
ŠOK A – Holešov A 5,5-2,5 
 
     Ve čtvrtém kole k nám zavítal A-tým Holešova. Hosté nechali odpočívat své první čtyři hráče ze 
základní sestavy, ale i tak se dal očekávat napínavý zápas. 
 
     Dostavil jsem se asi v jedenáct hodin a na druhé šachovnici již bylo vymalováno – Martin Beil 
naplno zabodoval v taktikou nasycené partii. 
 

 
V koutě již opuštěný stůl s druhou šachovnicí… 

 
 
Po zhruba další hodině zvýšil Josef Knotek na třetí šachovnici průběžná stav na 2:0 v náš prospěch 
a po chvilce byl na páté desce – Pavel Kadlec - uzavřen smír. Poté se poměrně dlouho čekalo na 
další rezultát, když mezitím- na osmičce dostal hostující hráč zákaz přijmout nabídku remízy. 
 

 
Zprava Knotek, Rojar a Kadlec, tedy třetí až pátá šachovnice 

 



     Pak se to ale začalo sypat! Na čtvrtém prkně vyhrál Libor Rojar a na první Joanna Worek. Na 
sedmičce sice překvapivě ztratil Gabo Slanicay celý bod, když padl na čas, ale další bod pro nás 
zaknihoval na šesté šachovnici Petr Malůš.   
 

 
První šachovnice WGM Joanna Worek vs Rafaja ml. 

 
 

 
A tady zprava Malůš, Slanicay a Šacha, tedy šestá až osmá deska 

 
 
Konečnou podobu výsledku dává výhra hostů na osmičce, tedy 5,5 – 2,5 pro naše barvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A nyní prosfištíme partie – Martin Beil 
tradičně tu svou okomentoval a také 
s ohledem na její délku uvádíme celou. Partie 
k přehrání jsou zde. 
 
1.WGM Worek – Rafaja ml. 1-0 
Joanna se chopila iniciativy a hromadila 
drobné výhody. Soupeř se nedopustil 
vyloženě chybného tahu, ale neustál trvalý 
tlak soupeřky. 

 
 
 
2. Beil – Lukša 1 - 0 
1. e4 e6 2. g3 
Trochu nezvykla varianta, kterou znám z 
partii mezi Kubou Krejčou a Matyášem 
Kovaříkem. Z jejich vzájemných partií jsem 
se hlavně poučil, jak může být v této variantě 
pro černého nebezpečná pasivní hra. 
2... d5 3. Sg2 dxe4 4. Sxe4 
Jiná možnost bílého je 4.Jc3. [4. Jc3 Sd7 5. 
Jxe4 Sc6 6. f3 e5] 
4... Sc5!? 
Tento tah je trochu provokace. Místo 
jednoduchého 4...Jf6 5.Sg2, po kterém má 
bělopolný střelec bílého velkou sílu, záměrně 
hraju tah, který dává bílému řadu různých 
možností a plánů, ale zároveň řadu možností 
udělat chybu. 
5. Df3?! 
Lepší se mi zdá například klidné 5.Sg2. 
Střelec na e4 teď stojí nepřirozeně a 
zranitelně. 
5... Je7!? 
Mohl jsem hrát pevné 5...c6 a pak se zaměřit 
na střelce e4, ale možnost obětovat pěšce b7 a 
získat za něj aktivní figurovou hru se spoustu 
útočných motivů byla hrozně lákavá. 
6. Sxb7? 
Kompenzace černého za pěšce bude 
obrovská. Lépe 6.Je2 a hra je v rovnováze - 
nepřirozeně stojícího střelce e4 kompenzuji 

