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TJ Jiskra Hořice

ŠK AD Jičín “B“

Kořínek Ondřej (H)

2322F

½

-

½ 2436F

Zezulkin Jurij (C)

Kraus Tomáš

2290F

½

-

½ 2426F

Vološin Leonid (V)

Tázlar Petr

2155F

½

-

½ 2207F

Fiala Jaroslav

Kaisler Martin (H)

2102F

0

-

1

2164F

Pochinkov Andrey

Šafařík Jakub

2052F

0

-

1

2165F

Novotný Jaroslav

Rusnák Jan

1973F

1

-

0

2152F

Urban Zdeněk

Matonoha Ctirad

2049F

0

-

1

2150F

Duczynski Martin

Šedivý Aleš

1920F

1

-

0

1986F

Novotný Lubomír

3½

: 4½

Nový rok jsme ve 2.lize začali prestižním derby s neustále se zlepšujícími Hořicemi, kde
výborně pracují s mládeží a ostatní oddíly jim mohou pouze tiše závidět jejich výkonnostní
potenciál. Sám se o tom přesvědčuji na bleskových a rapid turnajích, kdy jsem dříve hořické
mladíky bez problémů porážel, ale nyní s nimi mám silně zápornou bilanci. Ve druhé lize
jsme vždy bojovali o vítězství, ale letos po 3 trochu smolných prohrách 3,5-4,5 máme trochu
jiné cíle. Hořice na tom v tabulce také nejsou nejlépe, takže nás čekal těžký boj a průběh
zápasu to potvrdil.
Hořičtí poprvé v sezóně nasadili své dva nejvyšší kalibry. Na první desce Jura Zezulkin měl
za soupeře Ondru Kořínka. Hrála se sicilská s e5. Jura se snažil maximálně zostřit hru. Ondra
hrál ale pevně a Jurovi nedovolil rozvinout jeho taktické schopnosti. Remíza byla spravedlivá.
Na druhé desce Leon Vološin hrál proti Tomáši Krausovi – aktuálně nejlepšímu dorostenci
v naší zemi. Tomáš potvrdil velký výkonnostní vzestup. Leon sice získal kvalitu za pěšce, ale
Tomášovy figury byly velmi aktivní a Leon moudře zaplul do remízového přístavu. Viděl
jsem kus analýzy a remíza odpovídala pozici.
Na 3.desce Jarda Fiala hrál pasivní francouzskou, kdy ve 3.tahu vzal na e4 a vsadil na pevnost
své pozice. V zápalu boje se ale nevydržel pasivně bránit a vyvolal komplikace, které se
mohly otočit proti němu. Petr Tázlar ale naštěstí nepokračoval nejpřesněji a umožnil Jardovi
zaplout do remízového přístavu.
Udeřili jsme na 4.desce. Andrej Počinkov rozehrál zahájení trochu divně a jeho soupeř Martin
Kaizler ho za to chtěl potrestat. Z taktické přestřelky ale Andrej vyšel s velkou výhodou,
kterou s přehledem zrealizoval.
Já jsem k partii nastoupil s velkým respektem ke svému soupeři, který mě v poslední
vzájemné bleskové partii nepříjemně rozebral. Vystavil jsem slovanskou pevnost a pak se stal
zázrak. Jakub Šafařík pyšnící se svým taktickým postřehem si naběhnul na jednoduchý
taktický obrat, po kterém jsem získal 2 pěšce. Proti poslední partii s Mladou Boleslaví jsem si
odpustil své obvyklé taktické přehmaty a partii jsem bezpečně dovedl k vítěznému konci.

