
Po přestávce remíza 
 
Po delší pauze, zapříčiněné posunem z důvodu Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let a 
volným losem, jsme nastoupili k dalšímu zápasu, tentokráte ve 4. kole proti Hluku. Opět jsme hráli 
v domácím prostředí. S ohledem na reorganizaci, kdy nemáme kam spadnout, stavíme na zadní 
šachovnice naše žáky, aby nabyli zkušeností. Původně měl Pavel Růčka vystupoval v roli 
nehrajícího rozhodčího, ale díky kolapsu mobilního operátora nebo mobilu Jary Bílka, kterému 
došly sms zprávy s více než denním zpožděním, se stal rázem rozhodčím hrajícím. 
 
Mládí vpřed, takže první končí partie na sedmé šachovnici, kdy Michal Mašíček vítězí a jdeme do 
vedení. Následuje nepříjemnost na páté desce, kdy Jiří Hráček prohrává na zazvonění mobilu …  Ty 
mobily jsou dnes jakési zakleté! Soupeř obrací skóre výhrou na osmé, kdy nesrovnatelně zkušenější 
Dičer poráží našeho Pašku – to je bohužel nešvar některých týmů, že dají na zadní desky zkušené 
harcovníky, kteří tam bodují se žáky a začínajícími adepty, namísto toho, aby tam rovněž nasadili 
mladé hráče. Takže 1:2. Skóre srovnává Růčka v partii s Vychorcem a následuje remíza na první 
šachovnici. Po bouřlivém průběhu partie plné zvratů vítězí Jiří Vavřík na 6. šachovnici, ale 
smolným závěrem prohrává Tonda Podškubka skvěle rozehranou partii na šachovnici čtvrté a když 
na druhé šachovnici nemůže žádný ze soupeřů získat reálnou převahu, končí tato partie a tím i celý 
zápas remízou. 
 

Šach. ŠO Kunovice ELO 4,0 - 4,0 Spartak Hluk ELO 
1. Kadlec Pavel 1881 ½ : ½ Štefaník Richard 1573 
2. Šácha Milan 1763 ½ : ½ Štefaník Petr 1609 
3. Růčka Pavel 1702 1 : 0 Vychorec Miroslav 1530 
4. Podškubka Antonín 1703 0 : 1 Růsek Jaroslav 1498 
5. Hráček Jiří 1446 0 : 1 Slavík Tomáš 0 
6. Vavřík Jiří 1431 1 : 0 Tichopádek Mirek 0 
7. Mašíček Michal 1263 1 : 0 Kadlčík František 0 
8. Paška Josef 0 0 : 1 Dičér František 1672 

 
 
A nyní tradičně exkurze po jednotlivých šachovnicích. 
 
Pavel Kadlec – Richard Štefaník  ½ 
Zavřená hra přešla po výměnách lehkých figur a dam do koncovky, kdy měli oba hráči 2V+S 
(bělopolný)  při zablokovaných pěšcových řetězech. Soupeři se dohodli na smírném řešení. Pokusy 
o získání výhody násilnou cestou neměly naději. 
 

 
                   Závěrečná pozice partie 
 
 
 



 
 
 
Petr Štefaník  – Milan Šácha ½ 
Milan hrál černými, takže nebylo žádným překvapením, že na 1.e4 přišla Pirc-Ufimcevova. Po 
výměnách ve střední hře přešla partie do koncovky nejprve S+2J (Milan) proti 2S+J a ta záhy do 
S+J proti 2S. Jako na první šachovnici – pěšcové řetězy byly do sebe zaklíněny. Obligátní výhoda 
dvou střelců byla díky tomu veškerá žádá, což dokresluje v jeden moment jejich postavení na d1 a 
e1. Ovšem ani Milan nemohl pozici zlepšit tak, aby dosáhl hmatatelné výhody, takže spravedlivá 
dělba bodů. 
 

          
                        Závěrečná pozice partie 
 
 
 
Pavel Růčka – Miroslav Vychorec 1-0 
Hrála se sicilská 1.e4 c5 2.f4. Pavel získal volnější pozici, kdy měl soupeř slabá bílá pole na 
královském křídle, což vyvrcholilo jeho tahem g5, kdy se otevřely bílé magistrály v jeho pozici. 
Však také ihned následovalo za bílého Jf5, kdy získal jezdec skvělý forpost, přičemž nemohl být 
atakován pěšcem, ani lehkou figurou. To dávala našemu hráči velké možnosti na stupňování tlaku, 
nicméně závěr byl prozaický a velmi rychlý, když soupeř přehlédl odskok jezdce se ztrátou dámy. 
Pěkný výkon našeho hráče. 
 

 
Pozice po 25.Jf5 – dominující jezdec.Po dalším 25. …De6 26.Dg4 c4?? Přišlo 27.Jh6+ se ziskem dámy 

 
 



Jaroslav Růsek – Antonín Podškubka 1-0 
Velmi dramatická partie se špatným koncem pro Tondu. Zahájení byla sicilská – Cochranův útok (s 
tahem Sc4 ve 2. nebo 3.tahu). Náš hráč volil dlouhou rošádu, aby následně přešel králem na e8 a po 
soupeřově šachování zaparkoval opět na dlouhé straně. V dalším průběhu Tonda získal čistou věž 
navíc a nic nenapovídalo, že by neměl získat celý bod. Náhle však po přehlédnutí vrací věž nazpět a 
partii okamžitě vzdává, jelikož si neuvědomil, že je materiál pouze srovnán. Pozice je sice lepší pro 
bílého, ale rozhodně remízové šance zde jsou.  
 
