
 Postřehy z Koutů – MČR 2019 – 2.část

    Srdečně zdravím  všechny naše příznivce a  posílám druhou část  mého reportu z  letošních
předjarních Koutů...  V době, kdy budete číst tyto řádky už bude po všem, ale ve chvíli kdy je  píši,  
(čas - sobota - 09.52) jsme všichni napjati, jak se poslední etapa našim dětem povede. 
   Můj obvyklý denní chlebíček – po deváté ranní hodině sednu k „onlajnům“, všechny svěřence
mám jak na dlani, hned partie házím do „pégéenka“ :), současně připravuji rozbor. Děti už pak
chodí jeden po druhém k rozboru. Odpoledne nechám děti žít a okolo večeře se zase trousí na
přípravy. Kluci vydrží zhruba do půl desáté, zaženu je spát v deset a ráno od půl osmé opakování. V
mezičase tyto řádky. Na web díky Mirkovi Hurtovi dáváme pak report a partie, které vyjdou jako
pgn report z online.  Dámská část výpravy (Vavřínkovy plus Laura) a pan Tomáš Vavřínek (hraje
open B) bydlí v soukromí, ale jsme ve stálém kontaktu. Děvčata chodí vzorně na rozbory i přípravy,
bohužel letos se jim moc nedaří, třebaže tomu dávají v rámci možností vše.
   Zájemci  si  mohou  tedy přehrát  kromě skvostů,  které  tu  popisuji  i  všechny ostatní  partie  z
jednotlivých turnajů, kromě Openu B, kde digitály nejsou.    
   Bohužel i letos musím stroze konstatovat jen –  sebelepší a sebepřesnější přípravy jsou často v
další tvůrčí části korunovány hrubkami.  V jednom ze svých předchozích reportů z Koutů jsem
udělal PDF-ko, kde jsem  tyto skvosty pustil do šachového internetu bez udání jmen aktérů. To by
se dalo každý rok dělat znovu a znovu (naopak závratné kombinace, to abych prstíčkem hrabal...),
ale stačí, když si laskavý čtenář přehraje partie a pustí libovolný šachový motor...   Dnes (pátek -
14.26) si naše děvčata včetně jejich kamarádek, které vyfasovaly také nuly, svorně poplakaly.  Také
bych je měl následovat :) …  
    Poslední část úvodníku píši na onlajnech v sobotu – v průběhu posledního kola, běhám od jedné
partie ke druhé, tak se omlouvám za časově neučesaný konec mé reportáže (sobota - 1040). 
    Vše je skoro hotovo – 11.57 (9. kolo – Maru remis, Laura nula, Anička 1 bez hry, Míša remis a
Šimon už jenom se sedmi minutami hledá, v kolika tazích uštědří soupeři mat ). 
    Nakonec Šimon vítězí a končí v turnaji na skvělém 5. místě. 
   Osobně jsem s  učinkováním výpravy spokojen,  ale  doufám,  že někteří  naši  borci  spokojeni
nebudou a do příštích Koutů (letošní podzim)  vylepší svoji hru k radosti nás trenérů i rodičů...

   Anička 
   V šestém kole měla Anička za soupeřku Kamilu Steinovou. Připravili jsme na soupeřku španělku,
ta odpověděla Steinitzovou variantou 3...d6.  V dalším průběhu černá tahy g6.Sg7   zvolila variantu,
kterou pravděpodobně Anička ještě nehrála (málo hraná varianta). Anička se nového úkolu zhostila
v pohodě,  obě soupeřky hru postupně přiostřily.  Anička ráda  hraje  ostřejší  pozice,  kdy naopak
soupeřka musí ukázat, co umí. I zde taková pozice vznikla, černá v ostré pozici raději reagovala
nabídkou výměny dam a s tím spojenou nabídku remízy Anička akceptovala. 
   V  dalším  kole  se  střetla  Anička  (černé)  se  svou  další  kamarádkou,  Hanou  Jankovskou.
Připravovat  se  na  ní  nechtěla,  což  bylo  nutno  respektovat.   Holky se  rozhodly,  že  si  remízku
zadarmo nedají. Zavřená sicilka, holky se jen tak oťukávaly, nic neměnily. Pozice začala mít brzy
zavřený charakter. Anička se na svém dámském křídle dopustila pár nepřesností, soupeřka získala
pika. Anička začala pozici blokovat, kde to šlo, ale nakonec v totálně zablokované pozici rozhodl
Haniččin pěšec na b sloupci, který se dostal až na b7. Po 50. tahu už nebylo co hrát, Anička vzdala. 
   V osmém kole potřebovala Anička vyhrát s Renatou Saskovou. Zvolila proti soupeřce v sicilce
systém s centrálními piky c4, d4. To jsme v přípravě sice neměli, ale hodilo se to na soupeřčinu
scheveningenskou výstavbu. Do 10. tahu ano, ale pak se Anička ve útočné snaze pokusila o pěšcový
útok na dámském křídle, který mohla soupeřka odrazit a otočit taktickým 12...Je5-g4. To Renata
neviděla  a soupeřky se dále přetahovaly o iniciativu.  Z tohoto souboje vyšla po soupeřčině chybě
lépe Anička. V 23. tahu se Anička dala na nepovedený výlet jezdcem Jf5-h6 s přistáním na g4, což
se jí stalo osudným. V dalším tahu si nevšimla, že po napadení jezdce h5-h4 nemá ústup, přišla o



