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JOLY Lysá nad Labem B

ŠK AD Jičín
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Fiala Jaroslav

Neckář Lubomír

2360F

1

-
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Novotný Jaroslav

Londýn Radek
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1

-

0 2152F

Urban Zdeněk

5½

: 2½

Nový rok v první lize zahájili těžkým utkáním na půdě ambiciózní Lysé nad Labem. Stejně
jako loni v Novém Boru, tak i letos úřadoval datum třináctého. Loni jsme hráli v Novém Boru
v šesti. Letos pro změnu v sedmi. Velmi jsem se těšil, že na vlastní oči uvidím legendu
sovětského šachu Vladimíra Malanjuka. V době mého mládí sváděl Vladimír boje
s Karpovem i s Kasparovem a pamatuji si, že jeho partie byly hojně uveřejňovány v tisku.
Vladimír se ale nezachoval jako správný profesionál. Přestože s ním bylo dlouho dopředu
dohodnuto, že bude hrát, tak na utkání nepřijel. To pro nás byla těžká ztráta, protože jsme po
hodině hry prohrávali a navíc s velmi těžkým soupeřem. Myslel jsem, že tím je utkání
rozhodnuté, ale opak byl pravdou. Na všech šachovnicích jsme bojovali jako lvi a při troše
štěstí jsme mohli dokonce vyhrát.
Na druhé desce Víťa Rašík hrál proti Aljechinově obraně. Celou partii partii měl malé plus,
ale jeho soupeř, zkušený velmistr Sergejev se dobře bránil a s přehledem dovedl partii do
remízového přístavu.
K pikantnímu souboji došlo na třetí desce. Hráli proti sobě dlouhodobí kolegové z Jičína Leon
Vološin a Eda Meduna. Hrál se opatrný dámský gambit a oba potvrdili, že šachu opravdu
rozumí. Osobně jsem očekával přátelskou remízu, ale hrálo se do vyčerpání všech možností a
rovnováha nebyla narušena.
Na čtvrté desce hrál velmi povedenou partii Michal Schula proti velmistru Tomáši
Ikavskému. Hrála se ostrá sicilská s rozdílnými rošádami a Michal si celou partii udržoval
iniciativu, kterou ale díky dobré obraně černého nedokázal přetavit v nic konkrétního.
Petr Fajman se bránil proti Vítězslavovi Priehodovi. Hrála se královsklá indická – varianta
čtyř pěšců. Brzy ale vznikla koncovka s mírnou iniciativou bílého. Petr ale potvrdil, že je
výborným šachistou a partii bez problém udržel.
Jediná nebojovná partie se hrála na šesté desce. Jarda Fiala proti Petru Špačkovi založil bílými
partii opatrně a soupeř mu v mírně horší pozici nabídnul remízu, kterou Jarda vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu raději přijal.

Zápas se rozhodnul na posledních dvou deskách, kde měli domácí velkou ELO převahu. Já
jsem proti domečku Lubomíra Peckáře vystavěl slovanské opevnění. Soupeř vyměnil na d5 a
trochu neopatrně jsem vzal c pěšcem. Soupeř silnými tahy získal pěšce, za kterého jsme měl
částečnou kompenzaci. Oba jsme spotřebovali hodně času a partie se rozhodla v časovce.
Nejprve chyboval soupeř. Ztratil figuru, ale získal nebezpečnou iniciativu, které jsem nakonec
nedokázal vzdorovat. Soupeř přesvědčil o své nesporné šachové síle. Přes prohru mám
z partie velmi dobrý pocit.
Zdeněk Urban hrál s Radkem Londýnem vyrovnanou anglickou. Radek chtěl partii vyhrát a
šel do rizika, které se mu nemuselo vyplatit. V analýze tlupa velmistrů našla za bílého velmi
nadějný postup. Zdeněk ale opět poněkolikáté v sezóně v kritickém okamžiku viděl správné
pokračování, ale zdálo se mu málo průkazné a místo toho zvolil jiné „lepší“, které ho
postupně dovedlo do záhuby.
Konečný výsledek 5,5-2,5 mluví jasně pro domácí, ale kdybychom já a Zdeněk využili své
šance, tak mohlo být vše jinak. Velká škoda tohoto utkání.
Při cestě domů opět zaúřadovala třináctka. Vezl jsem domů Jardu Fialu, a jelikož se mi
nechtělo jet po státovce proti koloně aut vracejících se z Krkonoš, tak jsem zvolil kratší cestu
po méně kvalitní cestě. Při jízdě z kopce jsem v zatáčce díky „kvalitním“ sedmiletým zimním
gumám sice zatočil, ale auto jelo rovně a skončil jsem v příkopě. Naštěstí se mi nic nestalo.
Nebylo v mých silách s autem vyjet, ale naštěstí hned za mnou jelo auto, které mě z příkopu
vytáhlo a mohl jsem pokračovat v cestě. Před každou jízdou se krátce modlím k Panně Marii a
prosím o ochranu na cestě. V dnešní době to vypadá jako středověké tmářství, ale mohu uvést
pár příkladů z vlastní řidičské praxe. Jedinkrát v životě jsem píchnul a shodou okolností za
mnou jel kamarád, který mi píchlé kolo vyměnil. Jedinkrát v životě jsem zavařil svoji
škodovku a shodou okolností za mnou jel pán, který se mi o auto stará. Dnešní story je dalším
příspěvkem do této sbírky. V místech , kde projede jedno auto za hodinu, se během pár vteřin
objevila záchrana. Vzhledem ke tmě a mrazu opravdu nevím, co bych dělal. „Moderní“
člověk by řekl, že se jedná o náhodu, ale já to za náhodu nepovažuji. Mám zkušenost, že když
se člověk svěří pod ochranu „vyšších mocností“, tak se občas dějí stěží vysvětlitelné věci.
Příští kolo nás čeká velmi důležité utkání s Polabinami, které doposud získaly sice pouze
jedinou remízu, ale jejich výsledky mají vzrůstající tendenci a určitě nás nečeká nic
jednoduchého.

