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Vzhledem k tomu, že někteří čtenáři mých článků nebo reportáží projevili zájem o jejich 
pokračování, rád se s vámi podělím o zážitky z letošního léta. A nebylo jich málo.

Na jaře jsem po delší úvaze došel k závěru, že moje fyzická kondice se rapidně horší 
a zejména turistika bude brzy pro mne nesplnitelným přáním. A protože mám rád zejména 
hory, rozhodl jsem se pro rozloučení se Slovenskem. Na rozdíl od dětí byla moje žena 
ochotna mne doprovázet a tak jsme se vydali autem po trase Trenčín – Liptovský Mikuláš – 
Slovenský ráj – Bojnice. Zprvu vše probíhalo dle očekávání, až jsme se dostali ke kritické tůře
Štrbské Pleso – Popradské Pleso. V mládí jsem tuto trasu chodil asi za 40 minut, ale tentokrát 
jsem to absolvoval za téměř 4 hodiny. Příčinou byla neschopnost mého organizmu ujít více 
jak 10 minut bez odpočinku. Měl jsem totiž závratě (neuropatie) a tělo se strašně rychle 
unavovalo. To jsem samozřejmě věděl už při plánování cesty a obrátil jsem se tedy na lékaře, 
jestli mi není nějak pomoci. Ten mi doporučil před cestou si vzít 2 tablety Paralenu, což jsem 
ani neaplikoval, protože se nejednalo o bolest jako takovou. Po příchodu na Popradské Pleso 
jsem se obrátil na recepci hotelu, zda není k dispozici lékař, nebo aspoň možnost odvozu zpět 
na Štrbské Pleso, kde jsme měli auto. Byl jsem odmítnut v obou případech s tím, že si musím 
poradit sám. Nakonec jsem se tedy za 2 hodiny dobelhal k autu a po menších peripetiích dojel
do LM, kde jsme byli ubytovaní. Výlet lanovkou na Lomnický štít se podařil jen zčásti, 
protože jízda až na vrchol byla už 2 měsíce vyprodána. Nakonec nebylo o co stát, protože 
Lomnický štít se schovával celou dobu v hustých mracích.Dojeli jsme jen na Skalnaté pleso 
a po menší procházce se vrátili zpět. Protože jsme oproti plánu ušetřili nějaký čas, využili 
jsme to k návštěvě Chopku, opět lanovkou a tentokrát se nám výlet podařil.

Další den jsme se vydali do Slovenského ráje. Cestou jsme měli v plánu navštívit Spišský 
hrad, ale když jsem viděl, že cesta od parkoviště do hradu je více jak 300 m dlouhá a nijak 
rovná, návštěvu hradu jsme vzdali. Ve Slovenském ráji jsme se ubytovali v autokempu 
Podlesok a docela se nám tam líbilo. Pokus o náročnější výlet ale skončil opět fiaskem, 
protože jsem nebyl schopen (bez značného rizika) přejít lávku bez pevné opory. 

Poslední štací pak byly lázně Bojnice. Chtěli jsme opět navštívit zámek, ale jako na 
předchozích slovenských hradech ani zde nebyl k dispozici průvodce, tak jsme to vzdali 
a raději navštívili krásné místní termální koupaliště. Cestování po Slovensku jsme pak 
zakončili luxusní večeří v místní restauraci. Přes několik nepříjemností se nám ale dovolená 
jako celek moc líbila. To, že tento test prokázal, že mé obavy o fyzickou kondici byly 
oprávněné, jsem byl nucen vzít jako fakt a smířit se s tím.

No a pak už byly na řadě šachy,  a to Pražský mezinárodní festival v hotelu Don Giovanni, 
kde jsem se přhlásil do velmi slušně obsazeného openu. Hrálo 99 hráčů, já jsem byl nasazen 
jako č.49. A jaké jsem měl ambice ? Především to měl být test jak jsem na tom po šachové 
stránce. První kolo začalo jako poslední dobou obvykle – dostal jsem silného polského  
velmistra Nasutu, který s ELO 2512 byl nasazen jako č.3. Vypadalo to na rychlý výprask, ale 
velmistr bílými zvolil méně hrávanou variantu v Caro Kanu a získal jen minimální výhodu. 
Partie dospěla po 30. tahu bílého do následujícího postavení:



Černý aktivní hrou vyrovnal materiál i hru ale nastávající dynamickou věžovku musí hrát 
přesně aby ji udržel. Zahrál jsem však nepřesně 30…. Vd4 ?! Správné bylo 30… Kg7 ! 31. c5
Vh5 32. b4 Vh4 33. Kb2  Vf4 34.c6 Vc4 37. Vb6 h5 38.Kb3 Vc1 s remízou. K remize stačilo 
i 30… Vh5 31. b4 Vh4 32. Kb2  Vf4 33. c6 Vc4 34.Vb6  h5 35. Kb3 Vc1 atd. Dobré bylo 
i 30… Vf4 31.c5 Vf5 32. c6 Vc5 33. c7 Kg7 34.b4 Vc4 35.Kb2 h5 36. Kb3 Vc1 Vždy šlo o to
dostat černou věž za volného bílého pěšce c. 

