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Po úspěšném zvládnutí covidové éry vyvstal přede mnou problém, co s turnajovou náplní 
roku 2022. Při prohlížení potenciálního turnajového kalendáře mne napadla šílená idea, že 
bych si zahrál své dva oblíbené turnaje , a to Pražský festival v hotelu Don Giovanni a 
navazující Open Teplice. Ta šílenost tkvěla v tom, že by se jednalo o 18 partií sehraných po 
sobě, což jsem ještě během své kariéry nikdy nevyzkoušel. A to ještě musím vzít v úvahu, že 
se mi pomalu ale jistě blíží osmdesátka. Podobně je na tom už jen Václav Pacl z Ostravy, 
který je jen o rok mladší, a který měl tentýž nápad. Nakonec jsem se rozhodl pro s tím, že to 
vezmu jako test, kolik ještě vydržím. Jako kriterium jsem si zvolil výsledek okolo 50 %. A tak
se podívejte, jak to dopadlo.

V pražském mezinárodním festivalu jsem byl ubytován ve čtyřhvězdičkovém hotelu Iris na 
fotbalovém stadionu Slavie Praha, což vůbec nebyla levná záležitost.Když se  k tomu připočte
i skutečnost, že cena stravování podstatně stoupla, nelze se divit tomu, že náklady na oba 
turnaje celkem se blížili k hranici 20 000 Kč. Vzal jsem ale v úvahu, že je nejvýš 
pravděpodobné, že se takových turnajů už účastním naposledy, a to jak vzhledem k věku, tak i
ke klesající výkonnosti. Prostě někde si člověk musí stanovit své hranice.

V pražském openu, který snad byl ještě silnější než vloni, jsem byl nasazen jako č.159 
z celkem 306-ti hráčů. Průměrné ELO turnaje bylo 2002, přičemž prvních 100 hráčů mělo 
ELO více jak 2200, a to už je pěkná síla ! Nejvýše nasazeným byl ruský velmistr A. Motylev 
s ELO 2619, který dosáhl skvělého výsledku 8 bodů z 9-ti možných.

Jak se dalo očekávat, v 1.kole jsem dostal černými silného hráče, brazilského velmistra 
Santiago Yago de Moura (2509). Hrála se poloslovanská obrana (Meránská) a k mému 
překvapení brazilský GM už v 8. tahu zvolil vedlejší variantu. A když ani dále nepokračoval 
nejpřesněji, nelze se divit, že už po 13. tazích jsem stál lépe viz diagram.

Abych potvrdil svou výhodu, musel bych zahrát ne zcela samozřejmé 13… De7 14. Sd2 a5. 
Místo toho jsem ale zvolil poněkud primitivní 13… Sxf4 a po 14. exf4 0-0 15.Se3 Vc8 
16.Vc1 načež přišla další nepřesnost 16… cxd4 ?! 17.Dxd4 Sd5 18. Sxd5 Jxd5 19. Dd3 Jxf6



20. Dxa6 Jxe3?! 21. Vxc8 Dxc8 22. Dxc8 Vxc8 23. fxe3 a bílý měl čistého pěšce více, 
kterého přes slušný odpor černého uplatnil k výhře.

Ve 2. kole jsem dle pravidel „horské dráhy“ dostal kanadského hráče Morin-Pare (1794). 
V partii jsem si jako bílý delší dobu udržoval mírnou výhodu, až partie dospěla do postavení 
diagramu.

Po 19… dxc4 přišlo 20.Sxh7 Kh8 21.Ve4! Se7 22.Sa3! Sxa3 23.Vh4 g6 24.Sxg6 Kg7 
25.Vh7 Kg8 26.Sxf7 Vxf7 27.Vxf7 Jf8 28.Vxc7 Vxc7 29.Vb1 a bílý vyhrál

V následujícím kole jsem dostal opět silného polského hráče Žylku (2374), který na mne 
zvolil Volžský gambit, čímž mne docela potěšil. Ze zahájení jsem získal velkou výhodu a 
partie dospěla do postavení diagramu :

Zde bílý zahrál 21.Sb2 s myšlenkou útoku na černého krále. Jednodušší ale bylo přibrzdit 
aktivitu černého na dámském křídle a hrát 21.Sd2 nebo 21. Dd3 s velkou výhodou. 
Následovalo 21… Sxb2 22. Dxb2 Ja7 23.Jb6 ?! Správné bylo 23.Va4 s dalším Vb1 a b4. 



Dále přišlo 23…Jc8 24. Jc4 Vb4 ?. Objektivně vzato černý měl přistoupit na opakování tahů,
ale to se mu zřejmě nechtělo. Tah v partii je chybný a mělo na něj následovat 24. Va4! Vb8 
26. Vb1 atd. Místo toho jsem zahrál agresivní 25. h4 a dále přišlo 25… Db7 26.Dc2 Ja7 27. 
h5 Jb5 28. Va4 Jd4 29. Vxb4 Dxb4 30.Dd2 (Velkou výhodu by si bílý udržel po lepším 30. 
Dd1) 30…Dxb3 31.Df4 Va7 viz diagram :

Bílý stojí jasně na výhru, která by se dostavila po 32. Jd2 Db8 33. hxg6 fxg6 34. Dh4 e6 35. 
dxe6 Jxe6 36. Vb6 atd. Pociťoval jsem už ale únavu a tak jsem měl zahrát 32.hxg6 fxg6 
33.Vxh7 Kxh7 34. Df7 Kh6 35. Df8 Kh7 s remízou opakováním tahů protože nelze 35… Kh5
36.Dh8 a Dh4 mat. To jsem ale jen tušil, ale nemohl nalézt, a tak se stalo 32.hxg6 fxg6 33. 
Je3? e5 34.Df6 Vf7 35. Dg5 ?? Vxf2! 36. Kh3 Vf3 37. Ve1 ? Db4 38. Vf1 Vxf1 39. Jxf1 
Dxa5 40. Je3 Dc7 a bílý se vzdal. Taková partie na sebevědomí nepřidá !

