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Soupiska boskovického béčka budí respekt a při pohledu na sestavu, ve které hosté do Sloupu 

přijeli, jsme si popravdě velké naděje na bodový zisk nedělali. Naši hráči však hráli velmi solidně 

a odpovědně (především v otázce spotřeby času) a stálo při nás i štěstí, protože soupeři 

nevyužili některé šance. I tak je konečný výsledek pro sloupský tým velice příjemným 

překvapením. 

 

Všechny partie se hrály relativně dlouho. Nejrychleji skončila po klidném průběhu partie 

Trmač–Veselý na 4. šachovnici: 

1.d4 d6 Jindra se po partii přiznal, že už po prvním tahu byl poněkud rozladěn – chtěje provést 

obvyklý tah 1...e6, sáhl vedle a uchopil sousedního pěšce. Nu, nezbývalo než pokračovat 

v poněkud jiném zahájení... 

2.Sf4 Jf6 3.Jf3 e6 4.e3 Se7 5.h3 0–0 6.Sd3 c5 7.Jbd2 Jc6 8.c3 Za úvahu snad stálo 8.dxc5 

dxc5 a černí střelci v této struktuře nestojí na rozdíl od těch bílých kdovíjak pohodlně. Po 9.e4 

by bílý mohl počítat s malou výhodou. 

8...b6 9.Dc2 Sb7 10.0–0 Vc8 11.a3 h6 12.Sh2 Dd7 13.dxc5 bxc5 14.c4 Vfd8 15.Vfd1 Sa8 

16.Je4 Jxe4 17.Sxe4 Db7 18.Jd2 Db6 19.Vab1 Vb8 20.Da4 a5 21.Sf3 Ja7 Ani jeden z hráčů 

se zřejmě nechtěl pouštět do větších akcí. V této vyrovnané pozici přijal černý se zmínkou 

o určité únavě remízovou nabídku bílého. 

½–½ 

 

První celý bod přidal do zápisu Jiří Vašíček hrající na 5. desce proti Jaroslavu Šmehlíkovi: 

1.e4 c5 2.c3 d6 3.Je2 Nepříliš logicky vypadající tah plynoucí patrně z nezkušenosti v zahájení. 

Bílý se snaží směřovat k jakémusi hybridu Alapinovy a zavřené sicilské, tento tah jezdcem ale 

poněkud zanedbává kontrolu středu. 

3...g6 [3...Jf6] 4.g3 Sg7 [4...d5] 5.Sg2 Jf6 6.0–0 0–0 7.d4 cxd4 8.cxd4 Černý klidným vývinem 

přešel kolem několika možností, jak využít pomalosti bílého, a umožnil mu tak dosáhnout 

zamýšleného cíle. 

8...Jc6 9.Jbc3 a6 10.Se3 Preventivní tah 10.h3 by zabránil následujícímu výpadu a navíc by 

postavil černého před otázku, jakým způsobem chce vlastně dokončit vývin – Sc8 by se opět 

ukázal být problematickou figurou. 

10...Jg4 11.Sc1 Db6?! Tlak na pd4 je kvůli exponovaným černým figurám jen zdánlivý a bílý 

má několik možností, jak situaci řešit. 

12.Jd5 Dd8 13.h3 Jf6 14.Jxf6+ Sxf6 15.Se3 Sd7 16.Vc1 Vc8 17.Dd2 b5 18.e5?! I podle 

vyjádření bílého je tento tah jednoduše přehlédnutím. Za ztraceného pěšce bude mít několik 

otevřených linií pro svoje figury, na výhodu by ale při správném pokračování černého mohl 

zapomenout. 



18...dxe5 19.d5 Jb8? Tím se ale jezdec dostal zcela ze hry. Po správném 19...Ja5 by bílý musel 

jezdce vpustit buď na c4, nebo přes b7 na d6, a za pěšce by neměl téměř nic. 