31. c5 Vd8 ?!  I zde vedlo k jasné remíze 31… Vd5 32.b4 Kg7 33. c6 Vd4 34. c7 Vc4. Na 
trenérských přednáškách jsem mnohokrát vysvětloval zásady hry v podobných koncovkách, 
ale praxe je přece jenom odlišná.  Nutno vzít také v úvahu, že jsem měl za sebou náročné 
cestování a únava se musela projevit zvláště v mém pokročilém věku.

Ještě následovalo 32. Va7 Vc8 (více starostí by měl bílý po 32… h5) 33. b4 Vc6 34. Kc2 h5 
35. Vd7 Kg7 36. Kc3 h4 37. Vd1 g5 38. Kc4 Vf6 39. a4 Vf4 40. Kd5 Vxb4 41. c6 Vb3 42. 
Vc1 Vd3 43.Kc5 Vd8 44. c7 Vc8 45. Kb6 f5 46. Kxa6 h3 47. Kb7 a černý se vzdal.

Ve 2. kole přišla povinná výhra s brněnským Arnoštem Zemanem, ale ve 3. kole přišel další 
těžký soupeř německý FM Colbow (2339) a zase černými. Hrálo se Rétiho zahájení, ve 
kterém se mi poslední dobou docela daří. Partie dospěla do následujícího postavení.



Bílý zde zahrál slabší 25. Sf4 ?! místo správného 25. Df3 s dalším Sxc4. Černý nyní zahrál 
25… b6 26. Vd1 ?! bxc5 27. dxc5 a5 28. De1 axb4 29. axb4 Jb2 (ještě lépe zde bylo 29… 
Ja3 30. De2 De8 31. b5 Se7 32. c6 Va4 33. Vdc1 Jc4 34. Vxc4 dxc4 35. Vxc4 Va1 36. Vc1 
Da8 s výhrou černého) 30. V1c1 d4 ? (A černý oplácí chybou. Správné bylo 30… Va2 31. 
Vb3 Jc4 32. Sxc4 dxc4 34.Vxc4 Sc7 35. Vc1 Se4 36. Sd2 Sd5 37. Vb2 De8 s výhrou 
černého) 31. Vb3 Ja4 32. Va1 V7a7 33. Sg2 Vb8? ( K výhře stále vedlo 33… Jxc5 34. Vxa7 
Vxa7 35. Dxc5 Dxc5 36. Vb8 Dc7 atd) 34. V3a3 Sc2 35. Sc6 Dc7 36. Sxc4 V8a8 37. Sxc2 
Nyní už je partie remis. Škoda ztraceného půl bodu!

Ve 4. kole jsem narazil na dalšího brňáka FM  Davida Holemáře (2229) bílými figurami. 
Davidovi se zatím moc nedařilo, a tak měl v partii se mnou krvavé oči. Zahájení se mu ale 
moc nepovedlo a po 9. tahu černého vznikla tento diagram :

Pozice černého je viditelně méněcenná, protože bílý ovládá kritické pole e4. Bílý nyní mohl 
hrát klidně 10. 0-0 Jf6 11. Je1 0-0 12.Jd3 g5 13. f3 a6 14.Sd2 De8 15. Jf2 Jd4 16. Se3 
s rovnou hrou. Nabízí se ale také snaha o využití slabší hry černého v zahájení tahem 10. g4. 



Hra by pak mohla pokračovat n.př takto 10… Jh4 11. Jxh4 Dxh4 12. Jb5 Dd8 13. Se4 Je7 
14. h3 Sd7 15.Se3 0-0 16. 0-0-0 a6 17.Jc3 a5 18. Se4 a4 19. Sxg6 Jxg6 20.Dxg6 s velkou 
výhodou bílého. Ten den jsem se však cítil mizerně a zahrál jsem slabší 10. Dc2 Jf6 11. h3   
0-0 a teprve nyní přišlo 12. g4 ? Po správném 12. 0-0 Jd7 13.Je4 Jf6 14.g4 Jxd4 15. Dxd4 Je7
16. Dd3 stojí bílý stále ještě lépe. Po slabém tahu  v partii však David zahrál silné 12… e4! 
Načež jsem zjistil, že nejde původně plánované 13. Jd2 pro 13… e3! a pozice bílého by se 
rozpadla. Ovšem i po zahraném 13. gxf5 exf3 14. Sxf3 Sxf5 15. Db3 Jd7 byla partie 
rozhodnuta a černý rychle vyhrál.

V 5. kole mi byl nalosován nadějný mladík patnáctiletý Jáchym Kulhánek (1947). V tomto 
turnaji však hrál špatně a  rovněž v partii se mnou se dopustil taktické chyby a prohrál.

V 6. kole jsem dostal bílými dalšího mladíka, tentokrát německou naději Frutha (1657). Partie
se mi ale vůbec nepovedla, už v zahájení jsem si vůbec nemohl vzpomenout jak se ta varianta 
hraje, přestože jsem s ní měl už několikaleté zkušenosti. Fruth naopak měl teorii perfektně 
naučenou a přes některé pozdější nepřesnosti partii rychle dovedl k vítěznému konci. O tom, 
že tato partie nepřispěla ke zlepšení mého sebevědomí snad není třeba se dále šířit. 