Ve 4. kole  mi byl nalosován norský hráč Bjornes (1800). Hrála se výměnná slovanská, kterou
soupeř příliš nezvládl, načež následoval pěkný závěr :



26… Jxe3 ! 27. fxe3 Vxe3 28. Vd2 Vxg3 29. Vg2 Dg4 30. Vxg3 Sxg3 39. Dd1 Ve1 a bílý se 
vzdal

V 5. kole jsem dostal bílými mladičkou (asi 13 letou) českou naději Markinu s elem 1373. 
Podala docela sympatický výkon, dlouho držela vyrovnanou pozici, až v závěru se shlédla 
v ambiciózním útoku, a po chybě v propočtu prohrála.

V 6. kole mi byl nalosován pardubický FM Jedlička (2207). Docela jsem si na něho věřil, ale 
v katalánském dámském gambitu jsem byl příliš zvědav na jeho postup , sice jsem vyrovnal 
hry , ale pak jsem nenašel správnou obranu a hra se mi zhroutila.

V 7. kole jsem dostal kanadského hráče s elem 1000, Mc Cartneye. V takovém případě je 
nutná obezřetnost, protože není známo, proč nemá hráč elo FIDE. Bylo rozehráno zahájení 
Ben Oni, načež v 9.tahu jsem si netroufl na agresivní e5 z důvodu možné přípravy soupeře a 
zvolil jsem standardní postup. Postupně jsem soupeře přehrál a v 54. tahu se ten vzdal .

A přišlo kritické 8. kolo. V něm jsem dostal silného mladého polského hráče Serneckiho 
(2260). Měl jsem 50% a tato partie měla rozhodnout o tom jak v turnaji dopadnu. Měl jsem 
černé figury a zvolil jsem aktuální variantu Caro Kanu. Co ale čert nechtěl, v 9. tahu jsem se 
dopustil naprosto nepochopitelné chyby, když v rozporu s domácí přípravou jsem místo 
správného 9… h5 zahrál pasivní 9… h6 10.0-0 Jd7. Zcela zřetelně jsem nebyl ve své kůži. 
Soupeř dlouho přemýšlel a pak zahrál 11. Jg3! viz diagram :

Na přirozené 11. .. Dc7 přišlo ale překvapivé 12. Jh5 !. Zda tuto skvělou ideu objevil sám při 
partii, nebo si vzpomněl, že tuto kombinaci už někdo v minulosti zahrál, nevím. Zahrál jsem 
12… Sxh2 13. Kh1 Sd6 a teď přišla pointa 14. Sxh6 !! gxh6 15. Sc4 ! Ve6 ? 16. Sxe6 fxe6 
17. Dg6 Kf8 18. Vae1 e5 19. f4 a musel jsem se vzdát.

V závěrečném kole mi byl nalosován rovněž mladý německý FM Costa (2325). Hrála se 
teoretická varianta královské indické, s jejímiž záludnostmi jsem nebyl dostatečně seznámen a
v 15. tahu jsem se dopustil nepřesnosti, po které soupeř převzal iniciativu . Nepokračoval však
nejpřesněji a podařilo se mi vyrovnat hru , když soupeř přehlédl poměrně jednoduchý obrat:



24. Jxb4 !  Df6  K vyrovnání vedlo 24… Sxe4 25. Vxe4 Vxb4 26. Vxe8 Dxe8 27. Sd5 Dd7 
s rovnou hrou. Černý se však rozhodl hrát na výhru a zahrál tah v textu. Následovalo slabé 
25.Jd5 ?!  (Lépe bylo 25.Ve2 Va8 26. a4 s výhodou bílého nebo 25… Vbd8 26.Jd5 Sxd5 27. 
exd5 Kg7 28.Se4 Vd7 rovněž s výhodou bílého) 25… Sxd5 26. exd5 Dxf2 27. Vf1 Dxd2 28. 
Vxd2 f5 29. Sf3 Ve5 30.Kg2 Kg7 31. V1d1 Kf6 32.Ve2 Va8 33. Vxe5 ? Neuvěřitelná chyba 
v pozici, kde jsem měl velké šance na remis. Vůbec jsem neviděl, že soupeř může vzít pěšcem
s dalším e4 a odebráním pěšce d5. Tímto partie vlastně končí a v 56. tahu jsem se musel 
vzdát.

Kompletní výsledky je možno nalézt na adrese :

http://chess-results.com/tnr645719.aspx?lan=5

Hned po skončení poslední partie jsem vsedl na autobus a přemístil se do Teplic , kde 
následující den začínal asi druhý největší turnaj u nás – Open Teplice.

V teplickém openu, který byl obnoven po dvouleté covidové přestávce, jsem byl nasazen jako
č.134 z celkem 236-ti hráčů. Průměrné ELO turnaje bylo 2086, přičemž prvních 88 hráčů 
mělo ELO více jak 2200 a 6 hráčů přes 2600, čili velmi silný turnaj! Nejvýše nasazeným byl 
španělský velmistr Santos Latasa Jaime s ELO 2674. Turnaj ale skončil překvapivým 
vítězstvím až třináctého nasazeného nadějného tureckého velmistra Ali Marandi Cemil Cana ,
který s elem 2576 dosáhl ve vyrovnaném boji špičkových velmistrů  výsledku 7,5 bodů z 9-ti 
možných.

