
35. ročník Veletržního turnaje aneb bramborový úspěch na konci 
světa - doplněny diagramy  

   

Týden po skončení Veletržního turnaje se konečně dostávám k psaní, protože víkendy jsou pro mě nyní opravdu to 
jediné pro volný čas. Pro vás všechny, co jste se turnaje neúčastnili, se pokusím turnajem provést a návdavkem přidám 
analýzy vlastních sehraných partií.  

Veletržní turnaj se letos svou úrovní i zázemím pozoruhodně zvednul. Kromě osvědčené osy Vachek - Točev - Hurta, se 
o nový háv turnaje organizačně zasloužili p. Břetislav Eichler, jenž coby stavitel originálních schodišť je znám z 
vystupování  v České televizi. Jeho zásluhou byly taktéž velmi dobré webové stránky turnaje  a stál i za hracím 
prostředím VUT. Dalším neúnavným organizátorem byl p, Otakar Šaršon, jenž měl zásluhu na sponzorech akce, 
zabezpečení stanu pro občerstvení či zátěžových koberců v hale. Velmi důležitým pilířem byl také otec Martina 
Blahynky, jenž stojí za velkými billboardy na frekventovaných silničních tazích (např. Svitavy - Brno, těsně před 
Globusem či u Fakultní nemocnice v Brně), logy plakátů, triček, partiářů či jmenovek.  

Spolupráce s VUT přinesla Lokomotivě možnost pořádání turnaje v prostředí sportovního areálu, kde se mj. před 5 lety 
uskutečnila Olympiáda dětí a mládeže a také možnost pořádání tiskové konference, která byla svolána prostřednictvím 
VUT a měla tedy slušnou šanci oslovit novináře. Mediální zpravodajství pro Novoborský šachový server  velmi kvalitně 
svými postřehy i partiovými rozbory obstarával mezinárodní mistr Petr Pisk, skvělý David Ciprys  na stránkách JMŠS  a 
taktéž zástupci České televize, jejíž dvě reportáže si z Událostí v regionech můžete  připomenout. Jsou to tisková 
konference  (22.55) a zpravodajství z 26.8.2010  (22.30). Veliká sportovní hala v areálu VUT, kde se turnaje 
odehrávaly, by zřejmě v pohodě zvládla i nápor 300 účastníků, měla však jednu nevýhodu. Tou byla horší dostupnost z 
hlediska dopravy. Účastníci měli možnost dojet na konečnou tram 12, 13 (Technologický park) a poté 10 minut šlapat do 
kopce (u Podnikatelské zahnout doprava), nebo sednout na Skácelové na 53, vystoupit na Podnikatelské a poté do 
kopečka už asi jen 5 minut. Nic to ovšem nemění na celkové zdařilosti akce, které se ovšem letos zúčastnilo pouze 62 
hráčů v A turnaji a 22 hráčů v B turnaji. Ti si včetně dvou doprovodných akcí (rapid turnaj a bleskový turnaj) rozdělili 
celkem 99.900,-Kč, což je na akci tohoto typu velmi slušná částka. Uvidíme tedy, zda zájem o tento podnik bude mít v 
příštích letech stoupající tendenci.  

A nyní již pojďme k turnajům. Celý festival odstartoval simultánkou velmistra Petra Veličky, která se odehrála na sobotní 
dopoledne 21.8.2010. Soupeřů se však proti Petrovi postavilo pouze devět a konečný výsledek nakonec zněl 7,5 : 1,5 
pro velmistra (vyhrál Veličkův svěřenec Marian Varga z Vinohrad, remizoval boskovický Boháček). Po skončení 
simultánky následoval silně obsazený rapid turnaj, v němž zvítězil GM Mikuláš Maník, před polským hostem IM 
stanislawem Kostyrou a GM Petrem Veličkou. Pěkné 4. místo obsadil po kvalitním výkonu náš Mirek Jurka, který sice 
obehrál celou špici, ale na cenu to bohužel nestačilo. Já jsem obsadil po dvou závěrečných porážkách 10. místo, zde si 
můžete prohlédnout celkové výsledky rapidu .  

A nyní už pojďme k hlavním turnajům. Jak už bylo řečeno, A turnaje se zúčastnilo 62 hráčů, z toho 3 velmistři, 8 
mezinárodních mistrů, 3 mistři FIDE a jedna ženská mezinárodní mistryně. Naše barvy krom mé maličkosti ještě hájili 
Petr Skácelík a Michal Věžník, který se po 17 letech strávených v Americe opět začíná věnovat šachu. V turnaji B se 
představilo 22 hráčů a naše barvy (a nakonec úspěšně) hájil Otmar Říha.  