A aby toho nebylo málo, v 7. kole jsem se utkal s další nadějí českého šachu desetiletým Jiřím
Bouškou (1804). Tuto partii jsem ale už zvládl a černými se mi ji podařilo vyhrát.

V 8. kole mi byla nalosována další česká naděje, tentokrát 16 – letá dívka Anička Lhotská 
(1784). Na rozdíl od předchozích českých mladíků se však na partii se mnou pečlivě 
připravila (zda sama nebo s trenérem to nevím), a tak vznikla napínavá partie, která má 
dokonce teoretickou hodnotu. Mnou použitá novinka partii značně vyostřila, ale Anička našla 
po delším přemýšlení správný recept a po 26. tazích dosáhla vyhrané pozice – viz diagram:

Černá si již byla jista vítězstvím a navíc jí už docházel čas, takže si nevšimla hrozby bílého 
a zahrála chybné 25… Ve4 ??. Přišlo zdaleka naplánované 26. Vh3! a po samozřejmé 
odpovědi mé soupeřky 26… Vxh3 jsem s úlevou zahrál 27. Dg8 mat



No a přišlo závěrečné 9. kolo, kde jsem dostal černými belgického FM T. Reala (2267). Hrál 
se Caro Kan, kde se ukázalo, že variantu znám lépe než soupeř a získal jsem dokonce 
i výhodu viz diagram :

V nastávající časové tísni soupeř hrál se zvýšeným rizikem a tak jsem zde mohl vzít pěšce 
28… bxa5 29. Kc3 Vb7 30. Vd2 e5 31. Sf2 a6 32.Vb1 nebo 29. Vc1 a4 30. bxa4 Vb7 
31. Vhb1 Vd7 32. Se3 Vhd8 s jasnou výhodou černého a možností hrát na výhru. Zahrál jsem 
ale 28… Vhc8 ?! 29. Ke3 Vb7 ?! a promeškal jsem poslední příležitost k získání výhody po 
29… e5 30.Se3 bxa5 31. Va1 a4 32. Vhb1 e4 33. bxa4 Vxb1 34. Vxb1 exf3 35. gxf3 
s výhodou černého. Protože se tak nestalo, byla partie dána po několika dalších tazích za 
remis.

Nakonec jsem tedy v turnaji obsadil  37 místo což oproti nasazení na 49. místě znamenalo 
určitý úspěch, takže jsem mohl být spokojen.

Další měsíc jsem hrál MČR seniorů v Rychnově nad Kněžnou. Zpočátku to vypadalo, že 
účast bude tentokrát minimální, ale těsně před začátkem se počet účastníků dostal na číslo 
128, což bylo jen nepatrně méně než obvykle. Měl jsem motivaci se přes loňský neúspěch 
zúčastnit opět kategorie 60+, a to ze dvou důvodů. Hlavní důvod spočíval v tom, že jsem 
nucen používat masku na apnoe (výpadky dýchání ve spánku), což vloni nebylo možné, 
protože jsem si zapomněl doma speciální napájecí šňůru k tomuto přístroji. Jak mi později 
vysvětlili lékaři, při nepoužití tohoto přístroje dochází k manku v prokrvování mozku (asi 
10% ) což se mohlo negativně projevit na mé hře. Druhým důvodem mohlo být, že asi 
uprostřed turnaje jsem pocítil příznaky lehkého koronavirového onemocnění, které ale po 
třech dnech za pomoci sličné lékárnice odezněly, takže dodnes nevím, zda jsem ten covid měl 
nebo ne. Na letošním turnaji jsem se ale cítil docela fit, takže jsem bojoval o vítězství v tomto 
hlavním seniorském turnaji. Zpočátku  to celkem šlo, ale ve třetím kole jsem narazil na 
brněnského kolegu p. Marše, se kterým jsem sehrál naprosto nepochopitelně zahájení (které 
jinak důvěrně znám) a můj soupeř nabídnutou šanci bezproblémově využil a vyhrál. Další 
průběh turnaje byl celkem podle očekávání. V 5. kole mne uremizoval Bečvář a v 7. kole jsem
narazil na vážného konkurenta Z Urbana. Zde už šlo o medaile a soupeř se na mne připravil. 



Zdánlivě mu to vyšlo, ale partie dospěla do pozice viz diagram, ve které jsem byl na tahu 
a zahrál jsem téměř logické 20. c5 ?! načež po 20…b5 byla partie po několika tazích dána za 
remis. Doma však počítač odhalil, že jsem byl téměř vyhraný po jednoduchém 20. Vd8 ! Jf6 

21. V8d6 se ziskem pěšce. Ještě horší by bylo 20… c5 21 Vxc8 Sxc8 22. Sf4 g5 23. Sb8 Sd4 
24. Vxd4 ! cxd4 25. Sxa7 a bílý vyhraje. To by byl významný krok k medailovému umístění, 
bohužel se tak nestalo. V 8. kole jsem hrál s elově nejvýše postaveným Gibiecem (2150) a po 
10. tahu v již lepší pozici jsem přijal soupeřovu nabídku na remis. O moc velké bojovnosti to 
nesvědčí, ale potřeboval jsem si již odpočinout. Je třeba vzít v úvahu, že jsem byl až o 18 let 
starší než ostatní účastníci této kategorie. Výhra v posledním kole už nic nezměnila na tom, že
jsem obsadil dělené 3. a 4. místo, ale pomocný koeficient mi přisoudil bramborovou medaili. 
Přesto ale mohu být s výsledkem jako testem docela spokojen.