 

Vašíček–Šmehlík, pozice po 19…Jb8 

20.Vxc8 Sxc8 21.Vc1 Dd7 Při pohledu na skladiště figur na 8. řadě nepůsobí tento tah příliš 

dobrým dojmem. Dáma navíc držela pod kontrolou důležitá černá pole. 

22.Sb6 Df5 23.g4 23...Dg5? Oba hráči snad přehlédli mezitah 23...Sg5!, po kterém nemá bílý 

žádnou lepší možnost než 24.Se3 Sxe3 25.Dxe3 Df6 s vyhlídkou na udržení rovné pozice. 

24.Se3 Dh4 25.d6? [25.Vc7] 25...h5? Po vcelku samozřejmém 25...exd6 by už černý mohl svoje 

nemotorné figury konečně rozhýbat. 

26.g5 Sg7? Po tomto tahu je okamžitě konec. 26...Sxh3 mohlo úlohu bílého dost ztížit, černý 

by totiž za figuru měl impozantní masu pěšců. 27.dxe7 Ve8 28.Vxc8 

1–0 

 

Martin Pokladník se v partii s Martinem Handlem (1. šachovnice) úmyslně vyhnul ostrým 

variantám sicilské a nakonec se mu povedlo silného soupeře potrestat za strategický 

prohřešek. 

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sb5+ Sd7 4.Sxd7+ Dxd7 5.0–0 Jc6 6.c3 Jf6 7.d4 e6 Černý se po několika 

minutách přemýšlení rozhodl Bronštejnův gambit odmítnout. Objektivně nejlepším 

pokračováním by zřejmě bylo 8.d5. Po tahu v partii černý zcela správně přechází do francouzské 

struktury. 

8.Ve1 cxd4 9.cxd4 d5 10.e5 Je4 11.Jbd2 Jxd2 12.Sxd2 Se7 13.Sg5 h6 14.Sxe7 Dxe7 Hra je 

vyrovnaná. Bílý se zbavil „špatného“ střelce, ale vylepšil tím postavení černé dámy. Na 

královském křídle má prostorovou převahu, ale černý má pevnější pěšcovou strukturu – pěšec 

d4 je na šachovnici ze všech nejzranitelnější. 

15.Ve3 0–0 16.Je1 f5 Tento aktivní tah je ve skutečnosti zdrojem všech potíží černého. Po 

odpovědi bílého se hra začne točit kolem opožděného pěšce e6 a pole e5. Otevření f-sloupce 



a napadení pěšců d4 a f2 vypadá nebezpečně, bylo tedy potřeba spočítat, zda si to bílý může 

dovolit. 

 

Pokladník–Handl, pozice po 16…f5 

17.exf6! Dxf6 18.Jf3 Vae8 19.Dd2 Vf7 20.Vae1 Vfe7 21.b4 a6 22.a4 Jd8 Černý nemá zatím 

žádnou možnost aktivní hry a nepohodlnost jeho postavení je vcelku zřejmá. 23.Je5 Vc7 

24.Vg3 Bílý začíná ztrácet nit – přesnější patrně bylo už v předchozím tahu obsadit c-sloupec 

a operovat na dámském křídle, ke kterému má soupeř velmi ztížený přístup. 

24...Jf7 25.Jg4 Dg6?? Po správném 25...Dg5 26.f4 Df5 27.Je3! Dxf4 28.Vg4 Dd6 29.Jf5 exf5 

30.Vxe8+ může bílý získat kvalitu za pěšce, pozice je ale dost nejasná, protože černé figury 

vyvinou velkou aktivitu. 