Nakonec pár diagramů. Na předních deskách k chybám skoro nedošlo, proto se omezím na
svoji a Zdeňkovu partii. Zejména v mojí partii byla bohatá úroda námětů pro diagramy.
Řešení na poslední straně.
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diagram č.1 Neckář-Novotný po 27.tahu černého
Bílý má 3 pěšce více. Co mu poradíte?
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diagram č.2 Neckář-Novotný po 28.tahu bílého
Co poradíte černému?
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diagram č.3 Neckář-Novotný – pozice z analýzy – bílý na tahu
Pozice bílého vypadá prohraně, ale počítač má v zásobě pár nelidských a hlavně krásných
tahů
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diagram č.4 Neckář-Novotný po 36.tahu bílého
Zde jsem byl na tahu a zahrál Dxe5. Po e7 je ale černá pozice prohraná. Ani v dlouhé analýze
s Jardou Fialou jsme nenašli uspokojivou obranu. Pro počítač to je ale hračka
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diagram č.5 Urban-Londýn po 61.tahu černého
V této pozici se partie rozhodovala. Po delším manévrování černý svým posledním tahem
Kf6-e5 šel rizika. Jaký plán poradíte bílému?

diagram č.1 Neckář-Novotný po 27.tahu černého
nejjednodušší je 28.f3 a za 3 pěšce černý nic nemá. V partii se ale stalo Sd2? – viz další
diagram
diagram č.2 Neckář-Novotný po 28.tahu bílého
28… Sg5 – to soupeř neviděl. V partii se dále stalo 29.Df3 Sxd2 30.Dxg4 Sxe1 se ziskem
figury. Asi nejlepším postupem bílého je Jardou Fialou ukázané 29.e7! Dd7 (Dxe7 30.Dd4! s
nejasnou hrou) 30.De2 Sxd2 31.Dxg4 32.Dxg4 Sxe1 - viz další diagram
diagram č.3 Neckář-Novotný – pozice z analýzy – bílý na tahu
32.Vxa6! s ideou Vxa6 33.f6! fantastická idea - kdo z lidí by to zahrál? Pozice je ale rovná –
hlavní počítačová varianta 32…Ve8 33.Kg1 Sxe4 34.Dxe4 Sd2 35.f6 gxf6 36.Va8 Kg7
37.Vxe8 Dxe8 38.Dg4+ Kh8 (Kh7 39.Dh5+ Kxe7 40.De2 ) 39.De6 Kg7 40.Dg4+=
diagram č.4 Neckář-Novotný po 36.tahu bílého
36…Vc1+ 37.Kg2 Vc4 (Jarda Fiala) 38.Df5 gxf6!! na to jsme s Jardou nepřišli 39.Dxf6
(39.exf6 Dxf5 40.Vxf5 Ve4 41.e7 Sxe7=) 39… Vc8 40.e7 Sg7 41.Dd6 Da8! na takovou
obranu musí mít člověk nervy ze železa
diagram č.5 Urban-Londýn po 61.tahu černého
Asi nejjednodušší obranou je nepustit černého krále dopředu tzn. 62.Sd3 Sf5 63.Sc4 Ke4
64.Ke2! [64.Sd3+ Kf3 kdo to má počítat] 64...Ke5 65.Sf7 Ke4 66.Sc4
V partii se stalo 62.Sg6 Sf5 63.Sxh5 Ke4 64.Sf7 (stále ještě asi šla základní idea 64.Ke2 d3+
65.Kf2 d2 66.Ke2 d1D+ 67.Kxd1 Kf3 68.Sf7 Kxg3 69.h5 Kh4 70.h6 Kg5 71.Se6 Se4 72.Ke1
g3 73.Sd5 Sg6 74.Kf1 Kxh6 75.Kg2 Kg5 76.Kxg3) 64...Kf3 65.h5 Kxg3 66.Sg6 Kf4! a černý
vyhrál – uvedený obranný plán je výsledkem počítačové rychloanalýzy a je možné, že není
dokonalý