Ještě před turnajem v Rychnově n.K. se objevila na internetu zpráva, že polská federace 
odvolala z koronavirových důvodů pořádání ME seniorských družstev a zároveň, že česká 
federace pořadatelství tohoto podniku přijala a jeho organizaci svěřila firmě AVE 
KONTAKT. A protože do začátku turnaje chyběly necelé 2 měsíce bylo nutno urychleně 
vytvořit konkurence schopná 4 členná česká družstva, a to se ukázalo jako ne zcela 
jednoduchý úkol. Reprezentační družstva v kategoriích 50+ a 65+ si vzali na starost příslušní 
svazoví funkcionáři a zatímco v kategorii 50+ se jim to podařilo, v kategorii 65+ nikoliv. 
Příčiny nemíním v tomto článku rozebírat, ale s reprezentací to zaskřípalo a nakonec v této 
kategorii pod hlavičkou ČR nikdo nehrál, a to je jistě ostudné. Já jsem se dohodl s Josefem 
Přibylem, že budeme hrát spolu a hledali jsme další dva hráče. Po několika peripetiích se 
nakonec (v poslední den před začátkem) našli Jaroslav Mojžíš a Vladimír Horák. 
Náhradníkem byl E. Veselý. A to byla sestava ve které se mohlo docela dobře hrát. Hrálo se 
v Praze v osvědčeném hotelu Don Giovanni, kde byla i většina hráčů ubytovaná. Já jsem se za
vydatné pomoci Růženky Přibylové, která se starala o organizační záležitosti našeho družstva,
ubytoval v *** hotelu Populus, kde jsem byl po všech stránkách spokojen.



Přišlo 1 kolo a jak jinak to mohlo dopadnou, než že jsme dostali elově nejsilnější družstvo 
z Lipska. Nám to ale nijak nevadilo, protože jsme neměli jinou motivaci než si dobře zahrát. 
Vyfasoval jsem na 3. š.  bílými velmistra Meistera (2416) , který se na konci soutěže ukázal 
být nejúspěšnějším hráčem naší kategorie. Partii uvádím celou:

1. d4 Jf6 2. c4 e6  3. g3 c5 4. Jf3 cxd4 5. Jxd4 d5 6. Sg2 e5 7. Jf3 d4 8. 0-0 Jc6 9. e3 Se7 10. 
exd4 exd4 11. Jbd2

Opět poslední dobou pro mne obvyklý jev, kdy jsem si nemohl vzpomenout na celou variantu.
V partii Sadhwanni 2546 – Livaic 2507 se hrálo 11. Ve1 0-0 12. Sg5 h6 13. Sxf6 Sxf6 14. 
Jbd2 Sf5 15. Db3 Db6 16. Dxb6 axb6 17. a3 d3 18. Vab1 Va5 19. Jh4 s výhodou bílého.

11…0-0 12. a3 a5 13. b3 ?!  V partii Ponkratov 2633 – Simantsev 2366 se hrálo správné 11. 
a3 Se6 12. Jbd2 a5 13. Ve1 0-0 14. Vxe6 fxe6 15. Jg5 Dd6 16. Db3 Jd8 17. Jdf3 a4 18. Dd3 
e5 19. Jh4 s výhodou bílého. Na takové šachy samozřejmě výkonnost nemám, takže se mělo 
hrát lidské 13.Jb3 d3 14. Se3 Jg4 15. Sc5 a4 16. Sxe7 Dxe7 17. Jbd2 Jf6 18. Vc1  i zde 
s výhodou bílého.

13… Sf5 14. Ve1 Jd7 15. Je4 Sxe4 16. Vxe4 Jc5 17. Ve2 ?!  Pozice černých jezdců vypadá 
dominantně a musel jsem řešit problém kam s tou věží uhnout. Lepší bylo 17. Ve1 Sf6 18. 
Vb1 Dd7 19. Sg5 Sxg5 20. Jxg5 h6 21. Sxc6 bxc6 22. Jf3 s rovnou hrou.

