
1. kolo: GM Vladimír Talla [2385] – Bohuslav K řena [1979] 

Tohle byla moje vůbec první partie s velmistrem a řádně jsem si ji užil, protože o výsledek 
jsem se nemusel vůbec strachovat (byl poměrně snadno předvídatelný). Soupeře jsem tak vůbec 
nešetřil a řadu diváků následující pozicí (černý na tahu): 
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přesvědčil, že nestojím vůbec špatně. „To nemůžeš prohrát.“ utrousil v předsálí Pavel Krupica nebo 
možná Slávek Sládek, kteří se na turnaj jenom přišli podívat. Trochu jsem tomu i věřil, protože 
jsem neviděl, jak se bílý bude po 28. – Vc7 bránit tahům Vh7 a Dh1. Jenže můj soupeř to věděl. Po 
29. Va2 a 30. Kf1 je černý útok poměrně bezzubý: bílý král mi utekl až na c3, což jsem nemohl 
nijak potrestat kvůli zablokovanému centru. Ještě jsem chvíli bojoval, na druhé řadě jsem dokonce 
zdvojil své věže a donutil bílého dát za ně dámu a získat naději na záchranu věčným šachem, ale 
v tu chvíli již rozhodla slabost mého vlastního krále podtržená luxusním postavením bílého jezdce 
na e5. 

2. kolo: Bohuslav K řena [1979] – Vojt ěch Havel [1797] 

Na začátek turnaje pořadatelé připravili dvojkolo. I přes poměrně vyčerpávající dopolední 
partii jsem se odpoledne pustil do papírově slabšího soupeře poměrně agresivně, což soupeře 
poněkud zaskočilo. V následující pozici (bílý na tahu): 
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jsem měl sice viditelnou převahu, ale najít počítačem navrhovaný tah Da4 s poměrně divokým 
pokračováním se mi nepodařilo. A na Se7, se kterým jsem několik předchozích tahů počítal, má 
černý velice solidní obranu Jc5. Protože se mi však ani po řadě minut nepodařilo nic zajímavějšího 
vymyslet, zahrál jsem Se7 s nadějí, že se dvojpěšec na sloupci c ukáže jako slabina. Po několika 
tazích se však začalo ukazovat, že dvojice střelců černého dvojpěšce kompenzuje celkem obstojně. 
Soupeřem nabídnutou remízu jsem proto pro krátkém váhání přijal. 
3. kolo: Daniel Gajdoš [1784] – Bohuslav K řena [1979] 

Soupeř na mě připravil drobnou léčku – v poměrně stísněné pozici mi nabídl mi pěšce za 
uvolnění a získání určité protihry. „P ěšec je pěšec.“ je v logice těžko zpochybnitelné tvrzení, 
protože je splněno při libovolné interpretaci proměnných, a tak jsem – stejně jako by to udělal 
Houdini – pěšce přijal. Po řadě oboustranných vynucených tazích a několika drobných 
nepřesnostech se na šachovnici objevila následující pozice (bílý mi tahem Dd1-c3 právě napadl 
střelce, ČNT): 
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Nic by se nedělo po 16. – Dd4+, jenže já nic zlého netuše zahrál 16. – Sb4, takže po 17. c7 Dxc7 
18. Vxb4 jsem mohl být bez figury. Soupeř však prohodil tahy 17. Vxb4 cxb4 18. c7 bxc3 
19. cxb8D Dd4+ 20. Kh1. Sice jsem bez figury také, ale po 20. – Dc5 (viz diagram, BNT): 
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jsem mohl míst dostatečnou kompenzaci k udržení dynamické rovnováhy. Tuto příležitost jsem 
však nevyužil, zahrál jsem nevýrazné 20. – a6 a partie spěla po řadě výměn k neodvratné prohře 
černého. V následující pozici (BNT): 
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mi dal bílý šach věží na d7 a protože se mi nechtělo králem na poslední řadu ani na h6, šel jsem 
sebevědomě na f6. Schválně se zkuste zamyslet, jak byste tuto černého opovážlivost potrestali. 
(Řešení najdete na konci tohoto souboru.) Soupeř tuto možnost, kterou jsem mu nevedomky nabídl, 
nevyužil a podle hesla „P ěšec je pěšec.“ mi po 31. Vd6+ Kf5 optimisticky uloupil pěšce a6. 
Nevšiml si zřejmě, že můj král svým postupem kupředu získává na síle. Už teď stojí černý na výhru 
a po 32. Vxa6 Kg4 33. Vc6 Kf3 (BNT): 
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to už bylo zřejmé i mému soupeři. S vlastní hrou jsem moc spokojený nebyl, ale to mi na radosti 
z výhry nemohlo mnoho ubrat. 

