluje 15-minutovým ranním soubojem s jeho sedačkou, kterou po vyndání
mohl konečně umístit do zavazadlového prostoru. Nasedáme tedy do auta a s malým
zpožděním vyrážíme směr Vysoké Mýto.

  

Cesta však ubíhala hladce, ještě čtvrteční mrazivé počasí vystřídalo značné víkendové oteplení,
které sice místy zkrápěl déšť, silnice však byly sjízdné bez problémů. Do Vysokého Místa jsme
dorazili pár minut před desátou, když jsme se dozvěděli, že zápas začíná v 10.30. Na tuto
okolnost jsem po vydání úvodní zprávy upozorňoval již Durasáky (hrají tam 10. kolo), zde jsem
na to však nějak zapomněl a ani Petr si toto neuvědomil, protože na svazových stránkách tato
informace chyběla. Hrálo se ve sportovním centru, kde již bylo naše druhé auto s řidičem
Pavlem Švandou, Honzou Tesařem a Pepou Kratochvílem. Zbyl tak čas na čaj, sledování
sportovních přenosů nebo kulečník.
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Neklan Vyskočil

  

Ten jsem vyzkoušel s Milanem Smištíkem, který v závěru netrefil jasnou černou, po čemž se
musel uklidnit na venkovní cigaretě s Vojtou Plátem. Z obav před protrhnutím plátna se pouze
do role diváka a fotografa pasoval Pepek Kratochvíl, Jenda Tesař prý zase hraje radši
bezděrový karambol. Došlo tak na Evču, jejíž každý úspěšný strk byl hlasitě kvitován a v závěru
pak uhrála pěti trefenými koulemi čestnou remízu. Dál jsme už nepokračovali, neb bylo právě
10.30 a zápas s Vysokým Mýtem začínal.

  

  

Eva Kulovaná za nešachovým stolem

  

První skončenou partií byl duel lídrů FM Marian Sabol - IM Vojtěch Plát, což se asi dalo čekat.
Vojtovi brzký konec prorokoval v autě již Petr Buchníček a Vojta, podobně jako v předchozích 4
případech, nezklamal. Tentokrát však výjimečně neodcházel jako vítěz, Marian Sabol je přece
jen výborný šachista, kterému to navíc letos opravdu jde. V 1. lize východ má střídavě na 1. a 2.
šachovnici 5,5/7 a v naší soutěži i s touto remízou 5,5/8, to vše bez jediné prohry! V partii se již
po zahájení vyměnily dámy a po výměnách dalších figur se ani nic jiného než remíza nedala
očekávat - 0,5 : 0,5.

  

Nedlouho poté se ujímáme vedení na osmičce v partii Jan Tesař - Michal Trhal, kde Jendův
soupeř v ostré variantě Nimcovičovy indické udělal dvě velké chyby.

  

{showChessDiagram}r1bq1rk1/pp3p2/2n2n1p/2Pp2p1/1b6/2N1PNB1/PPQ2PPP/R3KB1R b - - -
-,normal,center,Tesař - Michal Trhal po 11.Sg3{/showChessDiagram}
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V pozici na diagramu přišlo 11.-d4? (lépe 11.-Sxc5 nebo 11.-Je4) a po 12.0-0-0!  byl černý
prostě o pěšce chudší. Různé rošády navíc slibují více bílému, a tak černý zkusil zamíchat
kartami obětí dámy 
12.-dxc3?! 13.Vxd8 Vxd8 14.Sc4
.

  

{showChessDiagram}r1br2k1/pp3p2/2n2n1p/2P3p1/1bB5/2p1PNB1/PPQ2PPP/2K4R b - - -
-,normal,center,Tesař - Michal Trhal po 14.Sc4{/showChessDiagram}

  

V této objektivně již prohrané pozici se ještě dalo něco zkoušet, černý však vše urychlil a
přehlédl podruhé - 14.-g4? 15.Dg6+ - 0,5 : 1,5.

