Open Bohumín 2022
Ve dnech od 2. do 10. července proběhl ve sportovní hale Bospor v Bohumíně již 5. ročník Openu
Bohumín. Šachový festival nabídl jak hlavní turnaj „A“, tak i vedlejší turnaj „B“ pro děti do 14 let, jakožto
8. ročník Memoriálu Lukáše Krůla. Mimo to se v neděli odpoledne po 2. kole odehrál bleskový turnaj,
jakožto 13. ročník Memoriálu Ivana Jankovce. Hlavní turnaj „A“ hrálo celkem 96 hráčů z 6 zemí (Česko,
Polsko, Slovensko, Ukrajina, Moldavsko a Srbsko). Z nich celkem 16 titulovaných hráčů. Prvních 20
šachovnic + šachovnice FM Jaroslava Olšara byly vysílány online. Turnaj byl pořádán Šachovou školou
Bohumín a SK Slavií Orlovou. Ředitelem je Jiří Novák st. a hlavním rozhodčím IA Jiří Kopta.
Výsledky
Online přenos partií
Oficiální stránky turnaje

První kolo plné překvapení!
V sobotu kolem poledne odstartovalo první kolo 5. ročníku Open Bohumín, kterého se celkem
zúčastnilo 111 hráčů, kteří změřili své síly na šachovém bitevním poli.
Hned na úvod bych rád začal hezkou ukázkou taktického manévru, kterým ukončil partii první nasazený
IM Jakub Půlpán. Mimo to, že má bílý pěšce navíc, ještě k tomu ovládá strategické řady a dělá si prostor
na taktické myšlenky. Tah Vd6->d7 se ukázal jako hrubka, neboť sklapne kombinační past.

Přišlo silné Vc1->c6 a černý velmi těžko hledá vhodné pole pro svou dámu. Nakonec se černý rozhodl
dámou ustoupit na a5, odkud by po dalších tazích kryla věž na d8. Avšak po Vxd7, Vxd7, Vc8+ a Vd8
přišla vidlička Jc6 a partie neměla dlouhého trvání. Myslím si, že nám hned na úvod turnaje předvedl
první nasazený hezkou ukázku toho, že taktika je jeho silná stránka. Celou kombinaci, která začala Vc1>c6, spočítal a zahrál téměř okamžitě.

Ačkoli většina partií v prvních kolech obvykle končívá rezultátem pro papírově lepší hráče, tak i
tentokráte nemohly chybět výsledky, které poukazovaly na to, že ani elově slabší hráče není radno
podceňovat. Sám se o tom na 10. šachovnici přesvědčil IM Ladislav Dobrovolský, který černými figurami
remizoval s mistryní ČR dívek do 8 let z roku 2018, Viktorií Buchtovou. Mladičká Viktorka se svou hrou
dokázala vyrovnat velice zkušenému mezinárodnímu mistrovi, který v 30. tahu přijal nabídku remízy.
Sám pan Dobrovolský mi včera řekl, že proti Buchtovým prostě hrát neumí, loni totiž prohrál v prvním
kole proti staršímu bratrovi Viktorky, Bartoloměji Buchtovi. V konečné pozici se Viktorka mohla chlubit
i tím, že měla o 20 minut lepší čas, tím pádem lepší podmínky pro vstup do koncovky.

Dále bych rád vyzdvihnul výkon 11leté polské šachistky, Figy Karoliny, která na 19. šachovnici porazila
Honzu Didiho. Už ve finálním úseku partie nejspíš Honza stál hůř, avšak finální manévr Vd1 byl hřebík
do rakve. Po ústupu jezdce kamkoli by hrozila vidlička na krále a věž tahem d6+. Ne každému se vždy
povede vstup do turnaje a tohle je ukázkový příklad.