4. kolo: Bohuslav K řena [1979] – Petr Skácelík [2202] 

Ve 4. kole mě čekal další výrazně silnější soupeř. Reálnou šanci na remízu jsem měl hned 
po zahájení, kdy jsem v pozici uvedené na následující straně (BNT) zahrál 12. Db3 s nabídkou 
remízy. Soupeř znaven doprovodným programem (tuším, že nohejbalem) o jejím přijetí řadu minut 
skutečně uvažoval, ale pak se i přes mírně horší pozici pustil do boje. Dobře udělal. Sice jsem získal 
pěšce na b7, ale soupeři se tím rozehrály dosud poměrně pasivní figury. Hrálo se mi pak těžko, 
takže když jsem při přechodu do koncovky trochu zaváhal, partie byla rozhodnuta. 
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5. kolo: BGM Michal Kalod [1795] – Bohuslav K řena [1979] 

 Zdá se vám titul BGM poněkud nezvyklý?! Není to žádná novinka FIDE, o které jste ještě 
neslyšeli, nýbrž drobná hříčka z mé vlastní dílny. BGM totiž znamená bratr velmistra. Michal si na 
mě připravil poměrně neobvyklé zahájení 1. Jc3, čímž mě nutil přemýšlet hned od prvního tahu. 
V předchozí větě jsem měl už napsáno slovo „donutil“ , ale když jsem si partii připomněl (1. – d5 
2. Jf3 Sg4 3. Je5), zjistil jsem, že jsem chybu udělal už ve druhém tahu, takže jsem raději opravil 
slovesný vid na nedokonavý. Oba jsme se vyvinuli celkem přirozeně a v pozici na diagramu (ČNT)  
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jsem zahrál 17. – cxb4 a nabídl remis, protože se mi zdálo postavení černého takové stísněné. Však 
to určitě znáte sami, vlastní tahy se hledají obtížně, zatímco dobré tahy soupeře se přímo nabízejí 
a soupeř je také vidí a hraje. Michal nabídku remízy prakticky okamžitě přijal. 

6. kolo: Bohuslav K řena [1979] – Slavomír Srema ňák [2148] 

 Tentokrát jsem značně neobvyklé zahájení zvolil sám. Z taktických důvodů nebudu 
čtenářům těchto řádku prozrazovat, jaké. Společensky unavený soupeř nenašel adekvátní odpovědi 
a já stál překvapivě výrazně lépe. To mi zvedlo sebevědomí natolik, že jsem se pustil do 
nedostatečně připraveného pěšcového útoku na dámském křídle, který vyústil ve ztrátu jednoho 
z mých odvážných pěšáčků. Moje obrana pak byla urputná, leč nakonec neúspěšná. 



7. kolo: Pavel Turza [1796] – Bohuslav K řena [1979] 

 V tomto kole jsem se musel bránil nejlepšímu zahájení bílého – Anglické hře. Protože se ale 
soupeř vyhýbal tahu d4 (abych nemohl přejít do Holandské), zahrál jsem záhy tah d4 sám. Žádnou 
hmatatelnou výhodu jsem tím ale nezískal, byť jsem chvíli doufal v zafixování opožděného pěšce d, 
který by představoval vhodný cíl útoku. Oba jsme se poté dovinuli a v této pozici (ČNT): 
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jsem zahrál 21. – b4 (fixace slabiny na a2) a šel se projít. Venku před budouvou jsem zastihl 
pokuřujícího soupeře a říkám: „B4.“  a v zápětí jsem ještě dodal: „B4, nabízím remis.“. 

