
 Postřehy z Koutů – MČR 2019 – 1.část

   Po počátečních technických problémech dorazila  naše výprava do Koutů na letošní  MČR v
pořádku. Paní Jitka Vavřínková nám pomohla s registrací, takže původní   časovou ztrátu cca 30
minut jsme dohnali.  Oběd, slavnostní zahájení  a další tvrdé boje na obzoru.  
   Naše  mládežnická  výprava  měla  převahu  dívek  (Anička  a  Maruška  Vavřínkovy,  Laura
Coufalová). Z kluků měl přímý postup z loňska Šimon Volák a Míša Ulčák se rozhodl pro Open B.
   Jak si naše děti vedly v prvních pěti kolech...

   Anička 
   V prvním kole měla Anička za soupeřku Ludmilu Tutkovou.  S černými kameny zvolila dračí
výstavbu v sicilské. Anička se v zápletce po 12. tahu špatně orientovala, ztratila pěšce. Evidentně
slabší soupeřka  si ale s dalším postupem nevěděla rady, a už v 18. tahu se situace obrátila ve
prospěch Aničky. Totéž se ještě jednou kompletně opakovalo, ale po 25. tahu se Anička už srovnala,
chybu  neudělala  a  v  koncovce  už  soupeřce  šanci  nedala.  Anička  si  bude  muset  se  silnějšími
soupeřkami dát pozor na hrubky. Ty už tak benevolentní k jejím chybám nebudou.
   Hned ve druhém kole Anička vyfasovala nasazenou jedničku - Kristýnu Laurincovou, která se
svým elem 2109 značně převyšuje ostatní  soupeřky.  Anička zvolila  v  sicilce  bílými  nenáročný
systém 1.e4 c5 2.c3, příprava šla mimo mě. V 10. tahu po všech naučených tazích zvolila černá
méně  hrané  Sd6.  Anička  reagovala  aktivitou  na  dámském  křídle,  což  se  jí  evidentně  moc
nepodařilo.  Ze zahájení tedy vyšla Laurincová s malou, ale trvalou výhodou. Okolo 30. tahu byly
už obě soupeřky v časové tísni.  Anička měla nepříjemně otevřené okolí  svého  krále,  soupeřce
stačilo  ohlídat  si  bezpečí  vlastního  krále,  což  se  jí  dařilo  až  do  38.  tahu.  Těsně  před  časovou
kontrolou udělala Laurincová školáckou chybu a hra na jednu bránu se rázem otočila. Během pár
tahů po časové kontrole byl konec. Anička se štěstím vyhrála. Má sice dva ze dvou, ale kvalita hry
značně pokulhává za Aniččinými momentálními možnostmi.  
   Ve třetím kole se Anička střetla s Kristýnou Otrubovou. Naplánovaná sicilka s 3.Sb5 vyšla celkem
úspěšně, ve střední hře ale Anička ztratila nit a pozici zhoršila. Po 22.  tahu ukazoval motor -1. V
podání  soupeřky ale  začaly  nějaké  podivné  tanečky dámy na  královském křídle.  Toho  Anička
využila a těsně po přerušení - 40. tah - stála v koncovce na výhru. Zbrkle ale udělala 41. tah, na
který měla spoustu času, soupeřka po malé přestřelce získala pika a i přes další velkou snahu naší
reprezentantky se partii nepodařilo zachránit.
   Ve druhé pondělní partii  si  vypila Anička kalich hořkosti  až do dna.  Hrála černými se svojí
kamarádkou Olinkou Dvořákovou. Černými sice zvolila slovanskou, ale nešikovným tahem 4... e6
se rázem ocitla v dámském gambitu, který nehraje a naopak Olinka je v něm jako ryba ve vodě.
Netrvalo dlouho a Anička se v neznámých vodách utopila,  navíc korunovala partii  hrubkou, po
které ztratila figuru a v 18.  tahu partii  vzdala.  Jedinou útěchou může Aničce být,  že se dvěma
nejsilnějšími soupeřkami udělala 50%.  
   V páté partii si Anička všechno vynahradila. Sicilskou s Jc6 a g6 jsme pečlivě připravili. Její
soupeřka  Soňa Leksová  s naší hráčkou ze začátku držela krok.  Anička ale s podporou dvojice
střelců v partii postupně zesilovala výhodu, v 39. tahu už měla navíc 3 piky a soupeřka beznadějnou
snahu vzdala ve 49. tahu. Zdá se, že Anička začíná svůj obvyklý finiš, který jí už několikrát vynesl
umístění do 6. místa :). 