Druhé kolo v režii nečekaných remíz!
V nedělních dopoledních hodinách proběhlo druhé kolo, ve kterém už výsledky nebyly ani z daleka až
tak jednoznačné jako v kole prvním. Po dlouhém boji se jako poslední partie v sále dohrávalo utkání
FM Jakub Rabatin – Tomáš Hanák, která měla snad vše, co se od šachové partie očekává. Z u nás
v Orlové spíše neoblíbeného zahájení 1. Jf3 vzešla poměrně dynamická pozice plná nástrah a hrozeb.
Avšak netrvalo dlouho a po řekl bych oboustranně chtěné výměně dam došlo k výrazné vyjasnění
pozice, kdy na šachovnici zůstalo pár pěšců a 4 lehké figury. Nakonec černými figurami Tomáš Hanák
udržel remízový výsledek, když velmi obezřetně kličkoval svými dvěma jezdci bílým táborem a vyměnil,
co se vyměnit dalo. Ve 27. tahu na 4. šachovnici se k remíze uvolil i GM Mikhail Ivanov, který měl pěšce

méně s Markem Kozelským. Na 14. šachovnici došlo ke smolné remíze, když si Marek Lojek neuvědomil
trojí opakování pozice.
Teď se dostáváme k orlovskému duelu, ve kterém se utkali Adam Fialka – FM Vít Kostka. Tato partie
sklidila mnoho kritiky z mnoha stran, avšak výsledek zůstane navždy neměnný, remíza. Adam přehrál
svého dlouholetého spoluhráče a kamaráda celkem s přehledem ve střední hře. Avšak přechod do
koncovky a koncovka samotná už mu tolik nevyšly, takže se nakonec smířil s remízou. Pro zájemce
dodávám odkaz na partii, na kterou se opravdu vyplatí podívat.
Adam Fialka – FM Vít Kostka
V článku z prvního kola jsem vyzdvihoval výkon mladé polské šachistky, Figy Karoliny, která porazila
Honzu Didiho. Karolina zazářila i v druhém kole, když černými figurami porazila svého krajana, Tomasze
Posluszneho. Myslím si, že o této hráčce ještě budu muset psát i v dalších kolech, protože zatím vysoce
převyšuje papírová očekávání, která jejímu věku a elu připadají. Mimo jiné zazářil a pozornost si
zaslouží i Alex Macošek z TJ TŽ Třinec, který v prvním kole odremízoval papírově silnějšího Standu
Oborného a v druhém kole porazil Honzu Šebestu z SK Slavie Orlové.
Největší kiks v druhém kole, kterou jsem zpozoroval, se povedla Bartoloměji Buchtovi, který proti
domácímu Tomáši Horváthovi nezvládl zahájení. V pozici na obrázku lze vidět, že poslední tah černého,
Dc7, zřejmě pokus o obranu proti Sb6, je hrubka. Přišlo silné Jb6 a po Va7, Jxc8, Dxc8 a Sxa7 partie
netrvala déle než 30 minut.

Ve třetím kole válí Orlováci!
Kolo, které proťalo pomyslnou třetinu turnaje, neslo mnoho zajímavých výsledků. Na třetí šachovnici
dokázal udržet rovný výsledek Rosťa Kuboš, který dokázal pozici natolik uzavřít, že cestu k vítězství by
bílými figurami hledal Maciej Mroziak velmi obtížně.

Překrásný kus šachového umění předvedl Jiří Novák ml. na čtvrté šachovnici, když se bílými utkal proti
FM Martinovi Fargačovi. Divokou variantu španělky se hráčům nepovedlo zkrotit ani ve střední hře a
nakonec se z vítězství radoval právě Jirka.
Přidávám komentář vítěze tohoto klání: „Myslím si, že jsem měl štěstí, Martin nezahrál úplně nejlepší
tahy a ke konci přehlédnul jeden tah, který prakticky ukončil celou partii. Abych byl upřímný, byl jsem
rád, že jsem asi po půl hodině přemýšlení našel ten mat, protože jsem se ani nezamyslel, že by tam
mohl být, hledal jsem, jak to vyhrát pozičně.“

Jako poslední se v pondělním kole dohrával duel domácích hráčů, FM Vojtěch Šrámek – Tomáš
Horváth. Důležitý bod a jistotu hry na předních šachovnicích si nakonec vybojoval mladší hráč z této
dvojice, Vojta Šrámek, na šachové mládežnické scéně známý jako „Stříbrný vítr“. Vojta se k partii
vyjádřil velmi stručně: „V dnešní partii s Tomášem jsem po zahájení měl menší výhodu, a tak Tomáš v
nadcházející časové tísni zkusil obětovat pěšce a5 za aktivitu. Pěšce jsem s uspokojením zkonzumoval,
nicméně po chvíli mi již aktivita černých figur naháněla strach a rozhodl jsem se ho tahem Jd4 vrátit.
Poté co nám skončila časovka vznikla za mě vyhraná jezdcovka. Tomáš rezignoval v 82. tahu, poté co
jsem prohlédl poslední past- nastražený pat.“