  

Poté se opět prosazujeme bílými, tentokrát na 6. šachovnici v partii FM Josef Kratochvíl - Jiří
Doseděl. Zde si dovolím malou exkurzi do zahájení, které prakticky rozhodlo o výsledku partie.
Pepkův soupeř toho v partii pro vývin figur mnoho neudělal a v druhé polovině partie prováděl
jeden tah dámou za druhým.

  

{showChessDiagram}rnbq1rk1/ppp1ppbp/3p1npB/8/3PP3/2N5/PPPQ1PPP/R3KBNR b - - -
-,normal,center,Kratochvíl - Doseděl po 6.Sh6{/showChessDiagram}

  

V pozici na diagramu je nejlepší 6.-Sxh6!, což je známý motiv například ze zavřené sicilské,
který mohl černý realizovat po 7.Dxh6 c5!. Po partiovém 6.-c6 7.h4 e5 (opět 7.-Sxh6!) 8.Sxg7
Kxg7 9.0-0-0 Dc7?!
(9.-De7!?) 
10.h5 b5?!
(10.-Jxh5!?) 
11.Jf3!?
přišlo rozhodující pochybení 
11.-b4?.

  

{showChessDiagram}rnb2r2/p1q2pkp/2pp1np1/4p2P/1p1PP3/2N2N2/PPPQ1PP1/2KR1B1R w -
- - -,normal,center,Kratochvíl - Doseděl po 11.-b4{/showChessDiagram}
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Černý se nechal zlákat napadením jezdce s vidinou zisku pěšce e4, to je však voda na mlýn
bílému. Nutno dodat, že i po lepším 11.-Jxh5 bude černý pod velkým tlakem, například 12.dxe5
dxe5 13.Sxb5!! s myšlenkou cxb5? 14.Vxh5! gxh5 15.Dg5+ Kh8 16.Df6+ Kg8 17.Jd5. Nyní už
Pepek přesvědčivě zavěsil - 12.dxe5 (ještě lépe 12.hxg6! fxg6 13.Dh6+ Kg8 14.Sc4+) Jg4
13.exd6 Db6 14.Ja4 Dxf2 15.Dxb4 De3+ 16.Dd2 Dxe4 17.Jc5 Df5 18.Dd4+ f6 19.Sc4

  

{showChessDiagram}rnb2r2/p5kp/2pP1pp1/2N2q1P/2BQ2n1/5N2/PPP3P1/2KR3R b - - -
-,normal,center,Kratochvíl - Doseděl po 19.Sc4{/showChessDiagram}

  

a v této bezvýchodné pozici vše skončilo po 19.-Jd7 20.Je6+ Kh8 21.hxg6 Dxg6 22.Sd3 - 0,5 :
2,5.

  

Zajímavá byla partie Jiří Kosek - Milan Smištík. Milan v pozici na diagramu přehlédl

  

{showChessDiagram}r2qk2r/1b3ppp/p1nbpn2/1p1p4/3P1B2/2NBPN2/PP3PPP/2RQ1RK1 w - -
- -,normal,center,Kosek - Smištík po 10.-Sd6{/showChessDiagram}

  

efektní oběť 11.Jxb5!?, která však vede jen k malé výhodě bílého. Po 11.-axb5 12.Sxb5 Sxf4
13.exf4 Db6
se soupeř pro nás všechny nepochopitelně zamyslel minimálně na 20 minut, během nichž
stihnul Milan vykouřit dvě cigarety.