8. kolo: Bohuslav K řena [1979] – Oskar Hájek [1791] 

Můj soupeř předchozí den poměrně rychle prohrál s Jirkou Majerem, a tak jsem doufal, že 
bych ho mohl také porazit. Zřejmě v následující pozici (ČNT): 
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jsem si odskočil na WC a když jsem vycházel z kabinky, potkal jsem Jirku, který se mě ptal, jak 
stojím. Své hodnocení jsem začal poměrně nelichotivě: „Soupeř se dobrovolně zbavil dvojice 
střelců.“ , což Jirka patřičně ocenil: „Tak to je jistě dobrý hráč.“ , načež z druhé kabinky vyšel můj 
soupeř. Už za jeho přítomnosti jsem dokončil postřeh, že se při zahájení celkem usmíval, asi proto, 
že odhadl, co budu hrát.  

Soupeři se podařilo najít správný plán: po e6 a výměně na d5 bojovat o e-sloupec. Ten 
bohužel ovládl a pak se tahy za černého přímo nabízely, zatímco já trpěl a obranu hledal jenom 
stěží. No, posuďte sami stísněnou pozici bílého, kdy se skoro nemůžu hnout (BNT): 
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V této na první pohled beznadějné pozici ale černý nic nemá, takže po několika výměnách 
jsme přešli do věžovky, která je remízová, přestože v následující pozici (ČNT): 
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mám o pěšce méně. Jenže soupeř se s remízou nechtěl smířit, přestože měl výrazně horší čas, 
a v následující pozici (ČNT): 

�	�������
 
(++++, 
&++++�' 
$+++*+% 
 +��++# 
��+�)����� 
�+++�+� 
�++++� 
�++++� 
-543210/.6 



začal hrát nepřiměřeně agresivně. Místo dobrání pěšce na c5 (já bych dobral na f4 a nebylo by co 
řešit) se pokusil získat pěšce na f3: 58. – Ke3 59. Va3+ Kf2 60. Vc3 Vg7 (až toto byl podle počítače 
prohrávající tah, ale podle mého soudu bylo prohrávající již příliš optimistické hodnocení pozice na 
předchozím diagramu). Ještě následovalo 61. c6 Vc7 62. Kg4 h5+ 63. Kxf4 Ke2 64. Ke5 h4 65. 
Kd6 Vxc6+ (zoufalý pokus, co kdybych dobral věží) 66. Kxc6 h3 67. f4 h2 68. Vh3 a černý uznal 
svoji porážku. 

9. kolo: Vladimír Kosina [1823] – Bohuslav K řena [1979] 

V poslední partii jsme zahájení sehráli velice rychle – znalosti teorie mi vydržely až do 
11. tahu (občas jsem pro zmatení nepřítele předstíral chvíli přemýšlení, aby nebylo poznat, kde 
končí mé znalosti, případně aby si soupeř myslel, že jsem takový dobrý tah vymyslel sám). Soupeř 
se od teorie odchýlil první svým 12. tahem, čímž černý vyrovnal hru. Po několika vcelku 
přirozených tazích se na šachovnici objevila následující pozice (ČNT): 
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ve které jsem chtěl zahrát Je4, a zbavit tak soupeře dvojice střelců. Čím jsem si však nebyl jist, 
bylo, zda mám současně i nabídnout remízu. Odolal jsem pokušení a nenabídl ji. Soupeř však zahrál 
Sxe4 a nabídl mi ji sám. 
 
 
Řešení úlohy z 3. partie: 
31. Vf7 # 
 