Po úvodních ceremoniích a menších zmatcích ve startovní listině (česká Ela před FIDE, Eva Pekárková až od 2. kola) je 
turnaj  s nevelkým zpožděním konečně zahájen. Mým soupeřem pro 1. kolo je Broňa Chmelíček, který sice už dnes 
hraje za Moravskou Slavii, ale je to stále kamarád a takové střetnutí je pro mě nepříjemné. Nepříjemné z pohledu 
možného vítězství i neúspěchu v podobě jiného výsledku. Volím strategické zahájení, kde však při pasivnější hře 
soupeře bílý nečekaně útočně udeřit. Něco takového se odehraje také v naší partii.  

 
Vyskočil - Chmelíček po 16.-Jg8  
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V pozici na diagramu má bílý po špatně zvoleném plánu černého v zahájení velmi dobré útočné možnosti, osobně se 
dokonce domnívám, že po mém následujícím tahu útoku již nelze čelit. Přišlo 17.Jf3!, což je asi nejtěžší tah v partii. 
Dobře si vědom poučky, že nejlepší tahy bývají ty víceúčelové, dostávám do útoku další figuru, bylo však třeba nejen 
hodně konkrétně počítat, ale i odhadnout situaci při pokračování útoku. Broňova reakce byla se zavřením očí buď-anebo 
17.-g5?. Na takový tah jsem ovšem čekal, v propočtu mi vycházely obě možnosti, tedy jak 18.Sc2!, tak i 17.Se3, což 
nakonec s rozhodující převahou potvrzují i počítače. Podívejme se však, jak by partie mohla pokračovat po lepších 
tazích. Mým plánem bylo postavení jedné z baterií D+S na diagonálách b1-h7 nebo c1-h6. Lépe za černého je 17.-bxc3 
18.bxc3 Dc7 19.Dd2 Vfc8 (s plánem 19.-Sf8), ale nyní už jde na tempo 20.Sxh6! V propočtu jsem viděl 19.-gxh6 
20.Vxh6+ Kg7 21.Vh7+ Kf8 22.Df4 Ke8 23.Dxf7+ Kd7 24.Sf5!  

 
analýza po 24.Sf5!  

   

a odhadl jsem útok jako těžko bránitelný, protože se hojím při zisku dalšího pěšce za figuru na jezdci g8, takže při 
pokračujícím útoku už vlastně nemám ani nic míň. Mohlo by následovat 24.-exf5 25.Dxf5+ Kd8 (25.-Kc6 26.Vb1! s 
nekrytelnou hrozbou 27.Jd4+) 26.De6 Dxc3 27.Dxg8+ Kd7 28.Dg4+ Kd8 29.Vd1! a útoku bílého nelze čelit.  

 
Vyskočil - Chmelíček po 17.-g5?  

   

V partii po 17.-g5? následovalo plánované 18.Sc2! (nebo i 18.Se3 g4 19.Vh5!) a po jediném 18.-f5 (18.-gxf4 19.Dd3 f5 
20.exf6 Vf7 21.Je5) 19.exf6 Sxf6 20.Dd3 De7?! (ani lepší 20.-Vf7 21.Je5 Vg7 22.Jg6+ Kh7 23.Jf8+ katastrofě 
nezabrání) 21.Je5 Kg7 (21.-Sxe5 22.Vxh6+! Jxh6 23.Sxe5+) 22.Dh7 mat.  

Druhé kolo mi černými přisoudilo Jakuba Bednáře z Lokomotivy. Partie je dlouho vyrovnaná, ale musím se i přes dvě 
soupeřovy nabídky ke smíru pokusit o vítězství, technika by přece jen měla být na mé straně. První malou příležitost 
ovšem promeškávám brzy po zahájení.  



 3 

 
Bednář - Vyskočil po 17.Sd4  

   

Příjemné koncovky jsem mohl docílit po 17.-b4 18.Sxg7 Kxg7 19.cxb4 Vxb4 20.De3 Db6!, místo toho ovšem podlehnu 
pohodlí a nespočítám, že po 17.-a4 18.Db4 se bílé dámě nestane vůbec nic a zablokovaná pozice tak bude vyžadovat 
velkou dávku trpělivosti a umného manévrování bez jistoty úspěchu. Tak se také děje, soupeř naštěstí drobně 
vypomáhá.  

 
Bednář - Vyskočil po 26.-Va8  

   

Důležitým momentem je 27.Sc1?!, což sice není žádná velká chyba, ale pasivní pokračování místo mnohem lépe 
vypadajícího 27.Sd4!, po kterém by už bílý neměl mít vážnější problémy, i když bych to jistě ještě chvíli zkoušel. Poté se 
už hraje za mé mírné převahy, když se mi podaří pozici otevřít tahem 31.-a3, ale soupeř hraje prozatím dobře a tak 
musím být stále trpělivý. Po časové kontrole nastává rozhodující okamžik partie. Soupeř naštěstí hraje stále velmi svižně 
a tak se ve 45. tahu ve snaze ulevt si výměnami dopouští možná už rozhodující chyby 45.Sf1? (lépe 45.h5 nebo 45.Sf3 
se slušnými šancemi na záchranu).  
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Bednář - Vyskočil po 44.-Va7  

   

V pozici na diagramu po 45.Sf1? Sxf1 46.Kxf1 d4 47.Ke2 Kd5 48.Kd3 Ve7 49.a4 Ve3+ 50.Kd2 bxa4 51.Vxa4 Ke4 
52.Va7 Vb3 53.Vxh7 Vxb4 vznikla poučná pozice, ve které černý zřejmě vyhraje, ale musí hrát až studiově přesně!  

