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ŠK AD Jičín “B“

Šachový oddíl TJ DUKLA Praha

Koziak Vitalij (C)

2503F

1

-

0

2189F

Bauma Jiří

Vološin Leonid (V)

2426F

0

-

1

2177F

Muroň Miroslav

Fiala Jaroslav

2207F

1

-

0

2095F

Koubek Václav (H)

Pochinkov Andrey

2164F

1

-

0

2069F

Koubek Václav (H)

Šnorek Milan

2173F

1

-

0

2029F

Krutina Ivan

Novotný Jaroslav

2165F

½ -

½

2024F

Pospěch Radim

Urban Zdeněk

2152F

1

-

0

2024F

Soukal Rudolf

Duczynski Martin

2150F

1

-

0

1964F

Sýkora Petr

6½

: 1½

V 7.kole 2.ligy jsme hostili Duklu Praha. Po několika těsných prohrách na konci minulého
roku jsme se dostali do situace, na kterou ve 2.lize nejsme zvyklí. Vždy jsem bojovali o
vítězství ve skupině, ale letos máme spíše opačné problémy. Naštěstí v letošním roce nám
bojové štěstí přeje trochu více. V minulém kole jsme těsně porazili Hořice a dnes jsme měli
kliku, že hosté přijeli v oslabené sestavě. My jsme naopak utkání pojali s plnou vážností a
nastoupili skoro v nejsilnější možné sestavě a naštěstí průběh i výsledek utkání tomu
odpovídaly.
Na první desce Vitalij Koziak hrál proti Holandské obraně. Brzy se na šachovnici začalo
takticky jiskřit a Vitalij svého soupeře přepočítal.
Na druhé desce došlo k hodně nečekanému průběhu. Leon byl na podzim ve vynikající formě
a bylo zvykem, že z našeho týmu vyhrával pouze on. Dnes tomu bylo naopak. Leon jako
jediný prohrál. Pokud mě pamět neklame, tak je to teprve třetí Leonova prohra za jeho léta
působení v Jičíně. Hrála se zavřená sicilská. Dlouho to vypadalo, že Leon má situaci pod
kontrolou. Konec partie ale připomínal masakr. Miroslav Muroň obětoval věž za střelce g7 a
Leona zničil útokem. Doporučuji partii k přehrání. Bílý bezesporu dosáhnul jednoho ze svých
životních úspěchů. Porazit Leona - to je jako pro horolezce zdolat Mount Everest.
Jarda Fiala svého soupeře překvapil variantou 1.e4 e5 2.d4 a poměrně brzy dosáhnul velmi
pěkné pozice. Jarda ale nerozestavil figury na správná místa a pozice se silně zkomplikovala.
Naštěstí ale Jarda v závěrečné fázi svého soupeře takticky přehrál.
Andrej Pochinkov hrál černými výměnnou Francouzskou obranu. Nebyla to ale tupá remíza,
protože oba soupeři pojali variantu dost netradičně. Celou partii měl Andrej navrch a svého
soupeře přehrál v koncovce.
Milan Šnorek hrál výměnný dámský gambit. Jeho soupeř si naběhnul na taktický fígl, po
kterém ztratil pěšce. Černý zkoušel pozici zkomplikovat, ale Milan s přehledem partii
dotáhnul do vítězného konce a ukončil své dlouhé čekání na výhru ve 2.lize