  

{showChessDiagram}r3k2r/1b3ppp/1qn1pn2/1B1p4/3P1P2/5N2/PP3PPP/2RQ1RK1 w - - -
-,normal,center,Kosek - Smištík po 13.-Db6{/showChessDiagram}

  

V pozici totiž není prakticky jiný tah než 14.Db3, po čemž bílý dobývá figuru zpět. Černý má
však aktivní protihru, např. 14.Db3 Vb8 15.Sxc6+ Sxc6 16.Vxc6! Dxb3 17.axb3 0-0 18.Je5
(18.Vc3?! Je4 19.Ve3 Vfc8 s plnou kompenzací, bílým figurám  chybí souhra) Vxb3 19.Vc2
Va8! 20.g3 s malou výhodou bílého. Bílý však místo uváděných variant zřejmě uvěřil Milanovi
na slovo a místo jediného 14.Db3 zahrál šokující 14.a4?, po čemž má prakticky o figuru míň,
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protože dva pěšci nejsou díky aktivním černým figurám žádnou kompenzací. Po 
14.-0-0 15.b3 Vfc8 16.Ve1 Sa6 17.Vc5 Je4 

  

{showChessDiagram}r1r3k1/5ppp/bqn1p3/1BRp4/P2PnP2/1P3N2/5PPP/3QR1K1 w - - -
-,normal,center,Kosek - Smištík po 17.-Je4{/showChessDiagram}

  

byl již Milan pánem šachovnice a ačkoli partie trvala ještě plných 18 tahů, hrál již velmi rychle a
jistě a bez problémů navýšil naše vedení - 0,5 : 3,5.

  

Za tohoto stavu se hrály ještě čtyři partie, ve kterých se na hranici prohry potácel Pavel Śvanda,
nejasná byla partie Evči Kulované, vyrovnaný boj se odehrával u Petra Buchníčka a já jsem měl
v koncovce již velkou převahu. Dobře rozehraný zápas tedy směřoval k našemu vítězství, bylo
potřeba vše jen trochu pohlídat.

  

První z tohoto výčtu končí partie Tomáš Pokorný - FM Petr Buchníček, kde se

  

{showChessDiagram}4r1k1/p3q1pp/bp3r2/2ppNp2/3Pn3/1P2P1P1/PQ3PBP/2R1R1K1 b - - -
-,normal,center,Tomáš Pokorný - Buchníček po 21.Je5{/showChessDiagram}

  

v pozici na diagramu Petr správně rozhodl zápas pojistit přijetím soupeřovy nabídky ke smíru.
Konečně, pozice vypadá o něco sympatičtěji pro bílého, tak proč ne - 1 : 4.

  

Partie IM Neklan Vyskočil  - Ivan Belobrad  byla neobvyklá už svým zahájením. Po Davidu
Onderkovi z Chrudimi tak proti mně zahájil v krátkém rozmezí již druhý soupeř neortodoxně, ani
tentokrát to však štěstí nepřineslo.

  

{showChessDiagram}r1bqkbnr/ppp2ppp/4p3/3Pp3/2P5/2N5/PP2PPPP/R1BQKB1R b - - -
-,normal,center,Vyskočil - Belobrad po 6.Jc3{/showChessDiagram}
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Důsledkem všech potíží černého byl tah 6.-c6?! (6.-exd5), kterým se dobrovolně odsuzuje k
dlouhodobě horší koncovce. Bylo však třeba zahrát následující tahy přesně, což se mi podařilo -

7.dxc6 Dxd1+ 8.Kxd1 bxc6 9.g3! Sb4 10.Kc2
Sa6 11.Sg2 Je7 12.a3! Sxc3?!  (12.-Sa5 13.b4
Sb6 14.c5 Sc7 15.b5 Sb7 16.Vd1 f5 17.Vb1 e4 18.f3! s výhodou) 
13.Kxc3

  

{showChessDiagram}r3k2r/p3nppp/b1p1p3/4p3/2P5/P1K3P1/1P2PPBP/R1B4R b - - -
-,normal,center,Vyskočil - Belobrad po 13.Kxc3{/showChessDiagram}

  

a v této pozici je již prakticky rozhodnuto. Pěšcovou majoritu na dámském křídle umocňuje moje
dvojice střelců, černý má kromě dvojpěšce na královském křídle také omezenou pohyblivost
všech svých figur.