 
Bednář - Vyskočil po 53.-Vxb4  

   

Stalo se 54.Vh6 (54.Ve7+ Kxf4 55.Ve6 Vb2+ 56.Kd3 Vh2 57.Vxg6 Vxh4 58.Vg8 Vg4 59.g6 Kg3 60.g7 f4 61.Kxd4 f3+ 
62.Ke3 Kg2! a černý vyhraje) Vb2+ 55.Kc1 Vh2 56.h5? gxh5 - 0:1. Místo 56.h5? však měl bílý zkusit 56.Vxg6 Vxh4 
57.Ve6+ Kxf4 58.g6 Vg4 59.Kd2 Kg3 a zde je obrovsky důležité, aby černý nedovolil bílému pěšci postoupit na sedmou 
řadu!  

 
analýza po 59.-Kg3  
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Bílý má v této pozici dvě možnosti, které ale přehozením tahů dojdou do stejné pozice: 60.Ke2 f4 61.Vf6 (nebo 60.Vf6 f4 
61.Ke2) Vg5!! (tempo, 61.-Kg2? 62.g7 a bílý udrží remízu, např. 62.-Kg3 63.Vf7 Vg5 64.Kd3 f3 65.Kxd4 Kg2 66.Ke3 Vg3 
67.Kd2 s dalším 68.Ke1) 62.Kd3 f3 63.Kxd4 Kg2 64.Ke3 Vg3!! a černý vyhraje.  

 
analýza po závěrečném 64.-Vg3!!  

   

Porovnáním obou variant je jasně vidět důležitost udržení bílého pěšce na 6. řadě! Jestli bych to ale u partie našel, 

nemůžu s jistotou říct, svou roli už taky sehrávala únava. No naštěstí jsem nemusel...   

Třetí dějství mi přisoudilo mého spoluhráče Petra Buchníčka, se kterým budu letos nastupovat nejen v Durasu, ale také 
ve 2. lize za Caissu Třebíč. Musím říci, že jsem při této partii i následné společné analýze (také ještě s Peťou Piskem) 
byl trochu mimo, neviděl jsem například ani v analýze možnost braní černého pěšce na g6, a to nejen v klíčové partiové 
variantě (varianta s 14.e4! místo 14.Sd2), ale ani v dalších analyzovaných variantách, i když se tento motiv několikrát 
opakoval! Za takové duševní konstelace jsem opravdu na víc než remízu neměl. No pojďme se krátce podívat na onen 
klíčový moment.  

 
Vyskočil - Buchníček po 13.-De7  

   

V pozici na diagramu jsem zahrál poměrně pasivní 14.Sd2 a po 14.-Vad8 15.Je4 jsem to raději nabídl. Bylo mi jasné, že 
v boji o iniciativu se neobejdu bez tahu e4, vůbec jsem přitom neviděl (nebo nedocenil) následující variantu: 14.e4! e5 
15.d5 Jb6 16.Sb3 cxd5 17.exd5 Vac8 a nyní 18.Sg5  
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analýza po 18.Sg5  

(18.d6 je také možné, ale není kam spěchat) Vfd8 19.Dd3 s výhodou spočívající především díky dvojici střelců, jenž se v 
této již otevřené pozici pěkně rozehrávají, např. 19.-Dd7 20.Je4! Jxe4 21.Dxe4 Ve8 22.d6!.  

 
analýza po 22.d6!  

   

Opět jsem tedy zpohodlněl a nepočítal až do konce, domnívajíc se přitom, že černé síly jsou harmonicky rozložené, tak 
přeci nebudu hlavou prorážet zeď...Nedá se proto nic dělat, k lepším výsledkům vede přísnost a disciplína k sobě 
samému.  

Ve 4. kole na mě čekal nebezpečný Polák Szablowski, který letos vyhrál Open Nový Bor v rámci Czech Tour. Zahájení 
jsme museli oba vymýšlet, protože i z databáze jsem zjistil, že 1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.Jf3 e6 5.d4 cxd4 6.cxd4 b6 
7.Sc4 Sa6!?  

