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Vynikající rozjezd na začátku letošního roku znamenal mimo jiné to, že můžeme směle bojovat i
o medaile. A samozřejmě jsme chtěli pokračovat v několikanásobné sérii vítězství. Béčko
Polabin rozhodně není teoreticky slabé, ba právě naopak. Letošní sezóna se mu však totálně
nepovedla, a snad i proto přijelo do Třebíče v dosti oslabené sestavě a navíc bez jednoho
hráče. To předznamenávalo jasnou výhodu v náš prospěch, ale papírové předpoklady mnohdy
neznamenají jasné potvrzení v praxi...

      

Ratingová převaha všech našich hráčů tentokrát skoro vůbec nebyla znát. Remízy černými
figurami hrajícími IM Petra Piska a IM Petra Buchníčka byly naprosto v pořádku, proti nim seděli
velezkušení soupeři Peter Paleček a FM Jaroslav Mojžíš, které rozhodně není snadné porazit.
Naopak bílé figury tak trošku zahodila WGM Eva Kulovaná , které příliš nevyšlo zahájení a
raději dala svou partii s Lubomírem Šilarem za remízu, a Pavel Švanda, který ve střední hře
postavil pro mě až neuvěřitelně bezperspektivní pozici, která se hrála pouze na dva výsledky.
Navíc FM Josefu Kratochvílovi také zahájení příliš nevyšlo a prakticky celou partii se pouze
bránil.

  

Misky vah na naši stranu mohl naklonit IM Marián Kantorík, který bílými jednoznačně přehrál
FM Aleše Jedličku. Bohužel ve fázi sklízení plodů poněkud zazmatkoval a snad z nedostatku
času nenašel hned několik vyhrávajících pokračování.

  

{showChessDiagram}4r1k1/1q2Bpbp/r2P2p1/1Np5/P7/8/1P2Q1PP/5RK1 w - - -
-,normal,center,Kantorík-Jedlička{/showChessDiagram}

  

V pozici na diagramu výše Marián ještě našel krásnou oběť věže 23.Vxf7!, vzhledem k šachu
na c4 však věž v podstatě vůebc nelze brát. Černý proto pokračoval 
23...Vxa4
a bílý kontroval 
24.Vxg7+
, což je dobrý tah, ale zřejmě jednodušší bylo 24.De6! Kh8 25.Sf6+- s rozhodujícím ziskem
materiálu. Po nabrání nějakých těch vteřinek pomocí zopakování pozice 
24...Kxg7 25.De5+ Kg8
(Na 25...Kh6 vyhrává prozaické 26.Sg5+ Kh5 27.Dxe8+-) 
26.De6+ Kg7 27.De5+ Kg8 28.De6+ Kg7
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{showChessDiagram}4r3/1q2B1kp/3PQ1p1/1Np5/r7/8/1P4PP/6K1 w - - -
-,normal,center,Kantorík-Jedlička{/showChessDiagram}

  

však přišlo chybné 29.Df6+? Vyhrávalo myslím si nijak zvlášť tězké 29.d7, černý má totiz jediný
šach 29...Va1+ a po 30.Kf2 má černý problém: pokud odejde napadenou věží (např. 30...Vea8),
přichází trojtahový mat po 31.Sf6+ Kf8 32.De7+ Kg8 33.Dg7#, a po 30...Vaa8 vyhrává pěkné
31.Sf6+ Kf8 32.Dxe8+ Vxe8 33.dxe8D+ Kxe8 34.Jd6+ Uznávám, že vidět celou kombinaci
nemusí být snadné, ale minimálně 29.d7 se hodně nabízí. Černý samozřejmě zahrál 
29...Kh6 30.Dg5+ Kg7 31.Df6+ Kh6 32.Dg5+ Kg7 33.Df6+ Kh6

  

{showChessDiagram}4r3/1q2B2p/3P1Qpk/1Np5/r7/8/1P4PP/6K1 w - - -
-,normal,center,Kantorík-Jedlička{/showChessDiagram}

  

a reklamoval trojí opakování pozice, náš hráč by však i bez toho souhlasil s remízou. Pravdou
je, že stroj stále ještě hlásí po 34.Jc7! výhodu bílého, ale už zdaleka ne tak velkou, jakou by bílý
měl po 24.De6+ nebo 29.d7. Škoda, takovýto ztracený půlbod se často počítá.