Ačkoli bílý v pozápasovém interview zmínil, že rád konzumuje soupeřovy figurky, na pozici výše se
dokázal ovládnout a vložil ještě mezišach Jf7+ a po Kg7 postup pěšcem h. Poté si pochutnal na černém
jezdci a bílý se vzdal.
Na 11. šachovnici dokázal čerstvý magistr, Tomáš Hanák, přehrát zkušeného mezinárodního mistra,
Ladislava Dobrovolského. Poté, co bílý úspěšně ubránil soupeřovy choutky na útok v ranném zahájení,
se rozhodl postavit pět pěšců na 4. řadu a pozici postupně zlepšovat. Po zisku kvality Tomáš dotáhl

partii do zdárného konce. I zde přidávám komentář mladíka z rychvaldského šachového klubu:
„komentář dodám do 6.7.“.

Už zde je pozice očividně lepší pro bílého, avšak Sxd5 je nejspíš hlavní chybou, která vedla ke ztrátě
kvality. Přišlo Sg6 a po Df6, Sxe8, Sf3, Vf2, Vxe8 a Vxf3 hrál černý bez kvality.

Čtvrté kolo a první úniky hráčů do popředí!
Čtvrté kolo, které se hrálo v úterý odpoledne, separovalo tři hráče s plným počtem bodů. Prvního
nasazeného IM Kubu Půlpána, turnajovou dvojku FM Standu Zylku a FM Kacpera Tomaszewskeho. Jako
v každém pozápasovém článku uvedu nějaké zajímavé partie, které byly dostupné na online přenosu.
Kromě poměrně zkušeně uhraných remíz na 6. (Kuboš Rostislav – GM Ivanov Mikhail), 7. (Kozelský
Marek – FM Kostka Vít) a 10. šachovnici (Havelka Ondřej – Buchta Bartoloměj), ve kterých papírově
slabší hráči udrželi rovný výsledek, jsme mohli vidět překvapivé rezultáty.

(oddílový duel šachistů z SK Slávie Orlové na 14. šachovnici, Kijonka Ondřej – Novák Jiří ml.)
Mezi ně patří zcela jistě partie, která se odehrála na 12. desce, Horváth Tomáš – Kondys Piotr.
V zahájení se zdálo postavení bílých figur trochu lepší, avšak při přechodu do střední hry se hra
schylovala k rovnému výsledku. To se zřejmě nezamlouvalo papírově silnějšímu Tomovi, který se
rozhodl otevřít dámské křídlo a rovnováhu pozice tak narušit. To se ale bohužel pro něj neukázalo ta
účinné, neboť v 35. tahu přišla chybička b6. Po cxb6, Jxb6 a převodu černé věže na a-sloupec pomocí
manévru Je5 -> Va7 už černý začal využívat značných slabin soupeře. Nakonec v partii padlo ještě pár
tahů, po kterých se bílý král vzdal.

Klání Doniec Mateusz – Borovička Bohumil na 18. šachovnici mělo ze začátku charakter klidného
Alapina, ve kterém černý zvolil variantu s g6. Při přechodu do střední hry se však bílému povedlo
černému zmařit malou rošádu a navíc ovládnout dámské křídlo. Souhra těchto dvou faktů měla za
výsledek silný útok na velkou rošádu černého.

V pozici na obrázku výše černý zvolil Sc8 a poté čelil silné kombinaci přes Jd4 s hrozbou Jc6+. Chvíli
jsem koumal, jestli tady černý neměl nějakou záchrannou brzdu a vskutku ano. S pomocí stroje jsme
dopočítali, že po mezitahu Vxg2+ by měla být pozice rovná. Bílý totiž nemůže vzít Kxg2 kvůli
trojtahovému matu (26. Dg4+ Kh1 27. Dxf3+ Kg1 a 28. Vg8#), takže by musel Kh1 a poté stačí Sc8,
protože Jd4 nelze zahrát kvůli matu na h2. Zároveň je nepříjemně napadený jezdec na f3, který drží
maty na h2. To se ale nestalo a po 25…Sc8 přišle již zmíněný Jd4 a po Dxd4 a Vxc8+ černý uznal porážku.