figuru a v prohrané partii ještě nastavila ve 43. tahu dámu.  
   Poslední kolo dostala Anička buy-e a tak mě ráno v restauraci uvítala s úsměvem. Má těžký turnaj
za sebou. Hraje složité otevřené šachy, soupeřky neustále zaměstnává. Oproti loňsku vidím u ní
zlepšení, bohužel šachová štěstěna se letos od ní odvrátila...   Se 4,5 body a 9. místem asi není
spokojená, příště si to jistě vynahradí.

   Maruška
    Marušce  stačil  v  dalším kole  pouze  tah  1.e4  a  protože  se  soupeřka  nedostavila,  zvítězila
kontumačně.
   Ve čtvrtek dorazila první na rozbor Maruška. Příprava jela pouze do 4. tahu, kdy její soupeřka,
která vedla černé kameny udělala hrubku, po které získávala Maruška pika a navíc  zůstal černé
zmrzačený král uprostřed. To nestačilo a v pár tazích figura plus pro Maru. Ta už si s partií lehko
poradila, vlastně nebylo ani co analyzovat...  
   Na páteční partii jsme si s Maruškou zopakovali karlovarskou strukturu. Maruška jela až do 18.
tahu  podle  plánu,  ale  neprovedla  připravený  minoritní  útok,  který  jsem  jí  večer  vysvětloval,
převedla  dámu  na  f5  a  jala  se  útočit  na  křídle  královském,  kde  soupeřka  měla  všechno  pod
kontrolou. To by nebyl hlavní problém, protože pozice byla naprosto rovná.  Bohužel Maru nechala
nešikovně svého jezdce na h4, soupeřka provedla jednoduchý dvoutahový manévr se ziskem této
figury a bylo za pár tahů po partii.  
    V pátek večer při naší každodenní přípravě na další kolo byla Maruška smutná. Není divu, dávala
tomu na turnaji vše, co je šachově v ní nejlepší, bohužel, stejně jako u Aničky měly soupeřky  více
štěstí ve vzájemných partiích...
   V posledním kole vyšla příprava, Maruška, jak jsem psal, byla včera večer rozhozená a nemohl
jsem z  ní  dostat,  co  chce  hrát.  Nakonec  jsem se  rozhodl  pro  ruskou,  což  by mělo  garantovat
nenulový výsledek, protože tu Maru ovládá lépe než její soupeřky. Očekávali jsme po 1. e4 e5 2. Jf3
Jf6  3.  Jc3  (statistika,  pravděpodobnost,  vše  vychází  :)),  což  se  stalo,  teď  (sobota  10.05)  stojí
Maruška dobře (Komodo, 64bit … -0,35).  Nakonec  Maruška s pikem navíc dala soupeřce remízu.
   Maruška nakonec s pěti body obsadila 12. místo.  Byla z toho smutná, ale takový je už šachový
život, jednou jsi dole, po druhé nahoře... Mnohé o tom také vím :).

