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František Růžička - Tomáš Lakatoš

Tomášovi se moc nepovedlo zahájení, jeho soupeř měl v jeden okamžik 3 pěšce k dobru, Tomášova
pozice byla na mraky, ale pak začal Tomáš kouzlit (nebo šidit?), soupeři postupně požíral pěšce a
nakonec se partie dostala do následující pozice:

Počítač navrhuje, jako by se nechumelilo, 39. ... a5 40. Kd4 a4 s tím, že pozice je zcela vyrovnaná.
Člověk to ale za šachovnicí najít nemůže. Černý zahrál 39.... Kc5, po 40. Vc2 Kd6 41. Kd4 už asi nelze
partii udržet.
Výsledek: 1:0

Lubomír Kiša - Michal Šípek

Hrál se dámský gambit. Až do 14. tahu to již před námi někdo hrál (to jsem vůbec netušil). Pozice byla
vyrovnaná až do následující situace:

Zde zahrál soupeř 23. ... g6 s tím, že pravděpodobně počítal jen 24. Jh6 Kg7 a černý stojí lépe! Asi však
přehlédl 24. Vh6 a pozice černého jde do kytiček, protože útok po sloupci “h” je smrtelný.
Jen po dvou tazích se ocitla na šachovnici následující pozice.

Zahrál jsem 26. e4 a proti 27. Dg5 není rozumné obrany.
Výsledek: 1:0

Antonín Továrek - Oto Jelínek
Ota hrál opět velmi náročnou partii. Ve střední hře byla hra povětšinou vyrovnaná. Na šachovnici byli
různobarevní střelci, remízový faktor v koncovce, ne však za přítomnosti těžkých figur. Tam mívá
navrch útočící strana.
Pro pořádek dodávám, že oba soupeři byli v těžké časové tísni.

Bílý právě zahrál 33. h4 s myšlenkou 34. h5 a oslabením krytu černého krále. Ota měl sám zahrát 34.
... h5 a stál by mírně lépe. Namísto toho vzal černý 33. ... Db2, bílý provedl plánované h5 a následně
vznikla pozice:

Černý král je pod palbou bílých figur a situace se zdá být beznadějná, ale počítač klidné táhne 38. ... h5
a pozici považuje za zcela vyrovnanou! Takový tah s pár vteřinami na hodinách nelze nalézt.
Ota zahrál 38. ... De5, po 39. Dg8 Kf6 40 Vc6 překročil čas. Pozice je už ale prohraná.
Výsledek: 1:0

Jan Uhmann - Alexandra Kociscakova
Když jsem se kolem 15. tahu podíval na partii Honzy Uhmanna, byl jsem v klidu. Měl, podle mě,
krásnou vyhranou pozici. Pak jsem ale přepočítal lehké figury na šachovnici a zjistil, že mu jedna jaksi
chybí (teda za 2 pěšce). Následně jsem se zase uklidnil, protože většinou to v jeho partiích nic
neznamená. A opravdu, pozice mu náramně vyhovovala a kouzelník z Uni vykouzlil následující stav:

Jsme v 38. tahu. Pořád má bílý 2 pěšce za figuru. Dle počítače je pozice vyrovnaná. Černá to ale
musela hrát nanejvýš opatrně, navíc byla v časové tísni.
Partie po několika tazích dospěla do následující pozice:

Kdyby nyní zahrál Honza 45. Vh8 Kc7 46. Vb8 Kb8 47. Kf4, mohl pomýšlet na celý bod. Namísto toho
zahrál 45. Va7 a partii se černé podařilo remizovat.
Výsledek: 0,5:0,5

Martin Růžička - Josef Hladík
Nic nenasvědčovalo tomu, že Pepa Hladík bude hrát jednu z nejzajímavějších partií zápasu.
Po časové kontrole dospěla partie do následující pozice:

Pozice je zcela vyrovnaná a očekával jsem podpis remízy. Ale bílý to začal hrát na výhru...

V 55. tahu zahrál g6, nestál již rozhodně líp, ale po tomto tahu mohl být konec. Kdyby Pepa zahrál
55... d3 56. Sc3 a našel 56 ... Ke8, bylo by po partii.
Pepa však zahrál 55 ... Ke7 a rázem to nebylo ono. Hrála se koncovka, ve které záleželo na každém
tahu, diváci běhali sem a tam, bylo slyšet „bílý vyhraje“, „ne, černý vyhraje“ (samozřejmě jsme se
všichni mýlili). Poslední slovo však měl Pepa.
Nejprve v situaci následujícího diagramu zahrál...

60. ... Sh4, silný tah v trochu horší pozici. Bílý ještě po 61. Kf3 mohl mít stát trochu lépe, zahrál
však 61. Sh2 a po Sf6 byla pozice již vyrovnaná. Následovalo 62. Kf3 Kg7 63. Sf4 d3, to už stál
Pepa na výhru a srovnal skóre zápasu na 4:4.
Koncovka rozhodně stojí za přehrání a analýzu.
Výsledek: 0:1

Adam Borovský - Zdeněk Tioka
Adam přišel k partii trochu později (vystoupil na špatné zastávce). Hra skončila po šestnácti tazích
remízou ve vyrovnané pozici, takže jen závěrečný diagram.

Černý na tahu, asi by hrál 16. ... bc6, dáno za remízu.
Výsledek: 0,5:0,5

Oldřich Šípek - Eduard Bakoš
Hrála se sicilská, ostrá partie, černý měl potíže s dokončením vývinu dámského křídla.
Po 34. tahu bílého vznikla následující pozice:

Černý král je mírně luftózní, Eda vzal 34. ... Sf5, možná to chtělo 34. ... Kh8. V obou případech byly
šance stran vyrovnané.
Po 35. ef5 Eda zahrál chybu Dc7 (správné bylo 35. ... Vb7) a bílý mohl nasadit hák v podobě 36. f6 s
vyhranou pozicí.
Nestalo se, bílý zahrál 36. Ve6 a Eda naprosto skvělé 36. ... Vb6, šance se vyrovnaly a Eda jedinými
tahy uhájil remízu v následující pozici:

42. ... Vd7 43. Sb3 Vd6. 44 Sc2 Vd7 45. Sb3 remis.
A byla to cenná remíza !!!
Výsledek: 0,5:0,5

Otmar Říha - Tadeáš Hladký

Otmar hrál s účastníkem mistrovství světa do 10 let (kategorie U10).
Hrála se výměnná slovanská. Celá partie se pohybovala plus minus v rovnováze.

V pozici diagramu mohl Otmar zkusit 11. Jb5, ale jak po 11. ... ab5, tak i po 11. ... Sb4 by měl černý
kompenzaci a pozice by se mu hrála výrazně snadněji.

Po 29. tahu bílého dospěla partie do níže uvedené pozice, kde už nebylo co řešit.

Černý na tahu, remíza.
Výsledek: 0,5:0,5