26.Df4! Je zle, hrozby Jf6+ a Dxc7 nelze současně pokrýt. 26...e5 27.Jf6+ Kf8 28.Vxg6 

1–0 

 

Se štěstím přidal sloupským na osmičce další bodík Luděk Sehnal z partie s Miroslavem 

Prudilem: 

1.d4 e6 2.c4 d5 3.Jf3 Jf6 4.Sg5 c5 5.e3 Jc6 6.Jc3 Db6!? Na tento nestandardní tah měl bílý 

nejspíš reagovat rozbitím černé struktury tahem Sxf6. Dál by mohl pokračovat například cxd5 

nebo Dd2. 7.Vb1 cxd4 [7...Je4!] 8.Jxd4 Jxd4 9.exd4 Je4 10.Jxe4 dxe4 11.a3 Da5+ 12.Sd2 

Df5 13.Se2 e5? I po řadě tahů dámou stál černý díky protivnému pěšci e4 celkem obstojně, 

teď už to ale se zanedbáváním vývinu začíná přehánět. Pole d5 bylo navíc potřeba držet pod 

kontrolou, protože bílá pěšcová lavina je teď těžko k zastavení. 

14.d5 Sd6 15.b4 b6 16.Se3 0–0 17.c5 bxc5 18.bxc5 Sc7 19.Da4 Dg6 20.g3 f5 21.d6 f4 

22.Sd2?? Po tomto tahu se situace zčistajasna obrací. Je vcelku pochopitelné, že bílému se do 

rošády pod palbu černých figur nechtělo, uvíznutí krále v centru mu však přivodí rychlou 

porážku. Výhodu by udržely například tahy 22. dxc7 nebo 22. gxf4 exf4 23. Sd4. 



 

Prudil–Sehnal, pozice po 21…f4 

22...e3 23.Db3+? Kryje napadenou věž, to však vzhledem k jasné odpovědi černého nic neřeší, 

a bílé postavení se okamžitě zhroutí. 23.0–0 byla patrně jediná šance, jak hru udržet. 

23...Se6 24.Sc4 exd2+ 25.Kxd2 Sa5+ 26.Ke2? De4+ 27.Kf1 Sxc4+ 

0–1 

 

Velmi solidním a téměř bezchybným výkonem potěšil sloupský tým Petr Mikulášek hrající 

černými s Janem Havlem na 6. šachovnici. 

1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.c4 d5 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jbd2!? Poněkud nezvyklý způsob vývinu. 6...c5 

Předchozím tahem bílý zanedbal kontrolu středu (Jd2 nevyvíjí žádný tlak na pd5 a sám navíc 

blokuje d-sloupec), čehož černý správně využívá k určitému uvolnění své pozice. 7.Sd3 b6 8.0-

0 Sb7 9.Ve1 dxc4 10.Jxc4 Jbd7 Bílý má díky pd4 o něco víc prostoru a jeho figury stojí opticky 

aktivněji, černý však úspěšně vyřešil obvyklý problém s pasivním bělopolným střelcem a může 

se rozhodovat mezi rozbitím pěšcového středu tahem ...cxd4 a postupem na dámském křídle 

po ...b5 a ...c4. 

11.dxc5?! Bílý chce centrální pěšcovou strukturu vyřešit sám, tento tah však pomáhá spíše 

soupeři, který získá tempo a kontrolu nad polem e4. 11...Jxc5 12.Sc2 h6 13. Sf4 Dxd1 

14.Vaxd1 Vfd8 15.Sc7 Vxd1 16.Vxd1 Vc8?! S tím nemusel černý spěchat. Po 16...Jce4 by 

pokryl důležité pole d6, navíc by bílý musel hned řešit problém tří nekrytých figur na c-sloupci. 

17.Sd6! Kf8 18.Sxe7+ Kxe7 19.Jd6 Vd8 20.Jxb7 Vxd1+ 21.Sxd1 Jxb7 22.Jd4 a6 23. Se2 b5 

24.Sf3 Jd8 25.b4 Kd6 26.Jb3 Jd5 27.Sxd5 Kxd5 28.Jd2 Jc6 29.a3 a5 30.bxa5 Jxa5 31.Kf1 

Jc4 32.Jb1 e5 I po hromadných výměnách stál černý o něco lépe díky aktivnímu postavení 

krále. Jediná věc, která by se mu dala vytknout, je jeho nabídka remízy v této situaci. Po partii 

se přiznal, že nevěděl, jak konkrétně pokračovat, a z jezdcové koncovky měl trochu strach. Hrát 

dál ale může v podstatě bez rizika až do vyčerpání všech možností. 



