
Regionální soutěž Uherské Hradiště – kolo 5 
 

Ostrožská Nová Ves – ŠO Kunovice D 2,5:2,5 
 

     V letošním posledním kole zajíždělo naše déčko do sousední Ostrožské Nové Vsi. Mládežníků 

bylo tentokráte pomálu, protože v Malenovicích probíhal Talent Cup.  

 

     Poměrně rychle dosáhl Tibor silný tlak s vyhranou pozicí. Než přinutil soupeře ke kapitulaci, tak 

byl na druhé šachovnici uzavřen smír – po výměně několika lehkých figur vznikla remízová pozice. 

Záhy poté pak vzdává Jiří Hráček. Na první desce probíhá divoká partie, kdy náš Pavel Růčka 

opticky tahá za kratší konec. Jistotu minimálně celkové plichty dává výhra Jary Bílka, který uplatnil 

pěšcovou převahu ve věžové koncovce. Vedeme tedy 2,5:1,5 a vše je odvislé od partie na první 

desce. Domácí Zdeněk Blahůš bohužel nalézá vítězné pokračování a stanovuje tak celkový 

výsledek na 2,5:2,5. 

 

     A nyní se podíváme na některé zajímavé momenty v partiích. 

 

Dobřecký – Horáček 0-1 
 

Bílý sehrál nestandardně zahájení – hodně 

tahů pěšci a zanedbaný vývin. Po 7.f4 vznikla 

následující pozice: 

 
 

V partii následovalo 7. …Jc6 s převahou 

černého, ale šlo zahrát silněji, a to 7. …Jc4! 

A ještě další moment – po 12.Kf2 

 
Tady pokračoval Tibor 12. …d4 a po 

soupeřovu 13.Jxd4 se pozice bílého zhroutila 

a po ztrátách materiálu vše skončilo matem.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Martinák – Potrusil ½ - ½  
 

Poklidný průběh vyústil do následující pozice: 

 
Robot ji cení za 0,00, takže uzavřený smír byl 

na místě. 

 

 
 

 

Botek st. – Hráček 1-0 
 

Černý vyšel ze zahájení slušně a srovnal hru. 

Po 11. …Kc7  

 
Zahrál bílý 12.f4?!, na což náš hráč reagoval 

12. …Jd5?! Místo toho měl hrát 12. …h6 

s lepší pozicí za +0,5. 

A po 1.Vf3 v pozici na diagramu 

 
přišlo nepřesné 17. …Kc6?! -místo toho bylo 

lepší 17. …Vb8 a pozice je stále přibližně 

vyrovnaná.  

 

A v této pozici Jiří partii vzdává: 

 
Může se to zdát předčasným – ale soustředěný 

tlak bílých figur proti rozházeným figurám 

černého by se dříve, či později prosadil. A 

nikoliv zanedbatelným faktorem byl čas 

odjezdu vlaku �. 
 

 
 

 



Bílek – Botek ml. 1-0 
 

 
Pozice po 25.Sa4 – až doposud se hra 

pohybovala v remízových koridorech. Tady 

měl černý zahrát 25. …Jc4 a bylo by tomu i 

nadále. Zahrál však V8e6 a po 26. …V8d6 

27.Sxc6 se dostal do problémů, které vyústily 

horší věžovou koncovkou a porážkou. 

 

Blahůš – Růčka 1-0 
 

Tady se hrál královský gambit a pozice 

dospěla po 14.Je4 k následujícímu diagramu: 

 

Pavel zvolil 14. …Dxd4 a po 15.Jxf6+ se 

dostal do obtíží. 

Počítač nabízí zajímavý obrat 15. …0-0! 

s hodnocením 0,00 (nevím, zda se nezbláznil 

s těch nul v rošádě �). Jako divákovi se mně 

líbilo 15. …Jxd5 s výměnou dámy za tři lehké 

figury… 

Po dalších tazích opět pozice na ostří nože: 

 
Rovnováhu držel ostrý tah 16. …Dxb2! (kdo 

to má počítat �). Tady Pavel „logicky“ 

uhýbá z vazby 16. …Kg6, ale ocitá se 

v pozici za -5 – to v případě, že by bílý zahrál 

17.Je4. Ten však hraje 17.h4 a za černého je 

opět nejlepší 17. …Dxb2, ovšem nyní už za -

1,3. V dalším průběhu nenalézal bílý nejlepší 

pokračování, ale stále si udržoval výhodu. Po 

výměně dam pak přešla partie do koncovky 

V+J vs V+S, kdy měl bílý dva volné pěšce 

g+h, které taky prosadil k výhře. Nejdivočejší 

partie zápasu! 

 

 