17..Db6 ?! Jakkoliv tento tah vypadá logicky, není nejlepší. Správné bylo 17… Sf6 18.Ve1 h6
19. Vb1 Dd7 20. b4 Df5 21.Sd2 axb4 22. axb4 Ja4 s výhodou černého. 18. Vb1  Ukazuje se, 
že bylo možné 18. Jxd4 Jxd4 19. Vxe7 Df6 20. Sb2 Dxe7 21. Dxd4 f6 s rovnou hrou

18… Ja5 ? Tady to však GM přepískl, protože tento tah má taktické vyvrácení 19. bxa4 Dxb1
20. Jd2 ! Da1 21. Sxc6 bxc6 22. Vxe7 s výhodou bílého. To jsem ovšem neviděl a zahrál jsem
19. Sd2 ? a po 19… Jc3 20. Sxc3 dxc3 21. Dc2 Sf6 22. Vd1 se dostal do horší pozice, kterou 
GM dovedl do výhry po 22… Dc5 23. Dc1 Vad8 24. Vee1 g6 25. h4 a4 26. bxa4 Dxc4 27. 
Dc2 Vxd1 28.Vxd1 Vh8 29. Sf1 Dc5 30. Va7 Ve7 31. Vxe7 Jxe7 32. Jg5 Sxg5 33. hxg5 Jf5 
34. Sb5 Ja4 0- 1

Ve 2. kole jsem hrál černými se svým soupeřem z mladých let p. Valterou (1850), kterého se 
mi podařilo porazit.

Ve 3 kole jsem hrál se švédským reprezentantem Dallingem (1828). V katalánském dámském 
gambitu jsem svého soupeře jasně přehrál a partie dospěla do kritického momentu viz 
diagram:



V této pozici jsem zahrál nepochopitelný 31.Sxc6 ?!, který sice také měl vést k výhře, ale je 
velmi nestylový. Proč měnít svého aktivního střelce za soupeřova  chudáka, který má 
k dispozici pouze 2 pole? Lépe bylo 31. a5 Vxc4 32. Vb6 Vxc5 33. Vb7 Kd8 34. a6 Kc8 35. 
Ve7 Sd7 36. Vxf7 Va5 37. Vxg7 h6 38.Vh7 Vxa6 39. Vxh6 c5 40. Vh8 Kc7 41. Va8 Vxa8 
42. Sxa8 c4 43. Se4 atd.  Dobré bylo i 31. Va7 Kf8 32. Vc8 Vc1 33. Kf2 Vc2 34. Kg1 Vc7 
35. Sf1 Ve1 36. a5 a pěšec jde do dámy. V partii následovalo 31… Sxc6 32. Vxc6  Vxc4 33. 
a5? Po správném a evidentním 33. Va7 Kd8 34. Vxf7 Vxc5 35. Vxg7 h6 36. Vh7 Vxe5 37. 
Vxh6 Ke7 38. Vh7 Kf6 39. Vh4 Vc5 40. Ke2 by měl bílý rozhodující výhodu. 33… Kd7 34. 
Va6? Nutné bylo 34. Vd6 Kc7 35. Va6 Vc1 36. Kg2 Vc2 37. Kh3 Vxc5 38. Va7 Kc6 39. 
Vxf7 Vxe5 40. a6 Va5 41. Vxg7 Vxa6 42. Vxh7 Kd6 43. Vb7 s jasnou výhodou bílého. Ještě 
následovalo 34… Vxc5 35. Va7 36 Vxc7 Kxc7 37. Ke2 Kb7 38. Kd3 Ka6 39. Kc4 f6! 40.exf6 
gxf6 41. Kb4 e5 42.g4 h6 a partie skončila neodvratnou remízou. Jak si vysvětlit takto 
tragicky zahranou koncovku? Dostal jsem totiž lehkou virózu, která se navenek kromě oparu 
moc neprojevovala, ale měla vliv na sníženou koncentrovanost při propočtu variant, což byl 
právě tento případ.

Za zmínku stojí ještě jedna událost. Už po prvním kole se zjistilo, že jedna z účastnic turnaje  
má pozitivní test na covid  (i když při prezentaci se prokázala negativním testem). Vedení 
turnaje v čele s ředitelem Petrem Piskem se však zachovalo příkladně a zajistilo všem hráčům 
testování, které si ovšem zahraniční účastníci museli zaplatit. Vše ale proběhlo bez 
komplikací a turnaj mohl být v pořádku dokončen.

Ve 4 kole jsme hráli na stole č. 4 s týmem Germany 1, který měl v sestavě na 2.š. velmistra 
Vlastimila Horta. S ním hrál Jarda  Mojžíš. A proti mně nastoupil německý FM B. Baum 
(2255) a partii se mi podařilo celkem bez větších problémů zremizovat, a v analýze po partii 
se mi zdálo, že jsem dokonce měl na to hrát s ním na výhru. Zápas jako takový měl 
dramatický průběh. Na 1.š. skvěle hrající IM J.Přibyl (2226) bílými figurami zničil IM 
Chevelevitche (2386). Na 2 š. hrál J. Mojžíš s GM Vlastimilem Hortem. Partii uvádím celou 
pouze se stručnými poznámkami.