 

Havel–Mikulášek P., pozice po 32…e5 

33.e4+?? A důkaz, že „možnosti“ v pozici jsou, na sebe nenechává čekat. Bílý nabídku smíru 

odmítá a po tomto neopatrném tahu prohraje naprosto hladce. Po zcela přirozeném 33.Ke2 by 

nerozhodný výsledek nemusel být tak daleko. Počítač trvá na výhodě černého po 33...f5, 

vzhledem k množství a složitosti variant ale nelze odhadnout, jak by si hráči se zbytkem partie 

poradili. 

33...Kd4 Nutno dodat, že ani tah 33...Kxe4, na který se bílý zřejmě spoléhal, by ho nezbavil 

všech problémů, například: 34.Jc3+ 34...Kd4 35.Jxb5+ Kc5 36.a4 Kb4 Černému přece jen zbude 

pěšec navíc a bílý král nebude mít kudy proniknout. Jezdcové koncovky jsou velmi zrádné, 

mimo jiné kvůli neschopnosti jezdců získat tempo, a často připomínají koncovky pěšcové – 

a kdo by nechtěl mít v pěšcové koncovce pěšce navíc? 

34.Ke2 Jd6 35.f3 Kc4 36.Kd2 Kb3 37.Kd3 Kb2 38. Jd2 Kxa3 39.Kc2 b4 40.Jb1+ Ka2 41. Jd2 

Jb5 42. Jc4 Ja3+ 43.Jxa3 Kxa3 44.Kb1 Kb3 45.g3 Kc3 46.f4 f6 47.h4 Kd4 48.fxe5 fxe5 

0–1 

 

Pavel Loubal na 2. desce nasměroval hru k opačným rošádám a dostal Františka Baláže pod 

prudký útok. Sloupského hráče zachránila houževnatá obrana a kritická časová tíseň soupeře, 

který výměnami figur postupně vypustil celou výhodu a nezbylo mu než opakovat tahy 

v remízové věžovce. 

1.d4 g6 2.c4 Sg7 3.Jc3 d6 4.e4 e5 5.Jf3 exd4 6.Jxd4 Jc6 7.Se3 Jge7 Kritickým tahem v této 

pozici Averbachovy varianty moderní obrany je patrně 8.h4. Vzhledem k tomu, že …f5 je 

v podstatě jediným proveditelným aktivním plánem černého, se tato snaha o další rozrušení už 

tak oslabeného královského křídla zdá být logickou. 8.Se2 O-O 9.Dd2 f5 10.f3 V této pozici 

vypadá tento tah trochu zbytečně. 10...f4 není kvůli 11.Jxc6 reálnou hrozbou a po 10…fxe4 by 

dobírání pěšcem nedávalo smysl. 10...Jxd4 11.Sxd4 Jc6?! Černý měl ve výměnách zřejmě 

pokračovat, bílá dáma má totiž z d2 ve skutečnosti lepší přístup k černému královskému křídlu 

než z d4. 12.Sxg7 Kxg7 13.O-O-O Se6 Těžko se černému divit, že se mu nechtělo postavení 

dál otevírat tahem 13...fxe4, ve skutečnosti to však byla zřejmě jediná šance. V partii totiž bílý 



získá napadáním exponovaných černých figur několik temp, což bývá při útocích pěšcovou 

lavinou rozhodující. Černý se k protiakci na dámském křídle nikdy nedostane. 