 
Szablowski - Vyskočil po 7.-Sa6  
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se hrálo jenom v pár partiích. Černí mají ovšem docela dobrou bilanci a mně se u partie myšlenka výměny bělopolného 
střelce líbila. Z praxe vím, že se tak děje v jedné z hlavních variant tohoto systému (u nás ho hraje např. GM Jansa), to 
ovšem mění bílý svěho bělopolného střelce za střelce na a6 a poté tahem De2 donutí černého jezdce k návratu na b8, 
který se po tahu pěšcem na d6 dále rozvíjí přes d7. Hra je pak přibližně vyrovnaná, černý by neměl mít vážnější 
problémy. V naší partii si bílý vybral druhou možnost, když mi na nějakou dobu zkazil pěšcovou formaci za cenu 
dočasné nemožnosti udělat krátkou rošádu. Jako ukázku toho, co to při nesprávné hře může s bílým udělat, udávám 
partii  z loňského ME v Budvě, kterou černými rychle vyhrál dnes již velmistr Vladimír Talla. V naší partii jsem již před 
zahráním tahu 7.-Sa6 vymyslel převod dámy a krytím pěšce na d5 s následným rychlým vývinem a krátkou rošádou, 
ovšem i soupeř byl na výši, když po 8.Sxd5 exd5 9.a3 (9.Jc3 Sb4) Dc8 10.Jc3 Dc6 11.Se3 Se7 12.Vc1 0-0 zahrál silný 
paradoxní tah 13.Jg1!, který mu umožnil zdárně dokončit vývin. Po 13.-Db7 (lépe možná 13.-d6) 14.Jge2 d6 15.f4 Jd7 
16.0-0 Vae8 17.Vf3 Sd8 18.Jg3 g6 19.Dc2  

 
Szablowski - Vyskočil po 19.Dc2  

   

vznikla pozice, kde jsem se už cítil docela dobře a mohl jsem podle zásady "střelci potřebují vzduch" začít pozici 
postupně otevírat po 19.-dxe5 20.dxe5 (20.fxe5 f6) f6 s přibližně vyrovnanou pozicí. Místo toho jsem však společně s 
nabídkou remízy zvolil 19.-f5, což byl tah v principu horší a soupeř správně odmítl. Hrálo se tak dál a dál, já se stále 
spíše bránil až nakonec vznikla po dobrodružném průběhu v 67. tahu tato pozice: oba jsme byli již viditelně unavení, což 
je vidět z následujícího průběhu.  

 
Szablowski - Vyskočil po 68.Dc6?!  

   

Soupeř zahrál 68.Dc6?! (lépe například 68.Dd8 s šancemi na výhru) a nyní jsem mohl vynutit remízu poměrně 
jednoduchým 68.-Sd7! 69.Dd6 (jediné, hrozilo 69.-De6) h4+! 70.Kf4 (po 70.Kxh4? dostane bílý vynuceně 14-tahový 
mat!) De6 a bílý pokud nechce dostat mat, musí dámy vyměnit a podepsat remízu. Já jsem se však revanšoval a po 68.-
Kf5? 69.c4! h4+ 70.Kf2 jsem dílo zkázy dovršil tahem 70.-Kf4?, což po jednoduchém 71.cxd5 vedlo k prohrané pozici, i 
když ani po lepším 70.-Ke4 už partii zřejmě nezachráním. Tato partie mě ještě dlouho mrzela, prohrát až po 5,5 
hodinách hry a v závěru projít kolem remízy je jistě nepříjemné. Měl jsem však naštěstí po ruce kamaráda Peťu Piska, 
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který mi po celý turnaj dodával energii a povzbuzení do dalších bojů.  

Páté dějství mi bílými přisoudilo za soupeře domácího mladíka Martina Hoška. Na variantu 1.d4 Jf6 2.Sg5 g6 3.Sxf6 
exf6 reagoval můj soupeř velmi správným agresivním postupem 7.-c5, protože za zdeformování pěšcové formace je 
třeba střelcům otevřít dráhy a nenechat se tak zatlačit do postupné poziční defenzívy. Stejný motiv, ale v trochu jiném 
pořadí tahů se odehrál v partii Lázni čka - Jansa , Brno 2006, kterou nabízím k přehrání. Postup černého v naší partii 
však považuji za ještě lepší, protože se dostane k protihře na královském křídle.  

 
Vyskočil - Hošek po 17.-g5!?  

   

Po 17.-g5!? vznikla zřejmě klíčová pozice v partii. Už při propočtu jsem viděl svůj následující tah 18.Sd5!, kterým bych 
soupeřům tlak na královském křídle měl otupit a při kontrole královského křídla se pokusit nastoupit pěšci na dámském 
křídle pomocí tahu b3-b4. Jasno sice ještě není, ale černý musí rozdmýchávat oheň velmi přesně. Asi nejpřesnější 
reakcí je nejprve uvést do boje zbývající těžké figury po 18.-Ve7 19.b4 Vbe8 20.b5 g4 s nejasnou hrou, kdy možné plány 
černého jsou spojeny s tahy Sh6-Dg6-Sc8-f4. V pozici na diagramu však soupeři začal postupně docházet čas a tak 
nebylo divu, že se i po relativně přirozených tazích dostal po chvíli do těžké pozice - 18.-g4 19.Vc2 Sh6 20.Dd3 f4 
21.Sxe6! fxe6 22.Je4 De7 23.Ve2! Vf8  