taktické motivy Sxh7+, Dh5+, Dxc5 nebo i 
možnost pozdějšího vzetí na b7. [6. Je2] 
6... Sxb7 7. Dxb7 Jbc6 8. c3? 
Výrazná chyba, po které hrozby černého 
nabydou na síle (slabé pole d3, nemožnost 
vyvinu jezdce na c3). [8. Db3 Jd4 9. Da4+ c6 
10. f3 e5 A černý sice má výbornou 
kompenzaci za pěšce, ale dobojováno ještě 
zdaleka není.] 
8... Vb8 
Ještě silnější bylo jednoduché 8...0-0. [8... O-
O 9. d4 Dd5 10. f3 Sb6 A nyní hrozí pěkné 
a7-a6 s dalším Va8-a7, což jsem v partii 
neviděl. 11. Da6 e5 S obrovskou výhodou 
černého.] 
9. Da6 Dd5 10. f3 Sxg1 11. Vxg1 Je5 12. 
Vg2? 
Definitivní konec nadějí bílého. 
Houževnatější bylo 12.Vf1 a pěšce navíc bude 
mít sice černý, ale stále se hraje. [12. Vf1 
Jxf3+ 13. Kd1 Jxh2 14. Vf2] 
12... Jd3+ 13. Kd1 
Ani ústupy na f1 nebo na e2 nejsou lepší. [13. 
Kf1 Dxf3+ 14. Kg1 Dd1#] [13. Ke2 Jxc1+ 14. 
Kf2 Vxb2] 
13... Dxf3+ 14. Ve2 Df1+ 15. Kc2 Dxe2? 
Škoda, tady jsem byl kromě tahu v partii příliš 
upjatý na možnosti 15. ..Dxc1+ a hlavně 
15...Je1+ a nenašel jsem jednoduchý a krásně 
konkrétní tah, který okamžitě ukončuje partii 
- 15...Vd8! [15... Vd8!] [15... Dxc1+ 16. 
Kxd3 Dxb2 S věží navíc je určitě výborné.] 
[15... 
Je1+ 16. Kd1 V teto pozici mi přišlo až 
neuvěřitelné, že by tam nic nebylo. A ono 
skutečně bylo, ale trpělivější: 16... O-O! 17. 
Ja3 Jd3+ 18. Kc2 Vfd8 A bily nemá co hrát.] 
16. Dxd3 Dxh2 17. b3 O-O 18. Sa3 Vfd8 19. 
De3 Jf5 

 
Závěr partie byl za černého zahraný suše, ale 
na jistotu. Bilý se vzdal. 
 



 
 
3. Knotek – Pospíšil ½  
Samotný Josef to shrnul následovně: 
„Vzdal se v horší pozici, přišel by o pika. 
Lekl se, že přijde o kvalitu, ale to při přesné 
hře nehrozilo. Jak praví klasik – Hrozba byla 
silnější, než její provedení. Alespoň jsem stihl 
v pohodě nedělní oběd.“ 

 
No, Houdini hodnotí závěrečnou pozici za +1 
pro Josefa… 
 
 
4. Rojar – Vymětal 1 - 0 
Libor trpělivou hrou stupňoval svou poziční 
převahu a soupeř pod tlakem v manévrovacím 
boji vyrobil hrubku – viz diagram. 

 
Pozice po 38.Vg3, na což přišel trest 
v podobě tahu 38. …Sf4 se ziskem kvality a 
následovalo její rychlé uplatnění k výhře. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kadlec – Prachař ½  
Pavel Kadlec není stále zdravotně zcela fit po 
svém úrazu. Podle vlastních slov se cítil ve 
třetí hodině hry dost unavený, takže když 
přišla nabídka remízy ze strany jeho soupeře, 
nebylo nad čím váhat, navíc byla akceptace 
schválena kapitánem a pozice na šachovnici 
to stvrzovala. 

 
 
 
6. Malůš – Zajíček 1 - 0 
 

 
Pozice po 29.De4 – Petr pokračoval …Vbc8, 
ale pozice skrývala silný úder …f5! 
Po 29. …Vbc8 hrál bílý Sd3, když měl hrát 
d5! Petr na to 30. …g6, když opět šlo …f5! a 
tentokráte s mnohem údernější silou. Na to 
bílý 31.g4 (opět měl hrát d5!) a černý 31. 
…Dd6 (silnější bylo …Dd8!). A tady bílý 
dokonal dílo zkázy, když zahrál 32.Vf1, na 
což následovalo 32. …Sd5 a černý získal 
figuru a záhy také partii. 
 
 
 
 
 



7. Slanicay – Macurek 0 - 1 
Největší smolař včerejšího zápasu. Pád 
praporku ukončil veškeré aspirace na zisk byť 
půlbodu. 
Pozice remízová, ale čas je součástí hry… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Šácha – Ševela 0 - 1 
Útočné ambice Milana jsou patrné i při hře 
černými, jakož tomu bylo i tentokrát. 
Jenomže pozice se zablokovala a těžké figury 
neměly jak proniknout na královském křídle 
do soupeřovy pozice. Milan pak připustil 
otevření „c“ sloupce, který ovládnul soupeř a 
pronikl svou dámou a věží do týlu černého. 
Dostáhl vyhrané pozice, ale v několika 
případech nezahrál nejsilněji. V závěrečné 
pozici mohl ještě Milan pokoušet štěstí 
v horší pozici, od čehož upustil, neboť osud 
zápasu už byl rozhodnut v náš prospěch.  
 

 
Pozice po 48. …Sb6. V předchozím průběhu 
dopustil Milan vniknutí soupeře do svého 
týlu, čemuž šlo zabránit a pozice byla 
remízová. Nyní zahrál bílý 49.Df5+ (robot 
hodnotí cca +4), ale měl k dispozici mnohem 
silnější tah, a sice 49.Dh8+, který dostává 
hodnocení +M18 apod.! No, bohužel i tah 
v partii postačoval k jeho výhře… 