14.exf5 Vxf5 15.Jd5 Sxd5 16.cxd5 Je5 17.f4 Jd7 18.g4 Vf7 19.g5 Df8 20.Sg4 

 

Loubal–Baláž, pozice po 20.Sg4 

20...h5? Snad se černý spoléhal na to, že se mu podaří buď královské křídlo aspoň částečně 

zablokovat, nebo se schovat za soupeřova pěšce. Bílý měl touto dobou už málo času na 

rozmyšlenou, a proto je snaha stavět před něj podobné problémy a nutnost rozhodnutí 

chvályhodná, a v partii bude mít tato taktika nakonec úspěch. Objektivně je však tento tah 

chybou, protože při správné hře bílého by bylo královské křídlo černého zcela zničeno. 

Nejlepším pokračováním byl aktivní tah 20...Jc5!, po kterém by mohl bílý počítačovými tahy 

stále udržet výhodu, černý by však měl dobré praktické šance. Například po přirozeně 

vypadajícím tahu 21.Vdf1 by mohlo následovat 21…Vxf4! 22.Vxf4 Jd3+, po 21.Vhf1 zase 21...a5, 

aby udržel jezdce na výhodném poli c5 (odkud mimo jiné kryje e6) a získal čas k aktivaci 

dámské věže s šancemi na obsazení důležitého bodu e4. 21.gxh6+ Kh7 22.Se6 Ve7 23.f5 

Dxh6 24.fxg6+ Výměnu dam nemusel bílý svým 23. tahem připouštět, i když po 24.Vhg1! 

Dxd2+ 25.Vxd2 gxf5? 26.Vd3! je pozice stále snadno vyhraná – matu může černý zabránit jen 

za cenu figury. Tah v partii ale k udržení výhody stačí také. 24...Kg7 25.Sxd7? Toto je však 

vážná chyba, po které se hra téměř vyrovná. Bílý si měl silného střelce nechat a podporovat 

s ním své pěšce. 25...Dxd2+ 26.Vxd2 Vxd7 27.Vg1 Vh8 28.Vg5 Ve7 29.Vf2 Vh6 30.Vfg2 

Vh3 31.Vf5 Vh6 32.Vfg5 Vh3 33.V5g3 Poslední šance bílého na vítězství spočívala 

v okamžitém přesunu aktivity na dámské křídlo, od kterého je černý král poněkud daleko a věže 

k němu mají ztížený přístup. Vyhodnotit takovou operaci na 30sekundovém přídavku je však 

v podstatě nemožné. Po výměně věží vznikne zcela remízová pozice. 33...Vxg3 34.Vxg3 Ve5 

35.Vc3 Ve7 36.Vg3 Ve5 37.Vc3 Ve7 38.Vg3 Ve5 39.Vc3 

½–½ 

 

Z cenné výhry proti Jiřímu Markovi se mohl radovat Zdeněk Helebrand. Ve Svěšnikovově 

sicilské se nesnažil za každou cenu hledat výhodu a v klidu přešel do vyrovnané koncovky. Tu 

hrál jeho zkušený soupeř na výhru, což se, jak se občas stává, nakonec obrátilo proti němu. 



1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e5 6.Jdb5 d6 7.Sg5 a6 8.Ja3 b5 9.Jd5 Se7 

10.Sxf6 Sxf6 11.c3 Se6 12.Se2 Sxd5 13.Dxd5 Je7 14.Dd2 O něco výhodnější je 14.Db3 – 

oslabení pěšci černého budou pod stálým tlakem a na d-sloupec může bílý postavit věž. 14...d5 

15.exd5 Dxd5 16.Dxd5 Jxd5 17.Sf3 0-0-0 18.Sxd5 Čistě teoreticky není taková výměna pro 

bílého žádoucí, protože v otevřeném postavení s pěšci na obou stranách mívá střelec proti 

jezdci výhodu. Pozice to však „snese“. 18...Vxd5 19.Ke2 Vhd8 20.Vad1 Se7 21.Jc2 Vxd1 