Jak se dalo očekávat, dostal jsem v prvním kole bílými silného hráče – tureckého IM 
Yilmazyerli 2504, který v konečném pořadí obsadil krásné desáté místo. Hrála se Anglická, 
kde jsem prokázal v zahájení nedostatečné teoretické znalosti, soupeř mě dle očekávání 
přehrál a zvítězil ve 32. tahu. To se ovšem dalo čekat, že by se opakovala situace z prvního 
kola před třemi lety, kdy jsem málem odremizoval jednoho z kandidátů boje o titul mistra 
světa norského GM Tariho, bylo málo pravděpodobné.

http://chess-results.com/tnr645719.aspx?lan=5


Ve druhém kole jsem hrál černými s dánským hráčem Gehrigem 1705. Nízké elo soupeře mě 
poněkud ukolébalo, a tak když soupeř poněkud sporně obětoval pěšce, zahrál jsem pasivní tah
a najednou jsem měl problémy.Naštěstí mi soupeř skočil na malou léčku, a tak se mi podařilo 
zvítězit.

Ve třetím kole jsem dostal bulharskou WGM Radevu 2281. Hrála se Bogoljubovova indická, 
kde se ale soupeřce zahájení moc nepovedlo, i když ho hrála svižně. Partii uvádím celou :

Mlýnek P (2073) - Radeva V. WGM  (2281)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 Sb4 4. Sd2 De7 5. Jf3 Jc6 6. Sg2 Sxd2 7. Dxd2 Je4 (V partii 
Grandelius 2672 – Martinez 2598 se hrálo 7… d5 8. 0-0 0-0 9. Ja3 Vd8 10. Vac1 Jb4 11. b3 
a5 12. Db2 b6 13. cxd5 exd5 14.Je5 s výhodou bílého) 8.Dc2 Db4 9. Jc3 Jxc3 10. Dxc3 Dxc3
11. bxc3 Vb8 (V partii Tsydypov 2533 – Shkapenko 2424 se hrálo 11…Ja5 12.c5 Vb8 13.e4 
b6 14.cxb6 cxb6 15.Jd2 Sa6 16.f4 Vc8 17.Vc1 s výhodou bílého, ale v partii Saed 2409 – 
Belahcene 2592 se hrálo 10… De7 11.0-0 Vb8 12.e4 b6 13.e5 Ja5 14. Jd2 Sa6 s výhodou 
černého) 12. 0-0 b6 13. Jd2 Ja5 14.Vfb1 Sa6 15. Vb4 Ke7 16. Vab1 Vbc8 17. Va4 c5 18. 
D5 Vb8 19. Jb3 Vhd8 ( lépe bylo 19… d6 20. f4 Kf6 21. Sf3 h6 22. dxe6 fxe6 23.Kf2 g5 24. 
Jxa5 +-)

 20. e4 (na slabší tah černé odpovídá bílý podobnou nepřesností. Lépe bylo 20.f4 exd5 21. 
Jxa5 bxa5 22. Vxb8 Vxb8 23. Sxd5 Sb7 24.Vxa5 Sxd5 25. cxd5 s výhodou bílého ) 20…. 
Kd6 (Pozice se černé moc nelíbila, čemuž odpovídal i spotřebovaný čas, navíc zahraný tah je 
další nepřesnost. Správné bylo 20… Sxc4 21. Jxa5 Sd3 22. d6 Ke8 23. Va1 nebo 22. Vd1 Sc2
23.Jc6 dxc6 24. Vxa7 Vd7 25. Vxd7 Kxd7 26.dxe6 Kxe6 27. Vd2 s výhodou bílého) 21. Sf1 
exd5 22. exd5 Kc7 23. Jxa5 bxa5 24. Vxb8 ?



 (Po lepším 24.Vd1 d6 25. Vxa5 Vb6 26. Ve1 g6 27. Kg2 Kd7 28. Va3 Ve8 29. Vxe8 Kxe8 
30. Kf3 stojí bílý již jasně na výhru) 24… Vxb8 25.Vxa5 Kb6 26. Va3 Ve8 27. Vb3 Kc7 28. 
Va3 (Rovná se nabídce remízy, ale černá má bojovnou náladu a nabídku odmítá. Sofijské 
pravidlo šlo obejít opakováním tahů) 28… Kb7 29. Kb3 Ka8 30. Sd3 ?! (Pouští černou věž 
do hry, čemuž šlo zabránit po 30. Vb1 Sb7 31. Sd3 Kb8 32. Kf1 d6 33. Ve1 +-) 30…Ve1 31. 
Kg2 Vd1 32. Se2 Vd2 33. Va3 Kb7 (Lépe bylo 33… Vxe2 34. Vxa6 Kb7 35. Va5 d6 36. Kf3
Vc2 37. Va3 a5 38 Ke3 Kb6 39. h3 f6 40.g4 stále ještě s výhodou bílého) 34. Vb3 Kc7 35. 
Va3 Sb7 (další odmítnutí remízy – velmistryně přece s takovým dědkem nebude remizovat) 
36. Sg4  a6 37.Vb3 d6 38. a4 ?!