 
Vyskočil - Hošek po 23.-Vf8  

   

a nyní jsem promeškal příležitost pro zprvu zamýšlené 24.d5 e5 25.c5!, po čemž bych měl už velkou převahu. Po 
24.c5?! d5 25.Jd6 však černý zareagoval chybným uzavřením pozice 25.-f3?, po čemž už to je na jednu bránu. Po 
správném 25.-Dd7 nebo 25.-Vf6 je hra nejasná a bílý jezdec může být někdy manévrem Sf8-Sxd6 zlikvidován. V partii 
se stalo 26.Ve5 Vf6 27.Vde1 Dd7 28.Vh5 Kh8 29.h3! gxh3 30.Vee5! Vg8 31.Vxh3 Vgg6 32.Veh5 Kg7  
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Vyskočil - Hošek po 32.-Kg7  

   

a nyní jsem si v pozici na diagramu dovolil efektní 33.De3! (s myšlenkou převodu dámy na e5) a po 33.-De7? (33.-Sxe3 
34.Vxh7+ Kf8 35.Vxd7 Vh6 36.Vxh6 Sxh6 37.Vxb7 a bílý pěšec dojde do dámy) další efekt 34.Vxh6! Vxh6 35.Vxh6 
Vxh6 36.Jf5+ - 1:0.  

 
V 6. kole se mi postavil polský mezinárodní mistr Stanislaw Kostyra, který je v brněnským končinách úspěšným 
účastníkem dávných Veletržních turnajů, které se v 80. letech konaly na Stadionu dnešní Kounicovy za účasti až 600 
hráčů z celého Československa i blízkého zahraničí. Tehdy se tento masový rapid turnaj hrál obyčejně na 11. kol a hrál 
se v sobotu ineděli s tím, že mnoho účastníků přijíždělo již v pátek. Z losu jsem příliš radost neměl, protože jsem svému 
soupeři podlehl před pár dny v rapid turnaji a nyní jsem s ním měl opět černé. Vzpomněl jsem si však, že právě s 
černými s ním úspěšně zabodoval Mirek Jurka a tak mu Mirkovi zavolal na výzvědy. Mirek byl jako obvykle přesný při 
reprodukci zahájení včetně přesného pořadí tahů a tak jsem nakonec zvolil slovanskou, kterou proti mně ve 3. kole hrál 
Petr Buchníček a kde jsem měl připravený plán s pohodlným vyrovnáním za černé. Polský soupeř však v 9. tahu uhýbá 
od hlavní varianty (9.De2) a volí tah 9.Db3, který podle mě nepůsobí černému vážnější potíže. Po 16.g4 je pozice 
vyrovnaná, nyní jsem však začal trochu tápat. Přišlo 16.-Je4?! (16.-Va6), což bílému jen pomáhá v jeho plánu rozehrání 
figur a uvedení centra do pohybu - 17.Se1! Se7 18.f3 Jd6 19.Sg3 Jb6. Nyní ovšem bílý veden myšlenkou silného 
pěšcového centra zahrál 20.Jg2?! (20.Je2! s malou výhodou)  

 
Kostyra - Vyskočil po 20.-Jbc4!  

   

a po 20.-Jbc4! seznal, že si nemůže dovolit 21.e4 Jxb2! 22.Sxd6 Sxd6 23.Vd2 Vfd8! 24.Jb1 Jxa4 25.Sxa4 b5 26.Sc2 a4,  
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analýza po 26.-a4  

   

kde má černý i přes materiální nerovnováhu výhodu díky dvojici spojených volných pěšců a nesehranosti bílých figur. 
Zahrál tedy 21.Sxd6 Jxd6 22.e4, což opticky vypadá dobře, zdání však může klamat. Bylo mi jasné, že musím rozehrát 
střelce na h7 a k tomuto účelu jsem si vybral přesun figur Vfd8-Je8-c7-Kf8 (druhou možností byl plán g5-Je8-c7-f5), 
abych kontroloval pole d5 a s umístěním střelce na g8 a následným průlomem f5 nebo podle potřeby rovnou f5. Věděl 
jsem, že pokud se mi to podaří, budu stát díky dvojici střelců lépe. 22.-Vfd8 23.Kf2 Kf8 24.Ke3 Je8 25.f4 Jc7 26.Je2 f5!  

 
Kostyra - Vyskočil po 26.-f5!  