   Maruška
   Maruška Vavřínková odstartovala soutěž D12 dobře.  V první  partii  hrála  bílými s  Markétou
Mácovou. Zvolila 1.d4, což jsem u ní viděl poprvé.  Hrála se Čigorinova obrana. Maruška se v
zahájení dobře orientovala, soupeřka jí navíc darovala kvalitu ve 23. tahu. Kvalita se  brzy přetavila
v celou figuru.  Maruška matovala ve 36. tahu a na mojí otázku, proč dala dvoutahový mat místo
jednotahového suše sdělila, že ten její byl hezčí. 
   Ve druhém kole hrála Maruška černými s Laurou Shoutkovou. V italské máme variantu, která se



obejde bez komplikací a vznikne pohodová rovná hra.  Maruščina soupeřka mohla ve střední hře
dvakrát získat výhodu průlomem e4-e5. To ale neviděla a naopak nepozornou hrou ztratila pěšce a v
koncovce věží a  lehkých figur stačilo Marušce neměnit svojí věž.  V partii se přepočítala a po
výměně věží byla brzy zaknihována remíza.  I tak mohly být sestry Vavřínkovy po dvou kolech
spokojené. Dohromady mají 3,5 bodu ze 4 možných. 
   Povzbuzen  Maruščinou  hrou,  naordinoval  jsem jí  ve  třetí  partii,  kdy měla  bílé  s  Dorotou
Veverkovou, karlovarskou strukturu. Maruška to velice rychle vstřebala, ze zahájení vyšla po 12.
tahu s výhodou.  Nepozornou hrou v pozdějším stádiu partie ale dovolila soupeřce, aby otevřela
postavení Maruščina krále a bylo jenom otázkou času, kdy král padne. Paradoxně ještě tah před
koncem (i soupeřka dělala občas špatné tahy), stála Maruška díky silným centrálním pěšcům lépe,
Bohužel ale přišla hrubka a konec.
   Hořkost porážky v předchozím kole si Maruška vynahradila pěknou výhrou s Vanesou Filipovou.
Vídeňskou jsme museli extra nacvičit, podle not se hrálo do 7. tahu, Maruška si pamatovala i další
plán hry. Po partii jsem se zlobil na Marušku, že hrála moc rychle, Když jsem s ní partii probral, v
jejím pojetí byla partie bez chyb, musel jsem kritiku odvolat.  Soupeřka hrála sice ještě dlouho po
50. tahu,  ale už šlo o pozice, které by se měly dávno vzdávat.
   S  Josefínou  Dudkovou se hrála  v 5. kole podobná varianta jako s předchozí soupeřkou, opět
dobrá příprava i provedené zahájení.  Maruška se svým bojovným stylem někdy moc tlačí na pilu.
I  zde  si  v  útočné  snaze  přiliš  brzy  odhalila  krále  a  i  když  soupeřka   extra  hru  nepředvedla,
Maruščiny chyby jí stačili ke konečné výhře. 

   Laura
   V prvním kole dostala Laura černými Beátu Havelkovou. Laura zvolila Steinitzovu variantu ve
španělské.  V  11.tahu  Laura  ztratila  pěšce  na  e5,  kterého  si  v  zápalu  boje  zapomněla  ošetřit.
Soupeřka jí dárek ale oplatila a zdálo se, že partie skončí plichtou.   Laura se rozhodla v podobě
dalšího pěšce k dalšímu dárečku, soupeřka už ale byla nesmlouvavá a se dvěma pěšci méně už
Laura partii hrát nechtěla.  
   V dalším kole hrála bílými Laura s Terezou Ryglovou. Ve skandinávské odbočila Laura už ve
druhém tahu z hlavní varianty tahem 2. Jc3. Soupeřka se už od začátku  moc v partii nevyznala,  po
přestřelce v zahájení zbyla Lauře silná centrální dvojice pěšců  a soupeřce už dále naše hráčka
nedala šanci. Ta v partii dostala ve 35. tahu mat. 
   Ve třetím kole hrála Laura s jednou ze sester Rolinkových, s Adélou. Ta zvolila na Lauřino 1.e4
Pirce, což sice Laura neznala, ale paradoxně sázela ty nejlepší možné tahy a krásnou poziční partii
završila ve 28. tahu s figurou  navíc, když soupeřka už nečekala, který mat přijde dříve. 
  Jak se Lauře povedla předchozí partie, tak naopak se jí vůbec nepovedla následujjící, kdy měla
černé s Johanou Hrbkovou. Italku sice rozehrála podle přípravy, ale v 15. tahu ztratila nit a dovolila
soupeřce, aby jí sbírala jednoho pěšce za druhým.  Okolo 40. tahu už se hrála čtyřvěžovka, kdy
soupeřka se valila na Lauru se 4 velnými pěšci (3 měla navíc). Laura hrdinně odolávala, dokonce
jednu chvíli se zdálo, že soupeřka pěšce poztrácí. To se šak  nestalo a Laura vzdala ve 61. tahu.
   V pátém kole hrála Laura (bílé) s dcerou naší reprezentantky Olgy Sikorové, s Janou. Příprava
byla jednoduchá, věděli jsme, že Jana zvolí černými Paulsena v sicilce. To sice Laura nikdy nehrála,
ale po speciální přípravě si pamatovala cca 12 tahů, které musí na šachovnici nasázet, aby stála
dobře. To se skutečně podařilo s malou odchylkou od stanoveného plánu. Laura ale okolo 20. tahu
hrála nepřesně,  ztratila pěšce.  Vznikla koncovka dámy a věže na každé straně, která přešla do
prohrané (pro Lauru) koncovky.
 