Do lepšího ale pasivního 38. Va3 se mi nechtělo. 38… Va2 39. Sd7 Sxd5 cxd5 Kxd7 41. 
Vb7 Ke8 42. Vb6 Vxa4 43. Vxd6 Va3 44. c4 Va4 45. Kf3 Ke7  46. Vc6 Vxc4 47. Vxa6 
Vd4 48. Va7 Kf6 49. Vd7 g6 50. Ke3 h6 51.f4 g5 52. d6 Ke6 53. Ve7 Kf6 54. Vc7 gxf4 55. 
gxf4 Vxd6 56. Vxc5 Va6 remis



Ve 4. kole mi byl nalosován mladý indický mistr Souhardo 2338. Měl jsem černé a hrála se 
aktuální varianta Caro Kanu. Hrál jsem ji poprvé a moje znalosti nebyly na dostatečné úrovni.
Po 8. … g5 dospěla pozice do diagramu :

Kromě tahu v partii se ještě hrává 8… Sg6 9. a4 Jf5 10. a5 Se7 11.Sd2 0-0 12.c4 dxc4 13. 
Sxc4 b5 14. axb6 axb6 15.Se2 Dc7 16. Sc3 Db7 -+. Bílý zahrál 9. Je1 (Alternativou je zde 9. 
a4 Sg7 10. A5 Dc7 11. Sd2 f6 12. exf6 Sxf6 13. Je1 0-0-0 14. Jd3 Kb8 15. Va4 Sxd3 -+) 9… 
Sg7  ( Dle mého názoru je zde rozhodně stylovější 9… Dc7 10. f4 Vg8 11. Jf3 c5 12. dxc5 
Jc6 13. Kh1 gxf4 14. Sxf4 Jxc5 = nebo 10. Jd3 Jg6 11. Se3 Sg7 12. f4 gxf4 13. Jxf4 Jxf4 14. 
Sxf4 Db6 15. a4 a6 16. a5 Db4 -+) 10. Se3 0-0 11. g4 (V partii Hjartarson 2519 – Visakh 
2510 se hrálo 11. Jd3 Sg6 12. c3 b6 13.f4 Jf5 14. Sf2 c5 15. dxc5 gxf4 16. Jxf4 Jxe5 17. cxb6 
axb6 -+) 11…Sh7 12. Jg2 Jg6 13.h4 f6 ? (Správné bylo 13… gxh4 14. Kh2 f6 15. F4 fxe5 
16. Dxe5 Jdxe5 17. Sc5 Jc4 s jasnou výhodou černého) 14.h5 Jf4 15. Sxf4 gxf4 16.gxf4 fxe5 
17. Jxe6 Dh4 18. De1! Vf6 ? (Správné bylo 18… Vf7 19. f4 Dxe1 20. Vaxe1 exf4 21. c4 Jb6 
22. cxd5 Jxd5 =) 19. Jxg7 Kxg7 20. dxe5 Jxe5 ? (Prohrávající tah. Lépe bylo 20… Vf4 22. 
f3 Dh3 23. Vf2 Dg3 24. Vg2 Dxe1 25.Vfxe1 Jxe5 26. Kf2 s výhodou bílého) 21. f4 Dxe1 
22.Vxe1 Jc4 23. Sxc4 dxc4 24. Jd4 c5 25. Je6 Kf7 26. Jxe5 Vg8 27. Kh2 Vxg4 28. Jd7 Vh4
29. Kg3 Vxh5 30. Jxf6 Kxf6 31. Vh1  a černý se vzdal

V 5. kole mi byl nalosován český hráč O. Beránek (1866). Měl jsem bílé figury a podařilo se 
mi získat velkou výhodu, až partie dospěla do pozice diagramu.



Zde jsem místo okamžité výhry 26. Vc8+ zahrál neuvěřitelné 26. Sxa8??, což je důkazem 
mizerné formy a naprosté ztráty koncentrace. Následovalo 26… Jxc7 a zde místo 
vyhrávajícího 27. Dxc7 Dd1 28.Kg2 Jf4 (toho jsem se lekl) 29.exf4 s figurou více jsem zahrál
27. f3 ?? a musel se namáhat ještě 18 tahů, než jsem partii vyhrál. Hrozné !

V 6. kole jsem dostal bílými úřadujícího amatérského mistra republiky Tomáše Buchcara 
(2232). Partie nevybočila z přibližné rovnováhy a přes některé oboustranné nepřesnosti 
skončila remízou.

V 7. kole mi byl nalosován americký hráč Cherniack (2214). Jak jsem při přípravě zjistil, je to
odborník na variantu Caro Kanu s Jc3 a g4, a přestože se této variantě normálně vyhýbám, 
tentokrát jsem se rozhodl výzvu přijmout.

Cherniack 2214 – Mlýnek (2073)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4. Jc3 e6 5. g4 Sg6 6.Jge2 c5 7. Se3 Jc6 8. dxc5 h5 9. Jd4  Dc7

V partii Vlassov 2484 – Svane 2637 se hrálo 9… hxg4 10. Sb5 Jge7 11. Dxg4 Dc7 12. f4 0-0-
0 13.Sxc6 bxc6 14. b4 Jf5 15. De2 Vh3 s výhodou bílého. V partii Vlassov – Griščuk 2758 se 
hrálo možná lepší 8… a6 9. f4 Dh4 10. Sf2 Dxg4 11. Vg1 Df5 12. Vc1 f6 13. exf6 Dxf6 
s výhodou černého.

10. f4 V partii Niehaus 2200 – Kunz 2020 se hrálo 10. Sb5 hxg4 11. Dxg4 Jh6 12. Dg5 Dd7 
13. Ja4 Jf5 14. 0-0-0 Vh5 15. Dg2 +- 10… a6 V partii Span 2228 – Thorsteinodottin 2011 se 
hrálo 10… hxg4 11. Dd2 Jh6 12.0-0-0 a6 13. Ja4 Jxd4 14. Sxd4 Jf5 15. Sg2 Jxd4 -+. Tah 
v partii je moje teoretická novinka, aspoň si to myslím. Soupeř se nadlouho zamyslel, a pak 
šel do dlouhé varianty 11.f5  (PC navrhl 11. Jxc6 bxc6 12.g5 Vd8 13.Ja4 d4 14. Sd2 Je7 15. 
Sd3 Sxd3 16. Cxd3 Jf5 16. Dc2 s výhodou bílého. U partie ale není jednoduché tento postup 
nalézt) 11… Dxe5 12. Dd2 Sxc5 13.0-0-0 Sxd4 14.Sxd4 Dxd4 15.Dxd4 Jxd4 16.Vxd4 Sh7 
17. fxe6 fxe6 18. Sh3 a nyní se tvářil spokojeně s tím, že má za pěšce kompenzaci. Měl ale 
hrát 18. gxh5 Sf5 19. Vb4 Jf6 20. Vg1 Vxh5 21. h3 b5 22. Vxg7 Kf8 23. Vc7 Sxh3 s malou 
výhodou černého.