   

V této chvíli jsem cítil pocit uspokojení nad vykonaným plánem, soupeř se dlouho nic zlého netuše v této chvíli na dlouho 
zamyslel. Zřejmě nejlepší reakcí je v této chvíli 27.gxf5! exf5 28.e5, což sice odevzdává centrální pole d5, ale drží pozici 
zavřenou, což je velmi důležité především pro souboj bílých jezdců s černými střelci. Výhoda černého by v této pozici 
bylo jen minimální a ani případný tah g7-g5 ještě černému nezaručuje otevření pozice a z toho plynoucí výhodu. V partii 
se však stalo 27.d5?!, což lze z psychologického pohledu pochopit, protože až dosud žil bílý v domnění, že může 
pohodlně šroubovat a zesilovat. Po 27.-exd5 28.exf5 Sg8! 29.Kf3 Va6! 30.Sc2 Vb6 31.b3 c5 32.Je3 Vb4 33.Vd3 d4 
34.Vcd1 Ve8!  
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Kostyra - Vyskočil po 34.-Ve8!  

   

však stál najednou na prohru, protože nemůže zabránit materiálním ztrátám. Zde je vidět, jak opatrně se musí bojovat 
proti dvojici střelců a držet pozici pokud možno zavřenou. Z tohoto pohledu tedy možno označit tah 27.d5?! za 
rozhodující chybu, po které se bílý při správné hře černého už nemůže zachránit. V partii se ještě stalo zoufalé 35.Jxd4 
cxd4 36.Vxd4 Sc5 37.Vd8 Sxe3 38.Vxe8+ Kxe8 39.Kxe3 Sxb3 40.Sxb3 Vxb3+ 41.Ke4 Ke7 42.g5 Je8! 43.Kd5 Vxh3 
44.Vb1 Jd6 45.f6+ gxf6 46.gxf6+ Kd7 47.f7 Vh5+ 48.Kd4 Vf5 - 0:1  

V 7. kole jsem dostal za soupeře IM Alexeje Kireeva. Hrál jsem s ním už dvakrát a pokaždé bílýma, zde to tedy bylo do 
třetice. Předchozí moje dvě vítězství mě naplňovala optimismem, věděl jsem ale, že nesmím  ani na chvíli nic podcenit. 
Tím spíše, že se blížil závěr turnaje. Na programu byla Philidorka s 3.-exd4, kterou Kireev použil již ve 3. kole proti IM 
Lančovi, kde stál sice úplně na prohru, po nepřesnostech bílého však partie skončila nerozhodně. Věděl jsem, že se hra 
černého dá vylepšit především po 11.De3 a tak jsem použil podle mého názoru nadějnější plán -  

 
Vyskočil - Kireev po 10.-Jd7  

11.Dd2 Sf6 12.Kb1 a6 13.g4 (13.Jd5 Sxd5 14.exd5 Ve8 - ne 14.Dxd5 Sxb2!) b5 14.g5 Se5 15.Se3 f6 16.Jd5! fxg5 
17.Sxg5 Sf6 (hrozilo 18.f4) 18.Jxf6+ Jxf6 19.Sd3 De8 20.Vhg1 Kh8 21.f4  
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Vyskočil - Kireev po 21.f4  

   

a v této pozici stojí bílý lépe. Dvojice střelců i otevřená pozice s možnostmi útoku dávají bílému dobré šance, Kireev je 
však dobrý obranář a tak je potřeba hrát přesně - 21.-Sc4 22.Vde1 De6 23.e5!? -  

 
Vyskočil - Kireev po 23.e5!?  

   

zajímavý moment, lákám soupeře k 23-.Sxa2+ 24.Ka1 dxe5 25.fxe5 Jg8 26.Se4 Vab8 27.Dc3! Sc4 28.b3 Sd5 29.Sxd5 
Dxd5 30.e6!,  

 
analýza po 30.e6!  
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po čemž by byla moje výhoda i navzdory pěšci méně již téměř rozhodující. Možné bylo též 23.Sxc4 bxc4 24.e5!. Kireev 
mi však "věří" a po nedlouhém přemýšlení bere 23.-dxe5. Nyní je je zřejmě kritická pozice celé partie. Přemýšlel jsem 
asi 10 minut nad tím, jestli vzít na e5 pěšcem, věží nebo střelce na c4. Nakonec jsem zvolil asi nejhorší možnost 
24.Vxe5?!, po které to už Kireev ubrání. Dobré bylo 24.Sxc4 bxc4 25.Dg2!? (25.Vxe5) Dd5 26.fxe5 Dxg2 27.Vxg2 Jd5 
28.e6 Vae8 29.a3 s udržením výhody. V partii se stalo již zmíněné 24.Vxe5?! Dd6! 25.Vg3 Vad8 26.b3 Db6! 27.Ve7 
Sxd3 28.Vxd3 Vxd3 29.Dxd3 Jg8! 30.Vd7 Jf6 31.Ve7 Jg8 32.Vd7 Jf6 33.Sxf6 Dxf6 34.Vxc7 Dxf4 35.Dc3 Dg4 36.h3 
Dg1+ 37.Kb2 Kg8 38.De5 h6  

 
Vyskočil - Kireev po 38.-h6  

   

a nyní jsem měl ještě poslední možnost ke hře na výhru tahem 39.Vc6! Černý totiž nemůže 39.-Vf1 pro 40.De6+ Kh7 
41.De4+, což jsem si bohužel uvědomil o tah později. Musel by proto zahrát 39.-Da7 40.Dd6 Vf6 41.Dd8+ Vf8 42.Dd5+ 
Kh8 43.Dd6 s odevzdáním pěšce, ale šancemi na záchranu. Bohužel své vykonala také časová tíseň a tak po 39.Vc3?! 
Dg6 40.Dd5+ Kh7 41.Vc6 Vf6 42.Vc8 byla zaknihována remíza vzhledem k možnostem černého typu 42.-Ve6 či 47.-Vf7, 
kde už mi pomalu také hrozí nějaké ty šachy - 0,5 : 0,5.  