V.Hort (2385) -  J. Mojžíš  (2030)

1.e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. Sxc6 dxc6 6. d3 Jd7 7. Jbd2 Se7 8. Jc4 f6 9. Jh4 
0-0 10. Jf5 Jc5 11. 0-0 Sxf5 12. exf5 Dd7 13. Je3 Vad8 14. De2 Kh8 15. Vd1 Vfe8 16. h3 
Sf7 17.Dg4 Df7 18. De2 Dd7 19. a4 a5 20. Sd2 b6 21.Sc3 Jb7 22. d4 exd4 23. Df3 ?!  Bílý 
získal ze zahájení jasnou výhodu, ale tímto tahem o ni zase přišel. Mělo se stát 23. Vxd4. 
23… Sc5 24. Sxd4 Sxd4 25. c3 Jd6 ?! A černý se revanšuje. Po 25..- De7 by si malou výhodu
udržel. 26.Vxd4 Ve5 27.g4 c5 28.Vd2 De7 29. Kg2 Ve8 30.Vad1 Df7 31.Vd5 ?! A bílý opět 
jasnou výhodu ztrácí. Mělo se hrát 31. Dc6. 31…g6 32.fxg6 hxg6 33. c4 Kg7 34.b3 Je4 
35.Vxe5 Vxe5 36.Vd5 Vxd5 37. Jxd5 Jg5 38.De3 Jc6 39. h4 Jd4 40. Jf4 Výhodu by si bílý 
udržel po 40. g5, místo toho ale pokračuje v rutinérském výkonu. 40… Dd7 41. f3 Kf7 černý 
zcela vyrovnal hru. 42. Dd3 f5 43. g5 Dd6 44. Dd2 Jxb3 45. Dxd6 cxd6 46. Jd5 Jd2 47. Jxb6
d5 ?! I když měl černý málo času vrhá se do zápletek. K remize bohatě stačilo 47… Ke6. 
48.cxd5 c4 49.Kf2 ?! Bílý mohl černého trochu vytrestat za odvahu po 49. d6 c3 50.d7 ! Ke7 
51. Jd5 Kxd7 52. Jxc3 Ke6 53. Kg3 Jf1 54. Kf4 Jd2 55.Jb5 Jb3 56. Jc7 a bílý může hrát na 
výhru. 49… c3 50. Ke2 Jxf3 51. Kd3 Jxh4 52 Jc4 Jf3 53. Jxa5 Jxg5 54. Kxc3 Je4 55. Kd4 
g5 56. Jc4 g4 57. Je5 Ke7 58. a5 Jd6 59. a6 g3 60. Ke3 Jc8 61. Jc4 Kd7 62. Kf3 f4 63. Je5 
Kd6 64. Jd3 remis . Přestože Vlasta už zdaleka není tím, čím býval, je nutno se hluboce 
sklonit před Jardovým výkonem vyznačujícím se především trpělivostí a houževnatostí. Zápas
jsme nakonec remizovali 2-2, což způsobilo malou senzaci.

V 5. kole mi byl přisouzen dánský reprezentant J.Jorgensen (2165). Je nutno podotknout, že 
toto a následující kolo jsem hrál na 2.šachovnici, protože Jarda Mojžíš se necítil dobře 
a potřeboval si odpočinout.  Soupeř přistoupil k partii aktivně a zahrál holandskou obranu. 
V zahájení jsem se dopustil více méně vědomě známé chyby a dostal se do horší pozice:

Zde jsem zahrál ono pofiderní 11. e4 (?) ačkoliv jsem věděl, že to v této pozici není dobré. PC
doporučil 11. Je6 Sxe6 12.dxe6 Jc5 13.Se3 Dc8 14. Vc1 Dxe6 15. Jd5 Vab8 16. Jxf6 Dxf6 17.
Dd5 Df7 18. b4 Je4 19. Sxe4 fxe4 20. Dxe4 d5 s výhodou bílého nebo 13… Jxe6 14. Db3 
Dd7  15. Vac1 Kh8 16. h3 Vac8 17.Sxa7 f4 18. g4 Sh6 19. Vcd1 s výhodou bílého. Tyto 
varianty ale byly na mě příliš náročné, abych je objevil. Měl jsem zahrát standardní 11. Vb1 



Jc5 12. b4 Je4 13. Jxe4 fxe4 14. Sg5 Dc7 nebo 14. Sb2. V partii dále následovalo 11… fxe4 
12. Jxe4 Jxe4 13. Sxe4 Jc5 14. Sg2 Db6 15. b3 ?! a5?! Ach ta taktika ! Obě strany přehlédly,
že po 15… Sxd4 16. Dxd4 Jxb3 17.Dxb6 axb6 18.Vb1 Jxc1 19. Vfxc1 Vxa7 stojí černý na 
výhru. 16. Se3 Da6 17. Ve1 Vae8 18. Vc1 Vf7 19. Sf1 Da8 20. Sb5 ? V euforii nad tím, že 
najednou stojím velmi dobře jsem přehlédl taktický obrat. Při partii mi ale skutečně nebylo 
dobře a viroza ovlivňovala počítání variant.Mělo se stát 20. Je6 nebo méně náročné 20. a3. 
Následovalo 20… Sxd4 21. Sxd7 Sxc3 22. Sxe8 Sxf2 23. Kg2 Dxe8 24. Ve2 Db5? Ani 
soupeř však nebyl takticky na výši. Vyhrávalo 24… Dc8! 25. Vxf2 Vxf2 26. Kxf2 Jd3 
27. Dxd3 Dxc1 28. a4 Db2. Po tahu v partii bude mít bílý kvalitu více, ale černý za ni se 
dvěma pěšci více bude mít kompenzaci. 25. Vc4 Sxg3 26. hxg3 a4 27. Ve3 axb3 28. axb3 
Da6 29.De2 Kf8 30.b4 Jd7 31. Vc8 Kg7 32.Dxa6 bxa6 33. Vc6 Jf6 34. Vd3 Jg4 35. Vf3 Jf6 
36.Vxa6 Vf8 37.Va7 Kf7 38.Vb7 Va8 39.b5 Ke8 40.Vd3 Jd7 41.b6 Va2 42.Kh3 Vb2 43.Va3 
Jxb6 44. Vb8 viz diagram:

