
Zápisky z Bulharska VI
aneb

mohlo to být lepší

Větší polovina ME mládeže 2011 je za námi. Páté kolo dopadlo řečí čísel stejně 
jako kolo předchozí, tedy –1, což celkově znamená +1. Volný den se tak rozhodně bude 
hodit k nabrání nových sil  a k tomu, abychom společně ještě více zabojovali  a celkový 
plus nejen že udrželi, ale pokud možno vylepšili. Jediný trochu mrzutý fakt je ten, že v 6. 
kole se v kategorii H10 utkají Thai Dai Van a Honzík Chlebek… Vskutku nemilosrdný los!

Jelikož si představení kategorií H+D18 necháme na příští Zápisek, ukážu Vám dnes 
dvě šachové ukázky: pěknou kombinaci, díky níž zvítězila (nutno říct že po hrubé chybě 
soupeřky) v D18  Bára Kolomazníková a pěkný výkon  Vojty Straky v H18, který porazil 
Poláka Sadzikowského (FM, 2370).

Byrka (1925) – Kolomazníková (1985)

Bílá má v pozici na diagramu výše kvalitu a dva pěšce navíc, kompenzace černé je velmi 
mizivá, prakticky žádná. I taková pozice se však dá během pár tahů prohrát. 1.Vd1 Sf4 
2.Da3??  Naprosto  neuvěřitelná  hrubice,  bílá  zřejmě  úplně  zapomněla  na  následující 
taktický  obrat. Například  po 2.Jd4+-  by  postupně  měla  vyhrát.  Nyní  se  naše  hráčka 
nenechala  dvakrát  pobízet:  2...Se3+  3.Kh1  I  po  3.Kf1  Dc4  4.Ke1  Sa6-+ už  by  černá 
vyhrála.

3...Dxf3! 4.Vg1  4.gxf3 Sxf3# 4...Df2-+ Samozřejmě ne 4...Sxg1?? 5.gxf3 Sxf3+ 6.Kxg1+-



Sadzikowski (2370) – Straka (2246)

Po  25  tazích  vznikla  vyrovnaná  pozice  s  oboustrannými  šancemi:  černý  má  sice 
izolovaného pěšce, ale dobře chráněného a navíc aktivní figury. Také bílý král není úplně 
dobře chráněný a je trošku oslabený tahem f3. 26.Je2 Bílý chce převést jezdce na d4, od 
věci možná nebylo 26.Dd4 a nechat zatím jezdce na g3, kde sice nestojí optimálně, ale na 
druhou stranu kryje bílého krále.  26...Dc7  Napadnout  citlivého pěšce na h2 rozhodně 
není špatné. 27.g3 Vrátit se 27.Jg3 se člověku samozřejmě nechce, když už se rozhodl pro 
převod jezdce na d4. 27...Ve5 28.Jd4 Vce8 Černý ideálně rozmístil své figury. 29.Dd2?! To 
je příliš pasivní, bílý měl buď rychle hledat protiútok (např. pomocí 29.c6!?) nebo např. 
schovat krále (29.Kg1; 29.Kg2).

29...g5! Černý se zcela správně chápe iniciativy. Nyní hrozí g4 s dalším obsazením pole e4 
jezdcem.  30.h3  To je sice další oslabení královského křídla, ale rozhodně menší zlo než 
30.g4, po čemž by mohlo přijít např. 30...Ve4! 31.Kg1 a nyní pěkná oběť kvality 31...Vxd4! 
32.Dxd4  Ve2 33.f4  Ve4 34.Dd3  Jxg4  35.Dxd5 Dxf4->  s  velmi  silným útokem černého, 
kterému se v praktické partii zřejmě nedá ubránit.  30...Dc8  Přesnější asi bylo okamžité 
30...Ve3!?,  ale  oba hráči  již  byli  v  časové tísni.  31.Vh1  Určitě bych dal  přednost tahu 
31.Kg2!? 31...Dc7 32.b4?! Bílý se pokouší o protihru příliš pozdě.



32...Ve3! Černý okamžitě využívá předchozí tah bílého a s tempem (napadení a3-pěšce) 
vylepšuje postavení věže. Bílý teď navíc skoro nemá rozumný tah: okamžitě prohrává jak 
33.Vc3? Je4+! 34.fxe4 Dxg3+ 35.Kf1 Vxc3-+, tak i 33.Kg2? Dxg3+! 34.Kxg3 Je4+ 35.Kg2 
Jxd2-+ Nejlepší  bylo 33.Vhg1 Vxa3 34.Dxg5=/+,  ale  i  tady už  má černý velmi  slibnou 
iniciativu.  33.Dxe3  Tím bílý sice „získá“ dvě věže za dámu, ale v dané pozici bude díky 
slabinám bílého a nekrytému bílému králi  černá dáma výrazně silnější než černé věže. 
33...Vxe3  34.Kxe3  Dxg3-/+  35.Vhg1  Déle  snad  mohl  bílý  bojovat  po  35.Kd3!?,  ale 
výsledek partie by to zřejmě neovlivnilo.  35...Dxh3 36.a4 g4 37.b5 axb5 38.axb5 gxf3 
39.Jxf3 De6+ 40.Kd2 Je4+ 41.Kd3 Jxc5+ 42.Vxc5 De4+ 43.Kd2 Dxf3-+ (43...Db4+-+) 

Bílý sice ještě nějakou dobu vzdoroval, ale černých pěšců je příliš mnoho. Pěkný výkon 
našeho hráče, který svého teoreticky silnějšího soupeře ve střední hře jasně přehrál!
1-0

Níže si můžete prohlédnout tabulku průběžných výsledků a jelikož je zítra volný 
den, jak už bylo řečeno výše, i já se odmlčím na delší dobu a Zápisek č. 7 tudíž nebude 
zítra, ale až pozítří. A na úplný závěr ještě dodám, že se Slováky po dnešním kole stále 
vedeme, a to konkrétně 2:1! 

  



JMÉNO KATEGORIE I II III IV V VI VII VIII IX Σ
Kristýna Laurincová D8 1 0 1 0 0 2

Anna Vítová D10 1 0 0 1 0 2

Jitká Jánská D12 ½  1 ½ 1 0 3

Lenka Rojíková D14 0 1 1 0 1 3 

Eliška Johnová D16 ½ 0 ½ 1 0 2

Barbora Kolomazníková D18 0 1 0 1 1 3

Karolína Olšarová D18 ½ 0 ½ 1 1 3

Magdalena Miturová D18 1 1 0 0 ½ 2½ 

Jakub Voříšek H8 ½ 0 1 0 0 1½ 

Jan Chlebek H10 ½ 1 1 ½ 0 3 

Nguyen Thai Dai Van H10 1 0 1 0 1 3

Jan Macháň H14 1 0 1 0 0 2

Tomáš Kraus H16 ½ 0 0 1 1 2½ 

Vojtěch Straka H18 0 1 1 0 1 3

CELKEM 8 6 8½ 6½ 6½ 35½  
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