 

             
          Pozice po 36. …c4, kdy po 37.Dxc4 Sxa3                          Bílý Dxc4 a černý se okamžitě vzdává 
                           získal bílý věž 
 
 
 

 
Aktéři při dohrávce partie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jiří Hráček – Tomáš Slavík 0-1 
Zde se hovořilo španělsky s 3. …d6. Po tahu 8. …Dg4 vznikla pozice na diagramu, kterou Jiří 
nesprávně vyhodnotil a po dalším 9.0-0 Jxe4 zahrál rovnou 10.Da4+?! Tady byla namístě nejprve 
výměna jezdců na e4 – 10.Jxe4 Dxe4 a pak 11.Db3 a teprve po 11. …b6 12.Da4+ s lepší pozicí za 
bílého. Namísto toho se dostal do pozice, kdy ztrácel ještě jezdce, když v tom zazvonil mobil … 
 

             
                       Postavení po 8. …Dg4                                                        Závěrečná pozice 
 
 
 
Mirek Tichopádek – Jiří Vavřík 0-1 
Z hlediska výsledku opět velmi důležitá partie. Na 1.e4 zvolil Jiří Caro-Kann. Nehrálo se zrovna 
teoreticky, ale hra šla dál. Ve 20. tahu Jiří obětoval na g3 jezdce za tři pěšce, ale reálně byla pozice 
vyhraná pro soupeře. Po výměnách vznikla koncovka, kdy měl bílý V+2J proti V+J s tím, že Jiří 
měl navíc pěšce f,g,h a na dámském křídle měli oba pěšce a,b + pěšce d (v soupeřově případu 
dokonce zdvojený). Ve snaze vyměnit oba jezdce za věž a mít tak kvalitu navíc, přehlédl bílý jeden 
podstatný detail a bylo z toho odevzdání jednoho z jezdců a rázem měl náš hráč tři spojené pěšce 
navíc. Došlo k výměně věží a bílý získal pěšce a + d, měl tedy volné pěšce na sloupci „a“ a „d“, 
když před tím ztratil pěšce b2. Jiří rozpohyboval spojené pěšcové trio. Přes optickou beznaděj mohl 
bílý úspěšně bojovat o remízu, ale tuto možnost nevyužil – za šachovnicí se to počítá mnohem hůře, 
než při následné analýze a mám za to, že i mnohem silnější hráči by měli co dělat. Černý staví dámu 
a o osudu partie je rozhodnuto. 
 

           
Pozice po 20.g3 – Houdini nabízí 20. …Jf6 za +0,16.        Další kritická pozice – bílý na tahu mohl vyhrát po 
    Tah v partii – 20. …Jxg3 hodnotí +1,60 bílý                    38.Jd7+ (+12). Jeho volba 38.Je7+ dostává -1,2, 
                                                                                               po 38. …Vxe7 39.Jg6+ Ve8 srovnal černý figury.     
 



          
    Tady hrál Jiří 51. …h5 a soupeř mohl po 52.a4               Pozice po 56. …Ke5 – po správném 57.a6 stále   
                zdárně bojovat o remízu.                                    remíza! Po bílého 57.Jc7 (+10 po správném …f4!) 
                                                                                         hraje černý 57. …h3+ a nabízí soupeři opět spásu po 
                                                                                         správném 58.Kh2. Ten odmítá a hraje 58.Kg3 a Jiří  
                                                                                            již nalézá správný postup 58. …f4+ a záhy vítězí. 
 
 
 
 
 
 

 
Jiří Vavřík ještě s figurou méně 

 
 
 
 
 
 
 



Michal Mašíček – František Kadlček 1-0 
Náš mládežník zahájil partii dvou žákovských zástupců bílými nezvykle pasivně, když zvolil po 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 málo užívanou Uherskou hru – 3.Se2. Partie dále probíhal v prudkém stylu, kdy 
Michal obětoval jezdce na g5. Jeho soupeř zareagoval nepřesně a hra vyvrcholila po hrubce černého 
ztrátou dámy a následně matem osamoceného černého krále. 
 

                
                       Zahájení 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Se2                        Pozice po 9. …g5. Michal vzal 10.Jxg5. Soupeř 
                                                                                             vzal 10. …hg a po 11.Sxg5 Dd7 12.Jf6+ odevzdal dámu. 
                                                                                               Místo toho měl hrát černý 10. …Jxd5 a ještě to mohlo  
                                                                                                                          být zajímavé.       
 
 
František Dičer – Josef Paška 1-0 
Jak jsem se zmínil v úvodní části, neměl náš žákovský zástupce příliš šancí proti zkušenému hráči 
hostů. I přes nepříliš excelentní výkon zatlačil soupeř našeho hráče do defenzívy a vše končilo 
věžovou koncovkou se značnou pěšcovou materiálovou převahou bílého. Pro našeho hráče 
zkušenost, protože partie na žákovských turnajích probíhají v poněkud jiném stylu. 
 

 
Závěrečná pozice partie 

 
Kompletní výsledky všech zápasů Regionálního přeboru jsou k dispozici na chess-results. Našemu 
týmu patří po 4.kole za jednu výhru a dvě remízy šesté místo. Ale tabulka je zkreslena z důvodu 
nestejného počtu odehraných zápasů jednotlivých týmů. 
 
Partie jsou k přehrání zde, text v pdf v přehlednější grafické úpravě je ke stažení zde. 