22.Vxd1 Vxd1 23.Kxd1 Sc5 24.f3 f5 25.Ke2 Kd7 26.Kd3 Kc6 27.c4 g6 28.b3? Tento tah je 

vcelku vážná strategická chyba, černý totiž mohl tahem 28...b4! bílou pěšcovou majoritu 

naprosto paralyzovat. Znamenalo by to však postavit pěšce na napadené pole, navíc v barvě 

vlastního pěšce, a možná právě proto se do toho černému nechtělo. 28...a5?! 29.cxb5+ Kxb5 

Teď se však mírná výhoda přesune na stranu bílého. Zbude mu totiž vzdálený volný pěšec, 

zatímco černá majorita na opačném křídle zůstane nehybná. 30.a4+ Kc6 31.Kc4 Sg1 32.h3 

Sf2 33.b4 axb4 34.Jxb4+ Kd6 35.a5 Sa7 36.g4? Poučná chyba – proč se hnát vpřed pěšci 

tam, kde úplně chybí figurová podpora? Tento tah vypouští výhodu, kterou bylo možné udržet 

tahem 36.Jd5. Bílý by dále mohl jezdcem napadnout pěšce a vynutit tak jejich postup (a tím 

další oslabení) a následně se vrátit na dámské křídlo a hrozit dalším postupem svého a-pěšce. 

36...e4! 

 

Helebrand–Marek, pozice po 37...e4! 

37.fxe4 f4?? K dosažení remízy zde stačilo jednoho ze dvou pěšců sebrat. Tah v partii přitom 

nedává černému ani náznak šancí na výhru, protože bílý pěšce vždy dostihne. 38.Kd3 Kc5? Po 

38...f3! by bílý musel ještě hrát dost přesně, aby vynutil výhru, remizovat by ale mohl různými 

způsoby. 39.Jd5 g5 40.Jf6 h6 41.Jg8 Kb5 42.Jxh6 f3 43.Jf7 f2 44.Ke2 Kxa5 45.Jxg5 Kb5 

46.h4 Se3 47.Jh3 Kc4 48.Jxf2 Kd4 49.Jd1 Sh6 50.g5 Sf8 51.Kf3 Ke5 52.Je3 Se7 53.Jg4+ 

Ke6 54 Kf4 Kf7 55.Kf5 Kg7 56.h5 Sb4 57.h6+ Kg8 58.Jf6+ Kh8 59.g6 Sf8 60.g7+ 

1–0 

 

Hra na výhru se nevyplatila ani v poslední partii, tentokrát však domácímu Josefu Mikuláškovi. 

Jeho soupeř František Kulhavý přehlédl ve vyrovnaném postavení jezdcovou vidličku na dámu 

a věž. Po ztrátě kvality by se dostal do neudržitelné pozice bez protihry, a proto učinil výborné 



praktické rozhodnutí a odevzdal místo toho dámu za věž a jezdce. Vzniklá koncovka byla pro 

bílého ještě nějakou dobu vyhraná, i když jen při přesné hře. Po výměně všech pěšců na 

dámském křídle se hráči mohli klidně dohodnout na remíze, protože černá pevnost se pyšnila 

neotřesitelným opěrným bodem pro jezdce a neměla žádné další slabiny. Bílý přesto 

v pokusech pokračoval, až se nakonec ve chvíli nepozornosti stal sám obětí druhé jezdcové 

vidličky v partii. Karta se krutě obrátila. 