V této pozici jsem však reagoval chybně a zahrál jsem 18… Je7 ? Následovalo 19. Ve1 Kd7  
I po lepším 19… hxg4 20. Sxg4 Sg8 21. Sxe6 Sxe6 22. Vxe6 Kd7 23. Ve2 Kd6 24. Jxd5 25. 
c4 by měl bílý výhodu. 20. g5 Sf5 21.Jxd5 Sxh3 ? Lépe bylo 21. exd5  22. Sxf5 Kd6 23. Ve6
Kc5 24. c3 Jxf5 25. b4 Kb5 26.Vxd5 +- 22.Jf4 ! Tento tah jsem pochopitelně přehlédl. 22… 
Kc7 23. Jxh3 Jc6 24.Vc4 Kd6 25. Jf4 e5 26. Vd1 Jd4 27.Je2 Kd5 28. Vc7 Vac8 29.Vxc8 
Vxc8  30. c3

Tady jsem zahrál 30… Ke4 ?, když jsem se držel pravidla, že ve věžových koncovkách je 
rozhodující aktivita figur. Zde to však neplatí a větší šance na udržení měl černý po 30… Ke6 
31. Jxd4 exd4 32.Vxd4 Vf8 33. h4 a5 34. Ve4 Kd6 35. Kc2 Vf2 31. Jxd4 exd4 32. Vxd4 Kf3
33. h4 Kg3 34.a4 Vf8 35. b4 b5 ? Lépe bylo 35.. Vf2 36.c4 Va2 37. a5 g6 38. Ve4 Vh2 39. 
c5 Vf2 40. Vc4 +- Po tahu v partii je už cesta k výhře bílého jednoduchá. 36. axb5 axb5 37. 
c4  bxc4 38. Vxc4 Kf3 39. Kc2 Ke3 40. Kc3 Vf1 41. b3  Vc1 42. Kb4 Vb1 43.Kc5 Kd3 44. 
Vb4 Vc1 45. Kd5 Vc8 46. B6 Kc3 42. Vb1 černý se vzdal

V 8. kole jsem hrál s německým mladíkem Niebergallem (1928). Hrála se stejná varianta 
Caro Kanu jako v partii se Souhardem a mám podezření, že se na ni soupeř dobře připravil. 



V každém případě jsem zahájení nezvládl a po chybě ve 14. tahu jsem rychle prohrál. 
Z hlediska mé hry v zahájení byly oba turnaje naprosté fiasko.

V posledním kole jsem hrál bílými s českým seniorem panem Ziduem (1830). Hrál se přijatý 
dámský gambit a musím konstatovat, že můj soupeř ho hrál velmi dobře a přestože jsem se 
přinutil k agresivní hře a obětoval kvalitu, jeho obranu jsem neprorazil a partie skončila remis.

Nakonec jsem tedy skončil na 157 místě se 3,5 body, což považuji za velký neúspěch.

Kompletní výsledky je možno nalézt na adrese :

http://chess-results.com/tnr579655.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30

Po 17- denní přestávce, po které jsem si ani nestačil vylízat rány z předchozích dvou 
neúspěšných turnajů, jsem odjel na Mistrovství ČR seniorů. Původně se MČR mělo hrát jako 
obvykle v Rychnově n. K., ale z důvodu nezajistitelnosti ubytování kvůli rekonstrukci učiliště
se organizace ujal SPORTCLUB Agentura 64 Olomouc, z.s. ve spolupráci s AVE-CHESS z.s.
pod vedením Ing Jakuba Fuksíka. Do organizace turnaje nepříliš vhodně zasáhl ŠSČR a to 
jeho komise STK tím, že nedostatečně uváženě vyhověli pořadatelům a vypsali MČR jako 
jeden turnaj, ve kterém hráli všechny kategorie společně. Tím nesporně stoupla sportovní 
úroveň turnaje, ovšem na úkor regulérnosti. Jak jinak možno hodnotit skutečnost, že se tím 
umožnilo hrát i partie, ve kterých věkový rozdíl mezi soupeři byl i více jak 30 let. Trvám na 
tom, že původní uspořádání v Rychnově n.K., kdy byla jako hlavní vyhlášena kategorie 60+ a
ostatní kategorie 50+, a 70+  resp. 80+ se hrály jako vedlejší bylo spravedlivější. Byl jsem 
zklamán účastí brněnských seniorů, kteří přijeli jen 2, Mlýnek a Rotrekl. Nevím proč nepřijel 
pan Marša, který se velmi dobře uvedl na loňském MČR, a proč nesplnil svůj slib D. Holemář
a spol. na účast v kategorii 50+. Letos přijeli i zahraniční účastníci z Polska, Norska, 
Slovenska, Anglie, Skotska, Ukrajiny, Holandska, Německa, Litvy a Australie a o to byla 
soutěž zajímavější. Celkem se zúčastnilo 89 hráčů. Podle aktuálního Ela jsem byl nasazen 
celkově jako desátý, v kategorii 65+ (do které se hlásím) jako pátý a v  kategorii 75+ do které 
patřím, jako druhý za Tondou Kubíčkem, se kterým jsem se setkal po dlouhých 50-ti letech.