V pátém kole platilo rčení „černé = věrné“?
Ve středu na svátek upálení Mistra Jana Husa se odehrálo páté kolo turnaje, ve kterém na předních
šachovnicích excelovaly černé figury. Na prvních 7 šachovnicích totiž hráči černými uhráli dohromady
5,5/7. První tři šachovnice remízovaly, ale 4. až 7. desky ovládly černé kameny.

Na čtvrté šachovnici došlo ke středu dvou silných fidemistrů, z nichž jednomu se zrovna dvakrát
nepodařilo zahájení. Ano, řeč je o FM Jardovi Čempelovi, který se téměř porazil sám v divokém
zahájení, které s černým sehráli. Vyjádření vítěze tohoto klání, FM Martina Fargače, je následující:
„Soupeř dnes zvolil méně časté zahájení, Ponzianiho hru, ale protože měl na tuto variantu v databázi
partie, byl jsem připravený. Zvolil jsem riskantní odpověď 5... Sc5, což vede k oběti dvou figur, černý
však získá nebezpečný útok. Místo teoretického 8.Dd5 zahrál soupeř tah 8.Da4, který je nejspíše
méněcenný. Po tahu 9…dxc6 má černý za figuru tři pěšce, materiál je tedy v podstatě vyrovnaný, partii
ale rozhoduje postavení bílého krále, černý stojí na výhru. Soupeř se vzdal po tahu 12...De3+, měl jsem
v plánu zahrát variantu Se2 Dc1+ Sd1 Jd3+Kf1 Jxb2 a po výměně dám na poli D1 a dobrání figury má
černý 4 pěšce navíc.“

O pár metrů dál se odehrál zápas FM Šrámek Vojtěch – Myrmus Mateusz, na který nebude fidemistr
rád vzpomínat. Ze zahájení vyšel trošku lépe a ve střední hře byl chvílemi až vyhraný. Dokonce korektně
obětoval kvalitu a stále stál lépe, ale v klíčovém momentu neviděl tah 32.f6+, kterým by nejspíš dovedl
partii blíž ke zdárnému konci. Namísto toho zahrál 32.Kh1 a po pár tazích na královském křídle už byl
pod velkým tlakem.

Polský hráč Myrmus Mateusz využil šance a v dalším pokračování s klidem přehřál mistra ČR do 18 let
z roku 2019. Mateusz v tomto kole ukázal, že umí hrát i se silnějšími hráči, protože v předešlých 4
kolech 3x porazil elově slabší hráče a jednou prohrál se svým krajanem, Kondysem Piotrem.

Na 12. šachovnici vystrčil růžky Standa Oborný, který úspěšně odremízoval IM Ladislava
Dobrovolského. Z poměrně klidné sicilky, ve které bílý rychle vyměnil střelce za jezdce manévrem Sb5
-> Sxc6, se vyklubala zajímavá střední hra. V té se bojovalo především o centrum a celkový prostor pro
věžky a lehké figury. Bílý ztratil (nebo obětoval (?), těžko říct) pěšce, ale ve čtyřvěžové koncovce udržel
rovný výsledek, na kterém se oba hráči shodli v časovém pressu a následující pozici. Nutno podotknout,
že se nejednalo ani z daleka o první partii, ve které zmíněný mezinárodní mistr dohrával jednu
z posledních partií daného kola.

Dvě třetiny turnaje za námi!
Ve čtvrtečním šestém kole se do čela dostal IM Jakub Půlpán, když na druhé šachovnici černými přehrál
domácího Rosťu Kuboše. Takže s 5,5 body ze 6 možných jde do vedení o půl bodu před pěticí hráčů,
kteří mají 5 bodů.

Hezkou remízu a změnu svého skóre na 4,5 bodu dokázal uhrát mladý talent z SK Slavie Orlové, Roman
Mrázek. Ten se střetl černými proti svému oddílovému kolegovi, Markovi Lojkovi.

Ze sicilské hry vznikla poměrně otevřená pozice ve střední hře. Avšak již po 25. tahu černého nezbylo
ani jednomu hráči na šachovnici nic jiného, než 6 pěšců a jezdec. Z toho tři pěšci si hráči postupně
vyměnili, když manévrovali svými dynamickými jezdci. Nakonec se v 68. tahu a časové tísni oba hráči
shodli na remíze.