   Laura
   Na Stelu Archlebovou příprava nevyšla, protože s jejím královským gambitem jsme nepočítali.
Laura ve spolupráci se soupeřkou nakonec zakotvila ve vídeňské, kterou jsme už několikrát měli na
šachovnici a v tom se Laura dobře orientovala. V 7. tahu naše hráčka svázala bílého jezdce na f3
tahem  Sg4,  zahrála  Jd4xf3  a  bílá  hráčka  v  zatmění  mysli  sebrala  na  f3  věží.  Dárek  Sxf3
komentovala Laura po partii slovy „Vánoce se blíží“.  Laura už kvalitu navíc nepustila, měnila
systematicky jednu figuru za druhou a ve 45. tahu uštědřila soupeřce pěkný „vánoční“ mat.  
   V partii s Elen Hetleischovou se hrála sicilka, Soupeřka zvolila v sicilce dračí výstavbu, kterou
jsme očekávali. Laura v 7. tahu mírně popletla přípravu, což ještě nebyla taková tragédie. Laura
neměla den a ve střední hře ani nekladla proti nasazené jedničce velký odpor.  Soupeřka vyhrála ve
30 tazích. 
   Černý pátek (kromě samých nul jediný Šimon remizoval) odstartovala Laura. Včerejší večerní
přípravu  si  tentokrát  perfektně  pamatovala.  Soupeřka  (bílými  hrála   Stella  Hosová)  rozjela  v
zahájení 1.d4 d5 2.Sf4  hurá útok na královském křídle, který mohla Laura několikrát neutralizovat
tahem e6-e5. Tato šance se opakovala několik tahů až do doby, kdy sice onen skvělý tah provedla,
ale soupeřka už měla v útoku převahu a dovolila si i  korektní oběť střelce Sxg6.  Lauře se do
rozboru  moc nechtělo, není divu, ale pochopila princip centrálního protiútoku a to si bude jistě
pamatovat do dalšího šachového života. Ostatně komu by se dneska do rozboru chtělo, 0,5 z pěti,
to jsem v Koutech pravděpodobně ještě nezažil :), V každé partii kromě Šimona minimálně jedna
hrubka, to se na MČR krutě trestá. 
   Stejně jako děvčata Vavřínkovy, i Laura se pilně na každou partii s trenérem připravuje. Španělka
bílými proti  Kláře Ojrzynské vyšla, Laura hraje moc rychle a má (10.16) horší koncovku VJ-VJ. 



Soupeřka chyby opětuje a Laura dokonce mohla uštědřit soupeřce mat uprostřed šachovnice. To se
ale nekonalo a naopak ona darovala soupeřce celou věž a další odpor byl už zbytečný. 
   Laura nakonec 3 body a 31. místo. Doufám, že prospěšné rozbory a přípravy jí dopomohou k
dalšímu šachovému růstu.
 

Šimon

   Obvyklá dlouhá příprava do pozdních večerních hodin a ranní opáčko vyústila v partii s Arou
Martirosyanem přesně v pozici 12. tahu, kterou jsme měli na počítači. Ara zahrál překvapivé e5-e4,
což vedlo po pár tazích k oběti jeho věže. Nešlo o nic významného, protože i vzetí věže i odmítnutí
oběti vedlo k malé, ale trvalé výhodě našeho borce. Tato malá kombinace Šimona natolik rozhodila,
že nenašel ani po půl hodině některé z dobrých pokračování,  naopak jeho pasivní Jf3-d2 mělo
katastrofální následky, Ara celkem jednoduše posiloval pozici s pikem navíc a ve 32. tahu musel
Šimon partii vzdát. Škoda krásně rozehraného turnaje...
   V sedmém kole narazil Šimon (černé) na kuřimského Davida Němce. Chlapci se dobře znají,
nedávno Šimon sice  vyhrál,  David  ho momentálně  ale  převyšuje elově.  Příprava  směřovala  na
Caro-Kann, Panovův útok. Do toho se Šimonovi ze začátku nechtělo. Po asi dvouhodinové přípravě
ale viděl, že Panov v pojetí světových špiček není nic nepřekonatelného. David brzy odbočil, ale
Šimon  nevyužil  jeho  dvou  nepřesností  v  zahájení,  zahrál  pasivně  a  David  se  dostal  do  mírné
převahy.  Ve střední  hře ale nevyužil  všech možností  a  naopak to byl  Šimon, který odmítl  jeho
nabídku remízy. Šmon se dostal do obvyklé časovky, ale pozice přešla do jasně remizové dámské
koncovky, soupeři opakovali tahy, remis.
   Rovněž příprava na 8. kolo slibovala příjemný Caro-Kannový zážitek. Soupeřem byl Šimonovi
vítěz dvou předchozích ročníků v Koutech – Jakub Voříšek (tomu to evidentně moc letos nejde).
Zdálo  se,  že  tentokrát   dlouhá hlavní  varianta  v   CK bude stačit  a  Šimon  provede  případnou
koncovku  ve  stylu  Anand-Karpov.   Zdá  se  ale,  že  Šimon si  zde  v  letošních  Koutech  vydobyl
povědomí šachového znalce zahájení, alespoň soupeři musí vědět podle připravených zahájení, že
Šimon se na ně velmi podrobně připravuje. Takže naopak přišlo odbočení, Panov a 6.c5 (Šimon
černé). Přípravu, dosti podrobnou, už jsme zde na šachovnici, vlastně na obrazovce notebooku měli,
Šimon si ale nepamatoval princip rychlé rošády a pak podminovat drzého pika na c5 tahem b6.
Dostal se s Jakubem do horší pozice, bylo otázka času, kdy Šimonův pik na b4 padne pod tlakem
všech těžkých figur. Tady se Šimon ale projevil jako vinikající stratég, místo čekání na pomalou
šachovou smrt volil riskantní (řekl bych a la Ara ) postup pika e6-e5, kdy trochu zaměstnal svého
soupeře  se  svými  pár  minutami  proti  jeho  cca  40  minutám.  Soupeři  proti  Šimonovi  většinou
„blicají“, i tady se to soupeři nevyplatilo a vznikla remizová dámská koncovka.  Musím se podívat,
ale mám dojem, že zatím se konala jediná partie, kdy Šimon nejel na poslední minutu... Ale soupeři
si už pomalu zvykají, že Šimon s časem problém nemá... 
   Poslední Šimonova partie (víme, že to bude opět anglická :) ). Šimon vtipně trochu odbočil, volil
pěšcovou strukturu c4,d3,e3, kterou zatím zde v partiích neměl, Jeho soupeřem je v posledním kole
Kryštof  Křížek,  který  zde  podává  dosti  nevyrovnané  výkony.  Šimon  má  zvláštní  a  pro  mě
sympatický způsob opakování (přípravy v pgn),  přehrává si partie, analýzy a přitom si tahy říká
nahlas, připadně prozpěvuje :), Zajímavá metoda upevňování poznatků. Nedávám smajlík, protože
to myslím vážně. Ale vraťme se k jeho finálnímu produktu (10.30).  Černý zahrál riskantní 11...e5-
e4, což v jeho podání je diametrálně odlišné od Arova  e5-e4. Motor se na něho zlobí a hned mu
uděluje nepříjemnou známku (0,95 pro bílého).  Zůstáváme s Míšou Ulčákem na onlajnu až do do
momentu, kdy je Šimonovo vítězné tažení korunováno vzdáním soupeře. 
   Skvělé 5. místo s 5,5 body a příspěvek 114 bodů do ela = velká radost trenéra. 