  

{showChessDiagram}2r1k3/pb1n1ppp/2p1p3/P3p3/2P5/BP4P1/2KRPPBP/8 b - - -
-,normal,center,Vyskočil - Belobrad po 24.a5{/showChessDiagram}

  

Partie se pak definitivně rozhodla v pozici na diagramu, kde černý zápasil také s nedostatkem
času (asi 2,5 minuty). Šlo ještě zkusit bojovat po 24.-Sa8!? s myšlenkou výměny pasivního
černého střelce po c6-c5, nicméně po 25.Vd6 Kd8 26.Vd3! Ke8 27.g4! c5 28.Sxa8 Vxa8 29.Vh3
už může bílý pomalu sklízet. V partii se stalo 24.-Sa6?! 25.Vd6 Jb8?! 26.Kc3 c5? 27.Vxa6!
Jxa6 28.Sb7 Vd8 29.Sxa6  - 1 : 5.

  

Je tedy rozhodnuto, k naší radosti se navíc začíná otáčet partie Pavla Švandy. Nešťastně však
pro nás končí partie na dvojce WGM Eva Kulovaná  - Tomáš Trhal . Evča sehrála partii dobře
a útočné choutky soupeřovy se jí dařilo chytře odrážet.

  

{showChessDiagram}3q1rk1/1p1b2bp/p2pp1p1/P1r5/2PN4/1P2BP2/3Q2PP/R4RK1 w - - -
-,normal,center,Kulovaná - Tomáš Trhal po 18.-fxe6{/showChessDiagram}

  

V pozici na prvním diagramu se mohl poprvé objevit pozdější partiový motiv, když 19.Je2! Vh5
(lépe 19.-Vc6) 20.Vad1 Dh4 21.Sf4 Sh6 paralyzuje 22.Sxh6 Dxh2+ 23.Kf2 Vxh6 24.Dxd6 s
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velkou výhodou. V partii se hrálo 19.Va2!? Vh5?! 20.Je2! Dh4 21.Sf4! Sh6?.

  

{showChessDiagram}5rk1/1p1b3p/p2pp1pb/P6r/2P2B1q/1P3P2/R2QN1PP/5RK1 w - - -
-,normal,center,Kulovaná - Tomáš Trhal po 21.-Sh6{/showChessDiagram}

  

Nyní sice nestojí bílá věž na d1 (z a2 ale zase kryje důležitý bod h2) a nelze tedy výše
uvedenou variantu s konečným braním na d6 opakovat, v pozici je však strašný tah 22.g4!!, po
kterém by byl černý náhle zcela bezbranný a útok by skončil neúspěchem, např. 22.-Sxf4 (nebo
22.-Vxf4 23.Jxf4 Ve5 24.Dxd6 a bílý vyhraje) 23.Jxf4 Ve5 (nebo 23.-Vh6) 24.Dxd6 a hotovo.
Evča se však zhlédla v motivu ulovení těžké černé jízdy na h-sloupci a zahrála 22.Sxh6?, což
po 22
.-Dxh2+ 23.Kf2 Vxh6 24.Jg3
vypadá docela hezky, kdyby ovšem černý neměl k dispozici

  

{showChessDiagram}5rk1/1p1b3p/p2pp1pr/P7/2P5/1P3PN1/R2Q1KPq/5R2 b - - -
-,normal,center,Kulovaná - Tomáš Trhal po 24.Jg3{/showChessDiagram}

  

tah 24.-Sc6!, po kterém je najednou konec. Hrozba Vf8xf3+ se nedá odvrátit a za pár tahů se
Evča musí bohužel vzdát - 2 : 5.