Oddílové derby se mimo jiné konalo také na 14. šachovnici, kde se utkal Ondra Kijonka s Jirkou
Novákem ml. Z ruského zahájení vznikla, jak už je u orlovských šachistů zvyk, poměrně dynamická
pozice. Bohužel se ale Ondra setkal s tzv. „šachovou slepotou“, když v 25. tahu chtěl nevinně vyměnit
věže a dostal jednotahový mat na první řadě. Tuhle partii si nejspíš Ondra za rámeček nedá.

Jako úplně poslední partie se dohrávalo klání na osmé šachovnici, Honza Didi – GM Mikhail Ivanov,
které bylo pro oba hráče plné střídavých zvratů a návratů. Bílý vyšel ze zahájení hůř a ze střední hry už
téměř prohraný, avšak dostal ještě zachvět naděje v 58. tahu, kde černý zahrál Vf8.

V pozici na obrázku nejspíš bílému stačilo zahrát 59.Jxf3 Vxf3+ 60.Ke4 a dalším postupem: 60…Vf8
61.g6 s tím, že černý bude muset za jednoho pěšce obětovat věž a bílý bude stavět dámu o tah dřív.
Vznikne tedy otevřená dámská koncovka, která by v časovém pressu nejspíš skončila ušachovanou
remízou. To se ale nestalo a po Jg4 se karta obrátila a srbský velmistr dával značně znát, že utekl
hrobníkovi z lopaty. Rychle odehrál f2 a po Jxf2 a Vd8 neváhal a šel se s nezastavitelným úsměvem na
rtech několikrát projít po hracím sále, aby tuto skutečnost nějak vstřebal. Bílý ještě chvíli bojoval a poté
se v 71. tahu vzdal.

Na 12. šachovnici hrál Tomáš Horváth mé oblíbené zahájení, tedy královský gambit, proti polskému
mladíkovi Antoni Radzimskemu. Bohužel pro něj do této partie úplně nezapadl tah 8.h4, který bych
nazval „výstřel do tmy“, protože od tohoto tahu šla celá partie z kopce. Již při přechodu do střední hry
měl bílý dva pěšce méně a při výměně dam v 21. tahu dokonce 4 pěšce méně. Tento značný materiální
handicap vedl k tomu, že černý nakonec papírově silnějšího hráče porazil. Partie přešla do čtyřvěžové
koncovky, ve které se černý držel rčením, které má moc rád ředitel turnaje, „s pěšci víc, vítězství vstříc“.

Sedmé kolo za námi!
V pátek odpoledne se hrálo sedmé kolo, ze kterého nám vzešli 3 hráči s 6 body. Na první místo kvůli
pomocnému hodnocení poskočil FM Zylka Stanislaw, na druhém místě IM Půlpán Jakub a na třetím FM
Tomaszewski Kacper. Právě zmíněný mezinárodní mistr dohrával jako úplně poslední až někdy do 21:30
napínavou lehkofigurovou koncovku s FM Kubou Rabatinem. Nakonec černý umanévroval remízu svým
jezdcem. Kousek před finální pozicí, kde již nebyl materiál k matu, bílý zahrál hezké SC6+, jakožto „tah
pro diváky“.

Na druhé šachovnici zvítězil černými FM Zylka Stanislaw, který na svém krajanovi předvedl ukázkový
příklad využití dvojice střelců v koncovce. Za to na třetí šachovnici došlo k dalšímu, řekl bych
kurióznímu výsledku. Bílý FM Kacper Tomaszewski se utkal s GM Stefanem Djuricem. Z uzavřeného
zahájení se hráči probojovali do otevřené střední hry, ve které měl černý výhodu dvojice střelců. Po
28.Vf1 se mohl polský fidemistr chytat za hlavu, protože zřejmě přehlédl, že musí nejen na g3, ale i na
h6.

Ale Kacper nebyl v této partii jediným, kdo něco vypustil. Srbský velmistr si nejspíš neuvědomil, že má
málo času a na přídatných 15 minut mají hráči nárok až po odehrání 40 tahů. Nakonec prohrál na čas
a FM Tomaszewski se tak stal již druhým hráčem v turnaji, kterého zachránila jedna z veličin SI
soustavy, tedy čas.

Orlovské derby nakonec vyhrál FM Vojta Šrámek, který zkušeně přehrál svého dlouholetého kamaráda,
Jirku Nováka ml. Vojta v partii ukázal, že umí výtečně a konzistentně hrát uzavřené pozice, protože
právě tento charakter nesla drtivá většina partie. Finálním manévrem, před kterým už bílý „mlel
z posledního“, Vojta partii hezky ukončil.

