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Richard Biolek - Tomáš Lakatoš
Bílý získal ze zahájení výhodu, kterou stupňoval. V pozici na diagramu už měl pěšce navíc.

Tomáš zahrál 22. ... Jc8, napadl věž. Bílý však hrozbu ignoroval a hrál 23. Jd5 Sd5 24. cd5 a kdyby
nyní zahrál černý 24. ... Jb6 po 25, d6 by se mu celá pozice rozpadla.

Tomáš následně přečkal nejhorší a už to vypadalo, že bude mít určité, byť teoretické, šance
na remízu:

Bílý nabídl výměnu dam (37. Dd2). černý zahrál 37. ... Se3 a po 38. Vd8 Kg7 39. Dd5 Vd8 40 De5 Kg6
41. Vd8 byl konec.
Mohl zkusit 37. ... Dd2 38. Vd2 Vc6. Pozice je sice prohraná (bílý má 2 pěšce navíc), ale pár tahů se
to ještě dalo hrát....
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Lubomír Kiša - Patrik Gaša
Pozice vznikla po posledních tazích (12. De3 Da5). Zajímavé je, že do konce partie už žádná strana
dámou netáhla. Na diagramu jsou opačné rošády, Prorazit obranný val Pa2,b3,c2,c3, Sb2 chce čas,
můj pěšcový útok prorazil dříve.

Po 13. Kb1 zahrál černý Sf6, tím ale vyprovokoval 14. g4 s myšlenkou g5, h4, h5, což se také v partii
stalo.
Závěrečná pozice, ve které se černý vzdal, byla tato:

Černý nemůže ustoupit 26. ... Kg8 pro 27. Vd5 ed5 28. De6 Kh8 29. Jf7 Kg8 30. Jh6 Kh8 31. Dg8 Jg8
32. Jf7 mat. A po 26. ... Ke8 27. Je6 se pozice černého rozpadá.
1:0

Oskar Hájek - Jan Uhmann
Ze zahájení vyšel Honza opět špatně. Už v 9. tahu ztrácel materiál....

V pozici na diagramu dostal 9. Sg5 Dg6 10. Se7, a aby neztratil figuru, musel by býval hrát ... Ke7.
Vzal však 9. ... Je7. Vznikla následující pozice:

Bílý zahrál samozřejmé 10. Sd7 a nelze Kd7 pro 11. Jce5 de5 12. Je5, vidlička na krále a dámu.
Bez figury se to už nedalo hrát....
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Josef Hladík - Josef Hudaček
Hrála se královská indická. Během partie se mně pozice bílého velmi líbila (opět), ale jak ukázal
doma počítač, vyhraná zdaleka nebyla:

Tady to chtělo za bílého 29. b5 . Můj počítač ukazuje variantu 29. ... ab5 30. cd6 cd6 31. Jb5 a bliká
pěšec na d6. Po 31. ... Se4 32. fe4 Vf1 33. Vf1 Vf1 34. Df1 stojí bílý lépe, maty se nekonají a hrozbu
35. Sb6 nelze ignorovat. Střelec černého je výrazně horší.
Pepa provedl útok na dámském rovněž, ale mezitím získal černý hrozby na krále:

V pozici na diagramu obětoval černý korektně jezdce 39. ... Jh4. Po 40. gh4 Df4 se bílý vzdal. Ale
i po ústupu dámy se partie už nedá zachránit, např. 40. De2 Vg3 41. Kg3 Df4 42. Kh4 Sf6 43. Kh5
Dg5.
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Dalibor Mlénský - Adam Borovský
Hrála se sicilská, Adam poměrně bez potíží vyrovnal.
Po výměně dam se partie dostala do pozice:

Bílý byl na tahu a rozhodl se zajímavým způsobem hrát pokračovat v boji.
19. 0-0-0 Ja2 20. Kb1 Jb4 21. Sc3
Pozice se bílému hraje snadněji, černý se musel mít na pozoru.
Snad v jediném okamžiku mohl Adam získat malinko lepší hru:

Namísto pasivního 23. ... Sf6 mohl zkusit 23. ... Sc5 s útokem na f2 a myšlenkou Sd4, ale partie by
i tak asi skončila remis.
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Otmar Říha - Marek Skočík
Otmar zvolil méně obehranou variantu proti Caro - Kann. Získal dvojici střelců, která mu v partii
zajišťovala stálou miniaturní výhodu.

V pozici na diagramu navrhuje počítač zajímavý tah 19. h4 s tím, že kdyby černý vyměnil
na 19. ...Sg5, tak by po 20. hg5 stál již bílý lépe. Měl by potíže s rozehráním jezdce a případně
s otevřeným sloupcem h.
Soupeři vyměnili všechny těžké figury, hra se dostala do koncovky:

Bílý stojí asi pořád trochu lépe, ale vyhrát takovou pozici je velmi těžké až nemožné.
Partie po dalších zjednodušeních skončila remis.
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Jiří Marek - Jan Brychta
Honza zvolil francouzskou obranu. Bílý hrál méně používanou variantu a pozice vznikla následující.

Honza vzal pěšcem 8. ... gf6 a měl pak tři pěšcové ostrůvky. Chtělo to spíš vzít dámou 8. ... Df6 a
po 9. Je4 De7 se pokusit dostat bělopolného střelce do hry tahy Sd7, Sc6.
To se ale nestalo a bílý dosáhl prostorové převahy, černému zbyl špatný střelec.
Honza se ještě pokusil o komplikace:

Zahrál 28. ... e5 s tím, že by bílý mohl přehlédnout v některých variantách vtržení dámy na a1. Bílý
to ale zahrál přesně a nedal černému šanci.
29. de5 fe5 30. Ve5 Ve5 31. Ve5 Vd8 32. De3 a zvítězil během několika dalších tahů.
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Martin Dufek - Taťána Šeráková
Martin hrál velmi zajímavou partii. Zajímavá byla i proto, že černá hrála minimálně 20 tahů v časové
tísni. A také proto, že se hrála zajímavá koncovka.
Ale postupně:

Toto byl první zajímavý moment partie. Bílý má jistou prostorovou převahu. Martin hrál
f5 a chtěl útočit na krále. Jenže černá po 13. ... De7 14. Sg5 zahrála správné 14. ... ed4 15. Dd4 De5
a získala opěrný bod pro jezdce. S černým jezdcem na e5 měl Martin problémy po desítky tahů.
Chtělo to v pozici na diagramu 13. de5 de5 a teprve teď 14. f5 a bílý by stál lépe.
Druhý zajímavý moment (v autě při cestě zpět diskutovaný):

Tady to chtělo 18. f6 Sh8 19. Jd5. hrozí mat a bílý jako minimum vezme na c7 pěšce, popřípadě
získá kvalitu.
Nestalo se a partie skončila v nejasné koncovce, kde se střídaly šance obou stran, remis.
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