   Michael

   V partii s Radkem Hobzou Míša zahrál variantu slovanské, o které jsem se už zmínil, po pár
tazích  vznikla  výměnná  slovanská,  na  kterou  jsme  byli  také  dobře  připraveni.  Soupeř  daroval



Michaelovi lehkou figuru k dobru, ale pozice chtěla dosti přesnou hru. I to se sice Míšovi dařilo, ale
totální hrubkou školáckého typu partii doslova „podělal“ a po dvou tazích partii vzdal.   
    Míša v dalším kole hrál bílými s Janem Jeřábkem.  Italská, Míša volil nenáročné d3, c3 a přešel v
podstatě do španělských vod, kde se mu evidentně začalo líbit.  Míša ze zahájení získal dvojici
střelců,  ale  při  otevřeném d  sloupci  se  vyměnily  věže,  pak  pár  lehkých  figur  a  do  remizové
pěšcovky už ani soupeři nešli, remis.
   V osmé partii s  Davidem Juračákem jsme měli opět připravenou „tajnou variantu“ ve slovanské.
Ale co je to vlastně v našem moderním šachovém světě tajná varianta.  Digitální šachovnice-pgn
soubor- ChessBase-přehrání partie a  tajemsví se rozplynulo.  A je to dobře.  Ale zvídavý čtenář-
šachista  nechť  si  tu  proceduru  projde  sám.  Míša  trochu  popletl  tahy,  místo  naordinovaného
fianchetta na g7 zahrál e6 a střelec na c8 si mohl ještě pěknou dobu pospat. No, na druhé straně
nešlo o hrubku, tu si dopřál Michael dokonce v dvojnásobném provedení a navíc esteticky pojatou
(jako přes kopírák stejný motiv – přehlédutí vazby). Náročné turnaje si vybírají své... Výsledek se
dostavil  a druhé „estetické provedení“ ukončilo partii ve 24. tahu.  Inu Černý pátek, rovněž Míšovy
akcie se na šachové burze propadly o 50%. 
   Michael má většinou za soupeře hráče,  kteří  mají v databázích jen pár partií či  žádné. Naše
příprava tedy jde na rozdíl  od ostatních svěřenců cestou rozšiřování Míšových znalostí  ohledně
zahájení. Systém kmen zahájení-hlavní varianta-přehrání partií se mi osvědčuje i u Michaela, jak
jsem už psal, využívám při tom jeho vynikající paměť. Večerní i ranní připrava tentokrát proběhla 
bez mé účasti, Míša si projel soubor „_Ulcak.pgn“, kde máme všechny přípravy z posledního týdne.
Postačující, tajné :). Podobné soubory příprav mají i ostatní děti. 
   Poslední partii  jsme ani nestačili  zanalyzovat,  protože jsme byli  plně zaměstnáni Šimonovou
závěrečnou partií. Míša na závěr ukončil remízou pro něho těžký ale prospěšný  turnaj.  4,5 bodu a
34. místo 

Všechny  zdraví 

Milan Šnorek 