Na 11. šachovnici jsme byly svědky dalšího povedeného výkonu mladého šachisty z Polska,
Radzimského Antoniho. Antoni totiž v předešlém 6. kole doslova vyřadil Tomáše Horvátha z turnaje,
když ho suverénně přehrál černými v královském gambitu. Dnes se proti němu posadil další jednotlivec
z řad SK Slavie Orlové, Marek Lojek. Ačkoli si Marek vedl v partii poznatelně lépe, než jeho spoluhráč
Tomáš H., tak nedokázal proměnit partii ve více než půl bodu. Zkušeně ubránil střelcovou koncovku
(stejnopolí střelci) a podal svému téměř dva metry vysokému soupeři svou drobnou dlaň.

Na závěr zpravodaje ze 7. kola bych se rád poohlédnul a také vyzdvihnul výkon čerstvě dospělého
Honzy Šebesty. Honza se utkal proti velmi zkušenému FM Jaroslavu Olšarovi. Kdo tohoto veteránského
fidemistra zná, ví, že je téměř slepý. I přes tuto skutečnost a značný handicap se již několik let drží na
výborné úrovni a to jak už na turnajích jako je Open Bohumín, nebo i v soutěžích družstev, kde jsem se
stal v letošní sezóně jednou z jeho kořistí v druhé lize. Ze zahájení, ve kterém bílý získal jednoznačnou
nadvládu nad centrem a více prostoru, se černý dostával „horko těžko“. Ať už ale hořce nebo těžce,

Honza se z horších pozic dostal a vytvořil decentní protiútok na soupeřova krále. Partie nakonec
skončila jako jedna z posledních v časovém pressu remízou, kterou si oba hráči právoplatně zaslouží.

V osmém kole se nám rýsuje favorit FM Kacper Tomaszewski!
V sobotu došlo na první šachovnici k poměrně podstatnému převratu, kterého se účastnili 1. a 7.
nasazený. Startovní sedmička, FM Kacper Tomaszewski přehrál bílými turnajovou jedničku, IM Jakuba
Půlpána. Na první desce se totiž odehrál lítý boj, který vznikl z Nimcovičovy indické obrany. Bílý ve 12.
tahu začal pěšcový útok postupem g4, po kterém následoval značný postup h-pěšce. Po ovládnutí
královského křídla a celkového prostoru, se bílý mohl pyšnit hratelnější koncovkou, kterou úspěšně
proměnil. Mezinárodní mistr se po tomto kole propadl až na třetí šachovnici, kde bude v neděli bojovat
o nejlepší umístění. Konečná pozice, ve které se černý odevzdal svému osudu, je jasně vyhraná za
bílého. Kacper se tak dostal do půlbodového vedení, ze kterého bude muset v posledním kole ještě
kalkulovat. Utká se totiž černými proti FM Martinovi Fargáčovi a možná nebude stačit remíza.

Rád bych zde uvedl i komentář a stručný rozbor Romana Walici z SK Slavie Orlové, který turnaj pečlivě
sledoval a partie na třetí desce ho v 8. kole nejvíce zaujala: „Na třetí desce se odehrál souboj mezi
frýdeckým FM Jakubem Rabatinem a třineckým FM Martinem Fargačem. První jmenovaný vyšel ze
zahájení mnohem lépe, kdy již v 19. tahu měl pěšce víc a opticky mnohem lepší pozici. Po sérii menších
nepřesností bílého se povedlo Martinovi vyrovnat a i když měl v jeden moment dokonce dva pěšce
méně, pozice byla rovná. Poté již zkušeně Jakubovi ukázal, že koncovky V+J proti V+S zvládá skvěle a
přes slabší začátek pozici dovedl do vítězného konce.“

Krátkou 18tahovou partii jsme mohli spatřit na 12. šachovnici, kde se bílými utkal Honza Didi
s Ukrajinkou, Shystarovou Annou. Anna v otevřeném zahájení nedopočítala oběť střelce na h3 a další
průběh byl pro bílé figury přívětivý.

V 15. tahu tedy černý reagoval na taktický výpad klidným 15.gxh3 a po 15…Dg3+ 16. Dg2 Dxe3+ 17.Kh1
Sxc3 přišla třešnička dortu v podobě 18.Vd3 a černá dáma již nemá další ústupové pole. Nutno
podotknout, že ani před 17…Sxc3 neměla černá dáma možnosti na ústup.