 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.Sg5 Se7 5.e3 0–0 6.Sd3 S klasickým „bojem o tempo“ si bílý 

velkou hlavu nedělá. Obvykle se zde nejprve hrávají tahy Jf3, Vc1 nebo Dc2. V partii dokáže 

černý účinně vyvinout svého dámského střelce a bez obtíží prosadit standardní tah ...c5, čímž 

hru vyrovná. 6…dxc4 7.Sxc4 Jbd7 8.Jf3 b6 9.Vc1 Sb7 10.Sd3 c5 11.Sf4 cxd4 Poslední dva 

tahy bílými střelci působí dojmem bezplánovitosti. Vzniklá pozice s izolovaným dámským 

pěšcem není pro bílého výhodná, protože není připraven s ním postupovat dál – je pozadu ve 

vývinu a střelec d3 mu spíš překáží. Pěšec však černou pozici přece jen trochu tísní, postavení 

je tedy zhruba vyrovnané. 12.exd4 Vc8 13.0–0 a6 14.De2 b5 15.Je4 Jd5 16.Sg3 J7f6 17.Jc5 

Db6 18.Jxb7 Dxb7 19.a3 Db6 20.Sb1 Sd6 21.Sxd6 Dxd6 22.De5 Dd7 23.h3 Vc6 

Obsazováním sloupce se černý nemusel zabývat, nejsou na něm totiž žádná vhodná pole 

k průniku (c7 i c2 jsou kryty lehkými figurami). Za zvážení stál například tah 23...b4 s cílem 

otevřít další sloupec a vytvořit další slabinu na dámském křídle, ke kterému má momentálně 

většina bílých figur dost daleko. 24.Dg5 Vfc8? Říká se, že špatný plán je lepší než žádný, ale 

s podobnými taktickými chybami tato poučka patrně nepočítá. 25.Je5 h6 26.Dd2 Vxc1! Ještě 

nejlepší. Po 26…Db7 27.Jxc6 Vxc6 28.Vxc6 Dxc6 29.Vc1 by byl nejspíš brzy konec – průnik bílého 

po c-sloupci s matovými hrozbami a napadáním oslabeného dámského křídla by představoval 

neřešitelný problém. 27.Jxd7 Vxf1+ 28.Kxf1 Jxd7 29.g3 J7b6 30.Sa2 Jc4 Postavení černého 

teď vypadá vcelku pevně, při správné hře by však bílá dáma dokázala jeho dámské křídlo 

rozvrátit. 

 

Mikulášek J.–Kulhavý, pozice po 30...Jc4 

31.Sxc4 Vxc4 32.Da5 Vc1+ 33.Kg2 Vc2!? Pasivní obrana 33...Vc6 by byla houževnatější. Tento 

tah ale vyvolá nepřiměřenou reakci bílého, který se zalekne „hrozby“ ...Je3+, a proto je těžké ho 

označit za chybu. 34.Kf3? Tímto tahem zřejmě bílý definitivně schází z cesty k vítězství. Jednou 



z hlavních výhod dámy v podobných situacích je její rychlost, čehož mohl využít po tahu 

34.Dxa6. Nelze totiž 34…Vxb2, protože po 34.Dc8+ Kh7 35.Dc1! je černá věž v pasti. Vxb2 

35.Dxa6 b4 36.axb4 Vxb4 Po likvidaci dámského křídla už není o co hrát – samotná dáma 

proti kompaktní černé pevnosti s ukázkovým jezdcem nic nezmůže. Bílý se však ke své smůle 

snažil dál. 37.Dc8+ Kh7 38.Df8 Kg6 39.h4 h5 40.Dc5 Vb3+ 41.Kg2 Vc3 42.Da5 Vc7 43.Dd2 

Kh7 44.f4 g6 45.De2?? Vc2! V předchozím tahu by tato poslední past ještě nefungovala, 

protože bílý by věž dobral se šachem. 46.Dxc2 Je3+ 47.Kf3 Jxc2 48.Ke4 Jb4 49.Ke5 Kg7 

50.Kd6 Kf6 51.Kc5 Jd5 

0–1 

Pepa tedy musel spolknout dost hořkou pilulku, partie se ale dohrávala za rozhodnutého stavu 

a její výsledek nečekaně vysoké vítězství sloupského týmu 6 : 2 neohrozil. 