Turnaj pro mne začal katastrofálně! Hrál jsem s V. Lexou (1741) a než jsem se rozkoukal, 
měl jsem figuru méně. Pak jsem se snažil co to šlo, abych získal nějakou kompenzaci až 
partie dospěla do pozice diagramu :

http://chess-results.com/tnr579655.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30


Bílý král zaostal v centru a bílé figury nemají dostatečnou souhru a vývin, z čehož vyplývá, že
černý už má za figuru dostatečnou kompenzaci. Mělo se stát 20… Se7! 21.g3 b4 22. Sh3 bxc3
23.bxc3 Dc6 už s výhodou černého. Tato aktivizace dámského křídla mě však vůbec 
nenapadla a zahrál jsem tragické 20.. e5 ?? 21. Sxe5 Dg4 ? 22. Jg3 a3 ? 23. bxa3 Sxe4 ?? 
vůbec si nepamatuji, kdy jsem naposled hrál tak špatně ! Po 24. Jxe4 Jd5 však bílý zahrál 25. 
Sd6 ?? s vítězoslavným výrazem ve tváři. Kdybych byl nyní při smyslech, tak jsem mohl 
zahrát 25… Sxc3 26. Jxc3 Vae8 27 Se2 Jxc3 28.Se5 29. dxe5 Dd4 a remizou! To se však 
nestalo a po 25…Jxc3 26. Sxb4  Jxb4 27. Sxf8 Vxf8 28. Se2 Dxg2 ?? 29. Sxc4+ a černý se 
vzdal. Ne ne alkohol v tom nehrál žádnou roli. Bohužel tuto ztrátu už se mi v turnaji 
nepodařilo dohnat.

Ve druhém kole jsem hrál bílými s Švecem (1603). Na partii nebylo mnoho zajímavého až na 
to, že jsem stál opět na prohru.

Nyní totiž po jednoduchém 21… Sxh3 22. Sxh3 Vc2 by bílý ztrácel pěšce při horší pozici. 
Černý to ale neviděl, zahrál Sf5 a partii nakonec prohrál.



Ve 3. kole jsem hrál černými s Burdou (1756). V pozici diagramu

V této pro bílého už značně horší pozici zahrál bílý špatné 14. Je2 ? načež černý zahrál 14…
c5! a bílá pozice se rozpadla 15. Vd1 cxd4 16.Jxd4 Sxg5 17. fxg5 Jxe5 18. axb5 a nyní 
zahrál černý 18… Jd3 a vyhrál v 30. tahu. Ještě rychleji však vedlo k cíli 18… axb5 19. Vxa8
Sxa8 20. Sxd5 Sxd5 21. De2 Jd3 atd.

Ve 4. kole jsem dostal skotského hráče Airda (1809). Hrála se teoreticky zajímavá varianta 
katalánského dámského gambitu, ve které černý, těžko říci zda omylem nebo úmyslně ztratil 
nebo obětoval dvě figury za věž, načež vznikla tato pozice :

Kdyby nyní bílý zahrál např. 20. e3, tak po Vb2 21.Jc5 Vxa2 by získal černý nebezpečného 
volného a pěšce, se kterým by bílé figury bojovaly jen obtížně. Proto jsem zahrál sporné 20. 
Jfd4 ?!  načež po Jxd4 21. Jxd4 by černý mohl zahrát 21. Va1 22. f4 a5 23. a3 Vxa3 24.Sg2 
b6 25. Kf2 a4 26. Se4 Vc3 Jb5 a stál by lépe. Místo toho ale přišlo slabší 21…Vb2 22. a3 a6?
a po 23. f4 Va2 24. c5 Vxa3 25. Sg2 Va1 ? 26. Kf2 Vb1 27. Ke3 a5 28. Kd2 už měly bílé 
figury souhru a po vytvoření si volného pěšce c bílý vyhrál.



 V 5. kole jsem hrál s do té doby úspěšně hrajícím J. Molnárem (1797). Hrála se výměnná 
varianta Caro Kanu, kde se dlouho udržovala vyrovnaná pozice, až ve 23. tahu se bílý 
dopustil chyby viz diagram :

Zde zahrál bílý 23. Je5 ?! aby po Jxe5 24. Sxe5 b5 zahrál pasivní 25. Sf4? a přešel do 
obrany, načež se partie hrála už jen na jednu branku 25… b4 26. Sd2 bxc3 27. Sxc3 a4 28. a3
Vc4 29. Kf2 Sxd4  a černý snadno vyhrál.

Tímto vítězstvím jsem se dostal do čelní skupiny a mohl jsem dát partii 6. kola s J. Bartošem 
za remis a trochu si odpočinout.

V 7. kole jsem hrál černými figurami s P. Němcem.

Němec P (2159)  - Mlýnek P (2047)

1.e4 c6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 Jf6 Tuto variantu jsem si připravil jako rozšíření svého 
repertoáru černými. Toto rozhodnutí podpořila i skutečnost, že ji začala používat i celá řada 
předních světových hráčů, např. i náš D. Navara. Můj soupeř má s touto variantou zkušenost, 
když ji hrál vloni na turnaji v Praze s polským velmistrem Krzyzanovskym. Partii sice prohrál
ale stál docela dobře. 5. Jxf6 exf6 6. Sc4 a to bylo pro mne překvapení, na které jsem nebyl 
připraven. 6…Sd6 7. De2 a to je pointa přípravy bílého. Po výměně dam má bílý výhodnou 
koncovku, ale přesto se tato výměna nejčastěji hrává. 7… Se7 8. Jf3 0-0 9. Se3  Po n.př 9.0-0 
Jd7 10. Ve1 Vc8 11. b3 Jf8 12. Sa3 Se6 13. Sxe7 Vxe7 14. c3 Da5 stojí černý lépe. Proto bílý 
laškuje s velkou rošádou. 9… Da5 a černý se snaží velké rošádě zamezit, ale dostane se do 
potíží. Správné bylo 9… Jd7 10. 0-0-0 Jb6 11.Sd3 Jd5 12. Kb1 Ve8 13. Vhe1 Sb4 14.Vg1 
Sg415. Se4 b5 -+ . 10. c3 Sf5 11. Jh4 ! Se4 12.f3 Sd5 13. Jf5 Sxc4 ?? a po této hrubé chybě 
partie končí 14. Jxe7 Kh8 15. Dxc4 Ve8 16. Dxf7 Ja6 17.Sh6 Vxe7 18. Dxe7 gxh6 19. Dxf6 
Kg8 20. De6 a černý se vzdal