   Šimon
Nejlepší výkony zatím podává v Koutech Šimon Volák. V době psaní těchto řádek  má 3,5 z pěti
bodů, ale má za sebou 5 elitních hráčů včetně  první dvojice síly 2200, se kterou udělal 50%.  
   V prvním  kole hrál Šimon s nasazeným Kryštofem Hofmanem.   Šimon s bílými hraje výhradně
anglickou. Soupeř byl dobře připraven, až do 12. tahu měl ze zahájení Šimon malou výhodu.  
Nepozorným 13. tahem ale dovolil Šimonovi mezitahem získat pěšce. Zdálo se, že soupeř postupně



bude zatlačen do defenzívy, ale ten si počínal dobře, přešel postupně do koncovky V+S -V+S se
stejnobarevnými střelci. Pro Šimona bylo velmi těžké najít v blokované pozici cestu k výhře, to se
mu podařilo i při nedostatku času, přešel do vyhrané pěšcovky a partii vítězně zakončil v 78. tahu,
když dezorientovaný soupeř hrál zbytečně koncovku pěšců proti Šimonově dámě. Exkluzivní partie.
    Ve druhém kole se Šimon střetl s dalším nasazeným hráčem –  bílé figury měl proti Lukáši
Pavlíčkovi. Okolo 20. tahu vznikla ve variantě 1.c4 e5 přibližně rovná pozice. Ve 23. tahu Šimon
zahrál nepřesné e4-e5,  což vedlo k pro něho horší  pozici.  Soupeř šanci nevyužil,  věžovku hrál
ležérně a naopak Šimon se díky volným a, e pěšcům dostal do výhody. Šimon ovšem měl na zbytek
partie málo času,  většinu tahů už dělal v poslední minutě. To mu bylo osudné, protože neviděl
závěrečný jednoduchý plán k výhře, remis.
   Adam  Luboš  Polanský  měl  v  další  partii  třetího  kola  proti  Šimonovi  bílé  figury.  Hrál  se
katalánský dámský gambit, kterému  jsme v přípravě  věnovali hodně času. Šimon je nejpilnějším z
mých svěřenců a denně se připravujeme několik hodin na další partie.  Hrála se hlavní varianta
podle přípravy.  Soupeř  měl  ze zahájení malou výhodu, kterou se Šimonovi  stále dařilo  držet  v
rozumných mezích. Časová tíseň si ale začala vybírat svoje, navíc Šimon nešikovně otevřel hru
tahem 24...c5.
   Soupeř příliš chvátal a brzy výhodu předal Šimonovi v podobě odevzdání lehké figury. Šimon hrál
už jenom s přídavkem, ale měl dobrý přehled v pozici a v 35. tahu soupeř uznal, že i přídavek
našemu hráči stačí na pohodovou výhru. Po třech kolech senzace turnaje – nasazení hráči padají
jako kuželky... Nejenom se Šimonem. 
   Další kolo – písecký Jakub Stinka. Šimonova anglická už začíná být pověstná. Jakub byl prvním, 
kdo našel  celkem slušnou cestu na skoro vyrovnání  hry.  Naopak Šimon si  musel  dát  pozor  na
ambiciózní postup soupeřových pěšců -  (a5.b4,c5, e5,f5,g5). Tahy d3-d4 a hlavně f2-f4 donutil
soupeře  přemýšlet  o  dalším  osudu  své  pěšcové  konstelace.  Naštěstí  pro  nás  nevolil  nejlepší
pokračování, Šimon získal do koncovky slibného volného pěšce d5. V další vrcholné časovce se
písecký borec snažil Šimona „utahat“ a to se mu stalo osudným, ztratil    celou věž a ve 32. tahu
kapituloval.  Šimona jsem upozorňoval, že je jenom otázkou času, kdy mu hra na posledních 30
sekund nevyjde, na druhou stranu, díky pečlivému propočtu zatím chybu neudělal. Po 4. kole je
Šimon s Markem Míčou na exkluzivním 2. místě. 
   Páté  kolo se stalo  pro Šimona rozhodujícím pro další  průběh turnaje.  Černé  proti  nasazené
jedničce – Marku Míčovi. Dlouhé večerní přípravy s trenérem a ranní opakování, to je jeho denní
chleba. Perfektní příprava vychází v každé partii. Tak tomu bylo i na Marka Míču.  Šimon držel v
dámské  indické  černými  dlouho  rovnou  hru.  Drobnou  strategickou  chybou  15...cxd4  se  dostal
Šimon do minimální nevýhody (cca 0,25 pro Marka). Styl Marka mi připomíná hru Carlsena. Ve
svých partiích, kterých jsme přehráli pěkných pár, maximálně využívá skvělého strategického citu
pro zlepšování své pozice. Výborný, přesný a rychlý propočet k tomu... Šimonovi se nakonec stal
osudným nedostatek času, kdy neviděl jenoduchý plán proti Markovým postupujícím pěšcům a,b na
dámském křídle.  I tak 3,5 z pěti – z našich borců suverénně nejlepší výkon !   