V této více méně technické pozici jsem měl zahrát původně plánované 44. Vaa7 Jc8 (tohoto 
tahu jsem se zbytečně zalekl) 45. Vxb2 Jxa7 46. Vb7 Jc8 47. Kg4 h6 48. Kf4 Kf7 49. Ke4 
Kf6 50.Vb8 Ja7 51. Vf8 Kg5 52. Va8 Jb5 53. Va5 Jc3 54. Kd3 atd To byla varianta celkem 
snadno ke spočítání. Zahrál jsem ale 44. Vb8 Kf7 45. Vf3 Kg7 46. Vd5 52. Vb7 Kh6 47. Vf7 
Vb4 48. Vfxe7 Kg5 49. Vxh7 Jxd5 50. Vxb4 Jxb4 51. Vb7 ? Správné bylo 51. Vd7 d5 
52. Vd6 Kf5 53. g4 Kf4 54. Vxg6 d4 55 Vf6 atd. Po tahu v partii se černému podařilo partii 
zremizovat, a tak jsem přišel o další půlbod. Zda zaslouženě nebo nezaslouženě nechám na 
posouzení čtenáře. Zápas jsme ovšem vyhráli 2,5 – 1,5  takže mě můj neúspěch až tak 
nemusel mrzet.

V 6. kole jsme však už nastoupili na stole č.1 proti vedoucímu celku Izraele. O tom, že proti 
favoritovi nemáme téměř žádnou šanci nikdo nepochyboval a dění na šachovnicích to 
potvrdilo, zvláště když jsme nastoupili bez naší opory J.Mojžíše. Na prvních dvou 
šachovnicích jsme prohráli, ale dobře si vedly naše zbývající dvě šachovnice, které udržely 
remis. Mým soupeřem byl izraelský IM N. Birnboim (2375). Partii uvádím celou:



1.d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4. Jc3 d6 5. e4 Se7 6.f4 exf4 7. Sxf4 0-0 8. Jf3 Jh5 (8… Ve8 nebo 
8… Sg4 vedou k pozicím s výhodou bílého) 9. Se3 Ve8 10.Sd3 Sh4 ?! (To přece nemůže být 
dobré, ovšem moje reakce byla neadekvátní. Mělo se stát 11. Jxh4 Dxh4 12. Kd2 g6 13. Kc2 
Jd7 14. Jb5 Vxe4 15. g3 Vxc4 16. Kd2 nebo 14.g4 Jhf6 15.Dd2 Jxg4 16.Sg5 Df2 17. Jb5 f6 
18.Jxa6 vždy s výhodou bílého) Já jsem ale zahrál extravagantní 11. Kd2 ?! Sf6 12.h3?  (Po 
normálním 12. Ve1 g6 13. h3 Jg3 14.Sf2 Jh5 je hra vyrovnaná) 12… Sxc3 13.bxc3 Jg3 Dc2 
Jxh1 15. Vxh1 Jd7 16. e5 Jxe5 17. Sxh7 Kh8 18. Jxe5 Vxe5 19. Sf4 ? Při zběžném pohledu 
na šachovnici a nevyvinuté dámské křídlo soupeře by se mohlo zdát, že hazardní hra bílého 
by mohla mít úspěch. Ovšem konkretní varianty ukazují, že tomu tak není. 

Už zde mohl černý zvítězit, kdyby zahrál 19… f5 ! 20.Sg6 Df6 21.Sh5 Ve4 22.g3 Sd7 23.Dd3
Vb8 .Černý však zahrál 19… Ve8?! 20. Sd3 De7 21. Dd1 g6 22. h4 Kg8 23. g4? (To je však 
rána do vody. Po správném 23. Df3! Sf5 24. Sxf5 gxf5 25. Dh5 a5 26. Vb1 Va7 27.g3 a4 stojí
bílý jen trochu hůře) 23… b5 ! a najednou se ukazuje, že černé dámské křídlo by mohlo 
oživnout. Bílý musí urychleně uchopit iniciativu na královském křídle, ale to se ukáže jako 
nemožné. 24.Df3 bxc4 25 Sg5 De5 26. Sf6 Sxg4 a bílý se vzdal. Jak Pepa Přibyl tak i já jsme 
už byli trochu unaveni. Zápas jsme prohráli 3-1.

V 7. kole jsme hráli s týmem Slavoj Vyšehrad. Pepa Přibyl a já jsme dali partii rychle za 
remis a nechali na zbývajících dvou hráčích aby zápas rozhodli. A to se podařilo. Odpočinutý 
Jarda Mojžíš nedal svému soupeři žádnou šanci a Láďa Horák svou partii zremizoval, takže 
jsme vyhráli 2,5-1,5.