Na 17. šachovnici dokázal teprve 12letý Niesyt Michal z Polska, že není radno ho podceňovat. Přehrál
totiž papírově silnějšího Marka Kozelského z ŠK Šenov. Marek Kozelský zažíval do této partie poměrně
povedený turnaj, protože dokázal odremízovat GM Ivanova a FM Kostku a porazit dvě nebezpečné
dívčiny (Figu Karolinu a Buchtovou Viktorii). Z jeho výsledků se tedy dalo vyčíst, že hrál konzistentně,
aspoň do osmého kola. Ze zahájení 1.Jf3 vzešla zajímavá střední hra, kde měl bílý celkem atypické
postavení pěšců na královském křídle (e4, f4, g5, h4). Ovšem své plány a cíle na královském křídle
zřejmě přepočítal a přecenil, když ve 35. tahu přišla hrubka v podobě tahu fxg6. Otevření pozice hrálo
v této pozice jednoznačně do karet černých figur.

Černému se tedy podařilo vniknout do soupeřova tábora, což mělo pro bílého fatální následky. Po
40…Vfx2 41.Dg3 Dg6 partie již neměla dlouhého trvání a černý uplatnil poziční výhody.

Poslední kolo nám odhalilo vítěze!
V posledním kole došlo na lámání chleba a nutno dodat, že to byl pořádný bochník! Na první šachovnici
nakonec FM Kacper Tomaszewski odremízoval černými FM Martina Fargače, když ho v pozdní dámské
koncovce „ušachoval“. Právě Kacper s 7,5 body se stal tím, kdo na vyhlášení pozvedl pohár pro vítěze.
Umístil se pouze o 0,5 pomocného bodu před svým dlouholetým kamarádem, FM Zylkou Stanislawem.

Komentář zlatého FM Kacpera Tomaszewskeho: „Turnaj byl skvělý! Organizace na nejvyšší úrovni, líbí
se mi volný vstup do sportovišť pro účastníky turnaje - aquapark, minigolf, fotbal (degustace vín a
atmosféra v klubu také skvělá). Moje partie byly velmi dynamické a komplikované, takže je pro mě
těžké určit jeden moment. Jsem velmi spokojený s hrou do konce a bojem i v prohraných situacích
(remízy s Rabatinem a Fargačem). Úroveň hry hráčů byla vysoká, měl jsem 7. startovní číslo. Příští rok
se pokusím tento úspěch zopakovat.“
Stanislaw si stříbrnou příčku plně zasloužil, když v posledním kole černými přehrál GM Stefana Djurice
ze Srbska. V dlouho zavřené střední hře Stanislaw na velmistra vyzrál a prorazil jeho obranu na
královském křídle. Mimo tuto třešničku na dortu se může i Stanislaw pyšnit tím, že ani jednou
neprohrál. Pouze úspěšně remízoval s Kacpera, Půlpánem a GM Ivanovem.

Komentář stříbrného FM Stanislawa Zvykly: „Na turnaj v Bohumíně mám velmi dobré vzpomínky i
proto, že jsem obsadil druhé místo. Pomocné bodování bohužel znamenalo, že jsem neskončil první,
ale přesto považuji turnaj za velmi vydařený, zejména proto, že se turnaje zúčastnilo mnoho
titulovaných hráčů. Moje hra byla velmi solidní, což se promítlo i do výsledku, i když se soupeři
nevzdávali a kladli velký odpor. Každá hra nebyla jednoduchá, ale pokud bych měl zmínit tu, ve které
jsem měl největší potíže, zdá se mi, že to byla hra s Vojtou Šrámkem. Navzdory svému podřadnému
postavení vytvořil mnoho praktických problémů, které vyžadovaly, abych byl velmi přesný. Pořadatelé
se také zhostili této příležitosti. Podmínky, ve kterých jsme museli hrát, nám umožnily soustředit se
pouze na hru, což není vždy tak samozřejmé. Přiměřená teplota v místnosti a komfortní podmínky u
desky hru velmi zpříjemnily. Také samotné místo bylo fantastické. V okolí bylo dostatek sportovních a
rekreačních míst, kde se dalo pečovat o svou fyzickou kondici, která je v šachu také velmi důležitá, a
také relaxovat. Pokud nic nebude stát v cestě, příští rok si určitě zahraju znovu a všem doporučuji
udělat to samé!“
Na třetím místě tedy skončil FM Martin Farkaš, který v turnaji zaváhal pouze jednou, a to ve třetím
kole, když prohrál s mladým magistrem, Jirkou Novákem ml. Poté turnajem prošel pouze s dvěma
remízami, přičemž jednu věnoval v posledním kole celkovému vítězi turnaje a druhou už v 6. kole FM
Víťovi Kostkovi. Orlováci jsou nejspíš Martinova slabina. Mimo bronzové umístění si omílaný fidemistr