Zdeněk Urban hrál bílými domeček. Velmi brzy se vrhnul na svého soupeře a obral ho o
kvalitu za pěšce. Smůlou bylo, že Honzovi Rusnákovi se pozice hrála relativně dobře. Zdeněk
měl sice výhodu, ale nebylo jednoduché za něho vymyslet správný plán. Zdeněk se nedokázal
smířit s tím, že více než remíza v pozici není, nechal si naběhnout čas a ve finále si naběhnul
na taktiku. Velká škoda této partie.
Zápas rozhodla partie na 7.desce. Martin Duczynski se bránil svojí oblíbenou skandinávskou.
V časové tísni obral soupeře o 2 pěšce, ale vzhledem k nestejnobarevným střelcům výhra
nebyla vůbec jednoduchá. Partie se hrála 80 tahů. Od 60. tahu hráli oba soupeři na minutě a
jak Martin, tak i Ctirad Matonoha zasluhují nejvyšší uznání za předvedený výkon. Ve finále
Ctirad udělal hrubku, Martin mu odchytnul věž a mohli jsme slavit vítězství.
Na osmé desce se partie vůbec nepovedla Luboši Novotnému. Hrála se nepříjemná
francouzská, kterou má Aleš Šedivý dobře obehranou. Luboš ztratil pěšce a Aleš potvrdil, že
je výborným šachistou a nedal Lubošovi šanci.
Nakonec tedy šťastné vítězství 4,5-3,5, které vzhledem k předcházejícím prohrám ve stejném
poměru je pro nás velmi důležité.
Příští kolo hostíme Duklu Praha. Opět lze čekat velmi vyrovnaný a napínavý zápas.

Nakonec několik diagramů – pozice, které rozhodly zápas. Řešení na poslední stránce
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diagram č.1 Vološin-Kraus po 20.tahu bílého
Vzhledem k hrozbě Je6 to vypadá, že má bílý výhodu. Tomáš ale černými problém vyřešil
vskutku mistrovsky a ukázal, že dorosteneckým přeborníkem republiky není náhodou
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diagram č.2 Tázlar-Fiala po 22.tahu černého
Pozice černého je silně podezřelá, ale Jarda Fiala ji dokázal ubránit. V analýze Jura Zezulkin
navrhnul velmistrovský tah, po kterém se černá pozice rozpadá. Krásná ukázka rozdílu
myšlení velmistra a obyčejných smrtelníků
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diagram č.3 Počinkov-Kaizler po 29.tahu černého
Pozice bílého je vyhraná různými způsoby. Andrej našel ten nejhezčí
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diagram č.4 Šafařík-Novotný po 14.tahu bílého
Bílý zahrál neopatrně c5, ale čekalo ho překvapení
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diagram č.5 Urban-Rusnák po 40.tahu bílého
Zdeněk se nechtěl smířit s remízou a umožnil černému hezké zakončení
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diagram č.6 Matonoha-Duczynski po 80.tahu bílého
Po 80 tahové bitvě, kdy posledních 20 tahů Martin i Ctirad hráli na minutě, bílý zahrál
80.Sc6–b5?? a dovolil Martinovi rozhodnout
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diagram č.7 Novotný-Šedivý po 13.tahu bílého
Aleš nyní získal výhodu

diagram č.1 Vološin-Kraus po 20.tahu bílého
20… Vxc5! velmistrovský tah – za kvalitu získá černý krásného blokádového jezdce na d6 a
hlavně pozici, která se hraje sama. Za pár tahů Leon souhlasil s remízou. Nimcovič by z této
poziční oběti měl určitě radost
diagram č.2 Tázlar-Fiala po 22.tahu černého
V této pozici Jura Zezulkin navrhnul 23.f4!! to obyčejného smrtelníka vůbec nenapadne.
Základní taktickou ideou je 23… gxf4 24.Sxd7 Dxd7 25.Sxe5 Sxe5 26.Dxe5+ a visí věž na
h8. I po ostatních tazích je pozice černého prakticky neubránitelná
diagram č.3 Počinkov-Kaizler po 29.tahu černého
30.Dxd7 Dxd7 31.Jf6+
diagram č.4 Šafařík-Novotný po 14.tahu bílého
14… Sxc5! s ideou 15.dxc5 Dxc5+ a visí střelec c3
diagram č.5 Urban-Rusnák po 40.tahu bílého
40. … Vxd3 41.Dxd3 (Vxd3 Df2+ s matem) Dxd2 42.Dxd2 Jf1+
diagram č.6 Matonoha-Duczynski po 80.tahu bílého
80… Jd2 a věž je chycená
diagram č.7 Novotný-Šedivý po 13.tahu bílého
13… Jxe5! – vzhledem k visícímu střelci b5 černý získává pěšce