V předposledním kole nám byl nalosován český tým Lysá nad Labem, v podstatě 
reprezentační družstvo ČR..  V dramatickém zápase jsme prohráli 3 – 1 ale vše mohlo být  
jinak. Nejprve se mi nepovedla partie s Ivanem Hausnerem (2336), který po mé nepřesnosti 
v zahájení získal dvojici střelců a v koncovce jsem neměl šanci. Pak však černými Jarda 
Mojžíš skvěle přehrál v mizerné formě hrajícího GM Medunu a bylo vyrovnáno ! Na 4.š. pak 
Láďa Horák  nestačil na IM Špačka a tak favorité vedli 2-1 a o výsledku se rozhodovalo na 1. 



šachovnici, kde hrál J. Přibyl (2226) se seniorským exmistrem světa GM V. Jansou (2420).  
Pepa svého soupeře jasně přehrál a vznikla kritická pozice po 25. tahu černého.

Bílý stojí jasně na výhru, ale měl hrát 26. Va1 s dalším Va7 a zesilováním pozice, čemuž 
pasivní figury černého nemohly nijak bránit. Bílý ale hrál 26. Sc1 a pustil černou věž na a 
sloupec. 26… Va8 27.Sf4 Sf8 28.Ve3 Kg7 29. Vbe1 Vcc8 a zde mohl bílý hrát n.př.30.h4 h6 
31. V1e2 Kg8 32. Sxd6 stále ještě s velkými šancemi na výhru. Bílý hrál ale 30 Vf3 Va6 
31.g4 h6 32. h4 Vd8 33. g5 h5 34. Kg3 Va7 a zde mohl bílý hrát manévr Vee3 s dalším Va3 a
rozhodující výhodou. Pepa ale začal tápat a zahrál 35.Vc1 Kg8 36.Ve3 dxc5 37.bxc5 Va4 38. 
Vd3 Sg7 načež tahem 39. Se3 ? přešel do pasivity. Měl hrát 39. c6 Vc4 40.c7 Vc8 41.Vxc4  
bxc4 Vd1. Následovalo Vc4 40. Vb1 b4 a partie se vyrovnala. Po 41. f3 Va8 42. Vdb3 Va4 
43.c6 Sf8 zahrál bílý 44. Vc1 místo lepšího 44.Sd2 a černý získal výhodu, kterou nakonec 
proměnil v celý bod.44…. Sd6 45.f4 Va3 46.Vxa3 bxa3 47.Vxc4 dxc4 48.Sc1 a2 49. Sb2 Kf8
50. Kf3 Ke7 51.d5 Sxc3 Kd8 56.f5 Kc7 57. fxg6 fxg6 58. Kd5 Sg3 59. Ke6 Kxc6 60. Kf6 Kd5 
61. Sa1 Sf2 62.Kxg6 Sd4 0 - 1. No a tím skončily naše naděje na prvořadou senzaci.

A přišlo poslední kolo, ve kterém jsme hráli proti Švýcarsku. A šlo o hodně. V případě 
vítězství jsme za příznivých okolností mohli dosáhnout až na medaili. Pepa Přibyl dal svou 
partii  rychle za remis, ale ostatní hráli. Nejprve Jarda Mojžíš potvrdil skvělou formu a porazil
švýcarského IM Hugentoblera (2168). Potom Láďa Horák bílými zremizoval Isslera (1982) a 
výsledek zápasu ležel na mě. Hrál jsem černými figurami s FM Vucenovičem (2161). Partie 
měla dvě roviny. Jednak jsem nesměl partii prohrát a pak jsem musel stihnout vlak, který mi 
jel za 4 a ¾ hodiny. Na nádraží jsem to měl přibližně 25 minut. Hrál jsem rychle a po 
soupeřových nepřesnostech jsem dosáhl vyrovnané pozice , kde soupeř neměl žádný plán jak 
pozici zesílit. Takže lavíroval, ale rychle mu ubýval čas. Těsně před časovou kontrolou jsem 
mu nabídl remis, která byla přijata, čímž jsme obsadili skvělé 5. místo !

Ještě zbývalo stihnout ten vlak, na což jsem měl přesně těch 25 minut. Obtížen 3 zavazadly 
obnášejícími asi 10 kg jsem se snažil na svůj věk co nejrychleji doběhnout do metra. Přiběhl 
jsem tam na poslední chvíli a vletěl do vagonu, který mi byl nejblíže. Metro se okamžitě 
rozjelo, načež jsem s hrůzou zjistil, že jede opačným směrem než na nádraží, takže bylo po 



nadějích. Naštěstí jsem ještě stačil koupit lístek na autobus, který mi jel za hodinu, takže jsem 
byl asi ve 23 hodin doma.

Závěrem musím s uspokojením konstatovat, že  šachové léto mi vyšlo, ve všech třech 
turnajích jsem dopadl lépe než se očekávalo, přestože okolnosti nebyly vždy příznivé. 