   Michael
   Míša Ulčák se nedostal do své kategorie a tak zvolil neméně silný turnaj Open B.  To se mi
hodilo, protože při trénincích nemáme čas na studium zahájení a v Koutech je naopak na to spousta
času. Míša má vynikající paměť a tak tuto skutečnost  každodenně využíváme k získávání nových
informací o zahájení.
   První partii turnaje hrál Michael s Filipem Andrle.  Soupeř na Míšovo 1.e4 volil Caro - Kann.
Hrála se nenáročná vedlejší varianta, Míša si až do 18. tahu  udržoval mírnou převahu. Ve 22. tahu
se už hrála koncovka všech težkých figur, která se postupně zredukovala na dámskou koncovku.
Míša s pikem navíc se dal na nesmyslný pochod králem vpřed, místo aby ho schoval do kouta a
výsledek se dostavil.  Místo hry na výhru byla krutá prohra. S Míšou jsme si strategii takových
koncovek vysvětlili, a příště už ví jak na to. Míša ale nezahořkl a v dalších partiích (píši report po 5.
kole), podává vynikající vykony. Radost s ním pracovat. 
   Dalším Michaelovým soupeřem byl Miroslav Janeček. Míša berlínskou variantu španělky umí,



což už několikrát demonstroval i se silnějšími soupeři. Ze zahájení se soupeři dostali přibližně s
rovnými vyhlídkami.  Bílý sice vlastnil  dvojici  střelců,  ta byla ale  vykompenzována výhrůžným
postavením černého jezdce na d4. Ve 26. tahu dovolil soupeř Míšovi malou kombinaci se ziskem
pěšce,  kterou završil  příjemným odevzdáním kvality.  Koncovku už Míša nepustil  a znamenitou
partii završil výhrou v 51. tahu.
   Není už tajemstvím, že Míša hraje zavřenou sicilku bílými. Rozhodně ale u ní nehodláme zůstat
stále. Na Roberta Juna jí  Míša opět použil. V zahájení úspěšně, ale  ve střední hře to Míša pěkně
pomotal. Jenom díky svému soupeři, který si nevěděl rady a zakončil partii věčným šachem, partie
skončila remízou.
   V další partii (Kožušník Roman) použil na 1.d4 Míša novou variantu slovanské, kterou dobře
vstřebal a po vynikajícím strategickém výkonu, který završil pěknou koncovkou, partii vyhrál.   
  V  partii pátého kola (Vicher Jan) se hrála opět zavřená varianta sicilky. Míšovi se sice povedla
nepovedla, ale se značným přispěním soupeře rozhodl vítěznou partii v koncovce svého střelce proti
soupeřovu jezdci s pěšcem navíc.  
   Po pátém kole tedy Šimon a Míša 3,5/5, Anička 3, Maruška 2,5 a Laura 2 body.
    Všechny příznivce zdraví celá výprava z Koutů.

Milan Šnorek, Kouty – 13.3.2019