  

Poslední se dohrává partie Luboš Ptáček - Pavel Švanda, v jejímž průběhu mě oslovil otec
domácího borce, který seděl s mým tátou v jedné lavici na základce. Jejich třída se prý má sejít
po 50 (!) letech, a tak mám vyřídit pozvání. Pavel měl náročný den, když coby řidič druhého
auta musel ráno vstát už před šestou, aby ze své Jihlavy uháněl nejprve pro Jendu Tesaře do
Třebíče a poté už po trase na Vysoké Mýto vyzvedl Pepka Kratochvíla ve Velkém Meziříčí. Na
Vysočině pak přes menší obce střetával nezřídka i sníh, a tak bylo nutné dávat velký pozor již
před partií. V ní se dostal Pavel pod silný tlak, což je vidět v pozici na diagramu.

  

{showChessDiagram}r4rk1/1bq1bpnp/2p2npB/pp2P3/3P4/P5N1/1P1NBQPP/R4RK1 b - - -
-,normal,center,Ptáček - Švanda po 21.e5{/showChessDiagram}

  

Tah 21.-Jfe8?! byl důsledkem obav z varianty 21.-Jd5!? 22.Jh5! Jxh5 23.Sxh5 a černý, nucen
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krýt bod f7, ztratí kvalitu, za kterou však má jakous takous kompenzaci. Bílý však nepokračoval
dostatečně přesně a jeho velká výhoda se začala postupně vytrácet - 22.Vac1
Dd8 23.Jde4?!
(23.Sf3! Dd7 24.Jb3) 
f5! 24.exf6 Jxf6 25.De3
Jd5 26.Dd2?!
(26.Vxf8+ Sxf8 27.Dd2 s malou výhodou) 
Vxf1+ 27.Vxf1 Sc8 28.Sg5?!
Va7! 29.Sxe7 Vxe7 30.Dg5 Ve8

  

{showChessDiagram}2bqr1k1/6np/2p3p1/pp1n2Q1/3PN3/P5N1/1P2B1PP/5RK1 w - - -
-,normal,center,Ptáček - Švanda po 30.-Ve8{/showChessDiagram}

  

a rázem byly hry vyrovnány, černý neutrpěl žádný šrám. Bílý pokračoval ve výměnné strategii 3
1.Dxd8 Vxd8 32.Jf6+? Jxf6 33.Vxf6 Je6!
a zde náhle zjistil, že ztrácí pěšce.

  

{showChessDiagram}2r5/6k1/2p1R1p1/1p4N1/p5PP/P7/1n6/6K1 b - - - -,normal,center,Ptáček -
Švanda po 43.h4{/showChessDiagram}

  

Posouváme se již za časovou kontrolu, kde Pavel mohl potvrdit nabyté šance na výhru silným
43.-Vh8! 44.Jf3 Jc4. Stalo se však 43.-b4?! 44.axb4 Vb8 (45.-Va8 45.Ve7+ Kf8 46.Vf7+ Ke8
47.h5 gxh5 48.gxh5 a3 49.Vg7!! a bílý díky kombinaci věžových šachů a pochodu h-pěšce
pohodlně remizuje). Bílý však neměl zrovna svůj den, omyly pokračovaly - 
45.Vxc6?!
(45.h5!) 
Vxb4 46.Je6+ Kg8
(46.-Kf7!) 
47.Vc8+?
(lépe 47.Va6 s výhodou černého) 
Kf7 48.Jg5+ Ke7 49.Va8 Vxg4+ 50.Kf2 Vxh4+ 51.Ke3
.

  

{showChessDiagram}R7/4k3/6p1/6N1/p6r/4K3/1n6/8 b - - - -,normal,center,Ptáček - Švanda po
51.Ke3{/showChessDiagram}
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Tato pozice je za černého vyhraná, najít cestu však není nijak jednoduché. K výhře vede
jezdcový veletoč po 51.-a3! 52.Je4 Jc4+ 53.Kd3 Je5+ 54.Kd4 Jc6+ 55.Kd5 Jb4+ 56.Ke5 a2
57.Jc3 Vh5+ s dalším 58.-Vh2. Pavel nyní výhru vypustil tahem 51.-Vh5?!, stalo se však něco
velmi neobvyklého. Po 
52.Je4
(51.Vc7+!) 
Va5?!
(jediné 52.-Vh3+ dávala ještě šance na výhru) se bílý vzdal!!