odnesl i ocenění za přeborníka kraje. Jeho vyjádření k turnaji: „Ahoj, turnaj se mi velmi líbil, poprvé
jsem měl možnost si vyzkoušet v Bohumíně i ubytování, se kterým jsem byl maximálně spokojený, a
myslím, že se to promítlo i do mého výsledku. Turnaj byl zorganizován velmi kvalitně a byl obsazen z
mého pohledu velmi silně. Nemám na mysli jen titulované hráče, ale také mladé a nebezpečné talenty
s prozatím nižším elem. Pro můj turnajový výsledek byla zásadní partie z osmého kola s Rabatinem, ve
které jsem stál po zahájení velmi špatně, ale soupeř se v časovém presu dopustil několika nepřesností,
které mi nakonec dovolily partii dokonce vyhrát a dostat se tak do přední části tabulky.“

O dalším pořadí na 3. a 4. šachovnici rozhodly remízy, na čtyřce konkrétně věčný šach, který
zkonstruoval FM Rafal Tymrakiewicz proti velmistru Ivanovu Mikhailovi. Bohužel, ať se první nasazený
IM Jakub Půlpán snažil jakkoli, bílými už rovnou pozici na třetí šachovnici proměnit nedokázal a musel
se spokojit pouze s remízou a celkovým 4. místem.
Výsledky jednotlivých kategorií:
U16 – Stanislav Oborný – 6 bodů, 15. místo
U18 – Roman Mrázek – 5½ bodu, 17. místo
S60 – FM Jaroslav Sobek – 6½ bodu, 9. místo
Nejlepší žena – Svitlana Shystarova – 5 bodů, 34. místo
Krajský přeborník – FM Martin Fargač – 7 bodů, 3. místo
Okresní přeborník – FM Jaroslav Sobek - 6½ bodu, 9. místo

13. ročník memoriálu Ivana Jankovce
V neděli v odpoledních hodinách proběhl již 13. ročník vzpomínkového turnaje, který měl letos
bleskový formát. Turnaje, který se hrál na 13 kol tempem 3 min + 2 s/tah, se nakonec zúčastnilo celkem
74 hráčů ze 4 zemí (Česko, Polsko, Ukrajina, Švédsko). Zároveň celkem 7 titulovaných hráčů zdobilo
hráčskou listinu. Ředitelem turnaje byl FA a CM Jiří Novák a hlavním rozhodčím byl IA Jiří Kopta.
Toto 13kolové bleskové klání suverénně ovládl švédský šachista Carlsson Pontus, který uhrál
ohromných 12,5/13 bodů! Jedinou remízu si připustil v 9. kole s prvním nasazeným, IM Jakubem

Půlpánem. Stříbrné ocenění si odnesl právě již zmíněný IM Jakub Půlpán, který uhrál 10 bodů, avšak
měl lepší pomocné hodnocení, než bronzový FM Wiewiora Eneasz, který nyní hraje za TJ Slovan
Havířov.

Turnaj byl zároveň krajským přeborem v bleskovém šachu, konkrétně v této „kategorii“ bodoval FM
Vít Kostka, který uhrál 9,5 bodů a celkem 4. místo. Na druhém místě skončil IM Vesselovsky Serguei s 9
body, ale lepším pomocným hodnocením než FM Martin Fargač na krajské bronzové příčce.
V kategorii do 18 let zvítězil Kondys Piotr s celkem 8,5 body a 9. místem. Elovou kategorii do 2000
vyhrál FM Šrámek Vojtěch, do 1800 opět již zmíněný Kondys Piotr a do 1600 Tomczyk Piotr.
Myslím si, že letošní ročník šachového festivalu se víc než vydařil a už se těším na příští rok!
Za SK Slavii Orlovou a Šachovou školu Bohumín,
Pekárek Aleš.