A přišlo 8. předposlední kolo, ve kterém jsem hrál bílými s Kastnerem (2006). Je to hráč 
kategorie 50+, takže musel mít určitě více sil jako já. Přesto jsem hrál na výhru.

Mlýnek P (2047) – Kastner (2006)



1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Jf3 c6 5. Dc2 Jbd7 6. Sg2 b6 7. 0-0 Se7 8. Jbd2 Sb7 9. e4 dxc4
(V partii Matlakov 2691 – Bharath 2479 se hrálo 9… dxe4 10.Jxe4 Jxe4 11. Dxe4 0-0 12.Vd1
Jf6 13. De2 Vc8 14. Sf4 Jd7 15. Vac1 De8 16. Jd2 Jf6 17. Je4 Jxe4 18. Sxe4 Dd7 19. C5 
s výhodou bílého) 10. Jxc4 c5 11. e5 Jd5 12. Sg5 ! Jb4 (V partii Urban – Drozstowski 2435 
se hrálo 12… 0-0 13. Sxe7 Dxe7 14. dxc5 Vac8 15. cxb6 J5xb6 16. B3 Sd5 17. Vfc1 Jxc4 18.
Bxc4 Vxc4 -+) 13.Db1 (Dobré bylo i 13.Dd2 0-0 14. Sxe7 Dxe7 15.a3 Jd5 16.Vfe1 Vad8 17. 
Dxc5 Sa6 18. Vac1 s výhodou bílého) 13… f6 ? (A černý nevydržel s nervama. Lépe bylo 13.
0-0 14. Sxe7 Dxe7 15. a3 Sd5 16.axb4 Sxc4 17. Vc1 Sd5 18. bxc5 bxc5 19. Dd3 Vfd8 20. 
Da3 s výhodou bílého) 14. exf6 gxf6 15. Sf4 ( to je důležité rozhodnutí, kam s tím střelcem. 
Alternativou bylo 15. a3 fxg5 16. axb4 Sd5 17. Je3 g4 18.Jxg4 0-0 19. Dd3 cxb4 20. De2 a5 
21. Je3 +- nebo 15… Jd5 16. Sd2 Dc7 17. Dxc5 a5 18. Jxb6 +- nebo 15. Sh6 b5 16. Je3 Db6 
17. Sg7 Vg8 18.Dxh7 0-0-0 nebo 16. Jcd2 Sf8 17. Sxf8 Kxf8 18. Je4  c4 19. b3 s výhodou 
bílého) 15… Jf8 ? (černý se zakopává do obrany. Lépe ale bylo 15… Vc8 16.dxc5 Sxc5 
17.Jd6 Sxd6 18. Sxd6 Jc5 19. Vd1 Sd5 20. a3 +-) 16. dxc5 Sxc5 17. Vd1 Jd5 18. De4 ?! ( To
je však nepřesnost, jakkoliv aktivizace dámy vypadá dobře. Přesnější ale bylo 18. b4 Se7 19. 
Jh4 Kf7 20. Jf5 Dd7 21. Jce3 Jg6 22 Jxd5 Sxd5 23. Sxd5 exd5 29. Sd6 s výhodou bílého) 
18…De7 19. Jd4 Vd8 20. Sf3 ? 

(Jak už to často bývá,houževnatá obrana přináší úspěch. Po této chybě, i když hrozba šachu na
h5 nevypadá špatně, se černý dostane do výhody. Správné bylo 20.Jb3 h5 21.Jxc5 bxc5 
22.Sd2 s velkou výhodou bílého. 20… Jxf4 21. Jc6 ? (a to je také častý jev, že po jedné 
chybě následuje hned druhá. Oběť figury je prostě nekorektní ! Správné bylo 21.Dxf4 Jg6 22. 
Sh5 0-0 23. Sxg6 hxg6 24. Dg4 Sxd4 25. Vxd4 Vxd4 26. Dxd4 Vd8 27. Dg4 De8 28. Je3 e5 a
černý stojí lépe.) 21… Vxd1 22. Vxd1 J4g6 25. a3 Dc7 26. b4 Se7 25.b5 Kf7 26. Dd3 Sxc6 
27. bxc6 Je5 28. Jxe5 Dxe5 29. Dc4 Dc7 30 Sh5 Kg7 31.Se8 ? (V důsledku časové  tísně 
černého se bílý k jakési kompenzaci dostal, ale přehozením tahu se všech šancí zbavuje. 
Správné bylo 31. Dg4+ Kh6 32. Se8 De5 33. c7! Dxc7 34. Dh5+ Kg7 35. Df7+ remis) 31… 
h5 ! 32.f4 f5 33. Kg2 h4 34. Sd7 hxg3 35. hxg3 Vh6 36. a4 a5 37. Dd4 Sf6 38. Dd6 Sd8 39. 