  

{showChessDiagram}R7/4k3/6p1/r7/p3N3/4K3/1n6/8 w - - - -,normal,center,Ptáček - Švanda po
52.-Va5{/showChessDiagram}

  

Pozice je přitom již remis, což dokazují varianty 53.Vxa5 Jc4+ 54.Kd4 Jxa5 55.Kc5! a3 56.Jc3
g5 (56.-Ke6 57.Kb4 g5 58.Kxa5 a bílý vše stihne) 57.Kb4 g4 58.Kxa3 Kd6 59.Kb4 Jc6+ 60.Kc4.
No i štěstí je někdy potřeba, i když v této partii to již úplně nutné nebylo. Pavel si tak aspoň
udržel svou 100% bilanci (5/5) a současně pečetil výsledek zápasu - 2 : 6.

  

Zápas tedy končí naším dalším vysokým vítězstvím, které je asi spravedlivým vyjádřením
poměru sil. Mohlo být i líp, kdyby Evča využila příležitosti, soupeř však "kontroval" právě
komentovanou partií na osmičce. K postupu do 1. ligy zbývá uhrát ještě 5 bodů ze zápasů s
Ústím nad Orlicí, Polabinami C a Durasem B, neb náš jediný konkurent z Chrudimi zdolal silné
béčko Durasu. Věřme, že se dobrá věc podaří a Caissa se tak po mnoha letech vrátí tam, kde
byla v polovině 90 let. Průběh, výsledky a statistiky 2. ligy D můžete opět zhlédnout ze svazov
é databáze
nebo 
chess-results
, níže nabízím pohled na tabulku naší soutěže.
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Před cestou do Brna se jdeme ještě posílit do budovy Městského úřadu, která přímo sousedí se
sportovním centrem a hlavně je v něm restaurace. Nic nevadí, že neuvidíme pozdější marný boj
Martiny Sáblíkové o vícebojařské zlato z MS v rychlobruslení, důležité je se dobře najíst, což po
dobrém výkonu zasloužíme. Petr si dává opět něco náročnějšího, Evča jakési kuřecí (prý
nebylo moc dobré), já sýrový špíz a Vojta jen česnečku bez jídla, kterou si k jídlu dáváme jinak
všichni. Během našeho klábosení přichází zpráva od Durasáků, že prohráli v Chrudimi, takže
musíme ještě makat. Do restaurace poté přicházejí i Jenda Tesař, Pepa Kratochvíl a Pavel
Śvanda, od kterého se dovídáme výše uvedené. Aby nebylo šachových hostů málo, přijíždí z
Chrudimi také půlka výpravy Durasu ve složení Petr Skácelík, Martin Tajovský, Tomáš Mudra a
Pavel Menčík (1558), kterého jsem jako prevenci proti kontumacím dopsal na soupisky družstev
Durasu A + B. On se nyní béčku nečekaně odvděčil cennou remízou s Petrem Koníčkem
(2012), a to mohl dokonce vyhrát! Především však Duras ztratil důležité body v partiích Petra
Mlýnka a Jeleny Semenovové, kde prý byly minimálně remízy a díky kterým nakonec Chrudim
zvítězila 5 : 3. Společná šachová zábava však vydrží asi jen půl hodiny, poté se loučím s
Třebíčáky a zůstávám ještě v restauraci ve společnosti Durasáků, kteří si teprve objednali a se
kterými pak absolvuji i zpáteční cestu do Brna. O zábavu se stará především Petr Skácelík, a
tak se až do Brna rozhodně nenudíme. O tom však až zase někdy příště, pro dnešek se
rozloučím konstatováním, že dílčí cíl byl splněn a 4. 3. 2012 nám v hotelu Atom proti Ústí
nad Orlicí  opět držte palce!
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