  

Časová tíseň sice příliš nevyšla Pavlovu soupeřovi Josefu Kourkovi, ale i po zisku pěšce náš
hráč rozhodně nemohl pomýšlet na výhru, takže partie brzy skončila remízou. A když náš Josef
po dlouhém boji neudržel nejspíš prohranou koncovku s Tomášem Veselým (koncovka byla
hodně na hraně mezi výhrou a remízou), byl najednou stav zápasu 3,5:3,5...

  

Naštěstí prohrát jsme určitě nemohli, jako poslední dohrával pisatel těchto řádků, který měl od
konce časové tísně věžovou koncovku s pěšcem navíc. Své největší grády však měla moje
partie  s
FM Martinem Červeným ve střední hře...

  

{showChessDiagram}2r2rk1/1b2ppbp/p2q2p1/2R1N3/1p1P1n2/1B3P1P/PP3BP1/3QR1K1 b - -
- -,normal,center,Kaňovský-Červený{/showChessDiagram}

  

Po normálním průběhu partie jsem nyní očekával 22...Vxc5 s přechodem do přibližně rovné
koncovky, kterou bych však ještě mohl chvíli zkoušet. Dalo se hrát také 22...e6, ale Martinovo 2
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2...Sd5?
mě dost překvapilo. Dvě minuty jsem hledal, co nevidím, a pak zahrál 
23.Dc1!
, což soupeř evidentně přehlédl, protože začal kroutit hlavou...:) Nyní totiž nejde brát na b3,
protože tahem Dc1 bílý napadl nejen jezdce na f4, ale také věž na c8! Stalo se tak jediné 
23...Vxc5 24.dxc5 Df6

  

{showChessDiagram}5rk1/4ppbp/p4qp1/2PbN3/1p3n2/1B3P1P/PP3BP1/2Q1R1K1 w - - -
-,normal,center,Kaňovský-Červený{/showChessDiagram}

  

a v tuto chvíli jsem téměř zahrál "vyhrávající" 25.Sxd5?? s dalšími vidličkami na d7. Naštěstí
jsem uviděl zákeřné 25...Dg5! 26.Jg4 Je2!!+-+ a najednou by vyhrál černý! Zvolil jsem proto 25.
Jg4?!
, ale objektivně bylo lepší 25.Sg3! Sxb3 26.axb3 Jh5 27.Sh2± se značnou výhodou bílého. Tah
v partii vypadá také velmi dobře, vidět "vyvrácení" je totiž dost obtížné. Černý zvolil 
25...Df5?!
, což i mně přišlo v partii jako jediné. Proto mě dost udivilo, když na mě Rybka okamžitě vybafla
25...Dg5! V duchu jsem si říkal "Co jako bude dělat po 26.Se3?", což jsem přesně plánoval v
partii.

  

{showChessDiagram}5rk1/4ppbp/p5p1/2Pb2q1/1p3nN1/1B2BP1P/PP4P1/2Q1R1K1 b - - -
-,normal,center,Kaňovský-Červený{/showChessDiagram}

  

Černý však může ještě jednou využít motivu vidliček na e2 pomocí krásného kříže 26...Sd4!! a
po 27.Vd1 Sxe3+ 28.Dxe3 Sxb3 29.axb3 h5 30.h4 Dxh4 31.Dxf4 hxg4 32.fxg4 Vc8= by partie s
největší pravděpodobností skončila remízou. Po dalším 26.Je3 Dd7 27.Jxd5 Jxd5 28.c6+-

  

{showChessDiagram}5rk1/3qppbp/p1P3p1/3n4/1p6/1B3P1P/PP3BP1/2Q1R1K1 b - - -
-,normal,center,Kaňovský-Červený{/showChessDiagram}