Dd4 Sf6 40. Dc4 e5 (Časová kontrola proběhla a v partii už není co řešit) 41. Da6 exf4 42. 
Db7 De5 43. Sxf5 Kh8 44. Sg4 De4 45. Sf3 Dc2 46. Kf1 fxg3 48. Dxb6 g3 a bílý se vzdal

Tak nevím, jestli jsem byl horší nebo soupeř byl lepší, v každém případě jsem se prohrou 
připravil o umístění ve špičce startovního pole.

V posledním kole jsem hrál se starým známým seniorem svitavským Kotvou (1824) V úvahu 
přicházela pouze výhra, chtěl-li jsem bojovat aspoň o nejlepšího seniora nad 75 let. 
Konkurenty mi byli A. Kubíček (76 let a pan Fišer 81 let), kteří před posledním kolem měli o 
půl bodu více jak já. Po pasivní hře soupeře se mi podařilo vyhrát, a teď jsem jen čekal, jak to 
všechno dopadne. Pan J. Fišer (1768) prohrál s lotyšskou hráčkou P. Ni (1871) a čekalo se na 
výsledek partie J. Švub (1857) – A. Kubíček (2084). Překvapivě byl J. Švub v průběhu partie 
lepší a když jsem přišel k jejich partii byla na šachovnici následující pozice :

Pozice se mi zdála být vyhraná pro bílého jak ukazují následující varianty : a) 1. cxb5 Dxb5 2.
Jd4 Db4 3. Df2 Kg8 4. Vxh5 gxh5 5. Se3  nebo 4… Sxd4 5. Dxd4 Dxd4 6. Vxd4 gxh5 7.Kd2 
nebo b) 1. Dg3 Sb2 2. Kb1 bxc4 3. Vxh5 cxb3 4. Sxb3 Jxb3 5. axb3 gxh5 6. Ka2 De8 7. Ve1 
nebo 2…Sxd1 3. Vxh7 Kg8 4. Dh2 Sh5 5.Vxh5 gxh5 6.Je7 Kf8 7. Jc6 Pan Švub však pozici 
nezvládl, zahrál 1. Vh3, ztratil nit a partii nakonec prohrál, čímž mě připravil o všechny 
naděje.

Celkovým vítězem turnaje se po zásluze stal Vlasta Sejkora, který se nejlépe vypořádal 
s podmínkami turnaje. Vlasta Sejkora zvítězil i v kategorii 65+ před P. Němcem a O. 
Lorencem. Dále se umístili 4. A. Kubíček 5. L. Kudrlička 6. L. Sedlák a 7. P. Mlýnek

V kategorii 75+ zvítězil A. Kubíček před P. Mlýnkem a L. Zemanem

V kategorii 50+ zvítězil J. Bartoš před F. Vránou a K. Dusbabou

Kompletní výsledky je možno nalézt na adrese :

 http://chess-results.com/tnr633856.aspx?datatyp=&lan=5&flag=30

http://chess-results.com/tnr633856.aspx?datatyp=&lan=5&flag=30


A jak hodnotit moje celé šachové léto? V obou turnajích Praha + Teplice, které jsem bral jako
test, nebyly podmínky úspěchu splněny, tj. nedosáhl jsem na 50 %. V Praze 4 body z 9 
možných a v Teplicích pouze 3,5 bodu z 9 možných. Příčina ? Velmi nevyrovnané výsledky, 
kdy jsem byl schopen sehrát slušnou partii s hráčem velmistrovské úrovně a pak prohrát 
s hráčem, který má Elo okolo 1600. Zdůvodnění lze nalézt v pokročilém věku 79 let, i když se
fyzicky cítím docela dobře , s hlavou už to tak dobré asi nebude. Sehrání obou turnajů krátce 
po sobě muselo mít také negativní vliv na únavu. I když vynikající výsledek v teplickém 
turnaji V. Pacla ukazuje na to, že vliv může být velmi individuální. Ke špatným výsledkům 
významně přispěla i dosti nedokonalá teoretická příprava, zvláště v případě, kdy jsem zkoušel
nová zahájení. K důkladnějšímu studiu už zřejmě není dostatek chuti a trpělivosti. Navíc 
v poslední době hraji dost on- liny 10+5, což může vést sice ke zrychlení hry ve vážných 
partiích, ale také k povrchnějšímu počítání variant. U MČR seniorů platí také, co bylo řečeno 
výše, ale navíc musím upozornit (zprávu jsem zaslal svazovému STK) na neregulérnost 
výsledků v jednotlivých kategoriích daných společným turnajem pro všechny kategorie.

A závěr ? Dlouhodobě klesající tendence dobrých výsledků daná především narůstajícím 
věkem mne vede k rozhodnutí nehrát už více vážné turnaje. Toužím sice po tom zahrát si ještě
jednou turnaje jako Gibraltar, Barcelona, Praha, Teplice a snad i Pardubice a Mistrovství 
světa a Evropy seniorů v družstvech i jednotlivcích,  doplnit sbírku turnajů o Hastings, Biel, 
Řím a Stockholm o kterých jsem kdysi uvažoval, ale to všechno je už jen nesplnitelný sen. Je 
možné, že by to s bůhvíjakými výsledky ještě šlo, ale moje ego už na ty šílené šoky není 
zvědavo.

Myslím, že mohu za 64 let mé závodní činnosti s hrdostí konstatovat, že jsem na své možnosti
odvedl dobrý kus práce. Přes 3250 sehraných partií a  11 vyhraných turnajů je toho docela 
dobrým vysvědčením. Takže s velkými turnaji končím, ale pokud mne kapitán některého 
družstva ať už českého nebo rakouského pozve k účasti v týmu, rád mu, pokud to půjde, 
vyhovím.

Zdravím všechny šachové přátele a přeji jim hodně úspěchů za šachovnicí.

Petr Mlýnek