Já jsem měl na partii „speciální“ přípravu. V týdnu se sešlo několik akcí, takže jsem neměl
čas ani zanalyzovat minulou partii ani se podívat, co mě čeká. Nabitý týden vyvrcholil
včerejším plesem, takže jsem šel spát okolo třetí ráno a podle zvyku jsem se probudil v 6
hodin ráno, kdy vstávám do práce. Navíc v Nové Pace, kde bydlím, začal nový rok dost
nepříjemně. Dva mladí lidé spáchali sebevraždu. Jeden z nich byl velmi dobrým kamarádem
mého syna – to mi také nepřidalo. V takových situacích si člověk uvědomí, že šachy vlastně
nejsou vůbec důležité. Po této psychické „průpravě“ jsem byl rád, že můj soupeř o nic
zásadního neusiloval. Hrála se klidná Slovanská obrana. Podle velmistrů jsme oba hráli
nepřesně, ale v principu rovnováha nebyla narušena.
Velmi pěkná partie se povedla Zdeňkovi Urbanovi. Bílými hrál dámskou indickou a oproti
minulým kolům hrál klidně pozičně a udržoval tlak na soupeřovu pozici. Přitvrdil pouze na
konci partie plně korektní poziční obětí kvality, po které byla pozice soupeře zcela
paralyzovaná.
Povedenou partii sehrál také Martin Duczynski. V jeho partiích jsme zvyklí, že balancuje na
okraji propasti. Dnes se ale drama nekonalo. Martin postavil pevnou pozici, pak získal pěšce a
soupeře přehrál v koncovce. Jeden z Martinových nejlepších výkonů, které pamatuji.
Suma sumárum jednoznačné vítězství 6,5-1,5 víceméně odpovídající poměru sil. Jedná se o
důležité vítězství, které by nám mělo dodat potřebný klid do dalších kol.
Příští kolo jedeme do Liberce, kterému se v letošní sezóně daří – např. jako jediný dokázal
pokořit Turnov. Opět lze tedy očekávat velmi zajímavé utkání.

A na závěr několik diagramů. Řešení na poslední straně
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diagram č.1 Koziak-Bauma – bílý na tahu
Černý svým posledním tahem Ve2xb2 udělal chybu a Vitalij se v podobných situacích nemýlí
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diagram č.2 Fiala-Koubek – bílý na tahu
Černý svým posledním tahem Vf6-d6 (správně Vf6-f7) udělal chybu, kterou Jarda
nekompromisně využil
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diagram č.3 Koubek-Pochinkov – černý na tahu
Bílý svým posledním tahem Kd2-e2? umožnil černému rozhodnout
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diagram č.4 Šnorek-Krutina – bílý na tahu
Černý zahrál bezstarostně jezdcem na h5, ale čekalo na něj nemilé překvapení
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diagram č.5 Sýkora-Duczynski – černý na tahu
Černý stojí bezesporu lépe. Je několik cest k realizaci výhody a Martin na tu nejlepší nepřišel.
Vyhrát vyhranou partii je v šachu to nejtěžší. Při hře se silným soupeřem stačí několik
drobných úkroků ze správné cesty a výhra je fuč. O tom by mohl vyprávět nejeden šachista.
Co poradíte černému?

diagram č.1 Koziak-Bauma
28.Vc8+ Kb7 29.V1c7+ Vxc7 30.Vxc7+ Ka6 31.Vf7 a střelec je chycený, protože nepomáhá
31...Sh6 32.Vxh7 Sf8 33.Jc7+ Kb6 34.Je6
diagram č.2 Fiala-Koubek
33.Vf1 Vf6 34.Vxf6 gxf6 35.Sh6 1–0
diagram č.3 Koubek-Pochinkov
37... d4 38.Jf5 [38.Kf3 dxe3 39.Vxe4 Vxe4 40.Kxe4 e2] 38...Jg3+ 0–1 Andrej po partii říkal,
že snad poprvé v životě dal dvojitý šach
diagram č.4 Šnorek-Krutina
12.Jxd5 bílý získává pěšce, protože nejde 12…cxd5 13.Sc7
diagram č.5 Sykora-Duczynski
nejpřesvědčivější je Leonem ukázané 26... Sxb2 27.Dxb2 e3. V partii se stalo 26...Dxb3
27.Sxg7 Kxg7 28.Vxd8 Vxd8 29.Dxe4 Vd1+ 30.Vxd1 Dxd1+ vyhrát tuto pozice je daleko
těžší, ale naštěstí Martin úkol zvládnul velmi dobře