  

je očividné, že bílý stojí a výhru, právě tady jsem však hodně polevil v koncentraci a zahrál příliš
měkce. Černý reagoval 28...Df5 a já raději sebral jezdce tahem 29.Sxd5. O dsot silnější bylo
29.c7!, ale pak bílý musí vidět 29...Vc8 (stejně tak 29...Jf4 30.Dc4!) 30.Dc6! e6 (30...Jxc7
31.Vxe7) 31.Dd7 Vxc7 32.Dd8+ Sf8 33.Sxd5 se ziskem figury. Spočívat se to však dá, já chtěl
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trochu ušetřit čas. 29...
Dxd5

  

{showChessDiagram}5rk1/4ppbp/p1P3p1/3q4/1p6/5P1P/PP3BP1/2Q1R1K1 w - - -
-,normal,center,Kaňovský-Červený{/showChessDiagram}

  

Další pokračování 30.c7? je však už velmi chybné a vypouští prakticky všechnu výhodu!
Původně jsem chtěl hrát 30.Vd1! a viděl jsem, že jediné je 30...Da5 (po 30...De6 31.c7 Dc8
32.Sb6 Db7 33.Dc5 černý nezabrání vpádu bílé věže na osmou řadu), ovšem nedocenil jsem
31.Dc5! Dxc5 (po 31...Dc7 stačí jednoduché 32.Vd7 Dc8 33.b3) 32.Sxc5 Vc8 33.Sxe7 Sxb2
34.Vd8+ Vxd8 35.Sxd8. Zároveň jsem si řekl, že Vd1 můžu udělat i potom, avšak až po 
30...Vc8

  

{showChessDiagram}2r3k1/2P1ppbp/p5p1/3q4/1p6/5P1P/PP3BP1/2Q1R1K1 w - - -
-,normal,center,Kaňovský-Červený{/showChessDiagram}

  

jsem si s hrůzou uvědomil, že po 31.Vd1?? Vxc7! bych najednou bojoval o remízu! Strašlivá
slepota!! Tak jsem zahrál 31.Vxe7, ale viděl jsem, že po přesném 31...Dd6! 32.Dc5 (32.Sc5
Sd4+!) 32...Dxc5 33.Sxc5 Sf8 34.Ve5 Vxc7 je všechno pryč. Soupeř naštěstí zahrál 
31...Sf6?!
, kde jsem už reagoval správnou sérií tahů 
32.Ve4 Se5 33.Dc5 Dxc5 34.Sxc5 f6
(Lepší než 34...Sxc7 35.Sxb4 Sb6+ 36.Kh2 Vc2 37.Sc3 Sc7+ 38.f4 s prakticky rozhodující
převahou bílého.) 
35.Sb6 Sxc7 36.Sxc7 Vxc7 37.Vxb4
a získal věžovku s čistým pěšcem navíc.

  

{showChessDiagram}6k1/2r4p/p4pp1/8/1R6/5P1P/PP4P1/6K1 b - - -
-,normal,center,Kaňovský-Červený{/showChessDiagram}

  

Tato materiální převaha však právě ve věžovce často nemusí znamenat výhru a po správném
37...Kf7! 38.Va4 Vc6 by měl černý slušné šance na remízu. Soupeř však hodně pomohl
poslední chybou 37...Vc2?, což mi umožnilo odřezat černého krále pomocí 38.Vb7! a tato
koncovka už je zcela jistě vyhraná. Realizaci jsem si sice také ještě trošku zkomplikoval, ale
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pokud se nepletu, tak výhru jsem už nikde nevypustil.

  

  

Byl jsem moc rád, že moje druhá výhra za Třebíč přišla v důležitý okamžik a zajistila nám
nejtěsnější zápasové vítězství 4,5:3,5. Přesto tento zápas nelze hodnotit jako vydařený a pokud
chceme v posledních dvou kolech udržet krásné třetí místo, na které jsme se touto výhrou
vyšvihli, musíme si dát pozor a v obou zápasech mnohem více máknout! Vzhledem k tomu, že
soupeři přijeli v sedmi a jednu partii prohráli kontumačně, jsme vlastně ani nevyhráli!! Jsem
však pevně přesvědčen o tom, že na to máme a tak říkajíc na bedně budeme i po skončení
sezóny.
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