Před sobotním odpoledním 8. kolem se dopoledne odehrál bleskový turnaj , jehož jsem se vzhledem k důležitosti partie 
neúčastnil. Po nevyužitých příležitostech proti Kireevovi byl mým soupeřem v 8. kole houževnatý německý IM Sebastian 

Plischki, známý v našich končinách též jako Plyšák . Rating soupeře byl o jeden bod vyšší než můj, takže jsem 
očekával tuhý boj do vyčerpání všech možností. Zahájení jsem sehrál zadrženě a soupeř získal po výměně dam 
malinkou výhodu v koncovce. Ta spočívala v prozatím pasivním černým střelcem, nicméně najít metodicky správný 
postup k získání výhodu není vůbec jednoduché.  

 
Plischki - Vyskočil po 16.Vhd1  

   

V pozici na diagramu zahrál bílý 16.Vhd1 (jinou možností bylo 16.Vhb1 a plánem nástupu pěšců na dámském křídle) 
16.-Sb7 17.c5?! - bílý závazně a možná i zbytečně brzy odhaluje své plány a ukazuje nepříliš dobrou techniku hry, což 
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jsem si všiml už při Němcově partii s Kratochvílem, kde nakonec do remízy pustil výhodu poziční i materiální. Tah sice 
naoko stísňuje černou pozici, ale pouští důležité strategické pole d5 a uvolňuje dráhu a6-f1 černému střelci. Již po pár 
tazích bude vidět, co může způsobit poněkud bezplánovitá hra bílého - 17.-Vhd8 18.Ke1 (lépe 18.a4) Jd5 19.Sb3 (lépe 
19.Jg5 nebo 19.Vdb1) f6 20.Vac1 a5!  

 
Plischki - Vyskočil po 20.-a5!  

   

a najednou je to bílý, kdo začíná pociťovat prvotní obtíže. Po 21.Sxd5?! (ještě 21.bxa5 b5 22.a4 s rovnou hrou) Vxd5 
22.Va1 bxc5 23.bxc5 Sa6 24.Vdb1?! (24.Vab1) Kd7 25.Vb3 a4 26.Vb4 Sb5 27.Vc1 Kc7 28.Kd2  

 
Plischki - Vyskočil po 28.Kd2  

   

vznikla pozice na diagramu, kde se mi už podařilo optimálně rozmístit své figurky a přišel tak čas k přímé akci - 28.-g5! 
29.h3 h5 30.Ke3 Ve8! 31.Vc3 g4 32.hxg4 hxg4  
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Plischki - Vyskočil po 32.-hxg4  

   

33.Jd2? - rozhodující chyba, po které bílý ihned prohraje. Ani lepší 33.Jh4 však bílému moc šancí nedává a průběh je 
víceméně forsírovaný - 33.-e5 34.dxe5 Vexe5+ 35.Kf4 Vxc5 36.Vxc5 Vxc5 37.Kxg4 Vc3 38.Kf5 Vxa3 39.Kxf6 Va1 a 
černý by měl vyhrát. Po chybném 33.Jd2? jsem měl na hodinách ještě asi 10 minut a přestože jsem následující tahy 
okamžitě viděl, ještě asi 1,5 minuty jsem vše pro jistotu kontroloval, přece jen šlo o hodně. Poté už ale šlo ráz na ráz 33.-
e5 34.dxe5 Vexe5+ 35.Ve4 (35.Je4 f5) Vxd2! - 0:1.  

Po tomto vítězství, navíc druhém v řadě černými, jsem už věřil, že turnaj pro mne skončí úspěšně. Byla téměř jistota, že 
mým posledním soupeřem bude první nasazený a současně i vedoucí hráč turnaje GM Petr Hába, který měl jako jediný 
6,5 bodu. Petr však v turnaji prožil i horké chvilky (ve 3. kole stál na prohru s IM Freislerem) a tak bylo jasné, že je 
zranitelný. Po dlouhém přemýšlení jsem nakonec rozhodl o agresivní taktice hry na výhru, protože možnost vyhrát 
takový turnaj se nenaskýtá každý den. I když ani v tomto případě to nemuselo být, protože vyhrát mohl i jeden z 
šestibodové dvojice Szablowski - Kireev, kteří se v posledním kole utkali spolu. Průběh naší poslední partie je krátký a 
vzhledem k řečenému možná i trochu komický. Přesto je z tahů vidět moje snaha o vítězství, ale Petrova neutralizace 
byla příkladná a nenechal se v jednom momentu zlákat k menšímu materiálnímu zisku za mou iniciativu. Tedy - 1.e4 e6 
2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jd7 
5.Jf3 Se7 6.Sf4 Jgf6 7.Jxf6+ Sxf6 8.Se2 c5 9.Sd6!?  

 
Vyskočil - Hába po 9.Sd6!?  

   

a lákal jsem černého do varianty 9.-Db6 10.dxc5 Dxb2 11.Vb1 Sc3+ 12.Kf1 Dxa2 13.Sb5 s kompenzací za obětovaného 
pěšce. Vůbec mi přitom nedošlo, že Petr je spíše opatrný a pečlivý hráč a útočí jen tehdy, pokud má k tomu všechny 
předpoklady. Zde k tomu také vzhledem ke stavu turnaje vůbec nebyl důvod a tak přišlo klidné 9.-Se7 10.Sxe7 Dxe7 
11.0-0 0-0 12.dxc5 s nabídkou remízy vzhledem ke ztrátě jakékoliv dynamiky v pozici, která byla po chvíli přijata - 
0,5:0,5.  
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9. kolo proti GM Petru Hábovi  

Turnaj tedy pro mě končí výsledkem 6,5/9, což lze vzhledem k dosaženému perfu 2420 a zisku 12 bodů do Ela 
považovat za velmi dobrý výkon. Litovat sice trochu můžu nevyužitých možností v partiích se Szablowskim, Buchníčkem 
a Kireevem, na druhou stranu tu bylo několik kvalitně sehraných partií (Kostyra, Plischki, Chmelíček, Hošek), které mě 

nyní naplňují optimismem, že ve mně přece jenom něco je . Po mé poslední sehrané partii jsme se s Petrem Hábou 
shodli na umístění okolo 3-4. místa, což se také nakonec potvrdilo. Po šťastném vítězství Kireeva nad Szablowskim, 
který musel na normu IM vyhrát a párkát skutečně prošel kolem výhry, se Aleksei dotáhl na Petra Hábu, ten však 
nakonec uhájil o trochu lepší pomocné hodnocení a vítězstvím v turnaji tak splnil roli favorita. Druhý skončil tedy Kireev 
a třetí nakonec IM Alois Lanč, který na závěr po pěkném výkonu porazil IM Kostyru z Polska. Horší pomocné hodnocení 
mi potom nadělilo bramborové 4. místo, které je ale pro mě pěkným osobním úspěchem, které řadím o něco výš, než 
nedávné vítězství na domácím Openu Duras v předchozím měsíci. 
  
Nedobře se v turnaji vedlo Petru Skácelíkovi, který doplatil bohužel na to, že hrál turnaj při zaměstnání (já sice do čtvrtka 
taky, ale nemám to z centra tak daleko jako Petr z Modřic) a jeho 5/9 proti výrazně slabším soupeřů stačilo pouze na 28. 
místo a znamenalo také značný elový propad. Mick Věžník si po úspěšném béčku na Durasu zkusil áčko a po zpočátku 
solidních výkonech se musel v průběhu turnaje vypořádávat s nemocí, což poznamenalo jeho výkon a celkový výsledek 
3/9 tak stačil jen na 56. místo. Zato v turnaji B  nás úspěšně reprezentoval Otmar Říha, který po bojovném výkonu 
nakonec obsadil slušivé 5. místo.  

 
Otmar Řiha  

Na konec zmíním ještě závěrečný ceremoniál, který se bohužel odehrál za nevelkého počtu zúčastněných (většina 
neúspěšných zřejmě odjela domů) a absence médií či zástupců VUT. Svými místy nesourodými projevy pp. Točeva a 
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Vachka na mě navíc působil poněkud chaoticky a při předávání cen mi např. p. Vachek s nadějí v hlase připomněl, že 
jsem snad už konečně prolomil smůlu v brněnských turnajích. Vůbec jsem nepochopil, co tím chtěl říci. Což je letošní 
červencové vítězství na Open Duras či 4. místo v loňském velmistrovském turnaji málo? Více jsem toho totiž v 
brněnských vážných turnajích za poslední rok nesehrál a na dotaz k p. Točevovi, zda neví, co tím bylo myšleno mi se 

smíchem odpověděl "toho si nevšímej, vždyť je to starej popleta" . A tak se šlo s úsměvem domů a vírou, že snad 

příště zase prolomím nějakou tu smůlu   

Závěrem nabízím celkové výsledky , partie z A turnaje  a také fotografii prvních čtyř vítězů.    

 
Zleva: 2. IM Aleksei Kireev, 1. GM Petr Hába, 3. IM Alois Lanč, 4. IM Neklan Vyskočil  

  

  


